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„Samuel, azonnal gyere vissza, megőrültél?”, kiált utánam az ugandai 

parancsnok, de hangjának kötele nem ránt vissza, én, Samuel Bangura, 

nem fordulok hátra, nem olyan fából faragtak, meg kell néznem a 

szétlőtt autót, miután épp az imént szórták tele golyókkal, mert nem 

akart megállni a támaszpontunk előtti utolsó ellenőrzőpontnál, 

ilyenkor pedig nem szabad habozni ugye, 

kíváncsi vagyok, mit találok ott, miben mesterkedhetett a vezető, miért 

nem törődött vele, hogy márpedig mi tüzet nyitunk majd, és közelítek 

hozzá kitartóan, sőt már a kilyuggatott motorháztető mellett járok, mely 

felgyűrődött, mikor a jármű a HESCO-akadálynak ütközött, 

látom a sofőr fejét, ahogy a kormányra borult, és eszembe jut, amikor 

újra fegyvert kaptam a kezembe, még 2013-ban, mert én, ellentétben 

másokkal, szerencsés vagyok, akkor ugyanis még nem tört ki odahaza az 

ebolajárvány, az csak egy évvel később következett, 

így nem ragadtam a faluban, mint a többiek azóta – ők hiába 

egészségesek, nincs az a konzuli tisztviselő, akit erről meggyőzhetnének, 



én bezzeg sírtam is örömömben akkor, mintha előre tudtam volna, hogy 

ez így lesz, hogy átjutottam a tű fokán, 

most pedig itt vagyok Irakban, a Backwater Security alkalmazottjaként, 

őrző-védő munkával keresek elég pénzt, havi kétszázötven dollárt 

(biztosítás nélkül), és félre tudok belőle tenni, ha nem eszem mindennap, 

ráadásul érdekes életem van, mindig van itt valami új, valami 

meglepetés, ez pótolja a kimaradt étkezéseket, legfeljebb a hőséget 

elviselni nehéz néha; 

meglepetés ezúttal is vár, látom, hogy felnéz a vezető, csak tettette, hogy 

halott, valójában Alhaji az, a legjobb barátom, nem sokkal a háború után 

láttam utoljára, otthon, Sierra Leonéban, munkát keresett, és úgy látom, 

azóta talált is magának, 

nagy mókamester ez az én Alhaji barátom, mikor meglát, azt kurjantja, 

„Boldog születésnapot, Samuel!”, hiszen csakugyan ma van, és tűz 

lobban, Alhaji tüzet gyújt, hogy letelepedhessünk felidézni az 

emlékeinket, hogy beszélgessünk hajnalig, ha már így egymásnak 

maradtunk, mert a polgárháborúban megölték apáinkat-anyáinkat, én 

pedig boldogan nézek arcának napkorongjába. 

 


