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-Előfordul, hogy különcnek tartják?  
-Ó, nem ritkán. Ez a külső és ez a hivatás sokak számára különleges. Néha persze furcsa dolgok is 
előfordulnak. Például egyszer két hónapig vártam az útlevelemre. Beadtam a kérelmem 2001. 
augusztus végén, és csak nem jött az útlevél. Már egy csomó pénzt eltelefonálgattam, aztán egyszer 
csak érkezett egy levél a polgármesteri hivatalba a Belügyminisztériumból, hogy én valóban létezem-
e, és beszélek-e arabul. Nagy nehezem kibogoztam a dolog értelmét. 2001 szeptemberében megtörtént 
a terrortámadás, erre érkezik egy útlevélkérő lap, amin egy erősen szokatlan külsejű ember fényképe 
van, akinek szülőhelye Medina.....  
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