Progresu:
La
un
pas
de
revoltă, după ce un tânăr,
care a pus mâna pe cuțit, a
îndoliat
o
întreagă
comunitate
Un atac sângeros, comis de un
tânăr, în vârstă de 19 ani, a
îndoliat o întreagă comunitate.
Acesta
a
avut
loc
în
satul
Progresu, comuna Sohatu, în seara
zilei de Paște, în jurul orei
22:00.

Un adolescent, de nici 16 ani, a fost
ucis cu bestialitate, după ce a fost
înjunghiat, de mai multe ori, cu un
cuțit, în inimă. Părinții acestuia sunt
devastați de durere.

“Nu-l mai aduce nimeni. Îl vom aduce astăzi,
pentru câteva zile, pentru două zile și pe urmă
nu-l vom mai vedea… “, își strigă tatăl celui ucis
durerea. “Întrebați în satul ăsta dacă copiii mei
au deranjat pe cineva, vreodată. Pentru mine,
nimic nu va mai fi la fel.”

George Gaman, Bombardierul

“Stăteau așa, cu cuțite și săbii pe masă
și-și spuneau bombardierii.”
Înainte de a trece la atac, criminalul,

Gheorghe Costin Găman, participant la o
petrecere organizată de un vecin, s-a
filmat pe o rețea de socializare.
Gheorghe Cosmin Găman este născut la data
de 10.05.2001 și se recomandă drept
absolvent de “Școala Vieții”

Un alt tânăr, Radu Nicolae Tudorache, născut la data de
22.11.2002, a reușit să scape cu viață după ce i s-a asigurat
ajutor medical de urgență. E în afara oricărui pericol,
internat la un spital bucureșetan. Am vorbit cu mama acestuia:
“Nu mai e intubat, dar are drena aceea, la rană. Acum doarme.
A intrat pe tratament, i s-au dat antibiotice, se simte bine
acum.”

“S-au făcut nenumărate plângeri la adresa respectivului, dar
asta e legea, în România! Și ta-su e nebun! Spune : eu am
certificat de nebun și pot să omor pe oricine!”

Pe strada Macului, din satul Progresu, în
jurul orei 9:00, tatăl criminalului se
afla afară, la poartă, bând cafeaua pe
canapea.

“Băieții beau la o casă de-alăturea, ceilalți în casa
cealaltă. Și fi-miu s-a dus cu un băiat d-acolo din gașca lor
și s-a dus la copiii ăia. Ăia erau mai mici ca ăștia ai mei.
Ăla s-a urcat pe pat, așa, și i-a dat un pumn în gură. I-a
rupt un dinte copiii ăia, puștii ăia. Și după ce i-a rupt
dintele, el s-a dus, a fugit la vecinul ăla și a luat cuțitul.
A luat cuțitul, s-a dus și-acolo nu știu, că eu nu am fost, sau luat la încăierare, i-a tăiat pe doi inși, unu i-a dat pla
țâță, a murit și asta e”.

Cel la care a avut loc petrecerea, cunoscut drept Cătălin,
unde s-au strâns bombardierii din satul Progresu, comuna
Sohatu, pare spășit. Afirmă că au pregătit, în 3, o petrecere
pentru ziua de Paște, așa că au făcut un grătar, au ascultat
muzică și au băut un bax de vin. Lucrează cu ziua, pe unde
apucă. Înainte de a tăbărî pe grupul de copii petrecăreți de
peste drum, ca să le arate cine are valoare, au făcut câteva
drifturi, cu un autoturism.

“George a luat cuțitul și s-a dus între ei, acolo. Eu nu l-am
văzut când a luat cuțitul. Nu l-am auzit decât pe copiii ăia
că striga: aoleo, m-a tăiat!… Când am auzit, m-am dus între
ei, i-am împins, i-am luat cuțitul lui din mână, i-am dat vreo
3 palme”.

Vecinii au sărit și gruparea bombardierilor a făst bătută. “Au
văzut niște vecini d-aicea și m-au luat pe mine la pumni și la
picioare”. Recunoaște că s-au filmat agitând cuțite și săbii,
pe o rețea de socializare. “Aia nu era o sabie, era o
baionetă!”

Localnicii

sunt

revoltați

de

cele

întâmplate.

Tatăl

criminalului este pensionat pe caz de boală, dar nu știe ce
afecțiune are. Afirmă că primește bani de la stat pentru că
are depresie. Exact din această cauză nu muncește, bea de
stinge, iar ce bani primește, drept pensie, îi bagă la
păcănele. “Lasă, ce bani am, îi dau și-l scot.”

Gheorghe Cosin Găman a fost arestat
preventiv, în cursul zilei de ieri,
21.04, pe o perioadă de 30 de zile,
decizia fiind luată de un complet
de drepturi și libertăți din cadrul
Tribunalului Călărași. Acesta a
fost apărat din oficiu.

