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Sunt o persoanã timidã. Oamenii au început sã aparã destul de greu în fotografiile mele. 
De ce? Pentru cã mereu am considerat cã prin fotografie le invadez cumva zona lor de confort.

Mi-am dat puţinã libertate şi uşor, uşor am început sã prind curaj, sã mã apropii de oameni.
Zâmbesc, mã prezint şi povestea începe sã prindã contur.

Cãlãtoresc destul de mult cu trenul. Din luna februarie am hotãrât sã pornesc un proiect ( un pariu cu 
mine ). L-am numit: “Întâlniri cu oamenii trenului” .

Am început sã comunic cu ceilalţi cãlãtori, indiferent cã este vorba de un zâmbet, o privire sau discuţii 
destul de lungi. Poveşti interesante: sfaturi, recomandãri, bucurii, tristeţi, dezamãgiri, speranţe. Din toate 
câte puţin.

Încep aceastã primã parte a proiectului cu o fotografie alb-negru, singura de acest tip. În momentul în care 
mi-a venit ideea acestui proiect, aveam la îndemânã doar telefonul. Şi cum se spune: cel mai bun aparat 
foto este cel pe care îl ai la îndemânã, l-am folosit cu încredere.

“E suficientă o întâlnire cu imposibilul tău ca să reintri în înfrangerea ta.

E suficient un suras al Vieţii ca totul să capete sens.”

Constantin Noica



La 80 de ani, domnul Costel se consideră un om norocos. 
Elegant, ferchezuit, Don Juan încă, de 20 ani la pensie, merge în excursii de 7 ori pe an. 



Doamna Trandafir, o persoană cochetă, 
citită (sau cum îi place să spună: “Îmi 

place să cred că fac parte din clasa 
intelectualilor!“) 

De 29 de ani la pensie, fost inginer -     
industrie alimentară



Celor doi le place să fie la curent cu noutăţile zilei!



“Mami, mami, unde este locul nostru?“



Cam aşa arată dezamăgirea în dragoste.



Când ai multe teme la mecanică şi deja e duminică seara!



“Cine se trezeşte de dimineaţă, departe ajunge!”



Când nepoţica te aşteaptă în gară la Buzău.



Ea e Sofi (nepoţica)! :)



După o săptămână obositoare, 
spre Brăila.



Când s-au epuizat biletele, nu ai loc în 
tren şi părinţii te sună des să te întrebe 

dacă eşti bine!



“Lectura este o formă a fericirii. “



Când eşti nevoit să te întorci
 în Bucureşti , luni cu trenul de 5 
dimineaţă şi telefoanele sună...



Drumul către Institutul Național de 
Geriatrie și Gerontologie „Ana Aslan”



Muzica, un limbaj universal



Când greşeşti vagonul şi trenul urmează să plece din gară...



Planuri pentru weekend cu prietenii



Când stai pe locul altuia!



Trolerul folosit pe post de scaun în tren



Cristi e de mare ajutor în tren, ajută pe toată lumea.



După ce te ajută Cristi, te poţi relaxa!



Cristi şi broasca lui



Mici probleme la locul de muncă



Lectură de duminică...



Recapitulare înainte de test



Când plănuieşti vacanţa la Viena! Cu escală sau...nu



Şi-a găsit locul singur, a citit tot drumul din Biblie (și din alte cărți religioase)...fără ochelari!



Pe gânduri...



Absolvent de seminar teologic



...și colegul lui



Când găsești în sfârșit un loc liber...



Tovarăși de drum 



Cu gândul la vacanță...
O să treacă și sesiunea...
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