A vrut sa faca poze unui tramvai si s-a ales cu o imagine de toata rusinea. Ce a
surprins un fotograf amator
Alina Andra Tatu,

A vrut sa faca cateva fotografii unui tramvai si s-a ales cu un gest de toata rusinea. O vatmanita de pe un tramvai
din Braila nu a suportat ideea ca vehiculul este fotografiat si a transmis un mesaj de mai mare rusinea pentru o
doamna, fotografului. I-a aratat degetul mijlociu.
Plimbarea unui fotograf amator in parcul Monument din Braila i-a adus pasionatului de fotografie un mesaj
obscen, atunci cand a decis sa fotografieze un tramvai vechi care stationa in parc. Condus de o vatmanita trecuta
de 45 de ani, tramvaiul a atras atentia fotografului prin faptul ca era destul de vechi si, nestand pe ganduri,
barbatul a ,,tras" cateva cadre cu vehiculul. Nu mica i-a fost mirarea atunci cand a vizionat cadrele.
Vatmanita a ales sa ii transmita un mesaj tanarului fotograf, astfel ca i-a aratat degetul mijlociu. Atitudinea
doamnei vatman lasa de dorit in conditiile in care atat primaria cat si conducerea societatii de transport public
militeaza pentru o tinuta ireprosabila a soferilor de pe autobuze si a vatmanilor.
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,,Ma plimbam cu un prieten in parcul Monument, sa facem poze. A facut el primul o poza si apoi am facut si eu.
Nu am vazut initial semnul, insa dupa ce am verificat pe aparat am realizat ca defapt doamna mi-a transmis
ceva" a explicat fotograful Sorin Rizu.
Acelasi fotograf, Sorin Rizu, a fotografiat un tramvai in Lisabona insa atitudinea vatmanului portughez a fost
una normala.
FOTO: Sorin Rizu

Imaginile cu vatmanita vulgara fac acum inconjurul Facebook-ului, acolo unde fotograful a postat cele doua
poze cu mesajul ,,Ma intreb daca ii facea o poza un turist, ce parere avea cand vedea fotografiar Oricum,
multumim Braicar-ului ca e langa noi mereu :)))"
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