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Присвячую цю книгу своїй дружині Таї

та своїм дітям за те, що залишилися

зі мною. Дякую, що коли я повернувся

додому, ви на мене чекали.

Я б також хотів присвятити цю книгу

пам яті своїх побратимів «морських

котиків» Марка і Раяна, за їхню хоробру
службу своїй країні і їхню невмираючу

дружбу зі мною. Я горюватиму за ними

до кінця життя.



Від автора

Події, описані в цій книжці, не вигадані,

а пригадані мною якомога старанніше.

Міністерство оборони, у тому числі високо-

посадові флотські чиновники, перевірило
текст на точність та секретні дані. Хоча вони

і дозволили публікацію цієї книги, це не

означає, що їм сподобалось усе прочитане.

Однак це моя історія, а не їхня. Ми

відтворювали діалоги з пам яті, а це значить, що

вони не дослівні. Проте суть того, що

говорилося, збережено.
Під час роботи над цією книжкою

секретна інформація не використовувалася.

Бюро безпеки Пентагону та BMC

попросило внести в текст деякі зміни з міркувань
безпеки. Усі ці прохання ми задовольнили.

Багато з тих, із ким я служив, досі

служать у «морських котиках». Інші працюють

на різних державних посадах, захищаючи

нашу державу. Усіх їх, як і мене самого,

вороги нашої країни можуть вважати своїми

ворогами. Тому я не розкривав їхніх повних

особистих даних у цій книжці. Вони

знають, хто вони, і, сподіваюся, знають, що я їм

вдячний.

К.К.



пролог

ЗЛО У ПРИЦІЛІ

Кінець березня 2003 року.
Район Насірії, Ірак

Я дивився у приціл снайперської гвинтівки, уважно

стежачи за дорогою в іракському містечку. За п ятдесят

метрів від мене жінка відчинила двері дому і вийшла

на вулицю зі своєю дитиною.

Решта вулиці була порожня. Місцеві мешканці
позачинялися в будинках, переважно зі страху. Лише кілька

цікавих визирали з-за штор, чекаючи на щось. До них

мав долинати шум, із яким наближався американський

підрозділ. Морські піхотинці заповнювали дорогу,

прямуючи на північ, аби звільнити країну від Саддама Ху-
сейна.

Моїм завданням було захистити їх. Мій взвод зайняв

цей будинок завчасно і непомітно розійшовся по

позиціях, щоб забезпечити прикриття не дати ворогові
зненацька напасти на морпіхів на марші.

8



Це завдання не здавалося надто важким у кожному

разі, я був радий, що морпіхи на моєму боці. Я мав

нагоду спостерігати за могутністю їхньої зброї, і мені аж

ніяк не хотілося б воювати проти них. Іракська армія
не мала шансів. Зрештою, як виявилося, вона вже

відступила з цієї території.

Ця війна почалася близько двох тижнів тому. Мій

взвод, «Чарлі» (згодом «Каділлак») 3-ї команди

«морських котиків» узяв участь у самому початку бойових

дій на світанку 20 березня. Ми висадилися на

півострові Ель-Фао і зайняли нафтовий термінал, щоби не дати

Саддамові підпалити його, як він це зробив під час
першої війни в Затоці. А тепер нам дали завдання

забезпечити підтримку морпіхам під час їх маршу на північ,

у напрямку Багдада.

Я був «морським котиком» флотським командос,

з підготовкою для участі у спецопераціях. «Морські
котики» це «SEAL», що означає «SEa, Air, Land»: на морі, у
повітрі та на землі, вичерпний перелік усіх місць, де нам

доводиться діяти. Цього разу ми були глибоко на суші,
набагато далі, ніж зазвичай оперують «морські котики»,
хоча згодом, із продовженням війни проти тероризму,

це стане звичною справою. Я провів майже три роки,

навчаючись і готуючись до того, щоби стати воїном; я був
підготований до цієї війни, принаймні настільки ж

підготований, як був би кожен інший на моєму місці.

Гвинтівкою у моїх руках був 7,62-міліметровий

«Вінчестер Магнум» (калібру .300 ред. «Люфа») влучна

снайперська зброя. «Вінчестер Магнум» належав

моєму комвзводу. Він уже якийсь час прикривав вулицю

і тепер йому належавсь перепочинок. Вибравши мене

собі на заміну і передавши мені свою зброю, він виявив
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неабияку довіру. Адже я був усе ще «новим хлопцем»

у команді «морських котиків», новачком,

«жовтодзьобим». За стандартами «котиків», мене ще треба було
всебічно перевірити.

До того ж я наразі не отримав підготовки як снайпер

«морських котиків». Мені страшенно кортіло стати

снайпером, але до цього було ще далеко. Дати мені

гвинтівку означало перевірку з боку командира: чи я годжуся

до цього діла.

Ми лежали на даху старого покинутого будинку на

краю міста поблизу маршруту морських піхотинців.

Під нами простяглася вулиця, вітер ганяв по ній пил

і клапті паперу.

Тут смерділо, як у каналізації, іракський сморід був
однією з тих речей, до яких я так і не звик.

Морпіхи вже близько, сказав мій командир, коли

будинок почав дрижати. Пильнуй далі.
Я подивився в приціл. Рухалися лише та жінка і зо

двоє дітей неподалік.
Наші зупинилися. Десятеро молодих самовпевнених

морських піхотинців вийшли з машин на піший

патруль. Як тільки американці вишикувалися, жінка

вийняла щось з-під одягу і замахнулася на них.

Вона висмикнула чеку з гранати. Я не відразу дотямив.

Щось жовте, я описав командирові те, що

бачив. Корпус жовтий...

У неї граната, сказав комвзводу. Це китайська

граната.

Чорт.

Стріляй.
Але...

Стріляй. Зніми гранату. Морпіхи...
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Я вагався. Хтось намагався зв язатися з морпіхами по

радіо, але зв язку не було. Вони йшли вулицею,

наближаючись до жінки.

Стріляй! наказав командир.

Я натиснув гачок. Вистрелив. Вилетіла куля. Граната
впала на землю. Коли граната вибухнула, я вистрелив

знову.

Це був перший раз, коли я вбив когось зі

снайперської гвинтівки. І перший раз в Іраку і єдиний раз вбив

особу, що не була озброєним чоловіком.

Стріляти мій обов язок, тож я не шкодую. Та жінка

однаково би загинула. Я всього лише подбав про те, щоби
вона не забрала зі собою ще когось із морпіхів.

Було зрозуміло, що вона не просто хотіла їх убити,
а й що їй було байдуже, чи від вибуху її гранати або

вогню у відповідь не загине ще хтось діти на вулиці,
люди в будинках, можливо, її власна дитина...

Вона була надто засліплена злом, щоби думати про це.

Вона просто хотіла вбити американців, за будь-яку ціну.
Мої постріли врятували кількох американців, чиї

життя явно цінніші, ніж її звихнута душа. Я можу

постати перед Господом зі щирим усвідомленням, що
просто робив свою роботу. Та я всім серцем зненавидів зло,

яке заволоділо тією жінкою. Я й досі його ненавиджу.

Дике, мерзенне зло. Ось чому ми воювали в Іраку. Ось чому
багато людей, і я серед них, називали ворогів «дикунами».
Те, з чим ми там зіткнулися, не опишеш ніяк інакше.

Люди постійно запитують мене: «Скількох ти вбив?».

Я зазвичай відповідаю: «А якщо я скажу, то стану від

цього більш чи менш людяним?».
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Для мене число не має значення. Я хотів би могти

вбити більше. Не для похвальби, ні. Я справді вважаю,

що світ став кращим без тих дикунів, які вбивали

американців. Кожен із тих, кого я застрелив в Іраку,
намагався завдати шкоди американцям або іракцям,
лояльним до нового уряду.

У мене як у «морського котика» була своя робота.
Я вбивав ворогів ворогів, які з дня на день тільки й

думали, як би вбити моїх побратимів-американців. Мене

переслідують кошмари про ті випадки, коли їм це

вдалося. І хоча таких випадків було небагато, але навіть

одне американське життя занадто велика втрата.

Мене не обходить, що про мене думають люди. Це

одна з речей, які мені завжди, поки я підростав,
найбільше подобалися в моєму батькові. Йому було байдуже, що
думали інші. Він був таким, яким був. І це саме та риса,

яка допомогла мені утриматися при здоровому глузді.
Зараз, коли ця книжка ось-ось має піти у друк, мені

все ще трохи муляє ідея опублікувати історію мого

життя. По-перше, я завжди вважав: хочеш знати, як виглядає

життя «морського котика», зароби собі свій власний

тризуб*; заслужи свою медаль, символ того, чим ти є;

пройди наше тренування, піди на всі необхідні

жертви, фізичні та психічні. Це єдиний спосіб дізнатися.

По-друге і важливіше кого цікавить моє життя?

Я нічим не відрізняюся від інших.
Так сталося, що я бував у різних загрозливих

ситуаціях. Мені кажуть, що це цікаво. Не думаю. Інші кажуть,

* Особиста відзнака, яка вручається бійцям, що успішно
пройшли підготовку за програмою «морських котиків»; одним з її

елементів є тризуб (прим. перекладача).
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що напишуть книгу про моє життя або про дещо з того,

що я робив. Мені це здається дивним, та разом із тим

я вважаю, що це моє життя, моя історія, тому краще

буде, якщо сам викладу на папері, як усе насправді
відбувалося.

До того ж є чимало людей, які заслуговують, щоби

про них згадали, і якщо я про них не напишу, їх обійдуть
увагою. А оце мені вже зовсім не подобається. Мої хлопці

варті похвали куди більше, ніж я сам.

BMC визнають, що я вбив більше ворогів, ніж будь-
який інший американський снайпер тепер чи в

минулому. Думаю, це правда. Число вбитих мною ворогів
коливається. Але BMC кажуть то про 160 (це офіційна цифра
на момент, коли я пишу ці рядки), то про набагато

більшу цифру, то десь посередині. Відтак якщо хочете знати

цифру, спитайте BMC якщо це станеться у правильний
день, вона, можливо, навіть виявиться правдивою.

Люди весь час хочуть знати число. Та навіть якби BMC

мені дозволили, я б вам його не сказав. Мене не обходять
числа. «Морські котики» мовчазні воїни, а я

«морський котик» до мозку кісток. Якщо вам хочеться знати

все здобудьте собі тризуб. Хочеться мене перевірити
спитайте «морського котика».

А якщо ви хочете знати те, чим я вважаю за можливе

поділитися, і навіть дещо з того, що я не надто схильний

розкривати, читайте далі.
Я завжди говорив, що я не найвлучніший стрілець

і навіть не найкращий снайпер. Не применшую своїх

умінь: я тяжко працював, щоб їх відточити. Мені

пощастило мати прекрасних інструкторів, які варті того,

щоб їх згадали. Варті згадки і мої хлопці такі ж

«морські котики», а також морські піхотинці та армійські
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солдати, які воювали пліч-о-пліч зі мною і допомагали

мені виконувати мою роботу, всі вони становили

ключову частину мого успіху. Але мій високий загальний

рахунок і моя так звана «легенда» дуже пов язані з тим

фактом, що мені часто доводилося потрапляти в халепу.

Іншими словами, мені випадало більше нагод

стріляти, ніж іншим. Я брав участь у низці безперервних
бойових завдань від моменту перед самим початком війни

в Іраку й аж поки мене не було відкликано у 2009 році.
Мені пощастило отримати призначення в саму гущу

бойових дій.

Люди часто задають мені ще одне питання: «Хіба тебе

не хвилює, що ти вбив в Іраку стільки людей?».

Я відповідаю їм: «Ні».

Я справді так вважаю. Коли стріляєш у когось

уперше, ти трохи нервуєш. Думаєш: «Чи я справді маю його

застрелити? Чи це правильно?». Але коли ти вже вб єш

свого ворога, то бачиш, що це правильно. Тоді кажеш

собі: «Прекрасно».
Ти робиш це знову. А тоді знову. Ти робиш це, щоби

цей ворог не міг убити тебе або твоїх співвітчизників.

Ти робиш це аж поки не залишається кого вбивати.

Це і є війна.

Мені подобалася моя робота. Вона й досі мені

подобається. За інших обставин якби моя сім я мене не

потребувала я б тут-таки туди повернувся. Я не брешу
і не перебільшую, коли кажу, що це було весело. Коли

я був «морським котиком» це був найкращий час

у моєму житті.

Люди намагаються приліпити мені якийсь ярлик:

«крутелик», «гарний хлопець», «мерзотник», «снайпер»,

«морський котик» і ще, певно, інші, непридатні для
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друку. У той чи інший момент будь-який із них міг

виявитися годящим. Зрештою, моя історія, в Іраку і після

нього, не про те, як убивати людей, або навіть просто
воювати за свою країну.

Вона про те, як бути чоловіком. А ще про любов

і про ненависть.



ПРИБОРКУВАННЯ ЖЕРЕБЦІВ
ТА ІНШІ СПОСОБИ

РОЗВАЖАТИСЯ

Ковбой у серці

Кожна історія має свій початок.

Моя починається в центрі Техасу, ближче до півночі.

Я ріс у маленьких містечках, де навчився, якою

важливою є роль родини та традиційних цінностей:

наприклад, бути патріотом, покладатися на себе, дбати

про сім ю і про ближніх. Із гордістю можу сказати, що

я й досі намагаюся жити згідно з цими цінностями.

У мене сильне почуття справедливості; можна сказати:

«біле-чорне». Я не надто розрізняю відтінки сірого.
Думаю, важливо захищати інших. Я не ухиляюся від

тяжкої роботи. І водночас люблю веселитися. Життя надто

коротке, щоб не повеселитися.

Я був вихований у християнській вірі і залишаюся

в ній досі. Якби мені сказали розставити свої

пріоритети, це було би: Бог, Країна, Сім я.
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Щодо послідовності двох останніх можна було би

трохи посперечатися зараз я наблизився до думки,

що за певних обставин Сім я може мати пріоритет над

Країною. Та вони приблизно на одному рівні.
Я завжди любив зброю, завжди любив полювати і,

думаю, певною мірою можна сказати, що я завжди був
ковбоєм. їздив верхи з того самого часу, як навчився

ходити. Нині я б не назвав себе справжнім ковбоєм, бо

минуло багато років відтоді, як я працював на ранчо,

тож, думаю, я розгубив багато потрібних умінь. Проте
в душі я якщо не «морський котик», то ковбой.

Проблема в тому, що це дуже тяжкий хліб для того, хто має

сім ю.

Не пам ятаю, коли я почав полювати, але, мабуть, із

дуже юного віку. Моя сім я володіла оленячим угіддям
за кілька миль від дому, і ми щозими їздили на

полювання. (До відома янкі: оленяче угіддя це ділянка, яку
власник здає в оренду або продає права на полювання на

ній на певний час; платиш гроші йдеш і полюєш. Там,

де ви живете, певно, це влаштовується якось інакше, але

в нас тут це досить поширена річ.) Крім оленів, ми
полювали на індичок, голубів, перепелів залежно від

сезону. Ми це мама, мій тато і мій брат, на чотири роки
молодший. Ми проводили вихідні у старому житловому

причепі. Він був не дуже великий, але ми були
невеличкою дружною сімейкою тож мали купу радості.

Батько працював у телефонній компанії «Саутвес-

терн Белл енд Ей-Ті енд Ті» за час, що він там пробув,
вони розділилися, а тоді знов об єдналися. Він працював

менеджером, і щоразу після його підвищення по службі
ми мусили переїжджати, кожні декілька років. Тож я,

можна сказати, ріс по всьому Техасу.
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Хоча тато і досягнув успіху на своїй роботі, проте не

любив її. Тобто не любив навіть не так саму роботу, як

те, з чим вона була пов язана. Власне бюрократію. Те,

що йомудоводилося працювати в офісі. Він страшно не

любив щодня ходити в костюмі з краваткою.

«Байдуже, скільки грошей ти заробиш, казав мені

тато. Вони нічого не важать, якщо ти не щасливий».

Це найцінніша з усіх його порад: «Роби в житті те, що

хочеш». Донині я намагався дотримуватися цієї

філософії.
Багато в чому тато був мені у дитинстві найкращим

другом, але водночас йому вдавалося поєднувати це із

солідною дозою батьківської дисципліни. Була межа,

яку мені не хотілося переходити. Я діставав свою порцію

прочухана (ви, янкі, називаєте це лупцюванням), коли

на те заслуговував, але завжди не надмірно і не з люті.

Коли тато сердився, він чекав кілька хвилин, поки

охолоне, тоді відмірював ляпанця, а потім пригортав.

Якщо послухати мого брата, то ми з ним тільки те

й робили, що кидалися один одному до горла. Не знаю,

чи це правда, але ми дійсно трохи чубилися. Він був
молодший і менший за мене, проте свого не попускав

і ніколи не здавався. У нього складний характер, і він

досі один із моїх найближчих друзів. Хоча ми

заливали один одному сала за шкуру, проте й радощів зазнали

немало, і не сумнівалися, що можемо покластися один

на одного.

У вестибулі нашої середньої школи стояла статуя

пантери. Серед старшокласників існувала традиція
вони щороку намагалися висадити новачків на цю

статую, такий собі ритуал посвяти. Новачки, природно,

опиралися. Коли брат вступив у мою школу, я її якраз
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закінчив, але у перший день навчання спеціально
прийшов і запропонував сто доларів будь-кому, хто зуміє
посадовити його на статую.

Та сотня досі в мене.

Хоча я брав участь у багатьох бійках, проте більшість

із них починав не я. Тато дав мені зрозуміти, коли

виявиться, що то власне я почав бійку, дістану
прочухана. Ми мали бути вищими за це.

Інша річ самозахист. А ще краще захист мого

брага. Якщо хтось починав до нього чіплятися, я вирубав
задерія. Ніхто, крім мене, не мав права його бити.

Ну, а вже заодно я тоді почав тоді заступатися за

молодших, до яких чіплялися. Я відчував, що мушу їх

пильнувати. Це зробилося моїм обов язком.

Можливо, так сталося через те, що я шукав нагоди

вступати в бійки, не накликаючи собі на голову

неприємностей. Думаю, зрештою, що річ була не тільки в

цьому; думаю, батькове почуття справедливості та чесної

гри справили на мене більший вплив, ніж я тоді міг

усвідомити, більший навіть, ніж я можу визнати зараз,

будучи дорослим. Та якою б не була причина, завдяки

цьому я здобував чимало нагод ув язатися в бійку.

Моя сім я була глибоко віруюча. Тато диякон, а мама

вчителька у недільній школі. Я пам ятаю ту

емоційну напругу, коли малим ходив до церкви щоранку та

щоночі по неділях і щовечора по середах. Проте ми не

вважали себе надмірно релігійними ми були просто

добрими людьми, які вірять у Бога і долучаються до

церковних справ. Щиро кажучи, тоді мені не надто

подобалося проводити стільки часу в церкві.
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Тато тяжко працював. Підозрюю, це було в нього в

крові: його батько був фермером у Канзасі, а там

доводилося тяжко працювати. Одної роботи йому не вистачало

якийсь час, поки я був малим, він тримав крамничку

з кормами, а ще в нас було скромне ранчо, на якому

трудилися ми всі. Зараз батько офіційно на пенсії, але його

завжди можна знайти як помічника місцевого

ветеринара коли тільки він не порається на своєму маленькому

ранчо.

Мама так само була невтомною трудівницею. Коли ми

з братом вже достатньо підросли, щоби нас можна було
залишити самих, вона пішла працювати консультантом

у будинок перевиховання для неповнолітніх. Постійно

мати справу з важкими підлітками тяжка робота, тож

зрештою вона звідти пішла. Зараз вона теж на пенсії,
проте працює на тимчасових роботах і займається внуками.

Праця на ранчо допомогла мені заповнити

шкільні дні. Нам із братом після школи і на вихідних давали

різноманітні завдання: погодувати і доглянути коней,

об їхати стадо, перевірити огорожі. Худоба це завжди

проблеми. Я дістав був копитом по нозі, в груди, а ще

так, туди, куди ніколи не заглядає сонце. Правда, ні разу

не дістав по голові. А то міг би і ноги витягнути.

У юному віці я ростив бичків і нетелей для організації
FFA, «Майбутні фермери Америки». (Зараз її офіційна
назва «Національна організація Еф-Еф-Ей »). Мені це

подобалося, і я тривалий час доглядав за худобою, бував на

виставках, хоча робота з тваринами могла й дратувати.

Інколи вони мене страшенно злостили, і тоді я уявляв себе

королем усього світу. Коли ніщо більше не допомагало, мав

звичку лупити їх по їхніх великих міцних головах, щоби
втовкти в них трохи розсудливості. Двічі ламав руку.
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Як я вже казав, якби дістав по черепу, то міг би

простягнути ноги.

Я не втрачав голови, коли йшлося про зброю, але вона

мене таки приваблювала. Як і в багатьох хлопців, моєю

першою «зброєю» була помпова рушниця «Дейзі» на

сталеві кульки мультикомпресійна, тобто така, де

сила пострілу залежала від кількості качків.

Пізніше я дістав револьвер на балончики для

сифонів, який імітував старий «Кольт Пісмейкер» 1860 року.

З того часу я нерівно дихав до зброї Дикого Заходу,
і коли пішов із BMC, то почав збирати колекцію добрих
реплік. Моя улюблена репліка флотського

револьвера «Кольт» 1861 року, виготовлена на старому

токарному верстаті.
Першу справжню гвинтівку я отримав, коли мені було

сім чи вісім років. То була стара гвинтівка з подовжньо-

ковзаючим затвором під патрон 30-06. Добряча то була
зброя така «доросла», що спершу я аж побоювався

з неї стріляти. Згодом я її полюбив, але пригадую, що

по-справжньому мене вабив братів «Марлін» 30-30. Він

мав важільний затвор, у ковбойському стилі.

Так, тоді то була тема.

Приборкування жеребців

Якщо не можеш об їздити коня ти не ковбой. Я почав

учитися, ще коли був у середній школі; спершу я майже
нічого про це не знав. Ну, тобто знав, що треба вискочити
па коня і триматися, поки він не перестане хвицатися.

Робити все, щоби він тебе не скинув.
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З віком я багато чого навчився, але більшу
частину своїх знань здобув на роботі себто на коні, власне

кажучи. Кінь щось утне і я щось утну. І спільно ми

доходимо порозуміння. Мабуть, найважливішим

уроком для мене була терплячість. Від природи я не надто

терплячий. Мені довелося виробити в собі цю рису під

час роботи з кіньми; згодом вона виявилася просто

безцінною, коли я став снайпером, а ще коли залицявся

до своєї майбутньої дружини.
На відміну від корів, я ніколи не знаходив причини

вдарити коня. їхати верхи, поки він не виснажиться,

аякже. Не злазити з нього, поки до нього не дійде, хто

тут головний, ще б пак. Але вдарити? У мене ніколи

не знаходилося підхожої причини. Коні розумніші, ніж

корови. Коня можна переконати співпрацювати з тобою,

якщо докласти досить часу і терпіння.
Не знаю, був у мене талант об їжджати коней чи ні,

але присутність біля них підсичувала мій апетит до

всяких ковбойських штук. Отож, озираючись назад, не бачу
нічого дивного, що ще школярем я брав участь у родео.

У середній школі я займався спортом бейсболом та

американським футболом, але вони й близько не

давали того збудження, що родео.

У кожній середній школі є різні тусівки: «приколіс-
ти», «зубрили» і так далі. Я тусував з «арканниками».

Ми носили джинси і високі чоботи і загалом у вигляді
та поведінці наслідували ковбоїв. Справжнім «аркан-
ником» я не був у той час і молочного теляти не

заарканив би але це не зупинило мене від участі в різних
родео у віці близько шістнадцяти років.

Я почав з того, що їздив на бугаях і конях у

невеликому місцевому закладі, де ти платив двадцять баксів
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за те, щоб їхати, доки не впадеш. Туди треба було

приходити з усім власним спорядженням: шпорами,
шкіряними наштанниками і так далі. Нічого цікавого в тому

не було: вилазиш, падаєш, знову вилазиш. Поступово
я залишався верхи все довше і довше, аж врешті-решт

відчув себе достатньо впевнено, щоби виступити на

деяких дрібних місцевих родео.

Приборкувати бугая не зовсім те саме, що

об їжджати коня. Бугай хвицає задом, а шкура в нього така

вільна, що коли він біжить, ти не лише сповзаєш уперед,

а ще й хилитаєшся на два боки. До того ж вони дуже

добре крутяться на місці. Дозвольте мені передати це

такими словами: всидіти на бугаї нелегка справа.

Я проїздив на биках близько року, без особливого

успіху. Помудрішавши, я перейшов на коней, і врешті-решт

дійшов до приборкування жеребців. Це класичне шоу,

в якому треба не лише втриматися в сідлі протягом
восьми секунд, а й намагатися зробити це стильно і граційно.

Чомусь на цьому шоу мені пішло краще, ніж на інших,

тому деякий час я тримався за нього, вигравши свою

порцію пряжок і не одне оздоблене сідло. Не те щоб я був
чемпіоном, розумієте, але давав собі раду цілком

непогано, щоби могти проставитися в барі з призових грошей.

Ну а ще я привертав увагу «пряжкових кроликів»
(це ковбойський аналог музичних фанаток). Було
класно. Мені подобалося кататися з міста в місто,

подорожувати, відвідувати вечірки та їздити верхи.

Називайте це ковбойським стилем життя.

Я не покинув їзди верхи і після 1992 року, коли закінчив

середню школу і почав ходити в коледж при Тарлтон-

ському університеті штату Техас у Стівенсвіллі. Якщо
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ви не знаєте, Тарлтонський університет був заснований

у 1899 році, а в 1917 році увійшов у мережу Техаського

агромеханічного університету. Це третій за величиною

сільськогосподарський університет країни з-поміж тих,

котрі не фінансуються із земельних грантів. Він здобув
собі репутацію, випускаючи прекрасних управляючих

для ферм і ранчо, а також завдяки викладачам

сільськогосподарських дисциплін.
У той час мене приваблювала кар єра управляючого

ранчо. Однак перед вступом на військову службу я

потрохи обдумував не тільки цей шлях. Мамин тато був
пілотом у ВПС, і якийсь час я міркував, чи й самому не

стати льотчиком.

Потім я розглядав можливість піти в морську

піхоту: прагнув узяти участь у справжніх бойових діях.

Мені подобалася ідея повоювати. Крім того, я дещо чув

про спецоперації і думав про те, щоби піти в морпіхи-
розвідники, елітний підрозділ спецоперацій Корпусу
морської піхоти. Але моя родина, особливо мама, хотіла,

щоб я пішов у коледж.

Врешті-решт я погодився з їхніми міркуваннями
і вирішив, що спочатку повчуся, а тоді вже піду до
війська. Уявляєте, тоді я дивився на це так, що от, спершу

можна трохи порозважатися, лише потім узятися до

справи.

Я далі займався родео і зовсім непогано давав собі

в ньому раду. Проте моя кар єра різко обірвалася
наприкінці першого курсу, коли на змаганнях у Рендоні, штат

Техас, на мене у загоні звалився жеребець. Наглядачі не

могли відкрити загородку, бо її заблокував кінь, томуїм

довелося відтягати його через мене. Одна моя нога ще

залишалася у стремені, а кінь так хвицав і волів мене,

24



що я знепритомнів. Очуняв у рятувальному вертольоті,
який перевозив мене до лікарні. Усе закінчилося

штирями на зап ястях, вивихом плеча, зламаними ребрами
і забитими легенею та ниркою.

Певно, найгіршими в тому всьому були оті кляті

штирі. Насправді це були такі великі гвинти товщиною

десь у три чверті дюйма. Вони стирчали у мене з зап ясть

на кілька дюймів з кожного боку, чисто тобі як у Фран-
кенштейнового монстра. Вони свербіли і дико

виглядали, зате тримали мої руки вкупі.
Через кілька тижнів після травми я вирішив, що вже

час подзвонити до дівчини, з якою хотів зустрічатися.
Я не збирався дозволити якимось там штирям завадити

мені гарно провести час.

І от їдемо ми в машині, я за кермом, а один із тих

довгих металевих гвинтів постійно зачіпає за

перемикач сигналів повороту. Це так мене збісило, що врешті-

решт я відламав його біля самої шкіри. Не думаю, що це

справило на дівчину гарне враження. Наше побачення

закінчилося передчасно.

Моїй кар єрі в родео настав кінець, але я й далі ходив

по вечірках, ніби й досі виступав. Дуже швидко в мене

закінчилися гроші, тож я почав шукати підробіток після

занять. Влаштувався кур єром на лісопилку розвозив

деревину та інші матеріали.
Я був сумлінним працівником і, думаю, це дало свої

плоди. Якось до мене підійшов товариш і сказав:

Я знаю одного хлопця, який має ранчо і шукає собі

помічника. Може, тебе це зацікавить?

Чорт забирай, вигукнув я, зараз же їду до нього!

Так я став помічником на ранчо справжнім
ковбоєм хоча при цьому навчався на денному відділенні.

25



Життя ковбоя

Я пішов працювати для Девіда Лендрама в окрузі Гуд,
штат Техас, і дуже швидко виявив, що ковбой із мене був
такий собі, далеко не такий крутий, як я думав. Тож Де-

від узявся за моє навчання. Він навчав мене усій роботі
на ранчо і ще багато чому. Він мав жорстку вдачу: міг

облаяти і справа, і зліва; при тому був скупий на похвалу.

Та зрештою я по-справжньому його полюбив.

Праця на ранчо це рай.
Це важке життя, з купою тяжкої роботи, а проте це

також і легке життя. Ти постійно на свіжому повітрі.
Майже весь час навколо тебе є тільки тварини. Ти не

мусиш мати справу з людьми, конторами і різною дурнею.
Ти просто робиш свою роботу.

Девідове ранчо розкинулося на десяти тисячах акрів.
То було справжнє ранчо, дуже старомодне у нас навіть

був фургон із польовою кухнею, з якого ми харчувалися

під час весняного зганяння худоби.

Хочу вам сказати, то була прекрасна місцина, з

пологими пагорбами, двома-трьома струмками і відкритим
простором, на який досить глянути і відчуваєш, що
живеш. Серцем ранчо був старий будинок, який, мабуть,
давніше, ще десь у дев ятнадцятому столітті, виконував

роль трактиру або, говорячи мовою янкі, заїзду з чимось

на кшталт шинку. То була велична будівля, із заскленими

верандами з фасаду і ззаду, з приємного розміру
кімнатами і великим каміном, що зігрівав як тіло, так і душу.

Звичайно, оскільки я був усього лише підсобним

робітником, моє житло було не таким вишуканим. Мені

відвели щось на зразок бунгало, де ледь-ледь

знаходилося місце для ліжка. Розміром бунгало було десь два
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на чотири метри, тож ліжко займало більшу його

частину. Для тумбочки вже місця не залишалося мені

доводилося вішати весь свій одяг, включно з білизною,
на вішаку.

Стіни не мали жодної теплоізоляції. У Центральному
Техасі взимку буває досить-таки холодно, і навіть попри

запалену на максимум газову пічечку й електричний
нагрівач біля самого ліжка, я мусив спати не

роздягаючись. Та найгіршою в тому всьому була відсутність
фундаменту під дошками підлоги. Я вів безперервні бої

і єнотами та панцерниками, які ховалися під моїм

ліжком. Єноти були злі та нахабні; мені довелося

підстрелити їх зо двадцять, перш ніж до них дійшло, що вони

небажані гості під моїм будинком.
Я почав із того, що водив трактори сіяв пшеницю,

нкою годували худобу взимку. Потім перейшов на

роздачу корму худобі. Зрештою Девід побачив, що я весь

час під рукою, і став навантажувати мене й іншою

роботою, піднявши при цьому мою платню до 400 доларів
на місяць.

Після уроків, близько першої-другої, я вирушав на

ранчо. Там працював до заходу сонця, робив уроки і

лягав спати. Вранці я спершу годував коней, а тоді йшов до

школи. Найкраще було влітку. Тоді я весь день проводив

верхи з п ятої ранку і до дев ятої вечора.

Згодом я зробився «дворічником» і став навчати

«відрізних коней» та готувати їх до аукціону. («Відрізні
коні» ще їх називають «відсічними кіньми»,

«сортувальними кіньми», «різаками» це коні, яких

спеціально навчають допомагати ковбоям «відрізати» корів
під стада. Ці робочі коні дуже важливі на ранчо, добре
навчений кінь коштує чималих грошей.)
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Саме там я по-справжньому навчився поводитися

з кіньми і став набагато терплячішим, ніж доти. Якщо

зірвешся на коня, можеш зіпсувати його назавжди. Я

навчився не поспішати і поводитися з ними лагідно.

Коні надзвичайно розумні. Вони швидко вчаться,

якщо все робити правильно. Покажеш їм щось

невелике тоді зупинись, повтори. Коли кінь вчиться, він

облизує губи. Я спостерігав за цим. Урок треба закінчувати
на добрій ноті, щоби продовжити наступного дня.

Звичайно, я навчився всього цього не зразу. Як

тільки я партачив, мій начальник вказував мені на це. Він
А

зразу ж починав лаяти мене на чому світ стоїть, називав

нічого не вартим шматком лайна. Та я ніколи не

ображався на Девіда. «Я собі знаю, що насправді я кращий,

думав я, і я тобі це доведу».

Насправді це саме той підхід, який потрібен, щоби
стати «морським котиком».

Відмова з боку флоту

На ранчо я мав купу часу і місця, щоб обміркувати, куди
податися. Сидіти в класі та вчитися це було не моє.

Коли моя кар єра в родео закінчилася, я вирішив
покинути коледж, залишити ранчо і повернутися до свого

первісного плану піти на військову службу, стати солдатом.
Оскільки саме цього я й хотів, не було сенсу зволікати.

Отож одного дня, у 1996 році, я подався до рекрутерів,
твердо вирішивши підписати контракт.

Той рекрутерський пункт нагадував міні-маркет.
Відділення армії, флоту, КМП, ВПС вишикувалися в одну
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лінію. Як тільки ти заходив, на тебе моментально

звертали увагу. Між ними існувала конкуренція, треба
сказати, не завжди приязна.

Я спершу підійшов до дверей Корпусу морської
піхоти, та всі звідти якраз вийшли на обід. Я вже обернувся,
щоби піти геть, як до мене через весь вестибуль заволав

представник армії:
Агов, а чому б тобі не підійти сюди?

«Справді, чому б і ні?» подумав я і підійшов.

Чим ти хотів би займатися у війську? запитав

він.

Я відповів, що мене цікавлять спецоперації, і що з

того, що я чув про армійські сили спецоперацій, думаю,
що хотів би в них служити, звичайно, якщо піду саме

в сухопутні війська. (Сили спецоперацій, ССО елітний

підрозділ Сухопутних сил, який виконує низку спецзав-

дань. Терміном «сили спецоперацій» іноді помилково

позначають спецпідрозділи будь-якого виду збройних
сил, але коли його вживаю я, то маю на увазі саме

армійський підрозділ.)
На той час, щоби могти подати заявку в ССО, треба

було вже мати звання сержанта. Мені не сподобалася

ідея чекати стільки часу, перш ніж можна буде
зайнятися чимось справді цікавим.

Ти міг би стати рейнджером, підкинув ідею ре-

крутер.

Я небагато знав про рейнджерів, але те, що він мені

розповів, звучало досить спокусливо стрибати з

парашутом, захоплювати цілі, стати знавцем стрілецької

зброї. Він розкрив мені очі на ці можливості, але так і не

зміг мене остаточно переконати.

Я подумаю, сказав я, піднімаючись, щоби піти.
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Коли я вже виходив, до мене через вестибуль загукав

представник флоту:
Агов, підійди-но сюди.

Я підійшов.

Про що ви там говорили? запитав він.

Я думав піти в ССО, сказав я, але для цього

треба бути сержантом. Відтак ми поговорили про рейн-

джерів.
Он як? А про «морських котиків» ти чув?

На той час про «морських котиків» було відомо ще не

дуже багато. Щось там я таки дійсно чув, але насправді
майже нічого не знав. Здається, я стенув плечима.

То чому б тобі не зайти? запропонував моряк.

Я тобі все про них розповім.
Він розповів мені про підводних диверсантів BUD/S

(Basic Underwater Demolition/Scuba) базову підготовку
з плавання з аквалангом та підводної вибухової
справи, яку повинен пройти кожен «морський котик».

Зараз є сотні книжок та фільмів про «морських котиків»

і підводних диверсантів, про нашу підготовку є навіть

досить розлога стаття на Вікіпедії. Але тоді підводні

диверсанти все ще були таємничими принаймні для

мене. Коли я почув, наскільки це важко, як тебе ганяють

інструктори і як усього лише менш ніж десять відсотків

курсантів проходять кінцевий відбір, це справило на

мене враження. Щоб усього лише пройти підготовку,

треба було бути по-справжньому крутим сучим сином.

Мені подобалися такі виклики.

Тоді рекрутер почав розповідати про всі завдання,

виконані «котиками» та їхніми попередниками

підводними підривниками UDT. (UDT-Underwater Demolition

Teams підрозділи аквалангістів, які, починаючи
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з Другої світової, розвідували ворожі пляжі та

виконували інші військові спецзавдання.) Він розказував

історії про плавання між перешкодами на зайнятих

японцями пляжах і про запеклі сутички за лінією фронту

у В єтнамі. То були неймовірної крутизни речі, тож коли
я виходив звідти, то понад усе на світі бажав стати

«морським котиком».

Багато рекрутерів, особливо добрі, мають у собі

злодійську жилку, і цей не був винятком. Коли я повернувся,

щоби підписати папери, він сказав, що якщо я хочу бути
впевненим, що отримаю контракт «котика», то мушу

повернути бонус за підписання.

Я повернув.

Звичайно ж, він збрехав. Я впевнений, те, що він

змусив мене повернути бонус, підняло його у власних очах.

Не сумніваюся, що він зробить чудесну кар єру продавця
вживаних авто.

Флот не обіцяв мені, що я стану «котиком»; мені

належало здобути цей привілей. Проте мені гарантували,

що я отримаю шанс спробувати. Мене це цілком

влаштовувало, бо я в жодному разі не збирався провалитися.

Єдина проблема що мені навіть не дали шансу

провалитися.

Флот відхилив мене, коли на медогляді з ясувалося,

що після випадку на родео в мене були штирі в руці.
Я намагався сперечатися, подавати апеляції; ніщо не

допомогло. Я навіть пропонував підписати заяву, що
в жодному разі не звинувачуватиму BMC, якщо з моєю

рукою щось станеться.

Мені категорично відмовили.

Я вирішив, що це кінець моєї військової кар єри.
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Виклик

Коли з військом не вигоріло, я зосередився на кар єрі
ковбоя. Оскільки вже мав роботу на ранчо, то вирішив,
що далі ходити до школи нема сенсу. Тож я покинув

школу, хоча до випуску мені залишалося менше ніж

шістдесят заліків.

Девід удвічі підняв мені платню і додав обов язків.

Врешті-решт спокусливіші пропозиції привели мене

до інших ранчо, хоча з різних причин я повертався на

Девідове ранчо. Напередодні зими 1997-1998 років я
виїхав у Колорадо.

Погодився на роботу наосліп, і це виявилося

помилкою. Я собі думав, що досі весь час проводив на рівнинах
Техасу, тож переїзд у гори виявиться приємною зміною

декорацій.
Але уявіть: мені дісталася робота в одній-єдиній

місцевості Колорадо, яка ще більш рівнинна, ніж Техас. І

незрівнянно холодніша. Тож уже невдовзі я подзвонив до

Девіда і спитав, чи йому не потрібен помічник.

Вертайся, відповів він.

Я почав пакувати речі, але встиг небагато. Перш ніж

закінчив готуватися до переїзду, мені зателефонував

флотський рекрутер.

Ти все ще хочеш стати «морським котиком»?

спитав він.

А що?

Ти нам потрібен, сказав рекрутер.

Незважаючи на штирі в руці?
Про це не турбуйся.

Я й не турбувався. Натомість тут же почав збиратися.



ДРИЖАКИ

Ласкаво просимо до «бутонів»

«Позицію лежачи прийняти! Сто віджимань! Почали!»

Двісті двадцять з чимось тіл впали на асфальт і

почали віджиматися. Ми всі були в камісах камуфляжних
бойових костюмах зі свіжопомальованими

зеленими касками. Підготовка «бутонів» допіру починалася.

Ми були самовпевнені, збуджені та страшенно

знервовані.

Нам тільки-тільки мали показати, почім ківш лиха,

і нам це подобалося.

Інструктор не завдав собі клопоту вийти зі свого

кабінету в будинку неподалік. Його глибокий голос із

легкою садистичною ноткою долинав із холу на плац, де ми

всі зібралися.
«Ще віджиматися! Давайте сорок! СО-РОК!»
Мої руки ще навіть не почали по-справжньому

пекти, коли я почув якесь дивне сичання. Я підняв голову,

щоби побачити, що відбувається.
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Нагородою мені був струмінь води в лице. Підійшли
інші інструктори й обробляли нас пожежними

шлангами. Кожен, хто здуру піднімав голову, діставав струмінь
зі шланга.

Ласкаво просимо до «бутонів».
«Стрибки із розведенням ніг! Почали!»

«Бутони» це BUD/S, що означає Basic Underwater De-

molition/SEAL, базова підготовка з підводної
вибухової справи у рамках підготовки «морських котиків».

Це вступний курс, що його мусять пройти всі кандидати

в «морські котики». Зараз його проходять у Центрі

спецоперацій BMC у Коронадо, штат Каліфорнія. Починається
він з «індоку» індоктринації, яка має ознайомити

кандидатів із тим, що від них вимагається. Потім три фази:
фізична підготовка, плавання з аквалангом, бойові дії
на суші.

Із плином років з явилася деяка кількість розповідей
та документальних фільмів про «бутонів» і про те,

наскільки це тяжко.

Майже все, що про це кажуть, правда. (Або в

основному правда. Флот і флотські інструктори трохи
пом якшують загальну тональність розмов для
національної аудиторії на телевізійних реаліті-шоу та в інших

передачах. Тим не менше, навіть у відносно

пригладженому варіанті все це звучить досить правдиво.) Загалом

інструктори тебе ламають, а тоді ламають знову.

Коли з цим покінчено, вони вибивають із тебе дух,

а те, що лишилося, ламають іще раз.
Ви зрозуміли суть.

Мені це подобалось. Я це ненавидів, противився,
проклинав... проте мені це подобалося.
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«Галімо і ще галіміше»

Поки я дійшов до цієї точки, минула більша частина року.

Я вступив у флот і пішов на базову підготовку в лютому

1999 року. В «учебці» було досить галімо. Пам ятаю, одного

разу я подзвонив татові та сказав, що порівняно з роботою
на ранчо базова підготовка легка. Це було зле. Я ж пішов

у флот, щоби стати «морським котиком» і кинути виклик

самому собі. Натомість я розповнів і втратив форму.

Розумієте, «учебка» задумана, щоби привчити тебе

сидіти на кораблі. Тобі втовкмачують купу всього про флот,
і це нормально, але мені хотілося чогось більш схожого

на базову підготовку морпіхів, власне фізичних
навантажень. Мій брат пішов у морпіхи і вийшов з «учебки»
підтягнутим і в чудовій формі. А в такому вигляді, як

я вийшов з «учебки», я би, певно, не пройшов

підготовку «бутонів», якби потрапив туди відразу після «учебки».
Відтоді процедура змінилася. «Бутони» зараз мають свою

окрему «учебку», де більше уваги приділяють тому, щоб

досягти і підтримувати якнайкращу фізичну форму.
Підготовка «бутонів» триває більш ніж півроку і

передбачає надзвичайний рівень вимог у фізичному
і психічному сенсі; як я вже казав, відсіюється майже

90 відсотків. Найбільш сумнозвісною частиною

підготовки є Пекельний тиждень, 132 години безперервних
вправ і фізичних занять. За ці роки деякі елементи

змінювалися, випробовувалися інші, як я розумію, вправи
і заняття розвиватимуться і далі. Пекельний тиждень

в основному так і залишився найбільш непростим

фізичним випробуванням, і, мабуть, він і далі буде
однією з найвищих точок або найнижчих, залежно як

дивитися. При мені Пекельний тиждень починався

35



наприкінці Першої фази. Але докладніше про це буде
далі.

На щастя, до «бутонів» я потрапив не відразу.

Спершу мав пройти іншу підготовку, а нестача інструкторів
у класах «бутонів» на якийсь час врятувала мене (і
багатьох інших) від знущань.

Згідно з флотськими правилами, я мав обрати собі

спеціальність (так звану «військово-облікову
спеціальність», або ВОС, як кажуть військові) на той випадок,

якщо не пройду підготовку «бутонів» і не зможу

подаватися на «морського котика». Я вибрав розвідку наївно

думаючи, що стану таким собіДжеймсом Бондом.

Можете посміятися. Але саме під час цієї підготовки я почав

серйозніше працювати. Я провів три місяці, навчаючись

основ спеціальностей, які входять у флотську розвідку,
і, що важливіше, приводячи себе в кращу фізичну
форму. Так склалося, що на базі я бачив деяких справжніх
«морських котиків», і вони надихнули мене

попрацювати. Я ходив до спортзалу і розробляв усі важливі
частини тіла: ноги, груди, трицепси, біцепси та ін. Крім того,

я почав бігати тричі на тиждень, від чотирьохдо восьми

миль на день, і долав до двох миль стрибками.
Бігати я не любив, та на той час у мене вже почало

складатися правильне ставлення: «Роби, чого б це не

коштувало».

А ще я там навчився плавати, або принаймні навчився

плавати краще.

Та частина Техасу, звідки я родом, віддалена від води.

Серед іншого, мені треба було покращити боковий

гребок принципово важливий гребок для «морського

котика».
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Коли розвідувальна школа закінчилася, я вже входив

у форму, але, мабуть, усе ще не був достатньо готовий

до підготовки «бутонів». Хоча тоді я так не думав, мені

пощастило, що не вистачало інструкторів для «бутонів»,
і через це курсантам доводилося чекати. Флот вирішив

призначити мене допомагати дитейлерам «морських

котиків» допомагати протягом тих кількох тижнів,

поки не з явиться «вікно». (Дитейлери військові, які

займаються різноманітними кадровими справами. Це

ніби як ейчари у великих корпораціях.)
Я працював з ними півдня з восьмої до

дванадцятої або з дванадцятої до четвертої. А коли не працював,

то тренувався разом з іншими кандидатами у «морські
котики». Ми займалися фізичною підготовкою тим,

що старомодні вчителі фізкультури називають

гімнастикою, протягом двох годин. Ви знаєте, що туди

входить: нахили, віджимання, присідання.
Ми не працювали з навантаженням. Суть у тому, що

тобі не треба нарощувати м язову масу: ти хочеш бути
сильним, але максимально гнучким.

По вівторках і четвергах ми плавали на

витривалість тобто, по суті, плавали, поки не починали тонути.

По п ятницях були забіги на десять і дванадцять миль.

Це важко, але очікується, що «бутони» можуть у

доброму темпі пробігти половину марафонської дистанції.
Батьки згадують одну з наших розмов десь у той час.

Я намагався підготувати їх до того, що попереду. Вони

мало що знали про «морських котиків»; напевно, це було

добре.
Хтось мені сказав, що мої дані можуть усунути з

офіційних записів. Коли я їм про це розповів, то відчув, як

вони скривилися.
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Я спитав їх, чи вони не проти. Правда, не думаю, що

в них був якийсь вибір.
Не проти, твердо відповів тато. Мама

промовчала. Вони були досить-таки збентежені, але намагалися

це приховати; батьки б нізащо не сказали нічого такого,

що могло би мене стримати.

Врешті-решт десь через шість місяців очікування,

тренувань і знов очікування, мені прийшов наказ

з явитися до «бутонів».

Прочухани

Я вибрався із задніх дверей таксі й трохи розгладив

форму. Витягнув із таксі торбу, глибоко вдихнув і пішов у

напрямку квортердека будинку, куди мені було наказано
з явитися. Мені було двадцять чотири роки, і я збирався
жити омріяним життям.

І діставати прочуханів у процесі.
Уже стемніло, але ще не було пізно десь п ята-шоста

вечора. Я був майже впевнений, що як тільки

переступлю поріг, на мене нападуть. Про «бутонів» ходять різні

чутки про те, як там важко, але ніхто не подає

цілісної картини. Непевність робить очікування лише
тяжчим.

Я помітив чоловіка за письмовим столом. Зайшов

і назвав себе. Він відзначив мене у списках і навантажив

паперами на розміщення та іншою адміністративною
фігнею, яку треба було владнати.

Весь цей час мені думалося: «Щось воно не надто тяжко».

А також: «Будь-якої миті на мене можуть напасти».
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Природно, мені було важко заснути. Постійно

здавалося, що от-от до мене ввірвуться інструктори і почнуть

показувати де раки зимують. Я був збуджений і

водночас трохи занепокоєний.

До ранку я дожив без найменших пригод. І тільки тоді

я з ясував, що насправді я ще не серед «бутонів»
принаймні не офіційно. Наразі це ще був тільки «індок», себто

індоктринація. Індок має підготувати тебе до «бутонів».
Це ніби «бутони» з бічними коліщатами для стійкості.

Якщо так можна сказати про «котиків».

Індок тривав місяць. На нас трохи кричали, але це ні

в чому не було схоже на «бутонів». Трохи часу ми

проводили, вивчаючи основи того, що від нас вимагатимуть,

наприклад, як проходити смугу перешкод. Суть
полягала в тому, щоби на той час, коли все стане серйозно, ми

менше дбали про власну безпеку.
А ще ми багато часу проводили на різних

допоміжних завданнях, тоді як інші класи проходили справжню

підготовку.
Індок був прикольний. Мені подобався його

фізичний аспект доводити тіло до краю і відточувати свої

фізичні вміння. Водночас я бачив, як ставляться до

кандидатів серед «бутонів», і думав: «О чорт, краще б мені

бути серйозним і більше працювати над собою».

Раптом, як сніг на голову, почалася Перша фаза. Тепер-
то тренування стали серйозними, тепер-то я дійсно

діставав прочуханів. Регулярно і з цілковитою повнотою

відчуттів.
І ось ми повертаємося до точки, з якої почався цей

розділ, коли мене обливають водою зі шланга

просто в лице під час фізпідготовки. Я вже багато місяців

займався ФП, а проте це виявилося набагато тяжчим.
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Що цікаво хоч я більш-менш уявляв, що мене чекає,

однак не повністю усвідомлював, наскільки це буде
важко. Поки не відчуєш на власній шкурі, не дізнаєшся.

Того ранку мені подумалося: «Чорт, та вони хочуть

мене вбити. У мене зараз відваляться руки, я

розсиплюся і впаду просто на асфальт». Проте я якось втримався.

За першим разом, коли на мене полилася вода, я

відвернувся. Цим я привернув до себе увагу зайву увагу.

Не відвертайся! крикнув інструктор, додавши ще
кілька міцних слів стосовно моєї слабкодухості та браку
витривалості. Обернися і прийми це.

Я послухався. Не знаю, скільки сотень віджимань чи

інших вправ ми зробили. Знаю тільки, що думав: ще

трохи і здамся. Це мене заводило: я не хотів здаватися.

Я відчував цей страх і доходив до того самого

висновку щодня, іноді по кілька разів.

Люди запитують, наскільки тяжкими були вправи,

скільки віджимань нам треба було зробити, скільки

присідань. Відповідаю на перше запитання: по сто разів того
й іншого, але самі по собі ці цифри майже нічого не

значать. Наскільки пригадую, кожен міг зробити сто

віджимань чи інших вправ. Повторення і постійний стрес,

образи, якими супроводжувалися вправи, ось що робило
«бутонів» такими міцними. Думаю, це важко пояснити,

якщо ти сам цього не пережив.

Існує загальноприйняте хибне уявлення, ніби всі

«морські котики» це такі величезні шафи у

прекрасній фізичній формі. Останнє твердження, загалом,

істинне кожен «котик» у спецпідрозділах має прекрасну

фізичну форму. Але «котики» бувають різних габаритів.
Я був десь метр вісімдесят вісім і важив вісімдесят
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грамів; інші, з ким я служив, були від метр сімдесят до

метр дев яносто вісім. Те, що в нас усіх було спільне,
це не м язи. Це воля робити все, чого б це не коштувало.

Щоби пройти підготовку «бутонів» і стати «морським

котиком», потрібна передусім психічна витривалість.
Бути впертим і не здаватися ось ключ до успіху. Мені
якось вдалося натрапити на формулу перемоги.

Не висовуватися

Того першого тижня я старався за будь-яку ціну не

висовуватися. Якщо на тебе звернули увагу це погано. Чи то

під час ФП, чи під час вправ, чи навіть просто в строю

найменша дрібниця здатна привернути до тебе увагу.

Якщо ти сутулишся в строю, тебе відразу ж помічають.

Якщо інструктор наказував щось зробити, я намагався

зробити це першим. Якщо мені вдавалося зробити все

як треба а я дуже старався, він ігнорував мене і

переходив до когось іншого.

Зовсім не звертати на себе уваги я не міг. Попри всі

мої вправи, попри всю фізпідготовку і таке інше, мені

дуже погано давалися підтягування.

Думаю, ви знаєте, в чому це полягає, берешся за

турнік і підтягуєшся. Тоді опускаєшся. І ще раз. І ще раз.

І ще раз.

У «бутонах» ми мусили висіти на турніку і чекати,

поки інструктор не скаже нам починати. Що ж, за

першим разом, коли ми зібралися, так склалося, що він

стояв біля мене.

Почали! скомандував він.
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Уххххх, простогнав я, підтягуючись.
Величезна помилка. Мене тут же позначили як

слабкого.

Почнімо з того, що я не міг підтягнутися справді
багато разів хіба що, може, десь разів зо шість (і саме стільки

й вимагалося). Але тепер, коли на мені зосередилась увага,

я не міг просто проскочити. Мусив підтягуватися
ідеально. І багато разів. Інструктор мене виділив і почав

вимагати від мене більше, призначати додаткові вправи. Це дало
свої плоди. Підтягування стало однією з моїх найкращих

вправ. Я запросто міг підтягнутися тридцять разів. Хоч і не

став найкращим у класі, але й не завдавав клопотів.

А плавання? Уся робота, яку я проробив, перш ніж

потрапив до «бутонів», окупилася. Плавання стало моєю

найліпшою вправою. Я був одним із найшвидших

плавців у нашому класі, якщо не найшвидшим.

Знову-таки, малі дистанції ні про що не говорять. На

вступних іспитах треба проплисти тисячу ярдів в

океані. До того часу, коли ти закінчуєш підготовку «бутонів»,
тисяча ярдів це для тебе ніщо. Ти постійно плаваєш.

Запливи на дві милі звичайна справа. А потім настав

момент, коли нас вивезли у човнах і викинули за сім

морських миль від берега.

Тут лише один шлях додому, хлопці, сказали

інструктори. Починайте плисти.

Від годівлі до годівлі

Мабуть, кожен, хто чув про «морських котиків», знає

і про Пекельний тиждень. Це п ять з половиною днів
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постійного знущання, метою якого є виявити, чи в тобі

достатньо витривалості та волі, щоби стати супербійцем.
У кожного «морського котика» своя історія про

Пекельний тиждень. Моя почалася за день чи два перед

початком Пекельного тижня, на каменях у смузі прибою.
Наша група була в IBS (inflatable boat, small)

шестимісному надувному човні, який ми мали переправити на

берег через камені. Мене призначили випускаючим це

значить, що я мав вилізти за борт і міцно тримати

човен, поки решта групи не вилізе і не візьметься за нього.

Ну, але як тільки я виліз, надійшла велика хвиля,

підхопила човен і кинула його мені на ногу. Заболіло як

сто чортів, нога тут же заніміла.

Я щосили намагався це ігнорувати і врешті-решт

зумів абстрагуватися. Пізніше того ж дня, коли ми

закінчили всі належні вправи, я пішов з одним

товаришем, чий батько був лікарем, щоби той мене оглянув.

Він зробив рентгенівський знімок і виявив тріщину.
Звісно ж, він хотів накласти мені гіпс, але я

відмовився. З явитися серед «бутонів» у гіпсі означало би перерву

в заняттях. А перед Пекельним тижнем це означало би,

що я мусив би проходити всю підготовку заново від

самого початку я ж нізащо у світі не збирався вдруге

проходити те, що вже пройшов.

(Навіть під час підготовки «бутонів» ви можете

залишати базу у вільний час, якщо маєте дозвіл. А я, само

собою, не пішов до флотського лікаря, щоби він оглянув

мені ногу, бо він би тут-таки відіслав мене на початок

навчання у нас це називають «відкотом».)
Того вечора, коли мав початися Пекельний тиждень,

нас зібрали у великій кімнаті, нагодували піцою, а тоді

запустили для нас кіномарафон: «Падіння Чорного
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яструба », «Ми були солдатами», «Хоробре серце». Це

скидалося на вечірку на «Титаніку». Фільми нас

накрутили; при тому ми знали, що десь там, у темряві,
загрозливо маячіє айсберг.

І знову моя уява змусила мене нервувати. Я знав, що

в якийсь момент у двері ввірветься інструктор,
стріляючи холостими з кулемета М60, і мені треба буде
вибігти надвір і стати в шик на плацу (це така асфальтована
площа для занять). Але коли?

Із кожною хвилиною все дужче смоктало під

ложечкою. Я сидів і говорив сам собі: «Боже». Раз у раз.

Дуже значущо і глибокодумно.
Я пробував закемарити, але не міг заснути. Врешті-

решт хтось увірвався в кімнату і почав стріляти.
Слава Богу!
Не думаю, що я ще колись був такий щасливий від

знущання наді мною. Я вибіг на вулицю. Інструктори
кидали вибухові пакети і поливали тугими струменями

з пожежних шлангів. (Вибухові пакети яскраво
спалахують і дуже голосно бахкають, але при цьому не завдають

шкоди. З технічного погляду, сухопутні сили і флот

застосовують різні типи вибухових пакетів, але ми не

робили між ними різниці.)
Я був збуджений, готовий до того, що дехто вважає

остаточним іспитом на «морського котика». Але

водночас я думав: «Що за фігня відбувається?». Бо хоча

й знав усе про Пекельний тиждень або думав, що

знаю, ніколи його не переживши, не розумів його по-

справжньому, до мозку кісток.

Нас розділили, розігнали по різних місцях, і ми

почали віджимання, стрибки з розведенням ніг, стрибки
з розведенням рук і ніг...
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Після цього нас знову зігнали докупи. Моя нога? Якраз
вона боліла найменше. Ми плавали, займалися ФП,
спускали човни. Загалом ми просто безперервно рухалися.

Один хлопець у якийсь момент виявився настільки

виснаженим, що йому здалося, ніби байдарка, яка

підійшла перевірити нас у човнах, це акула, тож почав

викрикувати застереження. (Насправді в байдарці був наш

командир. Не знаю, чи він сприйняв це як комплімент.)

Щедо початку підготовки «бутонів» хтось сказав мені,

що найкращий спосіб її витримати жити від годівлі до

годівлі. Викладайся на повну, поки тебе не погодують.

А годують кожні шість годин, хвилина в хвилину. Тож

я зосередився на цьому. Порятунок завжди близький

не далі, ніж за п ять годин п ятдесят дев ять хвилин.

Тим не менше кілька разів я думав, що не

протримаюся. Я відчував спокусу встати і підбігти до дзвона,

який би поклав край моїм мукам: коли подзвонити

в цей дзвін, тебе заберуть всередину, дадуть каву і

пончик. І попрощаються з тобою, бо подзвонити у дзвін (або
навіть просто піднятися і сказати: «Я йду») означає, що

для тебе програму закінчено.

Хочете вірте, хочете ні, але протягом того тижня

тріщина в нозі турбувала мене все менше і менше.

Можливо, я просто призвичаївся до відчуття болю, так що воно

стало чимось нормальним. От чого я справді не міг

витримати, то це холоду. Лежати роздягненим у смузі
прибою і морозити собі задницю ось що було найгірше.
Я сплів руки з хлопцями обабіч мене і ловив дрижаки,

моє тіло шалено тремтіло від холоду. Я молився, щоби
хтось на мене помочився.

Як і кожен інший, я впевнений: сеча чи не єдина

тепла річ, доступна в такому місці. Якщо ви коли-небудь
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побачите, що під час тренувань «бутонів» у смузі
прибою купка чоловіків тиснуться один до одного, це

значить, що один з них мочиться, а решта цим

користуються.

Якби той дзвін був трохи ближче, може, я би встав,

підійшов і задзвонив, отримав би теплу каву і пончик.

Але я цього не зробив.
Я виявився або занадто впертим, щоби піти, або

просто занадто лінивим, щоби встати. Вибирайте, що хочете.

Я мав яку завгодно мотивацію триматися далі. Пам ятав

кожного, хто казав мені, що я не пройду «бутонів».
Втриматися означало показати їм усім дулю. А ще одним

мотивом було бачити всі оті кораблі в морі: я запитував
себе, чи хотів би я опинитися там.

Та в жодному разі.
Пекельний тиждень почався в неділю ввечері. Десь

у середу в мене з явилося відчуття, що я протримаюся.

На той момент моєю основною метою стало не заснути.

(За весь цей час мені вдалося поспати десь години зо дві,
і то не за один раз.) Більшість фізично виснажливих

завдань закінчилися, тепер це стало передусім психічним

випробуванням. Багато інструкторів стверджують, що

Пекельний тиждень на дев яносто відсотків

психоемоційний тест, і вони праві. Ти маєш показати, що ти

достатньо психічно стійкий, щоби продовжувати

виконувати завдання попри виснаження. Саме в цьому

насправді й полягає суть цього іспиту.
Це дуже ефективний спосіб відсіву. Щиро кажучи,

на той момент я цього не розумів. Збагнув я це вже на

полі бою. Коли в тебе стріляють, ти не можеш просто

піднятися і забаламкати у дзвін, щоби тебе відіслали
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додому. Не можна сказати: «Дайте мені каву і пончик,

як обіцяли». Якщо підеш, то і сам загинеш, і дехто з

твоїх хлопців.
Мої інструктори в «бутонах» завжди повторювали:

«Думаєш, це тяжко? У спецпідрозділі буде вдвічі тяжче.

Коли опинишся там, ще більше змерзнеш і вимучишся».

Лежачи у смузі прибою, я думав, що вони мене

дурять. Хіба міг я знати, що через кілька років згадуватиму
Пекельний тиждень як легку прогулянку?

Холод став моїм кошмаром.

Я говорю буквально. Після Пекельного тижня я

прокидався і мене весь час тіпало. Я міг накриватися

скількома завгодно ковдрами, але однаково мерзнув, бо

заново переживав усе це у голові.

Про Пекельний тиждень є стільки книжок і фільмів,
що я більше не марнуватиму ваш час його описами.

Скажу лише одну річ: пережити його набагато тяжче, ніж

прочитати про нього.

«Відкіт»

Тиждень після Пекельного тижня коротка фаза

відпочинку, яку називають «тижнем ходіння». На цей час ти

вже такий потовчений, що відчуваєш усе тіло як один

суцільний синець. Ти взуваєшся в тенісні капці і не

бігаєш, а тільки швидко ходиш. Це послаблення триває

недовго: вже за кілька днів тобі знов починають

заливати сала за шкуру.

Усе, забудь! кричать інструктори. Тобі вже добре!
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Це вони вирішують, чи тебе болить, чи ні.

Переживши Пекельний тиждень, я вирішив, що все

вже пройшов. Я поміняв білу майку на коричневу і

почав другу фазу підготовки «бутонів» водолазну. На

жаль, десь поміж тим усім я підхопив інфекцію.

Невдовзі після початку другої фази я був у водолазній

вежі у спеціальному навчальному апараті, який

імітує занурення. Під час тієї конкретної вправи я мав

практикуватися з водолазним дзвоном, виконати так

зване спливання «поплавком», утримуючи однаковий

тиск у внутрішньому і зовнішньому вусі. На це є кілька

методик, одна з найпоширеніших полягає в тому, щоб

закрити рот, затиснути ніздрі й акуратно продмухати

носа. Якщо ти цього не зробиш або не можеш зробити,
матимеш проблему...

Мені геть усе пояснили, але через інфекцію я не міг

виконати цю процедуру. Проте оскільки я був
«бутоном» і не мав досвіду, то вирішив просто плюнути на

це і все ж таки спробувати. Якраз отого не треба було
робити: я занурився, і закінчилось тим, що пошкодив

барабанну перетинку. Коли я виринув, з моїх вух, носа

і очей текла кров.

Мені надали невідкладну медичну допомогу на

місці, а тоді послали лікувати вуха. Через медичні
проблеми мене «відкотили» назад після одужання я мав

долучитися до молодшого класу.

Коли тебе «відкочують», ти потрапляєш наче в лімбо.

Оскільки я вже пройшов Пекельний тиждень, то не

мусив починати все від самого початку: Пекельний

тиждень не повторюють, слава Богу. Але й просто лежати

горічерева й чекати, поки мене наздожене наступний
клас, я теж не міг. Щойно тільки підлікувався, я почав
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допомагати інструкторам, займався щоденною ФП, а

також бігав із класом «білих майок» (перша фаза), поки їм
заливали сала за шкуру.

Одна з речей, які про мене треба знати, це те, що я

полюбляю жувати тютюн.

Я почав іще підлітком. Мій батько застукав мене за

цим заняттям, коли я вчився в середній школі. Він був
проти, тож вирішив відучити мене від цієї звички раз

і назавжди. Відтак змусив мене з їсти повну банку
зеленого тютюну зі смаком м яти. Я й досі не можу

користуватися навіть зеленою зубною пастою.

А от решта сортів це зовсім інша річ. Зараз моя

улюблена суміш «Копенгаген».

Кандидатам серед «бутонів» заборонено мати тютюн.

Але оскільки я був у «відкоті», то, здається, подумав, що

мені це зійде з рук. Одного дня я поклав за щоку дрібку
«Копенгагена» і приєднався до групи, яка мала бігти.

Я зашився глибоко всередині, так що на мене ніхто не

мав би звернути уваги. Так я собі гадав.

І що ви думаєте: один з інструкторів підійшов і

заговорив зі мною. Як тільки я відкрив рота, щоби

відповісти, він помітив у мене в роті тютюн.

Лягти!

Я вийшов з шику і зайняв позицію лежачи.

Де твоя банка? запитав він.

У шкарпетці.
Давай сюди.

Я, звичайно, мусив при цьому залишатися в позиції

лежачи, тож простягнув одну руку і дістав її. Він відкрив

банку і поклав її переді мною.
- їж.

49



Щоразу, опускаючись після віджимання, я хапав

добру порцію «Копенгагена» і ковтав. Я жував тютюн

з п ятнадцяти років, і, як правило, прожувавши, ковтав

його, тож це не було для мене так неприємно, як можна

було би подумати. І вже напевне це не було так

неприємно, як хотілося б інструкторові. Може, якби тютюн був
зелений, все було би по-іншому. Його збісило, що я не

блюю. Тож він працював наді мною кілька годин різні
вправи і таке інше. Я таки справді мало не блювонув
але не від тютюну, а від виснаження.

Врешті-решт він дав мені спокій. Після цього ми

прекрасно зійшлися. Виявилося, що він і сам полюбляє

жувати тютюн. Він та ще один інструктор із Техасу
вподобали мене до кінця програми «бутонів», і протягом

курсу я дуже багато всього від них обох навчився.

Багато хто дивується, почувши, що травми не конче

дискваліфікують тебе, щоб стати «морським котиком»,

якщо лише вони не аж настільки серйозні, що ставлять

хрест на флотській кар єрі загалом. Проте це має сенс,

адже в «морських котиків» йдеться більше про

психічну стійкість, а не про фізичні якості якщо тобі

вистачає душевних сил закінчити програму після травми, ти

маєш гарний шанс стати добрим «морським котиком».

Я особисто знайомий з «морським котиком», який на

тренуваннях так пошкодив собі стегно, що довелося

замінити кістку. Він мусив півтора року перечекати, але

все ж пройшов програму «бутонів».
Часом доводиться чути, як дехто говорить, що його

вигнали з «бутонів», бо він влаштував бійку з

інструктором і відлупив того як Сидорову козу. Це все казки

дідуся Панаса. Ніхто не б ється з інструкторами. Такого
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просто не буває. Повірте мені, якби хтось таке зробив, то

інструктори зібралися б разом і дали б нещасному

такого перцю, що він би вже ніколи не зміг ходити.

Маркус

Доки ти ще «бутон», то сходишся з людьми, але

намагаєшся ні з ким особливо не зближуватися, поки не мине

Пекельний тиждень. Саме тоді відбувається найсильніший

відсів. Із нашого класу випустилися двідюжини хлопців
менш ніж десять відсотків від початкової кількості.

Я був одним із них. Почав з класом 231, але через «від-

кіт» закінчив із класом 233.

Після «бутонів» «котики» переходять до підготовки

вищого рівня, яка офіційно відома як SQT-SEAL

Qualifying Training, відбіркова підготовка «морських

котиків». Саме там я знову подружився з приятелем, з яким

зійшовся ще в «бутонах», із Маркусом Латреллом.
Ми з Маркусом відразу знайшли спільну мову. Це

природно: ми обоє були техаськими хлопцями.
Не думаю, що ви можете це зрозуміти, якщо ви не з Те-

хасу. Між людьми з цього штату, здається, існує якийсь
особливий зв язок. Не знаю, чи це спільний досвід, чи

щось у воді або, можливо, у пиві. Техасці загалом дуже

добре сходяться між собою, а в нашому випадку

моментально склалася дружба. Можливо, це не така вже й

загадкова річ, врешті-решт ми мали багато спільного досвіду,
починаючи від того, що росли з любов ю до полювання,

і закінчуючи тим, що пішли на флот, щоби стати

«морськими котиками».
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Маркус закінчив програму «бутонів» швидше за мене,

а тоді пішов на спецпідготовку, перш ніж повернувся до

SQT. Так склалося, що саме він, оскільки пройшов
курси санінструкторів, надавав мені першу допомогу, коли

я мав перше кисневе отруєння під час занурення.
(Простою мовою: кисневе отруєння стається, якщо під час

занурення у кров потрапляє надто багато кисню. Це може

бути викликано різними факторами і може бути вкрай
небезпечним. Мій випадок виявився дуже легким.)

Знову занурення. Я завжди казав, що я тільки «...L»,

а не SEAL. Я сухопутний чоловік; повітря і море можете

приберегти для когось іншого.

Того дня, коли зі мною сталася ця пригода, я плавав

з одним лейтенантом, і ми твердо постановили

заробити «золотий плавець» нагороду за найбільш офіген-
ське занурення протягом доби. Суть вправи полягала

в тому, щоби підплисти під корабель і встановити на

нього причіпні міни. (Причіпна міна це спеціальний

вибуховий пристрій, який причіпляється під корпусом

корабля. Як правило, він має годинниковий детонатор.)
У нас усе йшло просто прекрасно, аж раптом, уже

перебуваючи під корпусом корабля, я відчув
запаморочення, і мій мозок перетворився на овоч. Мені вдалося

схопитися за пілон і притиснутися до нього. Лейтенант

намагався передати мені міну, тоді спробував передати
мені сигнали, але я не реагував. Я тупо дивився в океан.

Нарешті у мене в голові прояснилось, я зміг відірватися
від пілона і продовжити виконання вправи.

«Золотого плавця» ми того дня не заробили. На

момент, коли піднявся на поверхню, я вже почувався

цілком добре, і Маркус та інструктори ні в чому мене не

звинувачували.
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Нас із Маркусом розподілили по різних
спецпідрозділах, проте ми підтримували між собою зв язок протягом

наступних років. Чи не щоразу, коли я покидав бойову
службу, він приходив мені на заміну. Ми разом обідали

й обмінювалися неформальною інформацією.

Наприкінці SQT ми отримали накази про розподіл по

спецпідрозділах «морських котиків». І хоча ми

закінчили програму «бутонів», проте ще не вважали себе

«морськими котиками»: мали здобути свої тризуби
вже аж у своїх спецпідрозділах, та й то допіру після

того, як покажемо, на що здатні. (Тризуби «морських
котиків» їх іще називають «Будвайзерами» це

металева емблема або значок, який носять «морські
котики». Крім Нептунового тризуба, цей символ має ще

орла і кітву.) На той час існувало шість спецпідрозділів,
що означало вибір між трьома варіантами на

кожному узбережжі, східному і західному; мене найбільше

приваблював спецпідрозділ 3, який базувався в Коро-
надо у Каліфорнії. Я вибрав його, бо цей спецпідрозділ

уже брав участь у бойових діях на Близькому Сході та,

з усією імовірністю, мав знову повернутися туди. Я

хотів по змозі потрапити в «гарячу точку». Думаю, всі ми

цього хотіли.

Як два запасні варіанти я вибрав спецпідрозділи на

східному узбережжі, бо тоді я би опинився у Вірджи-
нії, де вони базуються. Я не те щоб великий фанат Вір-
джинії, проте вона мені подобається значно більше, ніж

Каліфорнія. Сан-Дієго, місто неподалік Коронадо,
славиться чудесною погодою, але Південна Каліфорнія
земля божевільних. Я хотів жити десь, де трохи більше

здорового глузду.
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Дитейлер, якому я свого часу допомагав, сказав мені,

що постарається владнати, щоб я потрапив саме туди,

куди хочу. Я не був на всі 100 відсотків упевнений, що
так і станеться, але в той момент я би прийняв будь-яке

призначення що зрозуміло, адже сам я тут нічого не

вирішував.
Розподіл призначень не мав у собі ні краплі драми.

Нас зібрали у великій аудиторії та роздали папери з

наказами. Я отримав, що хотів, спецпідрозділ 3.

Кохання

Тієї весни сталася ще одна річ, як мала величезний вплив

не тільки на мою військову кар єру, а й на все моє життя.

Я закохався.

Не знаю, чи ви вірите в кохання з першого

погляду; думаю, я й сам не вірив до того квітневого вечора

2001 року, коли побачив Таю, яка стояла біля барної
стійки в клубі в Сан-Дієго і розмовляла з одним моїм другом.

Вона вміла носити чорні шкіряні штани з шиком і

стилем. Мені ця комбінація цілком пасувала.
Я тільки-тільки прийшов у спецпідрозділ 3. Ми ще

не розпочали тренувань, тож я насолоджувався

несподіваною відпусткою, яка протривала цілий тиждень,

перш ніж мені довелося зайнятися серйозними
справами ставати «морським котиком» і заробляти собі

місце в спецпідрозділі.
Коли ми зустрілися, Тая працювала торговельним

представником у фармацевтичній компанії. Вона

народилася в Орегоні, але закінчила коледж у Вісконсіні
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й перебралася на узбережжя років за два до нашої

зустрічі. Моє перше враження від неї було, що вона дуже

красива, навіть якщо виглядає чимось роздратованою.

Коли ми розговорилися, я також виявив, що вона

розумна і має добре почуття гумору. Я відразу відчув, що вона

могла би бути при мені.

Але, певно, хай ліпше вона розповість нашу історію;
в її викладі вона звучить краще.

Тая:

Я пам'ятаю вечір, коли ми познайомилися,

принаймні деяку його частину. Мені нікуди не хотілося йти.

Це відбувалося під час темної смуги в моєму житті. Дні

я проводила на роботі, яка мені не подобалася. Я була
порівняно новою людиною в місті та ще не знайшла

надійних подруг. Час від часу я зустрічалася з хлопцями,

без особливого успіху. За кілька років у мене було кілька

нормальних стосунків і пара невдалих, а між ними ще

кілька побачень. Я пам ятаю, що поки я не познайомилася

з Крісом, то буквально молила Бога послати мені якогось

нормального хлопця. Усе інше, думаю, не мало значення.

Я молилася про хлопця, який був би глибинно добрим;
і який був би приємним.

Мені подзвонила подруга і покликала в Сан-Дієго. Я

тоді жила в Лонг-Біч, за дев яносто миль. їхати мені не

хотілося, проте їй якось вдалося мене вмовити.

І от ми ввечері гуляємо і проходимо повз бар, який

називається «Мелоуні». Звідти голосно гриміла «Земля там

унизу» у виконанні «Мен ет ворк». Подруга хотіла, щоби
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ми зайшли, але там брали абсолютно обурливу плату за

вхід, щось десять чи п'ятнадцять баксів.

Навіть не збираюся, сказала я. Не за бар, де

грають «Мен ет ворк».

Ой, та помовч, сказала подруга. Вона заплатила
за вхід, і ми зайшли.

Ми стояли біля бару. Я пила і дратувалася. І тут

підійшов високий гарний хлопець і заговорив до мене. Я саме

розмовляла з одним із його приятелів, схожим на придур-
ка. Я все ще залишалася в поганому настрої, але навколо

нього була якась така дуже гарна аура. Він назвав своє

ім'я Кріс, а я назвала своє.

Чим ти займаєшся? запитала я.

Розвожу морозиво.

Триндиш, сказала я йому. Очевидно, ти

військовий.

Ні, ні, запротестував він.

Вінрозповів мені купу всякого іншого. «Морські
котики» майже ніколи не говорять незнайомцям, хто вони

насправді, а Кріс на цей випадок мав особливо цікаві

казочки. Одна з найкращих що він працював вощильником

дельфінів. Він розказував, що дельфінів, яких тримають
у неволі, належить намащувати воском, щоб їхня шкіра
не розлізлася. Цілком переконлива оповідка якщо ти

юна, наївна, п'яненька дівчинка.

На щастя, він не став обкатувати на мені саме цю

баєчку сподіваюся, бо зразу побачив, що я на неї не

куплюся. Він також переконував дівчат, ніби працює в бан-

коматі тобто сидить всередині і відраховує купюри,

коли люди встромляють картку. Я не була ні настільки

наївна, ні настільки п'яна, щоби дати йому випробувати
ці історійки на мені.
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Яз першогож погляду побачила, що він військовий. Він

був підтягнутий, мав коротке волосся, а ще його акцент

відразу ж казав: «Я нетутешній».

Врешті-решт він визнав, що служить.

То що тиробиш у війську? запитала я.

Він розповів іще купу всякого, аж нарешті я таки

дізналася правду: «Я тільки що пройшов бутонів ».
Ну і я така:

А, ясно, ти «морський котик»?

Ага.

Я все про вас знаю, сказала я йому.
Розумієте, моя сестра самерозлучилася зі своїм

чоловіком. Мій швагро хотів стати «морським котиком»

і пройшов деяку підготовку тож я знала (або думала,
що знаю), що таке «морські котики».

Так я і сказала Крісові.
Ви нахабні, егоцентричні та марнославні,

мовила я йому. Ви брешете і думаєте, що можетеробити,
що хочете.

Так, я була на піку своєї чарівності.
Мене здивувала його реакція. Він не скорчив криву

усмішку, не став мудрувати, навіть не вдавав ображеного.
Він виглядав по-справжньому... збентеженим.

Чому ти так кажеш? спитав він, дуже невинно

і щиро.

Ярозказала йому про свого швагра.

Я готовий віддати життя за свою країну,
відповів він. Де ж тут егоцентризм? Зовсім навпаки.

Він був настільки ідеалістичний іромантичний у

таких речах, як патріотизм і служіння своїй країні, що мені

залишалося лише повірити йому.
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Ми ще трохи поговорили, а тоді підійшла моя

подруга, і моя увага перемкнулася на неї. Кріс сказав щось не

кшталт того, що він би вже йшов додому.
Чому? спитала я.

Ну, ти ж сказала, що ніколи не пішла б на

побачення з «морським котиком» і не стала би з ним

зустрічатися.

Е ні, я сказала, що ніколи би не вийшла за нього

заміж. Я не казала, що не стала би з ним зустрічатися.
Він просяяв.

У такому разі, сказав він з отою свою хитрою

усмішечкою, думаю, я хотів би взяти твій телефон.
Він далі тусував. Я далі тусувала. Ми пробули там

аж до закриття. Коли я піднімалася з натовпом до

виходу, мене притисли до нього. Він був весь такий

міцний і м'язистий, до того ж він так приємно пахнув, що

я поцьомала його в шию. Ми вийшли, і він провів нас до

паркінгу... і я почала нестримно блювати від усього віскі

з льодом, яке випила.

Ну як можна не закохатися в дівчину, яку вивертає

першого ж разу, коли ви з нею познайомилися? Я від самого

початку знав, що саме з такою дівчиною я би хотів

проводити якомога більше часу. Але спершу це виявилося

неможливо. Я подзвонив до неї наступного ранку після

нашої зустрічі запитати, як вона. Ми трохи

порозмовляли і посміялися. Після цього я дзвонив до неї і залишав

повідомлення. Вона не віддзвонювала.

Решта хлопців зі спецпідрозділу почали

підколювати мене на цю тему. Вони навіть робили ставки, чи вона

сама коли-небудь подзвонить. Розумієте, кілька разів
ми з нею таки поговорили, коли вона сама піднімала
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грубку певно, думала, що то хтось інший. За якийсь

час навіть мені стало очевидно, що вона ніколи не

виявляє ініціативи.
І раптом щось змінилося. Я пам ятаю, коли вона

вперше подзвонила мені. Ми, «котики», були тоді на

східному узбережжі, тренувалися.

Коли ми з нею закінчили розмову, я вбіг в казарму

і почав стрибати по ліжках своїх товаришів. Я

сприйняв той дзвінок як ознаку того, що справді її зацікавив.
Я був щасливий поділитися цим фактом з усіма
песимістами.

Тая:

Кріс завжди дуже добре орієнтувався в моїх почуттях.

Він загалом дуже спостережливий, і ця його

спостережливість поширюється і на мої емоції. Йому не треба
багато говорити. Просте запитання чи якийсь інший

простий спосіб виявити щось показує, що він на 100 відсотків

знає про мої почуття. Він не дуже любить говорити про

почуття, але відчуває, коли варто або необхідно

поговорити про речі, які я, можливо, збиралася тримати в собі.

Я помітила це ще на початку наших стосунків. Ми

розмовляли по телефону, і він був дуже чуйним та
уважним.

У багатьох відношеннях ми протилежності. Тим

не менше, ми, очевидно, дуже пасуємо одне одному.
Одного дня у телефонній розмові зі мною він запитав, що, на

мою думку, робить нас такими сумісними. Я вирішила
розповісти йому дещо з того, що привабило мене в ньому.
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Думаю, ти дуже добрий хлопець, сказала я,

дуже милий. І чутливий.
Чутливий? він був ошелешений, в його голосі

звучала образа. Що ти маєш на увазі?
Тине знаєш, що таке «чутливий»?
Хочеш сказати, що я плачу в кіно і все таке?

Ярозсміялася. Я пояснила, що саме мала на увазі. Йому
вдається зрозуміти, що я відчуваю, іноді швидше, ніж це

вдається мені самій. І він дає мені проявити, висловити

цю емоцію і, що важливо, дає простір для цього.

Не думаю, що більшість людей склала собі такий

образ «морського котика», але він був і є цілком точним,

принаймні в його випадку.

11 вересня 2001 року

У міру того, як наші стосунки ставали дедалі

ближчими, ми з Таєю почали проводити більше часу разом.

Врешті-решт ми стали залишатися на ніч одне в

одного, у Лонг-Біч або в Сан-Дієго. Якось вранці я прокинувся
від її крику:

Крісе! Крісе! Вставай! Ти маєш це бачити!

Я прошкандибав у вітальню. Тая ввімкнула телевізор
і підкрутила звук. Я побачив, як зі Всесвітнього

торговельного центру в Нью-Йорку здіймається стовп диму.

Я не зрозумів, що відбувається. Почасти я все ще спав.

Тут просто в мене на очах літак врізався в другу вежу.

Засранці! промимрив я.

Я дивився на екран, злий і збентежений, не

впевнений, що все це діється насправді.
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Раптом я згадав, що лишив мобілку вимкненою. Я
схопив її і побачив купу пропущених повідомлень. Загальна

суть їх була така:

«Кайле, ноги в руки і на базу! Бігом!»

Я взяв Таїн джип на відміну від мого, він був
повністю заправлений, і погнав на базу. Не знаю,

наскільки швидко я їхав, цілком можливо, що спідометр
показував тризначне число, але напевне дуже швидко.

За Сан-Хуан-Капістрано я глянув у дзеркальце і

побачив ряд червоних маячків.

Зупинився на узбіччі.
Полісмен, який підійшов до машини, був

роздратований до краю.

Чи є якась причина так гнати? поцікавився він.

Так, сер, сказав я. Прошу вибачити. Я

військовослужбовець, і мене тільки що викликали. Я розумію,
що ви маєте виписати мені штраф. Усвідомлюю, що

порушив правила, але, при всій повазі, чи не могли б ви

чимшвидше виписати мені квитанцію, щоб я міг

повернутись на базу?
У якому виді військ ви служите?

«Твою ж мать, подумав я, я ж тільки що сказав

тобі, що мушу відмітитися. Просто випиши мені

нарешті ту срану квитанцію!»

Але я зберіг спокій.

У флоті, відповів я.

Чим ви займаєтеся у флоті? спитав він.

Отут він мене вже по-справжньому дістав.

Я «морський котик».

Він закрив блокнот з бланками квитанцій.

Я проведу вас до межі міста, сказав він. Дайте
їм прикурити.
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Він увімкнув маячки і виїхав поперед мене. Ми їхали

трохи повільніше, ніж я їхав, поки він мене не зупинив,

та все ж таки значно швидше, ніж дозволено. Він провів
мене до межі підпорядкованої йому території, може,

трошки далі, а тоді помахав на прощання.

Тренування

Нас привели в найвищу бойову готовність, але

виявилося, що ні в Афганістані, ні деінде ми наразі не потрібні.
Моєму взводу довелося чекати близько року, поки нам

дадуть бойове завдання, а коли ми його нарешті
отримали, воно виявилося проти Саддама Хусейна, а не

проти Усами бін Ладена.

У цивільному світі існує багато плутанини щодо
«морських котиків» і наших завдань. Більшість вважає, що ми

командос суто морського базування, себто що ми завжди

оперуємо з кораблів і вражаємо цілі на воді або біля

берегової лінії.

Треба визнати, це так, чимала частина нашої

роботи відбувається на морі ми ж флот, врешті-решт.
Якщо дивитися з історичної перспективи, як уже

коротко згадувалося вище, «морські котики» походять від

флотських підводних підривників UDT (Underwater
Demolition Teams). Утворені під час Другої світової війни,

аквалангісти з UDT відповідали за рекогносцировку

пляжів перед висадкою десанту, а ще їх готували для інших

підводних завдань наприклад, пробиратися в гавані

та чіпляти міни до ворожих кораблів. Вони були
крутими безстрашними бойовими плавцями Другої світової
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та в післявоєнний період, і «морські котики» пишаються

тим, що йдуть у їхньому кільватері.
Але в міру того, як розширювалося коло завдань

підводних підривників, BMC усвідомили, що потреба
у спецопераціях не закінчується на береговій лінії. Коли

було утворено нові спецпідрозділи, які назвали

«морськими котиками», коли їх було підготовлено до
виконання цього розширеного кола завдань, вони замінили

собою старі підрозділи підводних підривників.
Хоча літера «Ь>, що означає «Land», суходіл, остання

в абревіатурі SEAL, ніяк не можна сказати, що це

останнє, чим ми займаємося. Кожен спецпідрозділ у збройних
силах СІЛА має власну спеціалізацію. Наша підготовка

багато в чому перекривається, наші завдання у багатьох

відношеннях також подібні. Але кожен вид військ на

чомусь спеціалізується. Армійські спецпідрозділи, також

відомі як SF, Special Forces, прекрасно готують іноземні

війська в галузі як конвенційних, так і неконвенційних
бойових дій. Армійські рейнджери це велика ударна

сила; якщо треба захопити якусь велику ціль, скажімо,

аеродром, це їхня робота. Спецпідрозділи ВПС

парашутисти чудово вміють витягувати людей з

різного лайна. А серед наших спеціальностей пряме

втручання.

Пряме втручання DA, «direct action» це дуже

інтенсивний блискавичний напад на невелику, але

надзвичайно цінну ціль. Це можна розглядати як

хірургічне втручання, спрямоване проти ворога. На практиці це

може бути що завгодно, починаючи від нападу на

важливий міст на ворожій території до рейду на схрон

терористів, щоби заарештувати виробника бомб,
«хапай і тягни», як це дехто називає. Хоча все це різні
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завдання, однак суть та сама: сильний і швидкий удар,
поки ворог не оговтався.

Після 11 вересня «морські котики» почали готуватися

до дій у місцях, де, найімовірніше, могли знаходитися

ісламські терористи: перш за все в Афганістані, в другу

чергу на Близькому Сході та в Африці. Ми й далі
займалися всім тим, чим мають займатися «морські
котики»: пірнали, стрибали з парашутом, захоплювали

кораблі тощо. Але під час наших тренувань діям на суші
приділялося більше уваги, ніж зазвичай у минулому.

Стосовно цієї новації велася дискусія серед людей із

набагато вищим за мій посадовим окладом. Дехто

вважав за потрібне обмежити дії «морських котиків»

смугою в десять миль від берегової лінії.

Моєї думки ніхто не питав, але, як на мене, ніяких

обмежень не має бути. Особисто я тільки радий
триматися чимдалі від води, але суть не в цьому. Просто
дайте мені робити те, чого мене вчили, будь-де, де в цьому

є потреба.
Тренування, принаймні більша його частина, було

цікавим, навіть якщо доводилося діставати по яйцях.

Ми пірнали, ходили по пустелі, працювали в горах. Нам

навіть влаштовували «водні процедури» й обробку
газом.

Під час підготовки всі проходять «водні процедури».

Суть полягає в тому, щоби підготувати тебе на випадок,

якщо потрапиш у полон. Інструктори тортурували нас,

як могли, зв язували і били, мало не доходячи до того,

щоб завдати нам непоправних ушкоджень. Кажуть, що
кожен має свою межу витривалості та що врешті-решт

усі полонені ламаються. Але я би постарався, щоби мене

вбили, перш ніж я викажу якісь секрети.
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Газове тренування було ще одним «задоволенням».

У чому суть: на тебе пускають газ CS, а ти маєш із боєм

прорватися крізь нього. CS це скорочення від «captor

spray», газ для захоплення. Це сльозогінний газ, його

діючим інгредієнтом є 2-хлоробензалмалононітрил це

для тих із вас, хто є магістром із хімії. Ми

розшифровували його як «кашляй і спльовуй», бо саме так

найкраще давати собі з ним раду. Під час тренування ти

вчишся, що сльози хай собі течуть: нема нічого гіршого,
ніж потерти очі. Тобі тектиме з носа, ти будеш кашляти

і плакати, а проте все ще можеш стріляти і прорватися

з боєм. У цьому суть цього тренування.

Ми поїхали в Кодіак на Алясці, де проходили курс

сухопутної навігації. То ще не був сам розпал зими, але

на землі лежало так багато снігу, що ми мусили взувати

снігоступи. Ми почали з базового інструктажу, як

зберігати тепло закутуватися і таке інше, і дізналися

про речі на кшталт укриттів зі снігу. Одним із

важливих моментів, засвоєних під час цього тренування, що

міг би бути застосований також і деінде, було навчання,

як берегти вагу на бойовому завданні. Маєш вирішити,
що для тебе важливіше: бути легшим і рухливішим, чи

мати більше боєприпасів і броні.
Я віддаю перевагу легкості та швидкості. Коли я

вирушаю на завдання, то рахую унції, а не фунти. Чим ти

легший, тим рухливіший. Дрібні паскуди в полі з біса

швидкі; тобі потрібна перевага над ними, будь-яка
ти повинен її мати.

Тренування було дуже конкурентне. Якось ми

дізналися, що найкращий взвод нашого спецпідрозділу
пошлють в Афганістан. З цієї миті тренування набрало
нової сили. Змагання було страшенно затятим, причому
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не тільки на полігонах. Офіцери почали підсиджувати
один одного. Вони ходили до командира частини і

«стукали» один на одного:

Ви бачили, як вони давали собі раду на полігоні?

Це ж нікуди не годиться...

У результаті відбору залишилися ми і ще один взвод.

Ми були другими. Вони поїхали на війну, ми
залишилися вдома.

Чи не найгірша доля, яку може собі уявити

«морський котик».

Коли на горизонті замаячів конфлікт в Іраку, наші

пріоритети змістилися.

Ми відпрацьовували бойові дії в пустелі;
відпрацьовували бойові дії в містах. Працювали тяжко, але завжди

траплялися легші моменти.

Пригадую, якось раз ми проходили тренування в

умовах справжнього міста (т. зв. RUT, Real Urban Training).
Наше командування знайшло муніципалітет, який

згодився нас прийняти і виділити нам справжню

будівлю скажімо, порожній склад або будинок, тобто більш

автентичну річ, ніж те, з чим ми мали справу на базі.

Під час цього навчання ми розпрацьовували будинок.
Усе було старанно узгоджено з місцевим поліцейським

департаментом. Кільком «акторам» було приділено ролі

під час навчання.

Моїм завданням було убезпечувати будівлю ззовні.

Я перекрив рух, вказуючи машинам об їзний шлях, тоді

як місцеві копи спостерігали збоку.
І от стою я там, зі зброєю напоказ, з не надто

дружелюбним виглядом, аж раптом у моєму напрямку

починає йти якийсь чувак.
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Я почав діяти згідно з інструкцією. Спочатку знаками

показав йому не наближатися; він ішов далі. Тоді я

посвітив на нього ліхтариком; він ішов далі. Тоді я спрямував

на нього промінь лазерного прицілу; він ішов далі.

Звичайно, чим більше він наближався, тим більше

я був впевнений, що він підсадна качка, що має мене

перевірити. Я подумки переглянув інструкцію, яка

регламентувала мої дії.

Ти шо, попо? спитав він, витягуючи голову в мій

бік.

Про «попо» (так злочинці називають поліцейських)
в інструкції нічого не писало, але я вирішив, що він

імпровізує. Наступним пунктом у списку дій було кинути
його на землю. Так я і зробив. Він пручався і

потягнувся рукою під куртку по зброю, вирішив я, бо саме так

зробив би кожен «морський котик», вдаючи «поганого

хлопця». Тож я відповідним чином відреагував, як і

належить «морському котику», жбурнув його на землю

і трохи притовк.

Те, що було в нього під курткою, хруснуло, і

навколо розтеклася якась рідина. Він лаявся на всі заставки

і борсався, але я не скористався нагодою добре це все

обміркувати. Коли йому перехотілося пручатися, я скував

його і розглянувся навколо.

Копи, які сиділи неподалік у патрульній машині,

надривали собі животи від сміху. Я підійшов, щоб

запитати, в чім річ.
Це такий-то, сказали вони. Один з найбільших

наркодилерів у нашому місті. Хотіли б ми так його

потовкти, як оце ти тільки що.

Очевидно, містер Попо проігнорував усі знаки і

пішов собі прямісінько на територію, де ми проводили
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навчання, думаючи, що зможе зайнятися своїм

звичайним бізнесом. Ідіоти е всюди, але думаю, що це

передусім пояснює, як він потрапив у цю професію.

Дідівщина і женячка

Рада Безпеки ООН кілька місяців тиснула на Ірак, щоби
той виконав резолюції ООН, особливо ті, що стосувалися

інспекцій у місцях, як підозрювалося, пов язаних зі

зброєю масового знищення. Війна не була заздалегідь
прийнятим рішенням: Саддам Хусейн міг погодитися

показати інспекторам усе, що вони хотіли би побачити. Але

більшість із нас були впевнені, що він цього не зробить.
Тож коли сказали, що нас відправляють у Кувейт, нас

охопило збудження. Ми зрозуміли, що їдемо на війну.
Так чи інакше, там було багато що робити. Крім

нагляду за кордонами Іраку та захисту курдської
меншини, яку Саддам у минулому труїв газом і всіляко

нищив, американські війська підтримували безпольотні

зони на півночі та на півдні. Наперекір санкціям ООН,

Саддам нелегально провозив нафту та різні товари: як

із країни, так і в країну. США та їхні союзники вживали

заходів для зупинення цієї контрабанди.

Перш ніж нас туди відправили, ми з Таєю вирішили
одружитися. Це рішення стало несподіванкою для нас

обох. Якось ми почали розмовляти в машині, й обоє

дійшли висновку, що нам треба одружитися.
Мене це рішення приголомшило, хоч я сам його

прийняв. Я з ним погоджувався. Воно було цілком логічним.
Ми однозначно були закохані. Я знав, що вона саме
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та жінка, з якою я хотів би провести решту життя. Та

все ж чомусь думав, що наше подружжя довго не

протримається.

Ми обоє знали, що серед «морських котиків»

надзвичайно високий відсоток розлучень. Я й сам чув від

матримоніальних радників, що цей показник сягає

дев яносто п ять відсотків, думаю, так воно і є. Можливо,

саме це мене й непокоїло. Певно, якась частина мене

ще не була готова думати про стосунки на все життя.

І, певна річ, я розумів, скільки від мене вимагатиме моя

робота, коли піду на війну. Я не можу пояснити цих

суперечностей.

Проте я точно знав, що я по-справжньому закоханий

і що вона також мене кохає. Тому, на добре чи на зле, хай

там війна чи мир, одруження стало нашим наступним

спільним кроком. На щастя, ми його пережили.

Одна річ, яку треба знати про «морських котиків»: коли

ти новачок у спецпідрозділі, з тебе знущаються.

Взводи дуже тісні групи. До новачків їх зазвичай

називають «новими хлопцями» ставляться нестерпно,

поки вони не впишуться у групу. Зазвичай це стається

не раніше, ніж під час першої бойової служби, та й то не

завжди. «Новим хлопцям» дають найпаскуднішу
роботу. їх весь час перевіряють. їх весь час б ють.

Це щось на кшталт розширеної дідівщини, яка

набуває різних форм. Наприклад: ти на навчаннях і тяжко

працюєш. Інструктори цілий день заливають тобі сала

за шкуру. Потім, коли вже всі все закінчили, взвод їде на

вечірку. Якщо ми на тренуванні, то зазвичай їздимо у
великих бусах на дванадцять місць. «Новий хлопець»

завжди за кермом. А це, безумовно, означає, що він не
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може пити, коли йдемо в бар, принаймні не за

стандартами «котиків».

Це найлегша форма дідівщини. Щиро кажучи, така

легка, що й узагалі не дідівщина.
А от почати його душити, коли він за кермом, оце

вже дідівщина.

Одного вечора, невдовзі після того, як я прийшов

у свій взвод, ми поїхали розважитися після тренування.

Коли вийшли з бару, всі «старі» сіли на задні сидіння.
Хоч я не був за кермом, мені це не перешкоджало: я

любив сидіти спереду. Якийсь час ми їхали, а тоді я раптом

почув: «Раз, два, три війну в бусі ПОЧАЛИ!»
І тут же мені вгамселили у вухо. «Війна в бусі»

означала відкриття сезону полювання на «нових хлопців».

Для мене вона закінчилася пом ятими ребрами і

синцем під оком, можливо, під обома. А ще мені з дюжину

разів розбили губу.

Мушу сказати, що «війни в бусах» зовсім інша річ,
ніж бійки в барах, які ще один фірмовий знак

«морських котиків». «Морські котики» славляться тим, що

вв язуються в бійки по барах, і я не був винятком. За ті

кілька років мене не раз арештовували, хоча, як

правило, або не висували звинувачень, або дуже швидко їх

відкликали.

Чому «морські котики» стільки б ються?

Я не проводив наукових досліджень на цю тему, але

думаю, що значною мірою через накопичувану

агресію. Нас вчать убивати людей. І водночас нас привчають

думати про себе як про непереможних «крутеликів».
Це всеперемагаюча комбінація.

Коли заходиш у бар, завжди знайдеться хтось, хто

покладе тобі руку на плече або в інший спосіб дасть
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зрозуміти, що «йшов би ти, хлопче, звідсіля куди
подалі». Таке буває в кожному барі у світі. Більшість людей

просто ігнорують це.

Якщо зробити таке з «морським котиком», той

обернеться і зіб є тебе з ніг.

Але разом з тим мушу сказати, що хоча «морські
котики» закінчують багато бійок, ми дуже нечасто їх

починаємо. У більшості випадків бійка стає результатом

дурних заздрощів або потреби якогось придурка

перевірити власну мужність та здобути право вихвалятися,

що він бився з «морським котиком».

Коли ми заходимо в бар, то не зашиваємося тихенько
в куточку, щоби нас ніхто не бачив і не чув. Ми заходимо

дуже впевнено. Можливо, ми галасливі. А оскільки ми

переважно молоді та в прекрасній фізичній формі, на

нас звертають увагу. Дівчат приваблюють групи

«морських котиків», а їхні хлопці тим часом, певно,

впадають у ревнощі. Або ж ці хлопці прагнуть щось довести

з якоїсь іншої причини. Так чи інакше, наростає

напруженість, а тоді починається бійка.

Але я говорив не про бійки в барах, я говорив про

дідівщину. І про своє весілля.

Ми були в горах Невади; було холодно так

холодно, що падав сніг. До мого одруження залишалося

кілька днів; вранці я повинен був виїхати. Решта взводу ще

мала зробити деяку роботу.
Того вечора ми повернулися на свою тимчасову базу

і пішли до кімнати бойового планування. Комвзводу
сказав усім розслабитися і випити пива, поки він буде
креслити карту завтрашньої операції. Тоді обернувся
до мене.
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Гей, «новий хлопче», сказав він мені. Піди

візьми з буса пиво та віскі принеси сюди.

Я зірвався на ноги.

Коли повернувся, всі сиділи на стільцях. Вільним

залишався тільки один, у центрі кола інших стільців. Я не

став над цим замислюватися, пройшов і сів.

Добре, отже, ось що ми зробимо, сказав мій

комвзводу, стоячи перед пластиковою дошкою для

маркерів. Ми нападемо з засідки. Наша ціль буде в центрі.
Ми оточимо її з усіх боків.

«Якось це не дуже розумно, подумав я. Якщо ми

нападатимемо з усіх боків, то перестріляємо один
одного». Зазвичай, щоб уникнути цього, засідки планують

у формі літери Г.

Я подивився на комвзводу. Комвзводу подивився на

мене. Раптом серйозний вираз на його обличчі змінився

хитрою усмішкою.
І тут решта взводу накинулася на мене.

Через секунду я лежав на підлозі. Мене прикували до

стільця, і почався ведмежий суд.

Звинувачень мені висунули багато. Перше те, що

я мав дати знати, що хочу стати снайпером.
Цей «новий хлопець» невдячний! гримів

прокурор. Він не хоче робити свою роботу. Він думає, що

кращий за нас.

Я намагався протестувати, але судця не хто інший,
як сам комвзводу швидко позбавив мене слова. Я

повернувся до свого адвоката.

А що ти хотів? сказав він. У нього лише три

класи освіти.

Винен! проголосив суддя. Наступне
звинувачення!
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Ваша честь, обвинувачуваний не має поваги,

озвався прокурор. Він сказав командирові частини

йти нахер.

Заперечую! вигукнув мій адвокат. Він сказав

заму йти нахер.

Командир частини це командир усього спецпід-

розділу, а зам офіцер, відповідальний за взвод.

Величезна різниця, особливо в цьому випадку.

Винен! Наступне звинувачення!
За кожне звинувачення, в якому мене було визнано

винним, себто геть усе, що їм лише спадало на

думку, я мав випити порцію віскі з колою, запиваючи

порцією чистого віскі.

Вони ще не добралися до тяжких злочинів, а я вже

був конкретно взюзяний. У якийсь момент мене роз-

дягли і напхали мені в труси льоду. А тоді я вирубався.
Тоді мене розмалювали з балончиків, а як останній

штрих намалювали мені фломастером на грудях і

спині плейбоївських кроликів. Саме такий бодіарт, якого

можна собі побажати на медовий місяць.
У якийсь момент мої товариші явно запереживали

за моє здоров я. Тому вони прив язали мене голого до

жорстких нош, винесли на вулицю і поставили

сторчма в снігу. Там мене і лишили, поки я більш-менш не

прийшов до тями. До того часу я трусився вже так

сильно, що цілком міг продовбати діру в даху бункера. Тоді
мені поставили крапельницю: сольовий розчин

зменшує концентрацію алкоголю в крові. Потім нарешті
завезли мене до готелю, все ще прив язаного до нош.

Усе, що я ще пам ятаю з того вечора, це що мене

несуть десь по сходах, певно, до моєї кімнати в мотелі.

Мабуть, при тому були якісь глядачі, бо хлопці по дорозі
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гукали: «Тут нема на що дивитися, тут нема на що

дивитися!»

Тая змила більшу частину фарби і кроликів, коли

я зустрівся з нею наступного дня. Але кілька кроликів

усе-таки проглядали з-під сорочки. На час церемонії
я застібнувся на всі ґудзики.

Більшість набряків на лиці до того часу вже зійшла.

Шви на брові (від дружньої бійки між товаришами з

підрозділу кілька тижнів тому) чудово гоїлися. Розбита

губа (наслідок тренування) теж гоїлася цілком добре.

Навряд чи всяка молода мріє про розфарбованого спре-

єм і потовченого молодого, але Тая виглядала цілком

щасливою.

А от справді болючим питанням виявилася

тривалість нашого медового місяця. Спецпідрозділ зі своєї

щедрості дав мені на все про все три дні і на весілля,

і на медовий місяць. Як «новий хлопець» я був
вдячний за цю коротку відпустку. Зате моя свіжоспечена

дружина не була схильна виявляти таке розуміння, про що

повідомила. Так чи інакше, ми нашвидкуруч

одружилися і мали свій коротесенький медовий місяць. А тоді

я повернувся на роботу.



ІНСПЕКЦІЇ

Зі зброєю напоготові

Прокидайся. Маємо танкер.

Я піднявся з закутка при борті човна, де намагався

трохи перекемарити, незважаючи на холодний вітер
і розбурхане море. Я був геть мокрий від бризок. Попри
той факт, що я був «новим хлопцем» на першій
бойовій службі, я вже оволодів мистецтвом спати за будь-
яких умов життєво важливим для «морського котика»

вмінням, хоча на ньому і не наголошують.

Нафтовий танкер імрів попереду. З вертольота

виявили, що він хоче непомітно прокрастися Затокою

після нелегального завантаження в Іраку. Наше завдання

полягало в тому, щоби піднятися на його борт,
перевірити документи і, якщо, як підозрювалося, він порушує

санкції ООН, передати його морським піхотинцям

або іншим компетентним органам, хай розбираються.
Я приготувався будь-якої миті почати діяти. Наш

човен (RHIB rigid hulled inflatable boat, надувний човен із
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жорстким корпусом, який «морські котики»

використовують для різних завдань) був схожий на гібрид
гумового рятівного човна і відкритого швидкісного катера

з двома потужними моторами на транці. Він мав

одинадцять метрів довжини, вміщав вісьмох «котиків» і на

спокійній воді міг видати сорок п ять вузлів.
Вихлопні гази проносилися над човном, змішуючись

із бризками від бурунів. Ми набрали чималу швидкість,

тримаючись чітко в кільватері танкера, де нас не міг

виявити його радар. Я взявся до роботи підняв із палуби

довжелезну жердину. Ми рушили просто під борт

танкера і знизили хід, щоби зрівняти нашу швидкість із його.

Машина іранського корабля гулко стугоніла у воді, так

голосно, що гуркіт наших моторів розчинився у цьому

шумі.
Поки наш човен посувався вздовж борту танкера,

я підняв жердину, намагаючись захопити гаком на її

кінці за релінг. Як тільки гак зачепився, я сіпнув
жердину донизу.

Піймався!

Гак з єднувався з жердиною еластичною линвою. До
гака була причеплена драбина з залізного троса. Один із

наших узявся за її низ і тримав, поки перший із команди

піднімався на борт судна.

Навантажений танкер дуже низько сидить у воді

так низько, що іноді буває досить лише схопитися за

релінг і підтягнутися. Але зараз був не той випадок: релінг
знаходився відносно високо над нашим човном. Я не

любитель висоти, але якщо не замислююся над цим, то

воно мені не заважає.

Драбина гойдалася від вітру і хитавиці судна; я

якомога швидше підтягнувся, мої м язи ще пам ятали всі оті

76



підтягування, коли був «бутоном». Я піднявся на палубу,
а перші з нашої команди вже бігли в напрямку стернової

рубки і мостика. Я побіг за ними.

Раптом танкер почав набирати швидкість. До
капітана нарешті дійшло, що його взяли на абордаж, і він

поспішив в іранські територіальні води. Якби він устиг

їх досягнути, нам би довелося зіскакувати на ходу: ми

мали чіткі інструкції, які забороняли нам проникати на

будь-який корабель поза міжнародними водами.

Я наздогнав перших зі своїх, коли ті вже були біля

дверей на місток. Хтось із команди танкера добіг туди
майже одночасно з нами і тепер намагався

зачинитися зсередини. Проте він виявився або недостатньо

швидким, або недостатньо сильним: один із нашої

абордажної команди кинувся всім тілом на двері й

розчинив їх навстіж.

Я пробіг у двері, тримаючи зброю напоготові.

За кілька останніх днів ми провели десятки таких

операцій, і навряд чи хтось із нас наштовхнувся бодай

на слід опору. Але капітан цього судна мав бойову

вдачу, і хоч був неозброєний, проте не збирався здаватися.

Він кинувся на мене.

Не дуже розумно з його боку. По-перше, я не тільки

більший за нього, а ще й маю на собі бронекостюм. І це

не згадуючи того факту, що в руках у мене автомат.

Я взяв автомат за ствол і гримнув того придурка в

груди. Він беркицьнувся.
Я чомусь теж послизнувся і, падаючи, вцілив йому

ліктем в обличчя.

І так кілька разів.
На цьому наша сутичка з ним закінчилася. Я

перевернув його на живіт і скував.
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Абордаж і обшук на судні офіційно відомі під

абревіатурою VBSS (Visit, Board, Search, Seize нагрянути,

піднятися на борт, обшукати, захопити) стандартне

завдання для «морських котиків». Якщо у «звичайному»

флоті є спеціально підготовлені моряки, які проводять

ці операції в мирний час, то ми навчені проводити

обшуки в тих місцях, де можливий опір. А в передвоєнний
час впродовж зими 2002-2003 років таким місцем була

Перська затока поблизу Іраку. Пізніше в ООН оцінювали,

що в умовах порушення міжнародних санкцій з Іраку

контрабандою було вивезено нафти та інших товарів
на мільярди доларів, і ці гроші потрапили прямісінько
в кишені Саддамового режиму.

Контрабанда набувала різних форм. Наприклад,
нафту перевозили зерновозами, схованою в бочках. Але

найчастіше танкери просто забирали зайві тисячі й

тисячі галонів нафти понад те, що було дозволено в

рамках програми ООН «Нафта в обмін на продовольство».

І йшлося не тільки про нафту. Тієї зими одним із

найпоширеніших контрабандних товарів, із якими ми

стикалися, були фініки. Видно, за них платили добрі гроші
на світовому ринку.

Саме під час цих перших місяців своєї першої бойової

служби я познайомився з польським військовим спец-

підрозділом «Гром» ім. «тихотемних» парашутистів
Армії Крайової більш відомим як просто «Гром». Це
польський варіант сил спецоперацій, вони мають прекрасну

репутацію в цій галузі; вони разом із нами працювали

під час інспекцій.
В основному ми працювали з великого судна, яке

використовували як свого роду плавбазудля наших човнів.
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Половина нашого взводу виходила на 24-годинне

чергування. Ми пливли у визначену точку і там дрейфували
вночі, вичікуючи. Якщо нам щастило, з вертольота чи

з корабля по радіо повідомляли, що з Іраку виходить

судно з низькою осадкою. Усе, що везло вантаж, ми

брали на абордаж і перевіряли. Йшли і піднімалися на борт.
Кілька разів ми працювали з човном «Марк V». Це

човен для спецоперацій, який дехто порівнює з

торпедними катерами часів Другої світової. Він виглядає як

броньований гоночний катер, його завдання якомога

швидше доставити «морських котиків» на місце.

Збудований з алюмінію, він може розвивати чималу

швидкість кажуть, до 65 вузлів. Та найбільше у цих човнах

нам подобалася пласка палуба за надбудовою. Зазвичай

ми завантажували на неї два «зодіаки». Але відколи «зо-

діаки» не були потрібні, бо ми висаджувалися з катерів
RHIB, ми розлягалися на цій палубі, щоб перехопити

трохи сну, поки не буде виявлено судно. Це було значно

краще, ніж куняти на сидінні чи скорчуватися в три

погибелі, щоби перекемарити, спираючись на планшир.

Брати судна на абордаж дуже швидко стало для нас

повсякденною справою. За ніч ми могли виконати

десятки абордажів. Однак найбільший наш абордаж

відбувся не біля Іраку; це сталося за півтори тисячі миль

від Іраку, коло берегів Африки.

«Скади»

Пізньої осені взвод «морських котиків» на Філіппінах

прокрався під самісінький борт одного суховантажу.
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Відтоді це північнокорейське судно стало відмітним

у буквальному сенсі.

Цей суховантаж водотоннажністю 3,5 тисячі тонн

мав цікаву історію доставки різних товарів до Північної

Кореї та з неї. Ходили чутки, нібито він перевозив

хімікати, які можна було б використати для виготовлення

хімічної зброї нервово-паралітичної дії. Однак у цьому

випадку суднові папери стверджували, що він везе

цемент. Насправді ж він перевозив ракети «Скад».

Судно відстежували біля Африканського Рогу, поки

адміністрація Буша вирішувала, що з ним робити. Врешті-

решт президент наказав піднятися на судно й обшукати
його саме та робота, яка найкраще вдається «морським

котикам».

Був іще наш взвод у Джибуті незрівнянно ближче

до того судна, ніж ми. Однак з огляду на те, як

побудований ланцюжок підпорядкування та командування,

сталося так, що той взвод саме тоді виконував роботу
для морських піхотинців, тоді як ми залишалися під

прямим командуванням флоту, і захопити

суховантаж доручили нам.

Можете собі уявити «щастя» нашого братнього

взводу, коли ми приземлилися в Джибуті. Мало того, що ми

«вкрали» в них завдання, яке вони вважали своїм, то їм

іще й довелося зазнати тяжкого удару по честолюбству
та гідності: вони мусили допомагати нам

вивантажуватися і готуватися до завдання.

Ледве вийшовши з літака, я помітив знайомого.

Агов! гукнув я.

Пішов ти, відповів він.

Що таке?

Йди нахер.
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Отака гостинність. Я не міг його звинувачувати: на

його місці я б так само почувався ображеним. Він та інші

врешті-решт підійшли: вони злилися не на нас, а на саму

ситуацію. Хоч і з буркотом, вони допомогли нам
підготуватися до завдання, а тоді посадили на борт
транспортного вертольота з десантного вертольотоносця «Нассау»,
який саме перебував в Індійському океані.

УДК, як їх називають, тобто універсальні десантні

кораблі, це великі ударні кораблі, які перевозять війська

та вертольоти, а часом ще й штурмовики «Харрієр»

Корпусу морської піхоти. Вони нагадують старомодні
авіаносці без кутової палуби. Вони досить великі та мають

спеціальні штабні й командні приміщення, які можна

використовувати під час ударних операцій як пости

планування і командування.

Захопити корабель можна кількома способами,
залежно від умов та від самої цілі. Так, ми могли б

висадитися на палубу того північнокорейського суховантажу

з вертольотів, але, розглядаючи його знімки, ми

побачили, що над палубою проходить багато тросів. Щоби
могти висадитися, нам би довелося їх усунути, а це би

продовжило час операції.
Знаючи, що використання вертольотів позбавить нас

чинника несподіванки, ми вирішили застосувати човни

типу RHIB. Ми почали тренуватися біля «Нассау» на

човнах, які доставив сюди для нас човновий спецпідрозділ.
(Човнові спецпідрозділи це ексклюзивна служба таксі

для «морських котиків». Вони обслуговують човни

типів RHIB, «Марк V» та інші типи човнів, з якими мають

справу «морські котики». Серед іншого, ці підрозділи
спеціально оснащені й підготовані для бойових

висадок, під ворожим вогнем вони безстрашно доставляють
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«морських котиків» на місце та вивозять їх із усяких та-

рапатів.

Суховантаж тим часом ішов у нашому напрямку.

Коли він опинився в межах досяжності, ми вбралися
в бойове спорядження і приготувалися зайнятися ним.

Та не встигли сісти в човни, як нам наказали зачекати:

у справу вступили іспанці.

Як це?

Іспанський фрегат «Наварра» зайнявся північноко-

рейським судном, яке нікого не могло ввести в оману

тим, що йшло без прапора і з закритою назвою. Як

згодом повідомляли, іспанські спецназівці втрутилися,
коли суховантаж не виконав наказу фрегата зупинитися.

Звичайно ж, вони скористалися вертольотами і, як ми

і думали, затрималися, бо мусили перебити троси.

Наскільки я чув, цієї затримки капітанові судна вистачило,

щоби позбутися компрометуючих документів та інших

доказів, ось що, думаю, там сталося.

Само собою, багато чого відбувалося за лаштунками, про

що ми не знали.

Та менше з тим. Наше завдання швидко змінилося.

Тепер ми мали не перевірити судно, а висадитися,

захопити його і виявити ракети «Скад».

Вам може здатися, що знайти ракети не так і

важко. Проте в цьому випадку їх не було ані сліду ракет

не було ніде. Вантажний трюм був повний мішків із

цементом по 36 кіло кожен. Мішків із цементом у трюмі
лежало, мабуть, кілька сотень тисяч.

Це було єдине місце, де могли бути сховані

ракети «Скад». Ми почали носити цемент. Мішок за

мішком. Протягом найближчих двадцяти чотирьох годин
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це стало єдиною нашою роботою. Ми не спали, а тягали

і тягали мішки. Я сам перетягав їх, певно, не одну

тисячу. Це було жалюгідно. Я весь був притрушений
цементом. Тільки Бог знає, як виглядали мої легені. Врешті-
решт на споді ми знайшли транспортні контейнери. Ми

витягли ліхтарі й пилки.

Я працював однією з дискових пил. Відома також під
назвою «болгарка», вона схожа на бензопилку з ріжучим
диском. Нею можна розрізати що завгодно, в тому числі

контейнери зі «Скадами».

Під цементом лежало п ятнадцять ракет «Скад». Доти
я ніколи не бачив «Скадів» зблизька, і, щиро кажучи,

вони мені здалися крутими. Ми зробили знімки, а тоді
викликали по радіо саперів-розміновувачів, експертів
з поводження з вибухівкою, щоби пересвідчитися, що

ракети без детонаторів.
На цей момент уже цілий взвод був з ніг до голови

в цементі. Кілька хлопців скочили за борт, щоби його

змити. Я ні. Пам ятаючи свою історію занурень, я не

хотів ризикувати. Стільки цементу хто, к бісу, може

знати, що станеться, якщо він зіткнеться з водою?

Ми передали суховантаж морським піхотинцям і

повернулися на «Нассау». Командування повідомило, що нас

заберуть звідти і відвезуть у Кувейт «у такий же зручний
спосіб, як і доставили».

Звичайно ж, нас надурили. Ми простирчали На

«Нассау» ще два тижні. З невідомої причини флот ніяк не міг

вирішити, як звільнити один із чималої кількості

вертольотів, що стояли на польотній палубі, щоби
відправити нас назад у Джибуті. Тож ми, доки чекали, бавилися

в відеоігри і качалися. Ну, і ще спали.
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На жаль, ми мали з собою тільки одну гру

«Шалений футбол». Я дуже добре в неї надрочився. Доти я не

надто любив відеоігри, а зараз я просто експерт

особливо в «Шаленому футболі». Певно, саме там я і присів на

ігри. Думаю, моя дружина досі проклинає ті два тижні,

що я провів на «Нассау».

Примітка щодо «Скадів»: ракети переправлялися в Ємен.

Ну, принаймні Ємен так сказав. Подейкували, що вони

були однією зі сторін у свого роду угоді з Лівією, і що ця

угода передбачала платне надання притулку Садцамові

Хусейну, але я поняття не маю, правда це чи ні. У

кожному разі «Скади» відпустили і вони помандрували

до Ємену, Саддам залишився в Іраку, а ми повернулися

до Кувейту готуватися до війни.

Різдво

Того грудня я вперше зустрічав Різдво далеко від сім ї

тож почувався трохи пригніченим. Той день настав

і минув без якогось особливого святкування.

Правда, я пам ятаю подарунки, які того року

надіслали мені Таїні батьки: радіокеровані «хамери».

То були невеличкі іграшки на радіокеруванні, які

просто гасали туди-сюди. Декотрі з іракців, що
працювали в нас на базі, явно ніколи раніше не бачили

нічого такого. Я їхав на них машинкою, а вони з вереском

кидалися навтьоки. Не знаю, може, вони думали, що

це якась керована ракета чи щось таке. їхні пронизливі

верески вкупі зі спуртами в протилежному напрямку
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тільки під юджували мене. Дешеві розваги в Іраку були
безцінними.

Дехто з тих, хто працював на нас, були далеко не

найкращими з найкращих. І не всі вони якось особливо

любили американців.
Одного з них застукали за тим, що він кінчав нам

у їжу.
Його дуже швидко під ескортом випроводили з бази.

«Головний сарай» (наші командири) знав, що як тільки

стане відомо, що він зробив, хтось спробує його вбити.

Ми розташовувалися у двох різних таборах у Кувейті:
в Аль-Салемі та в Досі. В обох них наші приміщення

були оснащені по мінімуму.
Доха була великою базою армії США і відіграла

значну роль як у першій війні в Затоці, так і згодом у другій.
Нам там виділили склад, де ми з допомогою «морських

бджілок», флотських будівельників, повідгороджували
кімнати. У майбутньому в подібних питаннях ми так

само мали покладатися саме на «морських бджілок».
Алі аль-Салем був іще примітивнішим, принаймні

для нас. Там нам дали намет і кілька рундуків, та й усе.

Думаю, високе керівництво вирішило, що «морським

котикам» багато не треба.

Саме в Кувейті я вперше побачив піщану бурю.
День зненацька перетворився на ніч. Пісок вирував

усюди. Здалеку ти зауважуєш величезну оранжево-буру
хмару, яка суне просто на тебе. І тут зненацька все стає

чорним, і тобі здається, ніби ти у стволі якоїсь

кружляючої шахти, або що ти потрапив у пральну машинку, де

замість води пісок.
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Пам ятаю, я тоді був у літаковому ангарі, і хоча його

двері були зачинені, кількість піску навколо здавалася

просто неймовірною. Той пісок був як дрібний наждак,

і ти нізащо не хотів би, щоб він потрапив до очей, бо ти

знав, що назад він уже не вийде. Ми швидко

навчилися носити закриті захисні окуляри, щоби вберегти очі;
звичайні сонячні окуляри нічого не давали.

Стрілець із «шістдесятий»

Як «новий хлопець» я був стрільцем із «шістдесятки».

Упевнений, багато з-поміж вас знають, що «шістде-
сятка» означає М60 єдиний ручний кулемет, зброя зі

стрічковим живленням, яка в різних варіантах
служила американським військовим протягом кількох

десятиліть.

М60 був розроблений у 1950-х роках. Він

використовує патрони калібру 7,62 мм (7,62x51 мм ред. «Люфа»).
Його конструкція настільки універсальна, що він може

застосовуватися як основа для спарених кулеметів
у бронетехніці та вертольотах, а також як легка ручна

зброя на рівні відділення. Він був «робочою конякою»

у в єтнамській війні, де солдати дали йому прізвисько
«свиня» і час від часу обсипали прокльонами через його

розжарений ствол, який вимагав азбестових рукавиць

для заміни після кількох сотень пострілів, не вельми

зручна річ у бою.

Флот за ці роки вніс суттєві зміни в конструкцію
цієї зброї, тож М60 залишається могутнім кулеметом.

Найновіший варіант настільки покращено, що йому
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взагалі дали нове позначення: флот назвав його «Марк43
Модель 0». (Дехто сперечатиметься, стверджуючи, що

«Марк 43 Модель 0» варто вважати цілком окремою

конструкцією, але я не збираюся вв язуватися в ці дебати.)
Він порівняно легкий у межах десяти з половиною

кілограмів і має відносно короткий ствол. Крім того,

він оснащений рейками, які дозволяють навішувати на

нього оптичні приціли і тому подібні речі.
Також зараз на озброєнні знаходяться М240, М249

і «Марк 46» (варіант М249).
Як правило, всі ручні кулемети у моїх взводах завжди

називали «шістдесятками», навіть якщо насправді це

були якісь інші кулемети, як-от «Марк 48». Коли я був
в Іраку, ми переважно застосовували «Марк 48», але якщо
воно з тієї чи іншої причини не матиме особливого

значення, я всі кулемети рівня відділення називатиму
«шістдесятками», а вже інші нехай розбираються в нюансах.

Старе прізвисько «свиня» так і збереглося за

«шістдесятками», через що багатьох кулеметників «шістде-
сяток» так само прозивають «свинями» (або варіаціями
на цю тему); моєму другові на ім я Боб у нашому взводі
теж навішали це прізвисько.

Мене воно не вчепилося. Моя кличка була «Текс»

і це найбільш соціально прийнятне прізвисько з-поміж

тих, якими мене наділяли.

Коли війна стала неминучою, ми почали патрулювати

кувейтський кордон, щоб запобігти спробам іракців

проникнути крізь кордон і завдати превентивного

удару. Крім того, ми почали готуватися до своєї ролі в

майбутніх сутичках.
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Це означає, що основний час ми проводили в DPV,

відомих також як баті «морських котиків».

DPV (Desert Patrol Vehicle) здалеку виглядають
надзвичайно круто, до того ж вони набагато краще оснащені,

ніж звичайні всюдиходи. Спереду вони мають 12,7-мілі-

метровий кулемет і гранатомет «Марк 19», а ззаду М60.

Крім того, в них є ручні протитанкові гранатомети
духовні нащадки «базук» і «панцерфаустів» часів Другої
світової. Вони встановлені в спеціальних кріпленнях

нагорі трубчастої рами.
Особливої крутизни додає супутникова антена на

самому верху, поряд із якою стирчить штирова радіоан-
тена «донкі-дік».

Чи не кожна картинка з DPV, яку ви можете побачити,

зображує, як воно злітає з піщаної дюни або як стартує

з відривом передніх коліс. Збіса крута картинка.

На жаль усього лише картинка. Не дійсність.

Наскільки я зрозумів, DPV були розроблені на основі

гоночних багі. Украй полегшені, вони, поза сумнівом,
крутіші, ніж багі-предки. Проблема лише в тому, що ми

не водили їх украй полегшеними. Уся та зброя та

боєприпаси, що їх ми із собою возили, додавали відчутної
ваги. А ще наші наплічники, а ще вода та їжа, щоби

прожити в пустелі декілька днів. Додаткове пальне. І це

не кажучи про трьох повністю споряджених «морських

котиків»: водія, штурмана і стрільця.
А ще, у нашому випадку, прапор Техасу, що майорів

на кормі. Ми з командиром обидвоє були з Техасу, тож

це був обов язковий аксесуар.

Вантаж швидко назбирувався. DPV мали невеликий

фольксвагенівський двигун, який, наскільки я мав із

ним справу, був купою брухту. Можливо, він цілком
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надавався для авто, може, навіть для такого баті, яке не

призначене для бою. Але варто було виїхати кудись на

два-три дні, як майже завжди після повернення нам

доводилося провести стільки само часу за його ремонтом.

Неодмінно виходив з ладу якщо не якийсь підшипник,

то вкладиш. А ремонт лягав на наші плечі. На щастя,

в моєму взводі був механік із сертифікатом
Американського товариства цивільних інженерів, і він дбав про
технічний стан наших машин.

Але значно більшим недоліком було те, що вони мали

привід тільки на одну вісь. Це величезна проблема на

більш-менш м якому ґрунті. Поки ми не зупинялися, то

ще куди не йшло, але як тільки ставали все, готовий

клопіт. Ми в Кувейті тільки тим і займалися, що

викопували наші DPV із піску.
Коли вони були на ходу, то були нестримні. Я як

стрілець займав підвищене сидіння за водієм і

штурманом, які сиділи пліч-о-пліч нижче від мене. Вдягнений

у тактичні захисні окуляри і вертолітного типу шолом,
я прив язувався п ятиточковими ременями і міцно

тримався a DPV мчали по пустелі. Ми могли витиснути

навіть сто десять кілометрів на годину. Я давав кілька

коротких черг із 12,7-міліметрового, а тоді смикав

важіль збоку сидіння і обертався назад. Там я брався за

М60 і стріляв із нього. Якщо ми відпрацьовували
відбиття атаки з флангу на ходу, я міг схопити свою М4 і

відстрілюватися.

Стріляти зі здоровенного кулемета було весело!

А от цілитися з нього, у той час як машина скаче по

пустелі, наче кізка, це вже інша річ. Ти можеш

рухати кулемет вгору-вниз, щоби так-сяк утримувати його

наведеним на ціль, але якоїсь особливої влучності не
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доб єшся щонайбільше зможеш забезпечити достатнє

вогневе прикриття, щоби забратися звідти куди подалі.

Крім наших тримісних багі, ми мали ще й

шестимісні. Шестимісні були такою собі ванільною версією

три ряди по два сидіння, усе озброєння «шістдесятка»

спереду. Ми застосовували їх як машини командування

й управління. Дуже нудна тачка. Це ніби їхати з мамою

в універсалі, тоді як у тата є спортивна машина.

Наше тренування тривало кілька тижнів. Ми багато

займалися сухопутною навігацією, будували укриття

і виконували розвідку та рекогносцировку вздовж

кордону.

Ми окопувалися, прикривали багі маскувальними

сітками і намагалися зробити їх непомітними в пустелі.
Це не дуже легко у випадку багі: зазвичай після всіх

докладених зусиль це виглядало так, ніби багі

намагається сховатися посеред пустелі. А ще ми

відпрацьовували десантування багі з вертольотів, сидячи на них

верхи, таке собі родео на колесах.

Коли січень добіг кінця, ми почали хвилюватися не

через те, що ось-ось почнеться війна, а через те, що вона

може початися без нас. На той час стандартна

тривалість бойової служби «морських котиків» становила

шість місяців. Нас привезли сюди у вересні, отже, за

кілька тижнів ми в рамках ротації мали

повернутися у Штати.

Я рвався у бій. Хотів робити те, до чого мене

готували. Американські платники податків інвестували

відчутну суму доларів у мою підготовку як «морського
котика». Я хотів захищати свою країну, виконувати свій

обов язок і робити свою роботу.
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А найбільше з усього я хотів відчути бойовий дрож.

Тая ставилася до цих речей інакше.

Тая:

Я була налякана протягом усього часу, поки збиралося
на війну. Хоча офіційно війна ще не почалася, я знала,

що вони там проводять небезпечні операції. У роботі
«морських котиків» завжди є елемент ризику. Кріс
намагався здаватися легковажним, щоб я не переживала,

але я досить спостережлива і вмію читати між

рядками. Моя стривоженість виявлялася на різні способи.

Я була дратівлива. Краєм ока я весь час пильнувала.

Мені ввижалися якісь речі, яких насправді не було. Я не

могла спати без світла; щовечора читала, поки очі самі

собою не заплющувалися. Робила що завгодно, аби

тільки не залишатися самій і не мати надто багато часу

на думання.

Кріс двічі розповідав по телефону про аварії
вертольотів, у які він потрапляв. Обидві були вкрай дрібні, але
він непокоївся, що про нихрозкажуть у новинах, я почую

і розпереживаюся.

Я просто хочу, щоби ти знала, на випадок, якщо

почуєш про це в новинах, казав він. Із нашим

вертольотом сталася дрібна аварія, зі мною все гаразд.
Якось він сказав мені, що вони знов збираються на

вертолітні маневри. Наступного дня я дивилася новини,

і в них повідомили, що поблизу кордону впав вертоліт,

усі загинули. Диктор сказав, що на борту були солдати

із сил спецоперацій.
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Коли військові говорять про сили спецоперацій, вони

мають на увазі сухопутні війська. Однак той диктор мав

звичку вживати цей термін також стосовно «морських

котиків». Я негайно вдарилася робити висновки.

Того дня Кріс так і не подзвонив, хоча обіцяв.
Я сказала сама собі: «Не треба панікувати. То був не

він».

Я поринула в роботу. Того вечора, при тому що він

не подзвонив, я почувала спершу деяке занепокоєння...

А тоді тривогу. Я не могла заснути, хоча й була
вимучена роботою, і стримувала сльози, які загрожували

зруйнувати ту подобу спокою, що її я намагалася

імітувати.

Врешті-решт десь близько першоїмене почало

хилити на сон.

Задзвонив телефон. Я зірвалася підняти слухавку,

Привіт, мала! сказав він, як завжди, веселий.

Ярозридалася.

Кріс розпитував, що сталося. Яж не могла видушити
з себе ні слова пояснення. Мої страх і полегкість

прорвалися у вигляді нерозбірливих схлипів.

Після цього я поклялася собі перестати дивитися

новини.



П ЯТЬ хвилин життя

Багі й багно несумісні

У повному спорядженні, прив язаний ременями, я

сидів у вібруючому кріслі багі невдовзі після заходу сонця

20 березня 2003 року. Вертоліт ВПС США МН-53 «Пейв

Лоу», у який було завантажено нашу машину, піднявся

зі злітної смуги кувейтського аеродрому. Ми нарешті

вирушили на завдання, до якого готувалися останні кілька

тижнів. Очікування наблизилося до кінця; розгорталася

операція «Іракська свобода».

Моя війна нарешті почалася.

Я пітнів, причому не лише від хвилювання. Оскільки

не було точно відомо, що саме може мати Саддам у

своєму розпорядженні, нам наказали вдягнутися в костюми

повного хімзахисту (MOPP, Mission Oriented Protective

Posture, або «скафандри», як їх дехто називає). Ці
костюми захищають від хімічної зброї, але за зручністю
вони скидаються на гумову піжаму, а протигаз, який їх

доповнює, погіршує справи десь удвічі.
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«Ноги мокрі!» сказали по радіо.
Я перевірив свою зброю. Усе було готове, включно

з 12,7-міліметровим кулеметом. Мені залишалося тільки

смикнути за важіль перезарядки і зарядити.

Ми стояли носом у бік хвоста вертольота. Вантажна

рампа була піднята не до кінця, тому мені було видно

ніч. Раптом чорна смужка над рампою, в яку я

вдивлявся, засвітилася червоним. Це іракці ввели в дію РЛС та

засоби ППО, щодо яких розвідка переконувала нас,

нібито їх не існує, і пілоти вертольота почали відстрілювати
теплові пастки і дипольні відбивачі, щоби відвернути їх.

Тоді з явилися трасери, вузький чорний прямокутник

прокреслили смуги трас.

«Чорт, подумав я. Нас зіб ють швидше, ніж я

отримаю нагоду когось підстрелити».
Якимось чудом іракцям вдалося не влучити в нас.

Вертоліт рухався далі, знижуючись у напрямку суші.
«Ноги сухі!» сказали по радіо. Ми вже були над

суходолом.

Розверзлися брами пекельні. Ми належали до

команди, яка отримала завдання захопити іракські
нафтові об єкти і не дати іракцям висадити їх у повітря або

підпалити, як вони це зробили під час «Бурі в

пустелі» в 1991. «Морські котики» і «Гром» висаджувалися на

газо- та нафтовидобувні платформи в Перській затоці,
а також на береговий нафтопереробний завод і портові

термінали.

Дванадцятеро з нас отримали наказ просунутися

трохи далі вглиб суходолу, в нафтопереробний район Ель-

Фао. Ті кілька додаткових хвилин, які це зайняло,

вилилися в бісову кількість додаткового вогню, і коли вертоліт

нарешті приземлився, ми були по вуха в клопотах.
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Рампа опустилася, і наш водій натиснув на газ. Я

клацнув запобіжником і зарядив кулемет, приготувавшись

стріляти, як тільки ми з їдемо з рампи. Багі дало крен на

м якому ґрунті... і негайно застрягло.

Так його та розтак!
Водій почав газувати і вмикати то задню, то передню

передачу, намагаючись розгойдати багі й вивільнитися.

Ми принаймні були поза вертольотом, а от одне з інших

наших багі застрягло передніми колесами, тоді як задні

залишалися на рампі. їхній «п ятдесят третій»
посіпувався вгору-вниз, щосили намагаючись звільнити його:

пілоти страшенно не люблять, коли по них стріляють,
тож вони хотіли чимшвидше ушитися.

Тут я почув по радіо переговори різних підрозділів
на багі. Майже всі позастрягали в просяклому нафтою
багні. Офіцер розвідки, яка нас консультувала, казала,

що в місці нашої висадки ґрунт твердий. Звичайно, вона

та її колеги так само заявляли, що в іракців нема

протиповітряної оборони.

Правду кажуть, що військова розвідка бачить не далі

власного носа.

Ми вгрузли! вигукнув наш комвзводу.

Так, і ми теж, відгукнувся лейтенант.

Ми застрягли, сказав ще хтось.

Чорт, треба забиратися звідси.

Так, усім висісти з машин і зайняти позиції,

наказав комвзводу.

Я відчепив ремені, схопив «шістдесятку» і нахильці

вирушив у бік огорожі нафтопереробного заводу.

Нашим завданням було захопити ворота, і те, що ми не

могли туди під їхати, не означало, що роботу не буде
зроблено.
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Я знайшов купу каміння в прямій видимості воріт
і встановив свою «шістдесятку». Коло мене розмістився
хлопець із «Карлом Густавом». Технічно це безвідкітна

гармата, вона стріляє потужною ракетою, яка може

знищити танк або пробити діру в будинку. Тепер ніщо не

могло пройти у ворота без нашого дозволу.

Іракці встановили захисний периметр навколо

заводу. Єдиною їхньою проблемою було те, що ми

висадилися всередині. Тепер ми були між ними і заводом

інакше кажучи, в їхньому тилу.

їм це не надто сподобалося. Вони розвернулися і

почали нас обстрілювати.
Як тільки я зрозумів, що газової атаки не буде, скинув

протигаз. Відстрілюючись із «шістдесятки», я мав повно

мішеней аж забагато. Ворог мав значну кількісну

перевагу. Та це не було якоюсь реальною проблемою. Ми

почали викликати підмогу з повітря. Не минуло й

десяти хвилин, як над нами з явилися які завгодно літаки:

F/A-18, F-16, А-10А, і навіть ганшип АС-130.

А-10 зі складу ВПС, більш відомі як «бородавочни-
ки», це щось із чимось! Ці реактивні літаки повільні,

але так і задумано: вони сконструйовані, щоб літати

повільно і низько, що дає їм можливість зосередити більше

вогню на наземних цілях.

Крім бомб і ракет, вони озброєні ще 30-міліметровою
багатоствольною гарматою. Ці гармати добряче дали

прикурити ворогам тієї ночі. Іракці вивели з міста

танки, щоби добратися до нас, але далеко не заїхали. Як

тільки вони зрозуміли, що їхні справи кепські, всі

кинулися навтьоки.

І це була помилка. Це лише зробило їх помітнішими

мішенями. Літаки надлітали і розстрілювали їх. Брали
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у приціл і знищували. Ти спершу чув, як над головою

пролітають снаряди ерррррррррр а тоді чув
відлуння ер-р-р-р, а відразу після того вторинні вибухи чи

що там ще ті снаряди наробили.
«Чорт, подумав я, це чудово. Мені це збіса

подобається. Це напружує нерви, і мені це з біса подобається».

Під газовою атакою

Уранці прилетів британський підрозділ. На той час бій

уже закінчився. Ясна річ, ми не могли втриматися, щоб

їх не попідколювати.

Заходьте-заходьте. Бій уже закінчився. Вам тут уже

ніщо не загрожує.

Не думаю, ніби вони вирішили, що це смішно, але

тяжко сказати. їхня англійська така кумедна.

Вимотані боєм, ми повернулися на територію заводу,

в будинок, майже повністю зруйнований під час

стрілянини. Ми зайшли в руїни, повлягалися між купами

каміння і заснули.

Через кілька годин я піднявся. Більшість хлопців із

нашої роти так само вже товклися. Ми вийшли і

почали перевіряти периметр нафтових полів. Зокрема, ми

виявили дещо з протиповітряної оборони, якої іракці
начебто не мали.

Але вносити виправлення до розвідувальних звітів

не було потреби: та зброя була в такому стані, що вже

нікому не могла завдати шкоди.

Усюди валялися трупи. Ми бачили одного, якому

буквально відірвало задницю. Він викривавився насмерть,
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але до кінця намагався відповзти подалі від літаків: по

багну за ним тягнувся кривавий слід.
Поки ми з ясовували, що й до чого, я помітив у

далині пікап «тойота». Пікап під їхав по дорозі й зупинився

десь трохи більше як за півтора кілометра від нас.

Упродовж усієї війни білі цивільні пікапи

використовувалися іракськими військовими. Зазвичай це були
«Тойота Хайлюкс» в тій чи іншій версії невеликі

пікапи з масою різних модифікацій. (У США «Хайлюкс» часто

називають SR5; у нас їх уже зняли з продажу, але за

кордоном іще продають.) Не знаючи, що відбувається, ми

спостерігали за пікапом, як раптом почули глухе «бах».

Щось хляпнулося за кілька метрів від нас. Іракці

вистрелили з міномета з русла ріки. Міна, не завдавши

жодної шкоди, потонула в масній від нафти грязюці.
Слава Богу, що ця штука не вибухнула, сказав

хтось, а то би нам кінець.

З місця, де впала міна, почав куритися білий димок.

Газ! заволав хтось.

Ми щодуху кинулися до воріт. Але не встигли

підбігти, як британські вартові зачинили їх просто в нас перед

носом і відмовилися відчиняти.
Вам не можна заходити! крикнув один з них.

Вас тільки що обкурило газом.

Над нами пролетіли «кобри» морської піхоти, щоби

розібратися з мінометними пікапами, а ми намагалися

з ясувати, чи дійсно ось-ось помремо.

Коли минуло кілька хвилин, а ми все ще дихали,

стало зрозуміло, що той дим був усього лише димом.

А може, парою від грязюки. Байдуже. Воно просто по-

шипіло, не вибухнуло, не пустило газу.

Яке полегшення!
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Шатт-ель-Араб

Коли Ель-Фао було взято під охорону, ми підготували
два з наших багі й поїхали на північ, до Шатт-ель-Араб,
ріки, що розділяє Іран та Ірак і впадає у Перську затоку.

Ми мали не дати човнам-камікадзе і мінним

загороджувачам вийти з ріки в Затоку. Ми знайшли стару

покинуту іракцями стару прикордонну заставу і встановили на

ній спостережний пост.

Наші інструкції, як тільки почалася війна, були вкрай

прості: якщо бачиш когось віком від шістнадцяти до

шістдесяти п яти, і якщо це чоловік, стріляй. Убивай

усіх чоловіків, яких бачиш.

Офіційною мовою це звучало інакше, але суть була
така. Але тепер ми дивилися в бік Ірану і мали чіткий

наказ не стріляти: у кожному разі не по Ірану.
Щоночі хтось по той бік ріки вставав і робив постріл

у наш бік. Ми чемно виходили в ефір і питали дозволу

відповісти вогнем. Щоразу відповіддю було дуже
виразне «Ні!». Дуже гучне і прекрасно розбірливе.

Якщо поміркувати над цим зараз, це було дуже
розсудливо. Найтяжчим нашим озброєнням були «Карл
Густав» і дві «шістдесятки». Іранці мали повно артилерії,
а наша позиція в них була пристріляна. їм було би

зовсім не важко влучити в нас. І, швидше за все, вони якраз

і намагалися втягнути нас у бій, щоби усіх повбивати.

Так чи інакше, але це виводило нас із себе. Коли по

тобі стріляють, ти хочеш відстрілюватися.
Коли минула напруженість початку війни, наш

бойовий дух дещо спав. Ми просто стирчали на одному

місці цілком бездіяльно. Хтось із наших мав відеокамеру,
тож ми розважалися, кривляючись перед нею. А що нам
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іще було робити? Ми знайшли трохи іракської зброї та

поскладали її на купу, щоби підірвати. Ото й усе. Іракці
не посилали попри нас ніяких човнів, а іранці робили
один-единий постріл, а тоді ховалися і чекали, як ми

відреагуємо. Чи не найбільшою доступною нам

розвагою було забрести в воду і помочитися в їхній бік.

Протягом тижня ми по черзі несли вахти на

радіоприймачі та на спостереженні за водою двоє на вахті,

четверо відпочивають. Нарешті нас замінив інший

загін «морських котиків», і ми вирушили назад у Кувейт.

Гонитва до Багдада

На той час почалася так звана «Гонитва до Багдада».

Американські та союзницькі підрозділи рікою текли

через кордон, щодня просуваючись на значну відстань.

Ми ж провели кілька днів у нашому кувейтському

таборі, очікуючи наказів. Хоч яким нудним було наше

перебування на тій прикордонній заставі, проте тут

було ще гірше. Ми рвалися в бій. Було стільки завдань,

які ми могли би виконати, наприклад, знищити

декотрі з отих «неіснуючих» засобів ППО глибше на

суходолі, але командування, здавалося, не хотіло нас

використовувати.

Нашу бойову службу було трохи продовжено, так що

ми встигли взяти участь у початку війни. Але тепер

почали ходити чутки, що нас відправлять назад у Штати,
а на заміну пришлють спецпідрозділ 5. Ніхто не хотів

покидати Ірак саме зараз, коли навколо пахло порохом.

Бойовий дух упав нижче нікуди. Ми всі були роздратовані.
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А на додачу до всього, зразу після початку війни іракці
таки запустили свої «Скади». Більшість із них була збита

ракетами «Петріот», але один усе ж прорвався. Можете

собі уявити: він розніс на друзки кафе «Старбакс», у

якому ми полюбляли сидіти під час свого передвоєнного

тренування.

Це ницість нищити ракетою кав ярню. Але думаю,
могло бути й гірше. Вони могли влучити в «ДанкінДонатс».

Ходив анекдот, ніби президент Буш оголосив війну
саме тому, що було влучено в «Старбакс». Можете собі

водити ООН за носа, скільки завгодно, але коли ви

втручаєтеся в право людини отримати дозу кофеїну, комусь
доведеться за це поплатитися.

Ми, пригнічені, чекали три або чотири дні, весь час

нарікаючи. Врешті-решт ми приєдналися до наступу

морської піхоти в районі Насірії. Ми повернулися на війну.

Поблизу Насірії

Насірія це місто на ріці Євфрат на півдні Іраку, 200

кілометрів на північний захід від Кувейту. Морські

піхотинці зайняли саме місто 31 березня, але бої навколо

нього тривали ще якийсь час, бо невеликі групки

іракських солдатів та фідаїв і далі чинили опір, нападали

на американців. Саме біля Насірії була взята в полон

й утримувалася протягом перших днів війни Джессіка
Лінч.

Дехто з істориків вважає, що власне тут морські
піхотинці вели найзапекліші бої за всю війну, порівнюючи
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їх із найзатятішими сутичками в єтнамської війни і

пізнішими боями у Фаллуджі. Крім самого міста, на

початковій стадії війни морпіхи зайняли аеродром Джаліба,
кілька мостів через Євфрат, а також шосе і міста вздовж

шляху на Багдад. У процесі їм стали траплятися

фанатичні повстанці того типу, яким почала

характеризуватися ця війна після падіння Багдада.
Наша участь у конфлікті була вкрай незначною. Ми

потрапляли в деякі запеклі битви, але основний тягар

боїв винесли на собі морські піхотинці. Звичайно, я не

можу описати більшої частини всього, що відбувалося;
порівняно з битвою в цілому, те, що я бачив, було
краплею в морі це ніби розглядати величезне пейзажне

полотно крізь соломинку.

Йрацюючи з армійськими підрозділами і з

морськими піхотинцями, одразу ж помічаєш відмінності.

Армія цілком сильна, але ефективність різниться від

підрозділу до підрозділу. Декотрі чудові, повні завзятих

першокласних бійців. Є трохи геть нікудишніх. А
більшість це щось середнє між тим і тим.

За моїм враженням, морпіхи завзяті зарізяки, хай
там що. Усі вони будуть битися на смерть. Кожен із них

просто хоче потрапити на війну і вбивати. Вони круті,
хвацькі вояки.

Ми висадилися в пустелі посеред ночі на двох

тримісних багі, з їхавши з рампи «п ятдесят третього». Ґрунт
був достатньо твердий, тож ніхто не застряг.

Ми опинилися позаду авангарду американського

наступу. В цій місцевості не було ворожих підрозділів, тож
ми просто їхали по пустелі, аж врешті-решт добралися
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до армійського базового табору. Кілька годин ми в них

погостювали, а тоді вирушили на розвідку для потреб

морпіхів у напрямку їхнього просування.

Пустеля виявилася не цілком порожньою. Хоча в ній

були протяжні смуги дикої природи, уздовж нашого

шляху то тут, то там траплялися містечка і малесенькі

поселення. Містечка ми переважно об їжджали,

спостерігаючи за ними здалеку. Нашим завданням було
скласти уявлення, де знаходяться ворожі оборонні
точки, і повідомити про них по радіо морпіхів, щоби ті

вирішили, атакувати їх чи обійти. Тож як тільки ми

опинялися на підвищенні, то ненадовго зупинялися і

вивчали околицю.

Того дня нам трапився тільки один суттєвий контакт.

Ми об їжджали місто, і явно під їхали надто близько, бо

нас почали обстрілювати. Я відповів із 12,7-міліметро-
вого, а тоді взявся за «шістдесятку», поки ми виносили

звідти ноги.

Певно, ми того дня подолали не одну сотню миль.

Після полудня ми лягли трохи перепочити, а вночі

знову вирушили в дорогу. Коли ми почали нібито

привертати вогонь, накази для нас змінилися. Командування

відкликало нас і прислало за нами вертоліт.
Ви можете вирішити, що привертати вогонь і було

нашим завданням, бо це викриває вороже

розташування. Ви можете вирішити, буцім той факт, що ми

настільки наблизилися до ворога, аж він міг нас обстрілювати,
означає: ми викрили значні ворожі сили, про які доти

не було відомо. Ви можете вирішити, що ми все робили

правильно.

Може, ви якраз і маєте рацію. Але з погляду нашого

начальника це все було неправильно. Він хотів, щоби
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ми не входили в контакт. Він не хотів ризикувати, він

хотів щоби без жодних втрат, навіть якщо це

означало, що ми не зможемо виконати своє завдання так, як

треба. (І мушу додати, що, незважаючи на обстріли та

той попередній контакт, ми не зазнали жодних втрат.)
Ми були обурені. Сподівалися, що зможемо

провести в розвідці цілий тиждень. У нас було повно

пального, води, їжі, до того ж ми вже придумали, як нам при

потребі поповнити наші припаси. Чорт забирай, та ми

могли дійти до самого Багдада, який на той час усе ще

залишався в руках іракців.
Ми прибули назад на базу пригнічені.

Для нас війна ще не закінчилася, та проте це стало

неприємним свідченням того, що нас чекає далі.

Мусите зрозуміти: жоден «морський котик» не хоче

загинути. Суть війни, як це виклав генерал Паттон,

полягає в тому, щоби змусити загинути того дурного баху-
ра. Але при тому всьому ми хотіли воювати.

Якоюсь мірою це особисте. Десь так само є зі

спортсменами: спортсмен хоче взяти участь у великій грі, хоче

зустрітись із суперником на полі або на рингу. Але ще

якоюсь мірою гадаю, суттєво більшою це є

патріотизм.

Це одна з тих речей, що коли їх почати пояснювати,

то ви не зрозумієте. Ну, можливо, оце допоможе

зрозуміти:

Невдовзі ми взяли участь у виснажливому бою.

Десятеро з нас провело близько сорока восьми годин на

другому поверсі старої покинутої цегляної будівлі,
воюючи в сорокаградусну спеку в повному бойовому об-

ладунку. Всередину майже безперервно залітали кулі,
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які руйнували стіни навколо нас. Єдині перерви, які ми

мали, це перерви на перезарядку.

Коли зійшло сонце, стрілянина нарешті вщухла, кулі
перестали колупати цеглу. Бій закінчився. Запала

моторошна тиша.

Коли морські піхотинці прийшли нас замінити,
кожен у кімнаті або спирався на стіну, або звалився на

підлогу, або перев язував рани, або просто вивчав

обстановку.

Один із морпіхів узяв на вулиці американський
прапор і підняв його над нашим розташуванням. Ще хтось

увімкнув американський гімн не маю уявлення, на

чому саме, але символіка, те, як це промовило до моєї

душі, це було щось усепоглинаюче. Це досі один із най-

сильніших моїх спогадів.

Виснажені бійці піднялися, усі до єдиного, підійшли

до вікна і віддали честь. Слова гімну відлунювали в

кожному з нас, коли ми отак стояли і дивилися, як зірково-
смугастий прапор майорить буквально у ранньому

світанковому світлі*. Зі згадкою про те, за що ми воюємо,

в кожного з нас потекли сльози так само нестримно, як

перед тим текли кров і піт.

Я на власному досвіді спізнав, що таке «земля

вільних» і «домівка відважних». Для мене це не

банальщина. Я відчуваю це серцем. Я відчуваю це у себе в грудях.

Навіть на футболі мене обурює, коли звучить гімн,

а хтось не припиняє теревенити або просто не знімає

головного убору. І я не з тих, хто обурюється мовчки.

«У ранньому світанковому світлі» («by dawn s early light») слова

з першого рядка гімну СПІД. У наступному абзаці автор цитує

слова з останнього рядка першої строфи гімну (прим, перекладача).
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Для мене і моїх бойових товаришів патріотизм і

потрапляння в саму гущу битви нерозривно пов язані.

Однак те, наскільки такий підрозділ, як наш, може

воювати, значною мірою залежить від командування. Дуже
багато залежить від штабу, від офіцерів, які нас

очолюють. Офіцери серед «морських котиків» це справжня

мішанка. Декотрі добрі, декотрі погані. Декотрі
просто тюхтії.

Ну, тобто самі по собі вони можуть бути цілком
крутими, але особиста крутизна ще не робить тебе добрим
командиром. До крутизни мають додаватися цілі та

методи.

Наше вище командування бажало, щоби ми досягли

100-відсоткової ефективності за нульових втрат.

Звучить привабливо: хто не хотів би досягти успіху і хто

хотів би, аби хтось при цьому постраждав? Але на війні

ці речі несумісні й нереалістичні. Якщо ви ставите собі

за мету 100-відсотковий успіх за нульових втрат, ви

зможете провести дуже небагато операцій. Ви уникатимете
будь-якого ризику, реального чи ні.

В ідеалі ми могли би надавати снайперську

підтримку і виконувати розвідку для потреб морської піхоти

в околицях Насірії. Ми могли би взяти значно більшу
участь у просуванні морських піхотинців. Ми могли би

врятувати декого з них.

Ми хотіли здійснити нічну вилазку й атакувати місто

чи містечко на шляху просування морпіхів. Ми би

послабили його оборону, вбивши стільки поганих хлопців,

скільки би змогли. І хоча кілька завдань такого роду ми

все-таки виконали, але явно набагато менше, ніж були
здатні.
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Зло

Я ніколи не знав особливо багато про іслам. Звичайно,

будучи вихованим у християнстві, я знав, що

століттями існували релігійні конфлікти. Я знав про хрестові
походи, знав, що завжди були сутички і звірства.

Але знав і те, що від часів Середньовіччя
християнство неабияк змінилося. Ми більше не вбиваємо людей

через те, що вони сповідують іншу релігію.
Люди, з якими ми воювали в Іраку після втечі або

розгрому Саддамових військ, то були фанатики. Вони

ненавиділи нас через те, що ми не мусульмани. Вони

хотіли нас убивати, навіть попри те, що ми скинули

їхнього диктатора, бо ми сповідували іншу релігію, ніж

вони.

Хіба релігія не має вчити терпимості?

Кажуть, для того, щоби могти вбити ворога, треба від
нього дистанціюватися. Якщо це справді так, то іракські
повстанці надзвичайно спростили нам це завдання.

Історія, яку я розповів на початку, про те, що мати

заподіяла своїм дітям, витягнувши чеку з гранати, це лише

один жахливий приклад.

Фанатики, з якими ми воювали, не цінували
нічого, крім свого збоченого розуміння релігії. І в половині

випадків вони всього лише казали, ніби цінують свою

релігію, а насправді навіть не молилися. Чимало з них

уживали наркотики, щоби могти воювати з нами.

Багато заколотників були боягузами. Вони сиділи
на наркоті, щоби додати собі відваги. Без цього вони

були нічим. У мене десь є відео, на якому зняті

батько з дівчинкою під час обшуку в будинку. Вони стояли
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на першому поверсі; раптом на другому поверсі з

якоїсь причини вибухнула світлошумова граната. На відео

видно, як батько сховався за дівчинку, щоб його не

вбило, готовий пожертвувати своєю донькою.

Сховані трупи

Хоча заколотники й були боягузами, але вбивати

людей вони все ж таки могли і не морочили собі голову

інструкціями чи військовими трибуналами. Якщо ж мали

перевагу, то вбивали всіх західняків, байдуже, солдатів
чи ні.

Якось нас послали обшукати будинок, де могли

утримувати американських полонених. У будинку ми нікого

не знайшли. Але в підвалі були явні сліди

свіжоскопаної землі. Тож ми встановили освітлення і почали

розкопувати.

Дуже швидко я побачив спершу штанину, а потім

й свіжопоховане тіло.

Американський солдат. Із сухопутних військ.

Біля нього був іще один. Цього разу у камуфляжі
морпіхів.

Мій брат пішов у морпіхи невдовзі після 11 вересня.

Я не мав від нього жодних звісток і думав, що його

послали в Ірак.
Допомагаючи витягувати тіло, я чомусь був

упевнений, що це мій брат.
То був не він. Я подумки помолився і став копати далі.

Ще один труп, і знову морський піхотинець. Я

нахилився і змусив себе подивитися.
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Не він.

Зате тепер із кожним трупом, якого ми витягували

з тієї могили, а їх там було чимало, я набував усе

більшої впевненості, що ось зараз побачу свого брата. Під
ложечкою смоктало. Я копав далі. Мені хотілося блювати.

Врешті-решт ми викопали всіх. Мого брата там не

було.
На мить я відчув полегшення, навіть радість жоден

із них не був моїм братом. Тоді я відчув величезний сум
за всіма вбитими молодими чоловіками, чиї тіла ми

тільки що відкопали.

Коли мій брат нарешті зателефонував до мене, я

дізнався, що хоча він таки був в Іраку, але далеко від того

місця, де я бачив ті трупи. Впевнений, що він мав власні

клопоти, що іноді йому доводилося несолодко, але мені

стало набагато легше, коли я просто почув його голос.

Я далі залишався старшим братом і сподівався, що

захищатиму його. Чорт забирай, йому зовсім не треба

було, щоб я за ним наглядав; він був морпіхом, та ще

й досить крутим. Проте старі інстинкти чомусь нікуди
не діваються.

В іншому місці ми знайшли бочки з хімічними

матеріалами біохімічна зброя, призначеними для

використання проти нас. Усі говорять, що от, в Іраку не було
зброї масового знищення, але вони явно мають на увазі
готові ядерні бомби, а не смертельну хімічну зброю або

прекурсори, яких у Саддама було повно.

Можливо, причина в тому, що з написів на бочках

випливало, що ці хімікати походили з Франції та

Німеччини наших уявних західних союзників.
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Що мене завжди дивувало, то це те, скільки всього

Саддамові вдавалося приховувати до нашого

вторгнення. Ми стільки разів попереджали, перш ніж таки туди

вирушили, що він мав більше ніждосить часу, аби

перевезти та заховати тонни матеріалів. Де вони поділися, де

випливуть, що отруять це питання, на які ніхто так

і не відповів.

Одного дня ми дещо знайшли в пустелі і подумали, що

це можуть бути заховані саморобні вибухові пристрої.
Ми викликали саперів. Тільки не падайте: те, що вони

знайшли, то не була бомба. То був літак.

Садцам заховав чимало своїх винищувачів у

пустелі. Він обгорнув їх пластиком, а тоді спробував заховати.

Певно, він думав, що ми зробимо так само, як під час «Бурі
в пустелі», завдамо швидкого удару, а тоді відійдемо.

Отут він помилявся.

«Ми всі загинемо!»

Ми й далі співпрацювали з морськими піхотинцями

у їхньому просуванні на північ. Типове наше завдання

полягало в розвідуванні вогнищ опору на їхньому

шляху. Хоча розвідка доносила, що в цій місцевості є деяка

кількість ворожих солдатів, не передбачалося, щоб то

були якісь великі частини.

На той час ми працювали вже цілим взводом усі
шістнадцять чоловік. Ми зайшли в невелике скупчення

будинків на краю містечка. Як тільки ми там

опинилися, нас стали обстрілювати.
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Перестрілка швидко наростала, і за кілька хвилин ми

зрозуміли, що оточені шляхдо відступу нам відрізала

озброєна група в кількасот іракців.
Я почав убивати іракців, намагаючись убити чим-

більше, як і всі ми, але на місце кожного вбитого

ставали чотири-п ять нових, які, здавалося, матеріалізувалися
нізвідки. Так тривало декілька годин, бій то

посилювався, то вщухав.

Більшість перестрілок в Іраку були спорадичними.

Вони могли бути дуже запеклими кілька хвилин, ну,

може, годину чи й більше, але врешті-решт іракці

відступали. Або відступали ми.

Тут так не сталося. Бій тривав хвилями протягом усієї
ночі. Іракці знали, що їх більше, що нам нікуди
відступати, бо вони нас оточили. Помалу вони підходили все

ближче і ближче, поки не стало очевидно, що вони

збираються нас зім яти.

Нам був гаплик. Ми ось-ось мали загинути. Чи ще

гірше потрапити в полон. Я подумав про свою сім ю і як

жахливо це буде. Я твердо вирішив загинути першим.

Я вже вистріляв більшу частину своїх боєприпасів,
але зараз бій став ближчим. Я почав думати, що мені

робити, якщо вони кинуться на нас. Я відбиватимусь
пістолетом, ножем, руками чим завгодно.

А тоді загину. Я подумав про Таю, про те, як я її

люблю. Я намагався не відволікатися ні на що, а

зосередитися на бойових діях. Іракці все підступали. Ми

порахували, що нам залишилося п ять хвилин життя. Я почав

подумки відлічувати їх.

Я ще не дуже далеко зайшов у цьому відліку, як

раптом наше радіо зашкварчало і промовило: «Надходимо

з вашого тилу».
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До наших позицій підходили дружні підрозділи.

Кавалерія.

Насправді морські піхотинці. Ми не загинемо.

Принаймні не впродовж найближчих п яти хвилин.

Слава Богу!

Далеко від поля бою

Ця операція виявилася нашим останнім значним

бойовим зіткненням під час тієї бойової служби. Командир
відкликав нас на базу.

Насправді даремно. Морпіхи виїжджали в Насірію
щоночі, намагаючись очистити її від заколотників, яких

ставало все більше. Нам могли би приділити сектор для

патрулювання. Ми могли би приїхати і зачистити

поганих хлопців але командир заборонив.
Ми всяке вислуховували на передових базах і в

таборах, де сиділи, чекаючи на якусь справжню роботу.
«Гром» польський спецназ виїжджав на завдання.

Вони сказали нам, що ми леви, яких очолюють собаки.

Морські піхотинці були жорсткішими. Щовечора
вони приходили познущатися з нас:

Ну, скількох ви сьогодні поклали? А, ой, точно, ви ж

нікуди не виходили.

Це ображало нашу гідність. Але я їх не звинувачую.

Я думав, що наше командування зграя тюхтіїв.

Ми почали підготовку до захоплення Мукараїн-
ської греблі на північний схід від Багдада. Ця гребля
мала велике значення не тільки через

гідроелектростанцію, а й тому, що якби її підірвали, то розлив води
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сповільнив би військові сили, які атакували іракців на

цій території. Але цю операцію все відкладали й

відкладали, аж врешті-решт її доручили спецпідрозділу 5, коли

вони в рамках ротації прибули в Перську затоку

наприкінці нашого перебування там. (Операція, яка відбулася
згідно з розробленим нами планом, пройшла вдало.)
Ми багато чого могли би зробити. Як саме це

вплинуло би на війну не маю уявлення. Поза сумнівом, ми би

змогли декого врятувати, можливо, скоротили би деякі

сутички на день-два. Натомість нам сказали збиратися
додому. Наша бойова служба закінчилася.

Я кілька тижнів тупо сидів на базі без роботи. Граючи
у відеоігри і чекаючи, коли мене звідси заберуть, я

почував себе якимось задрипаним боягузом.
Я був страшенно ображений. Настільки, що аж хотів

покинути BMC і більше не бути «морським котиком».



ж

СНАЙПЕР

Тая:

Коли Кріс вперше приїхав додому, він був сильно всім неза-

доволений. Особливо Америкою. По дорозі додому ми
слухали в машинірадіо. Люди нерозмовляли про війну;
життя текло так, ніби в Іраку нічого такого не відбувалося.

«Люди говорять про всяку херню, сказав він. Ми

воюємо за свою країну, а всім пофіг».
Він був дуже розчарований, коли почалася війна. Він

тоді був у Кувейті і побачив по телевізору, як хтось

неприхильно висловлюється про наших військових. Він мені

подзвонив і сказав: «Знаєш що? Якщо вони справді так

думають, то пішли вони в сраку. Я приїхав сюди і

готовий віддати життя, а вони займаються всякою хернею».

Я мусила йому сказати, що насправді багато людей

турбуються, і не лише за військових загалом, а саме за

нього. У нього є я, друзі в Сан-Дієго і Техасі, є сім'я.

Але звикання до дому виявилося нелегким. Він

прокидався і починав розмахувати кулаками. Він завжди був
смиканий, але тепер, встаючи серед ночі, перш ніж знову
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лягти в ліжко, я мусила зупинитися і назвати його на

ім'я. Я мусила збудити його, перш ніж знову лягати, щоб
не нарватися на його безумовний рефлекс.

Якось я прокидаюся а він тримає мене заруку обома

руками. Одна на передпліччі, а друга трохи вище ліктя.

Він міцно спав, і виглядало так, ніби він готовий зламати

мені руку. Намагаючись не рухатися, я почала

називати його на ім'я, дедалі голосніше, щоби не злякати його,

але водночас щоб не дати йому пошкодити мені руку.

Врешті-решт він прокинувся і відпустив.
Із часом у нас виробилися деякі нові звички, і ми

притерлися.

Шрами

Я не пішов із «морських котиків». Міг би, якби не те,

що до закінчення строку мого контракту було ще
багато часу.

Може, я би подався в морські піхотинці. Але такої

можливості не існувало. Я ще мав деякі підстави для

сподівань. Коли ти повертаєшся додому, а твій спецпід-

розділ закінчує бойову службу, нагорі відбуваються
якісь перестановки і приходить нове командування.

Завжди є шанс, що новий «головний сарай» буде
кращим. Я поговорив із Таєю і розповів їй, як мене це все

бісить. Вона, звісно ж, дивилася на ситуацію інакше:

була просто щаслива від того, що я повернувся додому

цілим і неушкодженим. Тим часом офіцери отримали

солідні підвищення та подяки за участь у війні. їм

дісталася слава.
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Гівняна слава.

Гівняна слава за війну, в якій вони не воювали, і за

їхню боягузливу позицію. їхнє боягузтво коштувало

життя хлопцям, яких ми могли би врятувати, якби нам

дали робити нашу роботу. Але ось вам політика: купка

гравців сидить собі в безпеці та вітає один одного, тоді

як інші втрачають життя.

Щоразу після повернення з бойової служби я не виходив

з дому десь близько тижня. Просто сидів удома. Загалом

ми мали близько місяця на те, щоби розпакуватися,

розібратися з речами і все таке. Перший тиждень я завжди

залишав для себе і сидів удома з Таєю. І вже тільки

пізніше починав бачитися з родичами та друзями.

Не те щоб мене переслідували видіння боїв чи

подібні драматичні речі; мені просто треба було побути

самому.

Правда, одного разу, після першої бойової служби, зі

мною трапилося щось на кшталт видіння, але це

тривало всього кілька секунд. Я сидів у кімнаті, яку ми

використовували як офіс, у нас удома в Альпіні під Сан-Дієго.

Там була встановлена сигналізація, і Тая, заходячи в

будинок, випадково її ввімкнула.
Мене буквально пронизав страх. Я ніби знов

опинився в Кувейті. Я тут же пірнув під стіл. Мені здалося, що

це ракетна атака.

Пізніше ми над цим сміялися, але у ті кілька секунд

я був по-справжньому переляканий, навіть сильніше,

ніж у Кувейті, де над головою і справді літали ракети.

Із сигналізаціями в мене було більше приколів, ніж

я можу пригадати. Якось я прокинувся, коли Тая вже
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пішла на роботу. Як тільки я встав з ліжка, ввімкнулася

сигналізація. Цього разу вона працювала в голосовому

режимі, тож попередила мене комп ютерним голосом:

Тривога! Проникнення в будинок! Тривога!
Я схопив пістолет і пішов розбиратися зі злодієм.

Жоден сучий син, який пробрався в мій дім, не проживе

настільки довго, щоби встигнути цим похвалитися.

Проникнення у вітальню!

Я обережно пройшов через вітальню і застосував

усі свої вміння «морського котика», щоби перевірити

кімнату.
Чисто. Який хитрий злодюжка.

Я просунувся до холу.

Проникнення у кухню!
У кухні теж було чисто. Сучий син тікає від мене.

Проникнення в хол!

От паскудник!
Не знаю, коли до мене нарешті дійшло, що це я і був

тим «злодієм»: система відстежувала мене.

Тая встановила сигналізацію в режим, яким

передбачалося, що будинок порожній, й активувалися

детектори руху.

Можете сміятися. Але зі мною, а не з мене, добре?

Удома я завжди був якимось вразливішим. Після кожної

бойової служби зі мною щось траплялося, зазвичай під

час тренування. То зламаю палець на нозі, то на руці, то

ще якась дрібна халепа. За океаном, на бойовій службі,
на війні, я, здавалося, був невразливим.

Щоразу, повертаючись додому з бойової служби,
ти знімаєш свій плащ супергероя, жартувала Тая.

Згодом я зрозумів, що це правда.
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Мої батьки непокоїлися весь час, поки я був далеко.

Вони хотіли мене бачити, як тільки я повертався, і,

думаю, те, що я спершу мусив залишатися наодинці зі

собою, дошкуляло їм сильніше, ніж вони казали. Проте
коли ми все-таки зустрічалися, то був справді
щасливий день.

Мій тато сприймав мої бойові служби особливо

тяжко, виказуючи набагато більше стурбованості, ніж мама.

Дивно: іноді найсильнішим людям буває найтяжче, коли
вони не можуть контролювати події і якщо нічим не

можуть допомогти тим, кого люблять. По собі це знаю.

Так повторювалося щоразу, коли я виїжджав із

країни. Мама зносила все як справжній стоїк; зате мій

цілком стоїчний тато перетворювався на хатнього скиглія.

Підготовка

Я пожертвував частиною відпустки і повернувся на

тиждень раніше, щоби піти у школу снайперів. Заради такої

нагоди я би міг пожертвувати і більшим.

За останні роки снайпери морських піхотинців цілком

виправдано привернули до себе значну увагу, а програма

їхньої підготовки досі вважається однією з найкращих

у світі. Насправді колись там само готувалися і снайпери

«морських котиків». Однак з часом ми відкрили власну

школу, пристосувавши багато з того, що роблять морпіхи,
але водночас додавши чимало такого, щоби підготувати

снайперів «морських котиків» відповідно до специфіки
нашої роботи. Через це підготовка снайперів «морських
котиків» триває довше більш ніж удвічі.
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Снайперська підготовка була другою за тяжкістю

після «бутонів» із тих, які я пройшов. Нам постійно ходили

по головах і не давали очухатися. Ми пізно лягали і рано

вставали. Ми весь час або бігали, або були навантажені

в якийсь інший спосіб.

Це була принципова частина навчання. Оскільки по

тобі не можуть стріляти, тебе в будь-який інший

спосіб піддають такому тиску, який ти насилу можеш

витримати. Наскільки я чув, тільки 50 відсотків «морських

котиків», які вступають у цю школу, закінчують її. Можу

повірити.
У перших класах «морських котиків» навчають

користуватися комп ютерами та камерами, які є частиною

нашої роботи. Снайпери «морських котиків» це не

просто стрільці. Взагалі-то стріляння лише невелика

частина нашої роботи. Важлива, необхідна частина, але

далека від усього іншого.

Снайпера «морських котиків» вчать спостерігати.
Це основа всього. Він може опинитися далеко попереду

основних сил із завданням дізнатися якомога більше

про ворога. І навіть якщо він отримав завдання зайняти

позицію, щоби зняти якусь цінну ціль, перше, що йому
необхідно зробити, це спостерігати за місцевістю. Він

має вміти використовувати сучасні навігаційні методи
і спорядження, як-от GPS, і водночас представити

зібрану ним інформацію. Ось із чого все починається.

Наступна частина курсу, у багатьох сенсах

найтяжча, це вистежування. Саме тут зрізається більшість.

Вистежування це значить, треба непомітно зайняти

позицію, щоби тебе не побачили; легше сказати, ніж

зробити. Це повільно й обережно переміститися на

необхідну для виконання завдання точку. Йдеться не
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про терплячість, у кожному разі вона тут не основне.

Йдеться про професійну дисципліну.
Я не є терплячим, але навчився, що для того, щоб

досягти успіху в переслідуванні, треба почекати. Якщо

мені треба когось убити, я чекатиму день, тиждень, два

тижні.

Отож я чекав.

Я робитиму все, що треба. Ну і, треба сказати, ніхто

не вривається у туалет.

Під час однієї з вправ ми мали прокрастися через

сінокіс. Я кілька годин устромляв траву і сіно у свій

маскувальний костюм. Маскувальний костюм роблять із

рогожі, він є свого роду основою камуфляжу снайпера
на вистежувальних завданнях. До цього костюма можна

чіпляти сіно, траву і таке інше, щоб злитися з

оточенням. Рогожа додає глибини, тому коли ти перетинаєш

поле, ти не схожий на хлопця, в якого з дупи стирчить

жмут сіна. Ти схожий на кущик.

Але ці костюми жаркі та задушливі. І вони не роблять
тебе невидимим. Наблизившись до інакшого клаптика

землі, ти мусиш зупинитись і переробити камуфляж.
Мусиш виглядати так, як те, по чому пересуваєшся.

Пам ятаю, одного разу я дууууже повільно повз

полем, як раптом почув поруч виразне торохкотіння
гримучої змії. їй явно особливо сподобалася саме та ділянка

поверхні, яку я мав переповзти. Переконати її забратися
звідти не вдалося. Щоби не виказати інструкторові, який
мене оцінював, своє положення, я повільно відповз убік
і змінив курс. Із деякими ворогами не варто битися.

Під час вистежувального етапу нашої підготовки

оцінку ставлять не за перший постріл. Оцінюють за другим
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пострілом. Іншими словами: коли ти вже вистрелив, чи

тебе помітять?

Сподіваймося, що ні. Адже річ не тільки в тому, що

тоді ти матимеш можливість зробити більше пострілів,
а й у тому, що тобі треба буде забратися звідти. І

непогано, щоби таки живим.

Важливо пам ятати, що в природі не існує ідеальних

кіл, а це означає, що треба зробити все можливе, аби

закамуфлювати оптичний приціл і дуло гвинтівки. Я брав
зі собою стрічку і чіпляв її над стволом, а тоді фарбував
її з балончика, щоб іще більше закамуфлювати. Перед

прицілом і перед дулом я чіпляв трохи рослин врешті-

решт, мені не треба бачити все, тільки ціль.

Для мене вистежування було найтяжчою частиною

підготовки. Я мало не провалився через свою

нетерплячість. І лише склавши вистежування, ми перейшли
до стрільби.

Зброя

Люди багато розпитують про зброю, яку я

використовував як снайпер: що я про неї думаю, яка мені більше

подобається.
У бою я завжди добирав зброю залежно від завдання

та ситуації. У снайперській школі я вивчив основні дані

різноманітної зброї, тому був готовий не тільки

використати будь-яку, а й вибрати саме ту, що потрібна для
виконання завдання.

У снайперській школі я використовував чотири

основні види зброї. Два з них були
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ми магазинними: «Марк-12», 5,56-міліметрова
снайперська гвинтівка, і «Марк-11», 7,62-міліметрова снайперська
гвинтівка. (Говорячи про гвинтівки, я часто зазначаю

лише калібр, тож «5,56-міліметрова» це «Марк-12». Ага,

ну і коми в цифрах не читаються, це зрозуміло.)
А ще в мене був мій 7,62-міліметровий «Вінчестер

Магнум». Це гвинтівка з магазинним живленням, але

з поздовжньо-ковзаючим затвором. Як і інші дві, вона

оснащена ПББС пристроєм для безшумної та безпо-

лум яної стрільби.
Це означає, що надульному кінці ствола встановлено

пристрій, який усуває спалах під час пострілу і

приглушує звук на виході кулі зі ствола, приблизно як глушник
в автомобілі. (Насправді це не глушник, хоча багато хто

вважає його саме глушником. Не вдаючись у технічні

подробиці, ПББС працює за тим принципом, що

випускає гази зі ствола з вильотом кулі. Загалом, їх є два види:

один кріпиться на ствол, тоді як інший є його частиною.

Одним із практичних ефектів застосування ПББС на

снайперській гвинтівці є те, що він зменшує віддачу, що

робить постріл влучнішим.)
Ще я мав 12,7-міліметрову гвинтівку без ПББС.

Розгляньмо кожну з них окремо.

«Марк-12»

Офіційно гвинтівка для спеціальних завдань «Марк-12»

Флоту Сполучених Штатів, вона має 40,6-сантиметро-
вий ствол, та у всьому іншому це та сама платформа,
що й М4. Вона стріляє набоями 5,56x45 мм із

магазина на тридцять набоїв. (Також можна вставити

магазин на двадцять набоїв.) Розроблений на основі набою
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«Ремінгтон» і через це менший і легший, ніж

більшість попередніх військових набоїв, 5,56-й не

найкращий набій, щоб у когось стріляти. Іноді може

знадобитися кілька пострілів, щоби збити з ніг противника,

особливо якщо йдеться про обкурених божевільних,
з якими ми мали справу в Іраку, якщо тільки не

влучити в голову. І всупереч тому, що прийнято вважати, не

всі снайперські постріли, і вже точно не всі мої,

влучають поганим хлопцям у голову.

Зазвичай я цілився у центр маси чудова груба
ціль приблизно посередині корпуса, купа місця, з яким

можна працювати. Ця гвинтівка була дуже проста в

поводженні, до того ж уніфікована з автоматом М4, який

хоч і не є снайперською зброєю, проте становить

цінний бойовий інструмент. Взагалі-то, повернувшись

у свій взвод, я зняв нижню частину ствольної коробки
зі свого М4 і надягнув на верхню частину ствольної

коробки своєї «Марк-12». Це дало мені складаний приклад
і можливість стріляти чергами. (Як я бачив, останнім

часом деякі «Марк-12» теж оснащують складаним

прикладом.)
У патрулі я волів мати коротший приклад. Його

можна швидше прикласти до плеча і всадити в когось кулю.

Крім того, з ним зручніше працювати в тісноті.

Ще одне зауваження щодо моєї особистої

конфігурації: я ніколи не користувався можливістю стріляти

чергами з гвинтівки. Єдиний випадок, коли це буває

потрібно, це щоби не дати противнику підняти голову:

розсіваючи кулі, не доб єшся влучного вогню. Та

оскільки могли виникнути обставини, коли це могло би

придатися, я хотів мати таку можливість на той випадок,

якби в мене виникла така потреба.
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«Марк-11»

Офіційно гвинтівка для спеціальних завдань «Марк-11
Модель X», також відома як SR25, і це надзвичайно

багатоцільова зброя. Мені особливо подобалася концепція

«Марк-11», бо я міг із нею патрулювати замість М4, і

притому зберігалася можливість скористатися нею як

снайперською гвинтівкою. Вона не мала складаного

приклада, проте це був єдиний її недолік. Я прив язував ПББС до
свого наплічника, і на початку патруля гвинтівка була без

нього. Якщо мені треба було зробити снайперський
постріл, я чіпляв ПББС. Зате коли я був на вулиці або

пересувався пішки, я зразуж міг почати відстрілюватися. Вона

була напівавтоматична, тож я міг всадити в ціль багато

куль, і стріляла набоями 7,62x51 мм з магазина на двадцять

набоїв. Вони мають більшу зупиняючу силу, ніж менші

5,56-міліметрові набої НАТО. Я міг вистрелити в когось

раз і зразуж його покласти. Наші набої були амуніцією
спортивного класу, купленою у фірми «Блек Хіллз», яка

випускає чи не найкращі у світі снайперські набої.

«Марк-11» має погану репутацію, бо її часто заклинює.

На тренуваннях ми мали не дуже багато таких випадків,
а от за океаном це вже інша річ. Нарешті ми допетрали,

що щосьу кришці ствольної коробки спричиняло подвійну
подачу; для вирішення цієї проблеми ми просто перестали

ставити цю кришку. Однактраплялися й інші клопоти, і до

особисто моїх улюблених вона ніколи не належала.

.300 «Він Маг»

«Трьохсотка» це взагалі інший клас.

Як, думаю, багато читачів знають, .300 «Він Маг»

(крапка не читається) це назва кулі, якою стріляють із
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гвинтівки, набій .300 «Вінчестер Магнум» (7,62x67 мм).
Це прекрасний багатоцільовий набій, характеристики
якого дають як чудову влучність, так і зупиняючу силу.

Інші види військ стріляють цим набоєм із різних
(іноді дещо відмінних) гвинтівок; чи не найзнамени-

тішою з них є армійська снайперська збройна система

М24, яка базується на гвинтівці «Ремінгтон 700». (Так, це
саме та гвинтівка, яку цивільні можуть придбати для

полювання.) У нашому випадку ми почали з лож «Мак-

Міллан», підлаштували стволи для своїх потреб і

застосували затвори «семисотки». То були хороші гвинтівки.

У моєму третьому взводі тому, що вирушив у Ра-

маді, ми дістали новесенькі «трьохсотки». Вони

використовували ложі «Ак юрасі Інтернешнл» із новими

стволами і затворами. Версія «АІ» мала коротший ствол

і складаний приклад. То були круті гвинтівки.

«Трьохсотка» сконструйована трохи важчою. Вона

стріляє, як лазер. Що завгодно на відстані дев ятсот

метрів і далі просто стріляєш, як цвяхи забиваєш. А на

коротших відстанях тобі не доводиться забивати собі

голову корекцією. Наставляєш приціл на п ятсот метрів
і спокійно влучаєш в цілі від дев яноста до шестисот

п ятдесяти метрів, не заморочуючись тим, щоби

щохвилини вносити поправки.

Більшість ворогів я вбив саме з .300 «Він Маг».

Калібр .50

«П ятдесятка» величезна, дуже важка і мені не

подобається. Я її ніколи не використовував в Іраку.

Ця зброя, яка стріляє набоями 12,7x99 мм, оточена

масою крикливої реклами і навіть романтики. На озброєнні
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збройних сил США та інших армій світу є кілька

різних видів гвинтівок та їх модифікацій. Ви, мабуть, чули
про «Баррет» М82 або М107, розроблені фірмою «Баррет
Фаєрармз Маньюфекчерінг». У них величезна дальність,
і при правильному застосуванні це, безумовно, добра
зброя. Просто мені вони не дуже подобаються. (Єдина

«п ятдесятка», яка мені подобається, це модель фірми

«Ак юрасі Інтернешнл», вона має компактніший

складаний приклад і кращу влучність; просто на той час вона

ще не була для нас доступна.)
Усі кажуть, що «п ятдесятка» прекрасна зброя

проти машин. Та істина в тому, що якщо вистрелити з «п ят-

десятки» у двигун, машину ви цим не зупините. Тобто

зупините, але не відразу. Із неї почне витікати рідина
і врешті-решт вона зупиниться, але в жодному разі не

негайно. Цього самого ефекту можна досягти калібром
.338 і навіть .300. Ні, найкращий спосіб зупинити

машину це вистрелити у водія. А це можна зробити багато

якою зброєю.

.338

Під час підготовки ми не мали «триста тридцять восьмих».

Ми почали їх отримувати аж під час війни. Знову-таки,
назва стосується кулі; є різні виробники, серед них «Мак-

Міллан» та «Ак юрасі Інтернешнл». Ця куля летить далі
та по прямішій траєкторії, ніж куля п ятдесятого калібру,
вона менше важить і менше коштує, при цьому завдає

приблизно таких самих ушкоджень. Це прекрасна зброя.
Я використовував .338 на останній своїй бойовій

службі. Єдиним недоліком для мене було те, що моя модель

не мала ПББС. Коли стріляєш всередині будинку,
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ли так б ють по вухах, що аж боляче, буквально. Уже

після кількох пострілів у мене починали боліти вуха.

Раз уже я говорю про зброю, то згадаю ще, що зараз мені

найбільше подобається зброя, яку виготовляє «Джі-Ей

Пресіжн», малесенька компанія, заснована в 1999 році

Джорджем Гарднером. Він і його люди приділяють

максимальну увагу кожній деталі, тож його зброя просто

чудесна. Я отримав нагоду випробувати її аж тоді, коли

полишив службу, але зараз я користуюся саме нею.

Важливою частиною системи озброєння є оптичний

приціл.
За кордоном я користувався 32-кратним прицілом.

(Кратність прицілу означає збільшення фокусної
довжини. Не вдаючись у технічні подробиці, чим вища

кратність, тим краще стрілець бачить на відстані. Однак

вища кратність має і свої недоліки, залежно від ситуації
та прицілу. Приціл належить вибирати відповідно до

ситуації, в якій його буде застосовано; як наочний

приклад можна вказати, що 32-кратний приціл буде геть

недоречним на дробовику.) Додатково, залежно від

обставин, я мав інфрачервоний і видимий червоний лазер,
а також прилад нічного бачення для оптичного прицілу.

Як «морський котик» я застосовував приціли «Найт-

форс». У них дуже чисте скло і вони дуже надійні в

найтяжчих умовах. Жоден із них у мене ні разу не збився.

На бойових службах я застосовував далекомір «Лейка»

для визначення відстані до цілі.
Більшість прикладів на моїх гвинтівках мали

регульовану щоку. Ця накладка, яку часом називають

гребенем (з технічного погляду, гребінь це верхня частина
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приклада, однак іноді ці терміни вживають як

синоніми), дозволяє тримати око нерухомо, дивлячись у

приціл. На старіших моделях ми пристосовували шматки

піногуми і таким чином піднімали приклад на потрібну

висоту. (Зі збільшенням та урізноманітненням розмірів
окулярів прицілів можливість змінювати висоту

приклада стала важливішою).
На своїх гвинтівках я застосовував спусковий гачок

із силою натиску 900 грамів. Це досить легкий спуск.

Я хочу, щоби спуск щоразу відбувався несподівано; не

хочу, щоби зброя стрибала в мене в руках під час

стрільби. Я не хочу ніякого опору:

«Прицілься, приготуйся, поклади палець на гачок та

починай легенько тиснути і зброя стріляє».

Як мисливець я знав, як стріляти, як скерувати кулю з

точки А в точку Б. Снайперська школа дала мені теоретичне

підґрунтя. Один із найцікавіших фактів це те, що ствол

гвинтівки не може торкатися ложі: для кращої
влучності він має вільно плавати. (Ствол «плаває» в ложі завдяки

тому, як вирізано ложу. Ложа кріпиться тільки до казенної

частини гвинтівки.) Коли стріляєш, по стволу проходить

вібрація, яку називають «змахом» ствола. Усе, що

торкається ствола, буде впливати на цю вібрацію і, як наслідок,
на влучність. Крім того, є ще такі речі, як сила Коріоліса,
яка пов язана з обертанням Землі та впливає на політ кулі.
(Цей ефект з являється тільки на дуже великих відстанях.)

З усіма цими технічними даними ознайомлюєшся

в снайперській школі. Ти вчишся брати випередження на

рухому ціль якщо ціль іде, біжить, залежно від

дистанції. Ти робиш це доти, поки розуміння приходить не
тільки у твій мозок, а впечатується в руки, в долоні, в пальці.
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У більшості ситуацій стрільби я робив поправку на

відстань, але не на вітер. (Простіше кажучи, поправка на

відстань означає, що під час прицілювання я враховую

відхилення кулі від прямої траєкторії під дією сили

тяжіння; поправка на вітер означає компенсацію знесення

кулі вітром.) Вітер весь час міняється. І поки я зроблю

поправку на вітер, вітер зміниться. Відстань це інша

справа, хоча в бойових умовах у багатьох ситуаціях ти

не зможеш собі дозволити робити точні поправки.

Стріляєш ти або стріляють у тебе.

Випробуваний

Я не був найкращим снайпером у своєму класі. Щиро

кажучи, я завалив практичний іспит. Це означало, що

мене можуть відрахувати.
На відміну від морських піхотинців, у польових

умовах ми не працюємо зі спостерігачами. Філософія
«морських котиків» загалом є такою, що якщо з тобою є ще

один боєць, то він має стріляти, а не спостерігати. Тим

не менше на тренуванні ми все-таки працювали зі

спостерігачами.
Коли я завалив іспит, інструктор пройшовся зі мною

і моїм спостерігачем по всіх етапах, намагаючись

з ясувати, що пішло не так. Приціл був в ідеальному стані,
гвинтівка була належно змащена, з механікою все було

гаразд...

Раптом він глянув на мене:

Тютюн? то було не так запитання, як ствердження.
Ой...
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Під час іспиту я не мав у роті тютюну. Це була єдина

річ, яку я зробив не так, як на тренуванні... і вона

виявилася вирішальною. Я склав іспит на «відмінно», але

зі щіпкою тютюну за щокою.

Снайперське плем я схильне до забобонів. Як і

бейсболісти, ми маємо свої ритуальчики. Подивіться
бейсбольний матч, і ви побачите, що бетер завжди робить одне

і те саме, коли стає на позицію, хреститься, длубає
носаком землю, помахує битою. Так само і снайпери.

Під час тренувань і навіть потім я завжди тримав свої

гвинтівки певним чином, вдягав той самий одяг,

влаштовував усе точно так само. Тут ідеться про те, щоб із мого

боку все було під контролем. Я знаю, що гвинтівка

зробить свою роботу. Я мушу бути певним, що зроблю свою.

Бути снайпером «морських котиків» це не просто

вміти стріляти. У процесі підготовки мене навчили

аналізувати місцевість та оточення. Я призвичаївся дивитися
на це все як снайпер.

«Якби я хотів підстрелити себе, де б я розмістився?
На даху. Звідти я міг би зняти ціле відділення».
Визначивши такі місця, я розглядав їх уважніше.

Коли я пішов на ці курси, в мене був прекрасний зір,
але йшлося не так про те, щоби бачити, як про те, щоб
навчитися сприймати знати, які рухи повинні

привернути увагу, вирізняти малопомітні форми, які

можуть вказувати на засідку.
Я мусив попрактикуватися бути уважним.

Спостереження тяжка праця. Я йшов на вулицю і тренувався

вчився розрізняти предмети вдалині. Я завжди старався

відточити свої вміння, навіть під час звільнення. На ранчо
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в Техасі бачиш тварин, птахів і вчишся дивитися в

далечінь та помічати рухи, форми, дрібні нерівномірності

у ландшафті. Якийсь час здавалося, що чи не все, що я

робив, допомагає мені в цьому, навіть відеоігри. Я мав надо-

лонний маджонг, який один мій товариш подарував нам

на весілля. Не знаю, чи то був справді добрий весільний

подарунок врешті-решт це гра для одного але як

тренажер він був просто безцінний. У маджонгу треба
оглядати різні фішки та знаходити парні. Я грав на час проти

комп ютера, щоби відточити свої вміння спостерігача.

Я вже казав і скажу ще: я не найкращий стрілець у
світі. Навіть у цьому класі було багато кращих за мене. На

момент випуску я був лише середнячком.

Сталося так, що хлопець, який був гордістю
нашого класу, найкращим у класі, потрапив до мого взводу.

Однак він не набрав стільки вбитих, скільки я, почасти

тому, що його на кілька місяців відіслали на Філіппіни,

тоді як я весь час провів в Іраку. Щоби бути снайпером,

потрібні вміння, але при тому ще й нагода. І талан.

Побитий дельфінами, поїдений акулами

Після літа в снайперській школі я повернувся у свій взвод

і влився у процес підготовки, відбуваючи різні
тренування, бо нас готували до відправлення на бойову службу

через рік. Як завжди, найгірше мені доводилось у воді.

Усі страшенно розчулюються і захоплюються

морськими тваринами, але я мав із ними тісні особисті

контакти, в яких не було нічого захопливого.
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Коли флот проводив випробування програми

використання дельфінів для захисту гаваней, нами

послуговувалися як мішенями, зазвичай без попередження.

Зненацька з являлися дельфіни і лупили нас як

Сидорових кіз. Вони були навчені бити в бік, і при цьому

могли поламати ребра. А якщо тебе заздалегідь не

попередили про це навчання, ти просто не в курсі, що
відбувається. Твоя перша реакція ну, добре, в кожному разі
моя, що на тебе напали акули.

Одного разу ми були в морі, і на нас напали

дельфіни. Дістаючи доброго прочухана, я поплив у бік берега,
щоб уникнути тих покидьків. Помітивши якийсь пірс,
я пірнув під нього, знаючи, що тут вони мене не

переслідуватимуть.
Я в безпеці.
І тут раптом щось ухопило мене за ногу. Дуже сильно.

То був морський лев. їх навчили охороняти пірс.
Я повернувся у відкриті води. Краще хай мене

відлупцює дельфін, ніж з їсть морський лев.

Але набагато гіршими були акули.

Одного вечора ми мали в темноті переплисти затоку

біля Сан-Дієго і встановити міну на визначений

корабель. Проста, стандартна операція «морських котиків».

Не всі «морські котики» так ненавидять воду, як я.

Насправді чимало з них люблять воду настільки, що на

тренуванні відпливають і влаштовують різні підколки
своїм товаришам. Буває, що хтось встановить свою міну,
а тоді опускається на дно і чекає, коли з явиться

наступний плавець зі своєю міною. Зазвичай згори надходить

достатньо світла, щоби силует другого плавця було
добре видно. І от коли жертва, себто плавець, підпливає,
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щоби встановити свою міну, перший плавець підпливає

знизу і смикає його за ласти.

Другий плавець лякається мало не до смерті. Як

правило, він думає, що у воді є акула, і вся вправа йде коту

під хвіст. А ще йому доводиться особливо старанно

чистити свій гідрокостюм.
І от одного дня я підплив під корабель, і

тільки-тільки встановив свою міну, як щось ухопило мене за ласти.

АКУЛА!!!

Тоді я взяв себе в руки, пам ятаючи про історії та

застереження своїх побратимів-«котиків».
«Це просто один з наших хлопців розігрує мене»,

сказав я собі. Обернувся, щоби струсити його.

І виявив, що віддаю палець акулі, якій особливо

сподобалися мої ласти. Вона вже тримала їх у пащі.

Акула була не дуже велика, але нестачу розмірів вона

цілком компенсувала злобністю. Я вихопив ножа і

відрізав ласти яка з них користь, якщо вони геть

пожовані, еге ж?

Поки акула дожовувала те, що лишилося від ластів,

я випірнув на поверхню і подав знак човну безпеки.

Я вчепився за борт і пояснив, що мене треба підняти

НЕГАЙНО!!!, бо у воді АКУЛА!!!, до того ж люта-прелюта.

Під час іншого тренування, цього разу перед моєю

першою бойовою службою, нас учотирьох висадили

на каліфорнійський берег із підводного човна. Ми

добралися до землі на двох «зодіаках», збудували

криївку і провели деяку розвідку. Коли настав час, посідали

в «зодіаки» і вирушили на зустріч із підводним човном,

щоби той доправив нас додому.
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На жаль, мій офіцер залишив підводному човну

неправильні координати пункту зустрічі. Вказана ним

точка виявилася настільки далеко, що між нами і

підводним човном опинився острів.
Звичайно, тоді ми цього не знали. Ми тупо кружляли

на одному місці, намагаючись зв язатися по радіо з

човном, який був надто далеко, щоби нас почути. У якийсь

момент чи то наше радіо намокло, чи то батареї сіли,
і всі наші надії на зв язок пішли прахом.

Майже всю ніч ми провели у воді, у «зодіаках». Врешті-
решт, коли стало світати, у нас майже закінчилося

паливо. До того ж мій човен почав здуватися. Ми вирішили
висадитися на берег і почекати. Принаймні там ми
могли трохи поспати.

На підході до берега до нас підплив надзвичайно

дружелюбний морський лев. Як техасець я мав мало

нагод зустріти морського лева, тому, природно, я загорівся
інтересом і почав його розглядати. То було дуже цікаве

створіння, хоча й некрасиве.

І раптом «хлюпсь» він зникає з поверхні.
І тут же я бачу навколо нього і навколо нас кільце

з гострих спинних плавців. Видно, кілька акул вирішили
собі ним поснідати.

. Морські леви великі, але акул було надто багато, щоб
його на всіх вистачило. Вони кружляли все ближче

і ближче до мого човна, який здавався дедалі тоншим

і загрозливо зануреним у воду.

Я глянув у бік берега. До берега було ще дуже далеко.

«Чорт забирай, подумав я. Та мене тут зараз

з їдять».

Мій напарник по човну був доволі гладкий,
принаймні як на «морського котика».
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Якщо ми потонемо, попередив я його, я тебе

застрелю. Акули матимуть чим перекусити, поки я

плистиму до берега.
Він тільки матюкнувся. Певно, подумав, що я жартую.

Я не жартував.

Татухи

Врешті-решт ми потрапили на берег, уникнувши
акулячих зубів. Але на той час нас уже розшукував цілий флот.
У новинах почало розходитися повідомлення: четверо

«морських котиків» зникли в морі.
Нам би хотілося прославитися зовсім не так.

Минуло трохи часу, аж врешті нас помітили з

патрульного літака і вислали за нами човен «Марк-5».

Командир човна подбав про нас і доправив додому.

То був один із небагатьох випадків, коли я був
по-справжньому радий потрапити на борт корабля. Загалом, у морі
мені було нудно. Уникнути призначення на яке-небудь
морське завдання було для мене великим мотиватором,

доки я сидів у «бутонах».

Найгірше на підводних човнах. Навіть на

найбільших із них страшенна тіснота. Востаннє, коли я був на

підводному човні, нам, до всього, не дали можливості

тренуватися. Спортзал знаходився по інший бік

реактора від виділених нам місць, а ми не мали дозволу

проходити через реакторний відсік.

Авіаносці збіса здоровенні, але й на них буває так

само нудно. Зате там принаймні є кімнати відпочинку,
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де можна пограти у відеоігри, і нема обмежень на те,

щоби піти у спортзал і випустити пару.

Мало того, одного разу сам командир корабля
спеціально попросив нас піти у спортзал.

Ми були на «Кітті-Хоку», а вони тоді мали якусь

проблему з бандами. Одним словом, деякі покидьки

з-поміж матросів, що були членами банди, створили

на кораблі неабиякі клопоти з дисципліною. Командир

корабля викликав нас до себе і повідомив, коли ця банда

збирається в спортзалі.

Ну то ми пішли покачатися, замкнули за собою

двері та й вирішили проблему з бандою.

Під час тієї підготовки я пропустив кілька занурень, бо

захворів. Відтоді щоразу, коли в нашому тренувальному

розкладі з являлися пірнання, зі мною траплялася дуже

тяжка хвороба. Або ж саме на той час припадала дуже

важлива поїздка в снайперських справах.

Хлопці підколювали мене, що я куди кращий ніндзя,
ніж будь-хто інший.

А хто я такий, щоби заперечувати?

Десь тоді ж я зробив своє перше татуювання. Я хотів

ушанувати «морських котиків», але мені здавалося, що я ще

не заробив собі на татуювання з тризубом. (На офіційній
емблемі «морських котиків» орел-спостерігач сидить на

тризубі, перехрещеному з кітвою, а попереду пістолет із

кременевим курком. Ця емблема відома як «тризуб» або,

неофіційно, «Будвайзер», як відсилання до «бутонів»...
або до пива, залежно від того, кого ви питаєте.)

Тож натомість я дістав «жаб ячий кістяк»

татуювання, схоже на скелет жаби. Це також традиційний
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символ «морських котиків» і підводних диверсантів
цього разу на честь наших загиблих товаришів. Це

татуювання було на спині й виставало з-за плеча ніби

хтось наглядає за мною і пропонує захист.

Пологи

Я був не тільки «морським котиком», а ще й чоловіком.

І коли я повернувся додому, ми з Таєю вирішили

спробувати створити сім ю.

Усе пішло дуже добре. Вона завагітніла десь за

першим же разом, як ми поцьомалися без запобігання. І вся

її вагітність пройшла практично ідеально. А от із

пологами виникли клопоти.

У моєї жінки чомусь виявився низький рівень
тромбоцитів. На жаль, цю проблему виявили надто пізно,

і через це, коли настав час народжувати, вона не могла

отримати епідуралу, ні іншого знеболювального. Тому
їй довелося народжувати природним шляхом, без будь-
якого тренування чи підготовки.

Наш син важив три шістсот не надто маленька

дитина.

Коли жінка під таким тиском, про неї багато

дізнаєшся. Я був облаяний на всі заставки. (Вона каже, що

нічого такого не робила, але мені краще знати. Та й кому

ви радше повірите: «морському котику» чи дружині

«морського котика»?)

Перейми в Таї тривали шістнадцять годин. Під

кінець їй вирішили дати «звеселяючого газу», щоби

притамувати біль. Але спершу попередили мене про все, що
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внаслідок цього може статися з моїм сином, незалежно

від того, наскільки мізерною була ймовірність.
Я відчував, що не маю якогось особливого вибору.

Вона переживала страшні муки. їх треба було
полегшити. Я сказав, що нехай дають, хоча у глибині свідомості

мене гризло, що це може зашкодити моєму хлопчикові.

Потім лікар сказав, що мій син такий великий, що

не може пройти крізь родові шляхи. Йому на голову

хотіли надягнути таку вакуумну штуку, щоби допомогти

вибратися звідти. Тим часом Тая почала непритомніти
між переймами.

Добре, сказав я, не дуже розуміючи.

Лікар глянув на мене:

Він може вийти яйцеголовим.

«Прекрасно, подумав я. Мало того, що моя

дитина буде очманілою від газу, то ще й буде яйцеголовою».

Чорт забирай, просто витягніть його звідти,

сказав я йому. Ви вбиваєте мою дружину. Робіть щось!

Мій хлопчик з явився на світ у цілковитому порядку.

Та мушу сказати, що сам я становив жалюгідне

видовище. То було найбезпорадніше почуття у світі бачити

свою дружину в жахливих муках і не могти нічим їй

допомогти.

Спостерігаючи за її пологами, я перенервував

незрівнянно більше, ніж будь-коли в бою.

Тая:

То була дуже емоційно насичена пора, з різкими злетами

і спадами. На мої пологи до міста приїхали обидві наші
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сім'ї. Ми всі були дуже щасливими, і разом із тим ми

знали, що невдовзі Кріс має летіти в Ірак.

Оце було паскудно.

Кріс спершу не міг дати собі раду з дитячим плачем,

і через це я сама була в стресі як так, ти можеш

витримати війну, але не можеш витримати кілька днів із

дитячим плачем?

Більшість людей не дуже добре дає собі з цим раду.

Кріс точно не був у цьому винятком.

Я знала, що весь догляд за дитиною буде на мені

протягом наступних кількох місяців його відсутності. Мало

того, я знала, що всі відкриття і всі чудеса
відбуватимуться при мені. Я нервувала, як даватиму собі з цимраду, і

сумувала, що всі спогади про нашого чудесного сина будуть
тільки моїми, на противагу нашим спільним спогадам.

Я водночас і злилася, що він від'їжджає, і жахалася,

що він може не повернутися. А ще я просто шалено його

кохала.

Штурманська школа

Крім снайперської школи, мій комвзводу призначив

мене «добровольцем» у штурманську школу. Я

погодився хоча дуже не хотів.

Навігація важливе вміння в бою. Без штурмана ви

не зумієте навіть потрапити на місце бою, вже не

кажучи про те, щоби з нього вибратися. У сценарії прямого

втручання штурман вибирає найкращий шлях до цілі,

пропонує альтернативні варіанти і виводить весь загін

у безпечне місце, коли справу зроблено.
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Проблема в тому, що штурмани «морських котиків»

нечасто дістають нагоду взяти участь у бою, до якого

вони проклали шлях. Так склалося, що штурманам

зазвичай наказують залишатися в машині, тоді як решта

загону вривається в будинок чи що вже там вона

робить. Це потрібно для того, щоби штурман був
напоготові у разі, якщо доведеться швидко вшиватися.

Сидіти на пасажирському сидінні та натискати кно-

почки на комп ютері не зовсім те, що я хотів би

робити. Але моєму комвзводу був потрібен хтось, на кого він

міг би покластися у плануванні маршрутів, а коли твій

комвзводу про щось тебе просить ти це робиш.
Весь перший тиждень навчання у штурманській

школі я провів за військовим ноутбуком, вивчаючи його

функції, прив язку до GPS і користування супутнико-

вими знімками та картами. А ще я навчився робити
картинки і вставляти їх у «Паверпойнт» для брифінгів
і всього такого.

Так, навіть «морські котики» використовують

«Паверпойнт».

Другий тиждень був трохи цікавіший. Ми

роз їжджали містом а це було Сан-Дієго, прокладаючи

різні маршрути і дотримуючись їх. Не хочу сказати, що

то було круто; важливо так, але не вельми захопливо.

Проте сталося так, що саме завдяки своїм

штурманським знанням я опинився в Іраку раніше від решти

взводу.



Ml

СПРАВИ ЗІ СМЕРТЮ

Назад на війну

Ближче до кінця нашої підготовки ми з ясували, що
в Багдаді формують новий підрозділ, який

займатиметься вилазками проти ймовірних терористів та

ватажків опору. Основою цього підрозділу мав стати

«Гром» польський спецпідрозділ. Поляки мали взяти

на себе основний бойовий тягар, але вони потребували
деякої допомоги, а саме снайперів та навігаторів. І ось

у вересні 2004 року мене забрали з мого взводу і

скерували в Ірак служити навігатором для «Грому». Решта

взводу мала прибути за океан наступного місяця; я повинен

був зустріти їх на місці.

Мене непокоїло, що я мушу лишити Таю. Вона все

ще відходила після пологів. Та разом із тим я відчував,
що мої обов язки «морського котика» важливіші. Я хотів

знову опинитися там, де стріляють. Я хотів піти на війну.

Хоча я любив свого сина, та все ж таки ще не відчував

зв язку із ним. Я не з тих татів, які люблять прикладати
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жінці руки до живота, щоби відчути, як копається

дитина. Щоб відчути такий зв язок, мені треба добре взнати

людину, з їсти з нею пуд солі.

Згодом це змінилося, але на той час я все ще не

відчував справді глибоко, що значить бути батьком.

Як правило, коли «морські котики» вирушають на

бойову службу або повертаються з неї, це робиться
якомога тихіше: в цьому суть спецоперацій. Зазвичай при

цьому буває небагато людей, крім найближчих членів

сімей; часом обходиться і без них. Та зараз, оскільки

я вибирався туди не так, як завжди, мені довелося

пройти повз групку демонстрантів, які заявляли рішуче
незадоволення війною. Вони мали при собі плакати про

дітовбивць і таке інше, протестуючи проти військ, які

вирушали воювати. Вони протестували але не проти

тих, що треба. Ми не голосували в Конгресі; ми не

голосували за те, щоб іти на війну.
Я підписався захищати цю країну. Я не вибираю воєн.

Так сталося, що я люблю воювати. Але не вибираю, на

яку битву мені піти. Це ви мене туди посилаєте.

Мені було цікаво, чому ці люди не протестують під

дверима офісу свого конгресмена або у Вашингтоні.

Протестувати перед людьми, які мають наказ їх

захищати, скажімо так, це залишило в мене неприємний
післясмак.

Розумію, що не всі так думають. Я бачив на деяких

будинках плакати на підтримку наших військ, зі

словами «Ми вас любимо» і тому подібне. І було чимало

повних сліз та пошани проводів і зустрічей, деякі з них

навіть показували по телевізору. Але у пам ять на багато

років врізалися саме ці нерозумні протестувальники.
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Хочу зазначити мені байдуже, що «морським

котикам» не влаштовують гучних проводів чи пишних

зустрічей. Ми мовчазні професіонали; ми майстри
таємних операцій; запрошувати ЗМІ в аеропорт не

входить у нашу програму.

Та проте було би приємно, якби нам щоразу дякували

за виконану роботу.

Ірак

Із часу мого від їзду навесні 2003 року в Іраку чимало

всього сталося. З узяттям Багдада 9 квітня 2003 року

країну було звільнено від Саддама Хусейна та його

армії. Однак різномасті терористи або продовжували, або

починали воювати після скинення Саддама. Вони

воювали проти іракських та американських військ, які

намагалися допомогти країні повернути стабільність.

Декотрі з них були колишніми Саддамовими
військовими та членами партії «Баас», очолюваної Саддамом.

Серед них були фідаї, члени воєнізованих груп опору,

організованих диктатором іще до війни. Були
невеличкі погано організовані групки іракських партизанів,
яких також називали фідаїнами, хоча технічно вони

не були пов язані з Саддамовою організацією. Майже всі

терористи були мусульманами, проте основним їхнім

мотивом й організаційною засадою був радше
націоналізм, а не релігія.

Але, крім того, були групки, організовані насамперед
на підставі віросповідання. Вони називали себе

моджахедами, що означає «люди, які ведуть джихад», себто
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вбивці в ім я Бога. Вони присвятили себе вбивству
американців, а також тих мусульман, які сповідують не той
самий різновид ісламу, що вони.

Ще в Іраку була «Аль-Каїда» група, яка складалася

переважно з іноземців, і яка розглядала цю війну як

нагоду повбивати американців. То були радикальні му-

сульмани-суніти, пов язані з Усамою бін Ладеном

лідером терористів, якого не треба представляти; «морські
котики» вистежили його та справили йому гідні

проводи в 2011 році.
Були там також іранці та їхня республіканська

гвардія, вони воювали часом навіть самі, хоча зазвичай

через посередників як задля того, щоби вбивати

американців, так і для того, щоби здобути впливи в

іракській політиці.

Я певен, що серед того, що в ЗМІ зазвичай жужмом

називали «повстанцями», була ще бісова купа всіляких

інших. Усі вони були ворогами.

Мене ніколи особливо не обходило, ким конкретно

є той, хто в мене цілиться, або хто саме встановлює

вибуховий пристрій. Факт, що вони хочуть мене

вбити, ось усе, що мені треба було знати.

Саддама впіймали у грудні 2003 року.
У 2004-му США формально передали владу

перехідному уряду, повернувши контроль над країною
іракцям принаймні в теорії. Проте того ж таки року

надзвичайно посилився повстанський рух. Кілька весняних

боїв були настільки ж запеклими, як і ті, що ми їх вели

на самому початку вторгнення.

У Багдаді затятий шиїтський священик на ім я Мук-
тада ас-Садр організував армію зі своїх фанатичних
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послідовників і закликав їх нападати на американців.
Особливо сильним його вплив був у дільниці

Багдада, відомій як Мадінат ас-Садр. Ця бідняцька

дільниця названа на честь його батька Мохаммеда Садека

ас-Садра, аятоли і противника Саддамового режиму

в 1990 роках. Украй бідна, навіть за іракськими
мірками, дільниця Мадінат ас-Садр була напхана

радикальними шиїтами. За площею, кажуть, десь із половину

Манхеттена, дільниця Мадінат ас-Садр розташована на

північний схід від зеленої зони Багдада, по той бік

Армійського каналу і вулиці імама Алі.

Чимало місць, де живуть прості іракці, навіть якщо

вони вважаються «середнім класом», в очах американця

виглядають нетрями. Десятиліття Саддамового
правління перетворили країну, яка завдяки своїм запасам

нафти могла би бути цілком багатою, на дуже бідну.
Навіть у найкращих дільницях міста багато вулиць не

мають покриття, а будинки запущені.
Мадінат ас-Садр справжні нетрі, навіть як на Ірак.

Мадінат ас-Садр починалася як дільниця громадських
помешкань для бідняків, а до початку війни

перетворилася на прихисток для шиїтів, дискримінованих Садда-
мовим урядом, у якому переважали суніти. Коли

почалася війна, шиїтів тут іще побільшало. Я бачив дані, які

оцінювали кількість населення на приблизно
тринадцяти квадратних кілометрах цієї дільниці у понад два

мільйони осіб.

Вулиці, розташовані за перехресною схемою, мають

у довжину п ятдесят або сто метрів. Більшість районів

густо напхана дво- і триповерховими будинками. Ті,
що я бачив, були вкрай погано збудовані; навіть на

найкращих із них декоративні лінії на різних сторонах не

145



збігалися. Уздовж багатьох вулиць проходили відкриті
канали для нечистот; усюди валялося сміття.

Муктада ас-Садр розпочав наступ на американські
війська навесні 2004 року. Його бойовикам вдалося

вбити деяку кількість американських військових і

незрівнянно більше іракців, перш ніж у червні цей
фанатичний священик оголосив перемир я. Говорячи військовою

мовою, його наступ провалився, однак у межах

дільниці Мадінат ас-Садр повстанці все ще становили значну

силу.

Тим часом переважно сунітські повстанці заволоділи

провінцією Ель-Анбар великим сектором країни на

захід від Багдада. Особливо сильними вони були в

тутешніх містах, у тому числі в Рамаді та Фаллуджі.
Саме тієї весни американці були шоковані виглядом

того, як їхніх чотирьох підрядників повісили на мості

у Фаллуджі, вчинивши наругу над трупами. То був знак,

що справи погіршуються. Невдовзі в місто зайшли

морські піхотинці, але після тяжких боїв їх дуже швидко

відкликали. За оцінками, до того часу їм вдалося взяти

під свій контроль десь чверть міста.

На місце американських морпіхів зайшли іракські
війська, щоби встановити контроль над містом.

Теоретично вони мали би не допускати у місто повстанців.

Однак сталося інакше. До осені повстанцями стали мало

не всі мешканці Фаллуджі. Для американців тут
зробилося ще небезпечніше, ніж було весною.

Коли у вересні 2004 року я вилітав до Іраку, мій

підрозділ розпочав підготовку до участі в новій операції,
метою якої було раз і назавжди встановити контроль над

Фаллуджею. Натомість мене відправили співпрацювати
з поляками в Багдаді.
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Із «Громом»

Кайле, ти підеш.
Польський командир, який проводив брифінг,

погладив свою пишну бороду, показуючи на мене. Я не те

щоб дуже розумів польську, а він не надто добре говорив
англійською, але те, що він сказав, виглядало цілком

зрозумілим вони хочуть, щоби під час операції я зайшов

у будинок разом із ними.

Фак ю, сказав я.

Він посміхнувся. Деякі вирази є універсальними.
Через тиждень на посаді мене підвищили від

штурмана до члена ударної групи. Щастю моєму не було
меж.

Я й далі займався навігацією. Моїм завданням було
визначити безпечний маршрут до і від потрібного нам

будинку. Хоча повстанці в Багдаді залишалися

активними, проте бої послабилися і тут уже не було такої

загрози саморобних вибухових пристроїв і засідок, як

деінде. Та в будь-який момент ситуація могла змінитися,

тож я дуже старанно прокладав маршрути.

Ми сіли в «хамери» і виїхали. Я сидів попереду, біля

водія. Я достатньо навчився польської, щоби вказувати

напрям: «Право колєй» «Поверни праворуч» і

проводити його по вулицях. Комп ютер лежав у мене на

колінах, а справа я мав поворотний кронштейн для

кулемета. Ми познімали з «хамера» двері, щоби легше було
всідати, висідати і стріляти. Крім кріплень збоку від
мене і ззаду, позаду ще була турель із 12,7-міліметровим
кулеметом.

Ми доїхали до цілі та висипалися з машин. Я був
збуджений ну, нарешті я знову в бою!
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Поляки поставили мене шостим чи сьомим у лінії.

Це було трохи не те, на що я розраховував: будучи так

далеко у хвості, навряд чи матимеш справжню роботу.
Та я не збирався нарікати.

«Гром» захоплює будинки в загальних рисах так само,

як і «морські котики». Є кілька дрібних відмінностей:

наприклад, те, як вони проходять кути, і те, як вони

прикривають один одного під час операції. Але в основній

частині це просто раптовий удар. Застаєш ціль

зненацька, швидко і сильно навалюєшся, захоплюєш.

Одна відмінність, яка мені особливо сподобалася,

це їхній варіант світлошумових гранат. Американські

світлошумові гранати вибухають зі сліпучим спалахом

і оглушливим громом. Натомість польські гранати

дають серію вибухів. Ми називали їх семистрілами. їхній

звук дуже скидався на гучні кулеметні черги. Коли

настав мій час від їжджати, я постарався взяти зі собою

якомога більше цих гранат.

Ми рушили з першим вибухом гранати. Я кинувся

у двері і перехопив погляд командира, який

спрямовував групу. Він мовчки вказав мені напрямок, і я побіг

зачистити призначену мені кімнату.
Кімната була порожня.
Усе чисто.

Я зійшов униз. Тим часом інші вже знайшли того,

за ким ми приїхали, і навіть пакували його до «хаме-

ра». Решта іракців, які були в будинку, стояли навколо

смертельно перелякані.
Вийшовши надвір, я ускочив у «хамер» і почав

показувати шлях назад на базу. Операція пройшла гладко,

але, з погляду «Грома», мені «збили цілку» відтепер
я став повноправним членом команди.
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Горілка із сечею буйвола

Ми ходили на бойові завдання ще два з половиною

тижні, але тільки на одному з них виникло щось більш-

менш схоже на справжні проблеми. Коли ми прибули,
чувак хотів битися.

На його біду, при ньому були тільки голі кулаки.

А перед ним стояв повний загін важкоозброєних спец-

назівців у повнозростовій броні. Тож він був або дурний,
або хоробрий. Можливо, і те, й інше.

«Гром» акуратно подбав про нього. На одного

мерзотника менше в нашому списку розшукуваних.

Ми займалися дуже широким спектром

підозрюваних: фінансисти «Аль-Каїди», виробники вибухових
пристроїв, повстанці, бойовики з-за кордону одного

разу ми набрали їх повну вантажівку.
«Громівці» багато в чому схожі на «морських

котиків»: вони суперпрофесійні в роботі, проте дуже відв яз-

но розважаються після роботи. Усі вони мали з собою

польську горілку, особливо ж полюбляли один її

різновид під назвою «Зубровка».
«Зубровка» існує вже сотні років, хоча я ніколи не

бачив її в Америці. У кожній її пляшці є стебельце

зубрівки; кожна стеблинка походить з одного і того самого

лугу в Польщі. Вважається, що зубрівка має лікувальні
властивості, однак історія, яку мені розповідали мої

товариші з «Грому», була набагато соковитіша аж

занадто. За їхніми розповідями, цим лугом ходять

європейські бізони, відомі як зубри, і пісяють на траву. Винокури
додають травинки у горілку, щоби сильніше вставляло.

(Взагалі-то у процесі деякі компоненти зубрівки
безпечно нейтралізуються, так що залишається тільки аромат.
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Однак мої друзі мені цього не сказали: може, це було
надто складно перекласти.)

Я трохи вагався, але ця горілка виявилася

настільки ж м якою, наскільки міцною. Це однозначно

підтримало аргументи поляків, що росіяни нічого не тямлять

в горілці і що в поляків вона краща.

Як американець офіційно я не мав вживати алкоголю.

(Офіційно я його і не вживав.)

Це ідіотське правило стосувалося тільки

американських військових. Ми не могли купити собі навіть пива.

Усі інші члени коаліції, поляки чи будь-хто інший,
могли.

На щастя, «громівці» радо ділилися. А ще вони

ходили в дьюті-фрі в Багдадському аеропорту і купували

вино, віскі чи що там бажали американці, які з ними

працювали.

Я подружився з одним із їхніх снайперів на ім я Ме-

тью (вони всі носили вигадані імена, це було
частиною загальних заходів безпеки). Ми проводили купу

часу в розмовах про різні гвинтівки та сценарії.
Порівнювали свої нотатки про різні операції, про зброю,
яка в них використовується. Згодом я організував із

ними кілька тренувань і трохи ознайомив їх із тим, як

оперують «морські котики». Я розказав, як ми будуємо
криївки в будинках, а також показав їм кілька різних
навчальних прийомів, щоби вони могли

потренуватися в себе вдома. Ми багато працювали з

«вискочками» мішенями, які з являються несподівано, і з

«бігунками» мішенями, які рухаються зліва направо чи

навпаки.
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Мені завжди здавалося цікавим, як добре ми
розуміли один одного без слів, навіть на завданні. Хтось із них

обертався і показував мені рукою: «вгору», «назад»

і т. д. Якщо ти професіонал, тобі не треба казати, що

робити. Ти зчитуєш це з інших і дієш відповідно.

Оснащення

Люди завжди запитують, яке оснащення я носив в Іраку.
Відповідь завжди одна: це залежить. Від бойової служби

до бойової служби я трохи змінював своє оснащення.

Ось із чим я зазвичай ішов на завдання.

Пістолети

Стандартний пістолет «морських котиків» SIG Зауер
Р226 під 9-міліметровий набій (9x19 мм ред. «Люфа»).
Хоча це прекрасна зброя, проте я відчував, що мені

потрібна більша зупиняюча дія, ніж можуть дати дев ять

міліметрів, тому з часом замість Р226 почав брати із

собою свій особистий пістолет. Скажу відверто: якщо
в бою тобі доводиться сягати по пістолет, значить,
справа вже пахне смаленим. Ти можеш не мати часу на те,

щоби старанно прицілитися. Більші набої, може, і не

вб ють твого ворога, але з великою імовірністю зіб ють

його з ніг у разі влучання.
У 2004-му я привіз із собою «Спрингфілд TRP Опе-

рейтор» під 11,43-міліметровий набій. Він був у корпусі
в стилі 1911-го, з підігнаною під руку рукояткою і з

рейками, на які я мав змогу чіпляти ліхтарик і лазерний
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приціл. Чорний, він мав важкий потовщений ствол і був
прекрасною зброєю поки у Фаллуджі не спіймав

уламок, який летів у мене.

Мені навіть вдалося його полагодити ці «спринг-

філди» міцні. Проте щоб не випробовувати долю
я поміняв його на SIG Р220. Р22О виглядає точнісінько

так, як Р226, але він під 11,43-міліметровий набій.

Кобура
На перших двох бойових службах я мав стегнову кобуру.
(Стегнова кобура кріпиться у верхній частині стегна так,

щоби було легко дістати пістолет.)

Проблема з кобурами цього типу в тому, що вони

не сидять на місці. У бою, та й навіть коли просто

рухаєшся, вона сповзає і перекручується. Тому після

перших двох бойових служб я поміняв її на поясну. Таким

чином я завжди міг знайти свій пістолет там, де йому
й належало бути.

Аптечка

Кожен постійно має при собі свою власну аптечку

першої допомоги невеликий набір медикаментів і

медичних засобів. У тебе завжди під рукою найнеобхідні-

ше, щоби дати раду з вогнепальною раною: бинти для

різних ран, крапельниця, кровоспинний засіб. Аптечка

має бути легкодоступною: ти ж не хочеш, щоби той, хто

надаватиме тобі першу допомогу, мусив її шукати. Свою

я клав у вантажну кишеню на правій нозі, зразу ж під

кобурою. Якби мене підстрелили, мої товариші могли б
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відрізати дно вантажної кишені й витягнути аптечку.

Більшість хлопців робили саме так.

Коли на полі бою надаєш першу допомогу

пораненому до прибуття санітара чи медика, завжди

користуєшся аптечкою самого пораненого. Якщо ти скористаєшся

своєю, то хтозна, чи ти матимеш її для наступного або

для себе самого, якщо вона тобі знадобиться.

Броня й розгрузка

Під час першої бойової служби до моєї повнозросто-

вої броні була приєднана система «Моллі». («Моллі»
так читається абревіатура MOLLE, яка означає Modular

Lightweight Load-carrying Equipment: легка модульна

оснастка для перенесення вантажів, таке собі

павутиння, на яке можна начіпляти всілякі мішечки, сумочки

та різне спорядження і яке ти сам можеш під себе

підігнати. І хоча це зареєстрована торгова марка системи,

що розроблена і випускається фірмою «Нейтік Лебс»,

проте багато хто називає цим словом будь-яку подібну
систему.)

На наступних бойових службах я мав окремо повно-

зростову броню і окремо «ліфчик». («Ліфчиком»
називають таку собі жилетку, до якої можна причепити

оснастку «Моллі» або подібну. Знову ж таки, загальний

принцип полягає в тому, що ти можеш підібрати сам

для себе, як нестимеш своє спорядження.)
Наявність окремого «ліфчика» дозволяла мені зняти

з себе спорядження і покласти його на землю, при цьому

залишаючись у броні. Завдяки «ліфчику» було зручніше
лягти, при тому була можливість узяти будь-яку
потрібну річ. Коли я ходив зі снайперською гвинтівкою, то,
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лежачи за нею і дивлячись в оптичний приціл, я

розстібав пряжку і розкладав «ліфчик». Завдяки цьому я мав

полегшений доступ до набоїв у кишеньках. Однак
«ліфчик» і далі висів у мене на плечах, і як тільки я вставав,

він повертався на місце.

(Одне зауваження щодо повнозростової броні
броня флотського зразка славиться тим, що розпадається.

У світлі цього факту батьки моєї дружини після моєї

третьої бойової служби люб язно придбали для мене

броню типу «Шкіра дракона». Вона надзвичайно важка,

однак це напрочуд добра броня, найкраща з доступних.)

На зап ясті я носив навігатор GPS, ще один запасний був
у «ліфчику», а на крайній випадок я мав старий добрий
компас. За бойову службу я змінив зо дві пари захисних

окулярів; усередині вони мали малесенькі

вентилятори для циркуляції повітря, щоб не запотівали скельця.

І, ясна річ, я мав кишеньковий ніж після мого

випуску з «бутонів» це був «Майкротек» і нескладані ножі

«Емерсон» та «Бенчмейд», залежно від бойової служби.

Серед іншого обладнання, яке ми носили з собою,

була прямокутна сигнальна панель VS-17, призначена

попереджати льотчиків про наше місце розташування,

щоби вони по нас не стріляли. Принаймні теоретично.

Спочатку я намагався нічого не тримати на поясі,

дійшов до того, що навіть запасні магазини до

пістолета тримав у стегновій сумочці на лівій нозі. (Я

припасовував її так високо, щоб мати доступ до кишені на

лівій нозі.)

Ні разу в Іраку я не носив захистудля вух. Той захист для

вух, який ми мали, був оснащений звукопритлумлю-
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вальним пристроєм. І хоча він давав змогу чути ворожі

постріли, але мікрофон, який приймав цей звук, був усе-

направленим. Це означає, що не можна було визначити,
звідки стріляють.

Усупереч тому, що думає моя дружина, час від часу
я все-таки носив шолом. Мушу визнати, не надто часто.

То був стандартний американський військовий шолом,

незручний і мінімально цінний як захист від будь-чого,

крім хіба що найдрібніших уламків. Щоби він не

теліпався в мене на голові, я напихав його прокладками

«Про-Тек», та все ж носити його протягом тривалого

часу було доволі марудно. Під час варт він додатково

обтяжував мені голову, що перешкоджало зосередитися.

Я бачив, що кулі, навіть пістолетні, легко

прошивають шолом, тому не мав особливої мотивації зносити

незручність. Винятком була ніч. Тоді я вдягав шолом,

щоби мати до чого причепити пристрій нічного

бачення.

В інших випадках я зазвичай носив бейсболку

взводну бейсболку із фірмовим значком «Каділлака»,

пристосованим під відзнаку нашого підрозділу. (Хоча

офіційно ми були взводом «Чарлі», однак зазвичай

підбирали інше слово на ту саму літеру або звук: так «Чарлі»
ставав «Каділлаком» і т. ін.)

Чому бейсболка?

Дев яносто відсотків крутизни це крутий вигляд.

А у бейсболці ти виглядаєш набагато крутіше.

Крім кепки з «Каділлаком», я мав ще одну

улюблену кепку нью-йоркської пожежної команди, яка

втратила кількох своїх людей 11 вересня.

Мій тато дістав її для мене під час відвідин «Лев ячого

лігва», історичного пожежного депо, невдовзі після атак
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на ВТЦ. Там він зустрівся з членами пожежної команди

«Енджін 23»; коли пожежники почули, що його син

вирушає на війну, то наполягли, щоб тато узяв для мене

кепку.

Просто скажіть йому, хай він їм відплатить,

сказали вони.

Якщо вони це читають, то, сподіваюся, знають, що

я відплатив.

На зап ясті я носив протиударний годинник «Джі-шок».

Цей чорний годинник з гумовим ремінцем замінив

«Ролекс Сабмерінерс» у ролі стандартного оснащення

«морських котиків». (Мій товариш, який сумує за

відмиранням традиції, недавно подарував мені такий. Я й досі

дивно почуваюся, носячи «Ролекс», але це мій зв язок із

бойовими плавцями, які були переді мною.)
У холодну погоду я брав зі собою свій особистий

жакет «Норт Фейс» бо, хочете вірте, хочете ні, я не зміг

переконати інтендантську мафію видати мені одяг для

холодної погоди. Але це окрема розмова.

Я ховав М4 і десять магазинів (триста набоїв) у передні
кишеньки свого «павутиння». Крім того, в цих

кишеньках були рація, кілька ліхтариків і стробоскоп.
(Стробоскоп можна використовувати вночі для зустрічі з

іншими підрозділами, літаками, кораблями, човнами тощо.

Також із його допомогою можна позначати дружні

підрозділи.)
Якщо я мав при собі одну зі своїх снайперських

гвинтівок, то брав у наплічник зо дві сотні набоїв до неї. Коли

замість «Вінчестера Магнума» або «триста тридцять

вісімки» я брав «Марк-11», то не заморочувався тим, щоби
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брати ще й М4. У такому разі я клав снайперські набої

у кишеньки «павутиння», де вони були під рукою.

Додатковий боєзапас становили три магазини до пістолета.

На ногах я мав маршові чоботи «Меррілл» з високими

халявами. Вони були зручні та протрималися до кінця

бойової служби.

Вставай, Кайле

Десь через місяць після початку моєї служби з «Громом»
мене розбудили, потермосивши за плече.

Я зірвався на ноги на постелі, готовий збити з ніг

кожного, хто пробрався в моє житло.

Агов, агов, усе нормально, сказав лейтенант-ко-

мандор, який мене розбудив. Він був «морським
котиком» і моїм начальником. Вдягайся і зайди до мене

в кабінет.

Так, сер, промимрив я.

Я надягнув штани, запхав ноги у шльопанці та

пішов у хол.

Я подумав, що в мене проблеми, хоча не знав, які

саме. Співпраця з поляками проходила гладко, не було
жодних вартих уваги бійок чи сварок. По дорозі до

кабінету я ламав собі голову, намагаючись розробити
лінію оборони. Але ось я вже й прийшов, а на думку так

нічого і не спало.

Кайле, мені треба, щоби ти взяв свою снайперську

гвинтівку і спакував усі свої речі, сказав мені лейте-

нант-командор. Ти їдеш у Фаллуджу.
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Він почав розказувати мені, що готується, і

втаємничив у деякі деталі операції. Морська піхота планувала

великий наступ, і для допомоги їм були потрібні снайпери.
«Овва, та це ж буде класно! подумав я собі. Ми

повбиваємо силу-силенну поганих хлопців. І я опинюся

в самому центрі всього того».

Озброєний табір

З історичного погляду були дві битви за Фаллуджу.
Перша, як я вже згадував, відбулася навесні. Політичні

міркування, значною мірою спричинені жахливо
спотвореними медійними повідомленнями та купою арабської
пропаганди, змусили морських піхотинців зупинити

наступ майже відразу після його початку, себто задовго

до того, як могла бути досягнута мета викинути

повстанців з міста. Замість морпіхів узяти місто під свій

контроль і владу мали іракці, лояльні до перехідного
уряду.

Це не спрацювало. Як тільки морпіхи відійшли,
повстанці тут же захопили всю Фаллуджу. Цивільні, не

пов язані з повстанським рухом, або були вбиті, або
повтікали з міста. Кожен, хто хотів миру, кожен, хто мав

крихту здорового глузду, втікав, як тільки

підверталася нагода. Або ж гинув.

Провінція Ель-Анбар, до якої належало це місто,

кишіла різномастими повстанцями. Багато з них були
іракськими моджахедами, та серед них не бракувало
й іноземців членів «Аль-Ка їди в Іраку» чи інших

радикальних груп. Голова «Аль-Каїди в Іраку», шейх Абдулла
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аль-Янабі, мав у місті свій штаб. Йорданець, який разом

з Усамою бін Ладеном воював в Афганістані, він

присвятив себе вбивству американців. (Попри численні

доповіді, які це заперечують, наскільки відомо, шейх Абдулла
аль-Янабі втік із Фаллуджі; він ще досі на волі.)

Частина повстанців була терористами, частина

звичайними бандитами. Вони підкладали бомби,
викрадали чиновників та їхні сім ї, нападали на американські
конвої, вбивали іракців, які не поділяли їхніх релігійних
або політичних поглядів, словом, робили все, що тільки

спадало їм на думку. Фаллуджа стала для них тихою

гаванню, антистолицею Іраку, призначеною скинути

перехідний уряд і не допустити до вільних виборів.
Провінція Ель-Анбар і, докладніше, околиці

Фаллуджі з легкої руки мас-медіа стали відомі як «сунітський
трикутник». Це дуже-дуже грубе узагальнення як

території розташованої між Багдадом, Рамаді та Бааку-
бою так і етнічного складу.

(Трохи інформації про іслам в Іраку: тут є дві
основні групи мусульман суніти та шиїти. До війни шиїти

мешкали переважно на півдні та сході, скажімо, від

Багдада і до самого кордону, тоді як суніти переважали
навколо Багдада та на північному заході. Ці дві групи
співіснували, проте загалом вони ненавиділи одні одних.

І хоча більшість становили шиїти, за часів Саддама вони

зазнавали дискримінації і не могли займати важливих

посад. Ще далі на північ простягаються території курдів,
які хоч і е сунітами, однак мають власні традиції і

часто не вважають себе частиною Іраку. Саддам ставився

до них як до людей другого сорту; під час однієї з хвиль

політичних репресій він наказав застосувати проти них

хімічну зброю і почав гидотну етнічну чистку.)
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Оскільки повстанці використовували Фаллуджу як базу
для вилазок на околиці та на Багдад, чимало часу вони

проводили, займаючись фортифікаційними роботами,

укріплюючи місто, щоб воно могло вистояти наступну

атаку. Вони накопичували боєприпаси та зброю,
готували вибухові пристрої та зміцнювали будинки. Було
встановлено міни і перекрито шляхи, так що дороги

можна було використати для засідок. У суміжних стінах

влаштовувалися лази, через які повстанці могли

проходити з одного будинку в інший, не виходячи на вулицю.

Більшість якщо не всі дві сотні мечетей міста стали

укріпленими бункерами, бо повстанці знали, що

американці шанують храми, відтак не атакуватимуть їх.

Лікарня була перетворена на штаб-квартиру повстанців
і використовувалася як база для операцій повстанської

пропагандистської машини. Загалом до літа 2004 року

місто перетворилося на фортецю терористів.
Повстанці були настільки самовпевнені, що

регулярно обстрілювали ракетами американські бази в цій

місцевості та нападали з засідок на конвої на головних

дорогах. Врешті-решт американське командування

вирішило, що годі: Фаллуджу треба захопити заново.

Розроблений командуванням план назвали «Фантом

Ф юрі». Місто мало бути відрізане, щоб ворожі сили
постачання і підкріплення не могли в нього пробратися.
Повстанців у Фаллуджі треба було вистежити і знищити.

Хоча кістяк атакуючих сил становили морпіхи з 1-ї

дивізії морської піхоти, решта видів військ доклалися

ключовими складниками. Снайпери з «морських

котиків» були додані до невеликих ударних груп морпіхів,
забезпечуючи їм прикриття та виконуючи традиційні
снайперські завдання.

160



Морпіхи провели кілька тижнів у підготовці до атаки,

здійснивши низку операцій, щоби вибити повстанців

з рівноваги. Погані хлопці знали, що щось готується, але

не знали де і коли. Східний бік міста був сильно

укріплений, повстанці, певно, очікували нападу саме тут.

Натомість атака відбулася з північного заходу і

розгорталася у бік центру міста. Саме туди я і поїхав.

Добирання до місця

Вийшовши від лейтенанта-командора, я негайно

спакував речі та сів у пікап, який чекав на мене, щоб

підкинути до вертольота. «Шістдесятка» Н-60 «Блек Хок»

чекала на мене і на ще одного хлопця, зв язківця на ім я

Адам, який так само працював із «Громом». Ми були
схвильовані тим, що ось-ось потрапимо у справжню

гущу бою.

«Морські котики» з усього Іраку відбували подібну

подорож, їх спрямовували до великої бази морської
піхоти Кемп-Фаллуджа на південь від міста. До часу мого

прибуття вони вже влаштували всередині табору

власну невелику базу. Я протиснувся вузькими коридорами

будинку, який встигли назвати «Аламо», намагаючись

ні за що не зачепитися. Уздовж стін височіли гори

обладнання й оснащення, ящики з гвинтівками і металеві

шафи, картонні коробки і несподіваний тут ящик із

мінералкою. Ми могли би бути рок-групою на гастролях,

яка готується до виступу.

За винятком того, що наш виступ передбачав
застосування дуже серйозної піротехніки.
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Крім снайперів із підрозділу 3, для участі в наступі
прикомандирували хлопців з підрозділів 5 і 8. Більшість

хлопців із Західного узбережжя я вже знав; решту я за-

поважав протягом наступних кількох тижнів.

Усіх переповнювала енергія. Кожен горів бажанням
піти в бій і допомогти морпіхам.

На сімейному фронті

Чим ближчим був бій, тим частіше я думав про

дружину і сина. Тая почала надсилати мені фото і навіть відео,

щоби показати, як він росте. А ще вона надсилала

фотографії електронною поштою, щоби я міг роздивитися.

Я й зараз пам ятаю деякі з тих відео як він лежить

на спині та чеберяє ручками і ніжками, ніби біжить,
з отакенною усмішкою на лиці.

Він був гіперактивною дитиною. Точнісінько як його

тато.

День подяки, Різдво в Іраку ці дати не дуже багато

для мене значили. Інша річ те, що я не міг бути при

цьому зі своїм сином. Чим довше мене не було і чим

більше я бачив, як він виріс, тим більше я хотів

допомагати йому рости робити те, що батько зазвичай робить
разом із сином і для сина.

Чекаючи на початок наступу, я подзвонив Таї.

Слухай, кицю, я не можу тобі сказати, куди їду, але

якийсь час мене не буде, сказав я. Дивися новини

і сама все зрозумієш. Не знаю, коли я знову зможу з

тобою поговорити.

На якийсь час цього мало вистачити.
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Починається

Увечері 7 листопада я втиснувся в «амтрак» морської
піхоти разом із дюжиною морських піхотинців і

кількома «морськими котиками». Усі були вкрай збуджені

перед боєм. Величезний броньований транспортер

загурчав і повільно посунув до початку масивної

кавалькади бронемашин, що вирушали з табору на північ від

міста, у відкриту пустелю.
Ми сиділи лице в лице на лавках при бортах у

спартанському інтер єрі. Посередині десантного відділення

втиснувся ще третій ряд. AAV-7A1 аж ніяк не

витягнутий лімузин; ти можеш намагатися не штовхати своїх

сусідів, але це все, що ти можеш. Тісно не те слово. На

щастя, майже всі, хто був усередині, недавно приймали душ.

Спершу було холодно: то був листопад, а за

відчуттями техаського хлопця глибока зима, але вже через

кілька хвилин нагрівач почав нас душити, тож ми

попросили його скрутити. Я поклав наплічник на підлогу.

Затиснув між ногами свою «Марк-11», надягнув на

приклад шолом ось уже й подушка. Поки ми їхали,

спробував задрімати. Заплющуєш очі і час минає швидше.

Скільки там того сну. Час від часу я зиркав у вузеньке

віконце у кормових дверях, але за хлопцями, які там

сиділи, нічого не було видно. Невелика втрата самі вони

могли бачити хіба що решту колони, пилову завісу і

кілька латок голої пустелі. Ми близько тижня

практикувалися з морпіхами, пропрацьовували геть усе, від всідання

і висідання з їхніх транспортерів до визначення, які саме

заряди нам використовувати, щоби пробивати в стінах

снайперські бійниці. Між одним і другим ми працювали

над радіозв язком і загальною стратегією, обмінювалися
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думками, як забезпечити нашим морпіхам найкраще

прикриття, а також прийняли з дюжину пробних
тактичних рішень, як-от чи загалом краще буде стріляти
з найвищого поверху, чи з передостаннього.

Тепер ми до всього підготувалися, але, як воно часто

трапляється у війську, потрапили в режим «швидко-

швидко чекай». Гусеничні транспортери завезли нас

на північ від Фаллуцжі, а тоді зупинилися.
Ми сиділи, здавалося, добрих кілька годин. Усе моє

тіло затерпло. Врешті-решт хтось вирішив, що можна

опустити рампу і трохи розім ятися. Я піднявся з

лавки і відійшов неподалік із кількома хлопцями з-поміж

«морських котиків», щоби відкласти личинку.
Уже перед самим світанком ми повантажилися назад

і поїхали до межі міста. Концентрація адреналіну
всередині отих бляшанок на гусеницях досягла максимуму.

Ми були готові діяти.

Нашим місцем призначення був житловий

комплекс, що височів над північно-західним краєм міста.

Із цих будинків, розташованих десь метрів за сімсот від

власне міста, відкривався прекрасний вид на місцевість,

де морпіхи мали почати розгортати свій наступ,

ідеальна позиція для снайперів. Нам залишалося тільки

захопити ці споруди.
П ять хвилин! крикнув котрийсь із наших

сержантів.

Я просунув руку в одну з лямок наплічника і міцно

стиснув гвинтівку.

«Амтрак» клюнув носом і зупинився. Кормова
рампа впала на землю, я вискочив слідом за іншими, побіг

у бік якогось гайочка з кількома деревцями і каменями,

шукаючи прикриття. Рухався швидко. Я не так боявся
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того, що мене можуть підстрелити, як того, що мене

може переїхати якийсь транспортер із тієї армади, яка

доставила нас сюди. Скидалося на те, що гігантські «ам-

траки» не зупиняться навіть заради «котика».

Упавши в пісок, примостив поруч наплічник і почав

уважно оглядати будинок, намагаючись знайти щось

підозріле. Я вдивлявся у вікна і навколо, весь час

очікуючи, що по мені почнуть стріляти. Тим часом морпіхи
нагнали ще машин. Крім гусеничних

бронетранспортерів, тут були «хамери» і танки, а також кількадесят

допоміжних машин. Морпіхи весь час прибували, скоро

вони заполонили весь комплекс.

Морпіхи почали вибивати двері. Я мало що чув,

тільки гучне відлуння пострілів із дробовиків, якими вони

трощили замки. Вони затримали кількох жінок, які

були всередині, поза тим площа навколо будинку була
вільна.

Я ні на мить не зупиняв погляду, весь час перебігав
очима з одного на інше, намагаючись щось виявити.

Підійшов наш радист і розташувався поблизу. Він

моніторив просування морпіхів по житловому будинку
і прикривав їх. Кількох знайдених усередині
мешканців вивели і перевели в безпечне місце. Ніхто не чинив

опору якщо там і були повстанці, то вони або

ушилися, побачивши, що ми надходимо, або ж тепер вдавали

з себе лояльних іракців і друзів США.

В остаточному підсумку морпіхи вивели з комплексу

близько 250 цивільних мізерну частку того, що нам

казали очікувати. Кожного з них перш за все допитали.

Якщо вони останнім часом не стріляли з вогнепальної

зброї (морпіхи робили проби на сліди пороху), не були
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у списках розшукуваних і не викликали якихось інших

підозр, голові сім ї давали 300 доларів і наказували

забиратися. За словами одного з офіцерів морської піхоти,
їм дозволяли повернутися в квартиру, взяти все

необхідне, після чого цивільні мусили йти. (Під час операції

було схоплено і заарештовано кількох відомих

повстанців.)

Перебуваючи на підвищенні та спостерігаючи за

містом, ми водночас занепокоєно стежили, чи не з явиться

іракський снайпер, якого знали під іменем Мустафа.
З доповідей, які нам доводилося чути, Мустафа був
олімпійським стрільцем, і тепер застосовував свої таланти

проти американців, а також проти іракських
поліцейських та солдатів. В інтернеті було запощено кілька ві-

део, в котрих вихваляли його вміння.

Я його ніколи не бачив, але згодом інші снайпери
вбили одного іракського снайпера, про якого думали,

що то він.

У квартиру

Добре, врешті-решт сказав радист. Нас кличуть

усередину.

Я побіг від дерев до житлового комплексу, де

лейтенант «морських котиків» організовував прикриття. Він

мав карту міста і показав нам, де наступного дня буде
розгортатися наступ.

Нам потрібне прикриття тут, тут і тут, сказав

він. Йдіть і знайдіть собі місце, щоби це зробити.
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Він дав нам будинок, і ми пішли. Мені призначили

напарником снайпера, з яким я зустрічався в «бутонах»,
Рея. (Я вживаю це ім я замість його справжнього.)

Рей просто помішаний на гвинтівках. Він їх любить

і дуже добре знає. Я не впевнений, наскільки він добрий

стрілець, але він, мабуть, забув про гвинтівки більше,
ніж я про них знаю.

Ми не бачилися кілька років, але з того, що я пам ятав

з «бутонів», вирішив, що ми добре зійдемося. Ти хочеш

відчувати впевненість, що хлопець, із яким ти

працюєш, той, на кого можна покластися; врешті-решт, ти

цілком буквально довіряєш йому своє життя.

Рейнджер, якого ми називали «рейнджер Моллой»,
мав під своєю опікою наші гвинтівки та деяке інше

спорядження в «хамері». Він під їхав і дав мені мою .300

«Він Маг». Порівняно з «Марк-11», її більша

далекобійність придасться, як тільки я знайду гарну позицію для

стрільби.
Бігом піднімаючись по сходах, я обдумував

ситуацію. Я знав, з якого боку будинку хочу бути, і приблизно
уявляв, де хочу бути. Піднявшись на найвищий поверх,
я вирішив, що хочу стріляти з кімнати, а не з даху

почав ходити по коридору, шукаючи квартиру, з якої

був би потрібний мені вид. Я шукав квартиру з

меблями, які я міг би використати для влаштування своєї

позиції, тож заходив усередину помешкань.

Для мене дім, у якому я знаходився, був усього лише
частиною поля бою. Квартири і все, що в них, були
просто чимось, що треба використати для досягнення нашої
мети зачистки міста.

Снайперові доводиться довго лежати або сидіти, тому

я потребував меблів, які забезпечили б мені у цьому

167



якомога більший комфорт. Також потрібно було знайти

щось, на що можна сперти гвинтівку. У цьому випадку

я збирався стріляти з вікна, тому мені належало

опинитися вище рівня підлоги. Обшукуючи квартиру, в одній

кімнаті я знайшов дитяче ліжечко з високими

стінками. То була рідкісна знахідка, до того ж така, якій я міг

знайти корисне застосування. Ми з Реєм узяли ліжечко

і перевернули догори дном. Це дало нам основу. Тоді ми

зняли з петель двері кімнати і поклали їх зверху. Тепер
ми мали стабільну платформу для роботи.

Більшість іракців не сплять у ліжку; вони

використовують матраци, грубі килими або теплі покривала,

які розкладають просто на підлозі. Кілька таких ми

знайшли і поклали на двері. Так ми отримали більш-менш

зручне припідняте ложе для роботи з гвинтівкою.

Згорнутий килимок став підставкою під гвинтівки.

Ми відчинили вікно і були готові стріляти.
Вирішили, що будемо змінювати один одного кожні

три години. Рей узяв собі перше чергування.

Я пройшовся по будинку в надії, що, може, вдасться

знайти якісь круті речі: гроші, зброю, вибухівку. Єдина
зі знайдених мною речей, яка була варта того, щоб її

взяти, надолонна гра «Гольф з Тайгером Вудсом».
Не те щоб мені було дозволено її взяти, і навіть не те,

щоб я її взяв, офіційно. Якби я її взяв, то грав би в неї

решту бойової служби. А якби я так зробив, то це би

пояснювало, чому зараз я надзвичайно добре лабаю в цю гру.

Якби я її взяв.

Я заліг за своєю .300 «Він Маг» уже надвечір. Місто, на яке

я дивився, було буро-жовте і сіре так, ніби все

вкривала легка сепія старої фотокартки. Багато будинків, хоча
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не всі, були з цегли такого кольору або покриті такою

штукатуркою. Камені та вулиці були сірі. Легка імла
пустельного піску, здавалося, повисла над будинками. Хоч
там були і дерева, й інша рослинність, краєвид загалом

скидався на купку помальованих у похмурі кольори
коробочок, розкиданих серед пустелі.

Більшість будинків були невисокими

двоповерховими, лише зрідка траплялися три- або

чотириповерхові. Де-не-де із сірості вистрілювали мінарети.
Навколо були розкидані куполи мечетей: тут зелене яйце

в оточенні дюжини менших яєчок, там редька, що

біло виблискувала під низьким сонцем.

Будинки були тісно нагромаджені, вулиці
утворювали майже геометрично правильну сітку. Куди не глянь

стіни. Місто уже зазнало війни, тож каміння валялося

не тільки на околицях, а й на головних вулицях.

Просто переді мною, хоч і схований від мого ока, пролягав

сумнозвісний міст, на якому півроку тому повстанці

збезчестили тіла підрядників із «Блеквотер». Міст

розкинувся над Євфратом, який тік літерою «V» на південь

від моєї позиції.

Мене відразу ж насторожила залізнична колія

метрів за сімсот від нашого будинку. Там, на південь від

нас, були насип і залізничний міст над шосе. На сході,

ліворуч від мене, залізнична лінія наближалася до

сортувального майданчика та станції поза основною

частиною міста.

Наступ морпіхів мав перекинутися через колії і

розгортатися далі на території від Євфрату до шосе на

східному боці міста, позначеного листком конюшини.

Ширина цієї території становила десь трохи більше п яти

кілометрів; планом було передбачено просування
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у глибину на 2,4 кілометра у напрямку шосе номер 10 до

10 листопада, тобто менш ніж за три дні. Може здатися,

що це небагато більшість морпіхів могла би подолати

таку відстань за півгодини але шлях пролягав через

щуряче гніздо всіяних мінами-пастками вулиць і

попри важкоозброєні будинки. Морпіхи не лише

усвідомлювали, що їм доведеться битися буквально за кожен

будинок і квартал, але й що опір наростатиме в міру
їхнього просування. Викури щурів з однієї нори і вони

тут же зберуться в наступній. Та рано чи пізно їм стане

нікуди втікати.

Дивлячись у вікно, я з нетерпінням дожидав початку

битви. Я хотів цілитися. Я хотів застрелити когось.

Мені не довелося довго чекати.

З будинку я мав прямий вид на залізничні колії та

насип, а також на місто за ними.

Я почав набирати вбитих майже відразу, як тільки

взявся за гвинтівку. Більшість у зоні поблизу міста.

Повстанці переміщалися в цю зону, намагаючись

зайняти позицію для нападу або, може, щоби шпигувати за

морпіхами. Вони були десь за вісімсот метрів від мене,
за коліями і нижче рівня насипу, тому, певно, думали,

що їх там не видно що вони в безпеці.
Вони страшно помилялися.

Я вже описав свої відчуття під час першого
снайперського пострілу; можливо, десь на задньому плані моєї

свідомості ще лишалися якісь невиразні сумніви,
майже несвідоме питання: «Чи я можу вбити оцю особу?»

Однак інструкції були чіткі, і не підлягало сумніву,

що чоловік у моєму прицілі був ворогом. І річ була не

тільки в тому, що він був озброєний і посувався в бік
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позицій морських піхотинців, хоча з точки зору

інструкції це важливі критерії. Цивільних попередили про

необхідність покинути місто, і хоча, природно, не всім

вдалося втекти, залишилася лише жменька невинних.

Майже всі чоловіки боєздатного віку і при здоровому

розумі були поганими хлопцями. Вони збиралися
викинути нас із міста, десь так, як вони ну, на їхню

думку викинули морських піхотинців у квітні.

Після першого вбитого наступні давалися легше. Мені

не треба було якось себе накручувати чи якось інакше

психічно готувати себе дивлюся в приціл, беру ціль

у перехрестя і вбиваю ворога, поки він не вбив нікого

з моїх.

Того дня я набрав трьох, Рей двох.

Дивлячись у приціл, я тримав відкритими обидва
ока. Поки праве око було зайняте прицілом, лівим оком
я міг бачити решту міста. Це давало мені краще

орієнтуватися в ситуації.

Із «Кіло»

У міру просування морпіхів углиб міста вони невдовзі

досягли точки, де ми більше не могли їх прикривати

з тих житлових багатоповерхівок. Ми спустилися, готові

до наступної фази роботи в самому місті.

Мене призначили в роту «Кіло», допомагати

підрозділам морських піхотинців на західному боці міста, що
належали до першої хвилі наступу і прочісували
квартал за кварталом. За ними мала йти інша рота, яка би

брала зачищену територію під свій контроль і яка би
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стежила, щоби жоден повстанець не просочився з тилу.

Ідея полягала в тому, щоби квартал за кварталом

зачистити всю Фаллуджу.
Приватні господарства в цій частині міста, як і в

багатьох іракських містах, були відділені від сусідів
грубими цегляними стінами, покритими штукатуркою.

У них завжди були нички і сховки, де могли

переховуватися повстанці. Задні двори, зазвичай гладкі,

покриті втоптаною землею або навіть забетоновані, були

прямокутними лабіринтами. То було сухе місце, повне

пилюки, незважаючи на річку неподалік. У більшості

будинків не було водопроводу; воду брали з ємностей

на даху.

Протягом першого тижня цієї фази наступу я кілька

днів співпрацював зі снайперами морської піхоти.

Більшість часу моїми напарниками були двоє морпіхів і ПАН,

передовий авіанавідник «морський котик», який міг

викликати авіапідтримку. Там ще було трохи хлопців

на допоміжних ролях, морпіхів, які займалися безпекою

і час від часу допомагали нам із тим чи іншим. Вони

хотіли стати снайперами і після бойової служби
сподівалися потрапити у снайперську школу морської піхоти.

Кожен ранок починався десь двадцятьма хвилинами

того, що ми називали «вогонь» міномети, артилерія,

бомби, ракети: на ключові ворожі позиції скидалася

тьма-тьмуща боєприпасів. Вогонь мав змусити

детонувати ворожі сховки з амуніцією або ослабити оборону
в місцях, де ми очікували опору. Вдалині піднімалися

чорні стовпи диму, при влучанні в склади боєприпасів
повітря і земля двигтіли від вторинних вибухів.

Спершу ми були позаду наступу морської піхоти.

Однак невдовзі я збагнув, що ми зможемо приносити
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більше користі, якщо випередимо наземний підрозділ.
Це дало нам кращу позицію, дозволило захоплювати

зненацька повстанців, які намагалися з єднатися зі

своїми наземними частинами.

А ще це дало нам збіса більше бойових дій. Тож ми

почали захоплювати будинки, які збиралися
використати як укриття.

Коли нижня частина будинку була зачищена, я біг

сходами з верхнього поверху на дах, з являючись у

малесенькій комірчині, яка зазвичай прикривала вихід на

дах. Впевнившись, що на даху все чисто, я підходив до

краю стіни, вказував свої координати і розміщував
позицію. Як правило, на даху знаходилися речі, які я міг

використати для додаткового комфорту, крісло або

килимки; якщо ж ні, завжди можна було знайти щось

унизу. Я знову перейшов на «Марк-11», усвідомивши, що

завдяки плануванню міста майже всі мої цілі будуть

відносно близько. Ця гвинтівка була зручніша, ніж «Він

Маг», а на таких дистанціях настільки ж смертоносна.

Тим часом унизу морські піхотинці опрацьовували

вулицю, зазвичай пліч-о-пліч, зачищаючи будинки. Коли
вони доходили до точки, де ми більше не могли

забезпечити їм надійного прикриття, ми знімалися,

захоплювали нову позицію і все починалося спочатку.

Переважно ми стріляли з дахів. Вони давали нам

найкращу панораму, до того ж там часто можна було знайти

крісла і таке інше. Більшість міських дахів була оточені

низькими стінами, які захищали нас, коли ворог

починав відстрілюватися. До того ж використання дахів

дозволяло нам швидко переміщатися; наступ не міг

чекати, поки ми змінимо позицію.

173



Якщо дах не годився, ми стріляли з верхнього

поверху, як правило, з вікна. Іноді нам доводилося вибивати

вибухом отвір у стіні для бійниці. Але це траплялося

рідко, бо ми не хотіли привертати зайву увагу до нашої

позиції вибухом, навіть порівняно невеликим. (Після
нашого відходу діри в стінах заліплювали.)

Одного разу ми розташувалися в невеликій офісній

будівлі, котра вже якийсь час стояла порожньою. Ми

повідтягали столи від вікон і розставили їх у глибині

кімнати; природні тіні на стінах додатково допомогли

приховати нашу позицію.

Погані хлопці

Вороги, з якими ми воювали, були дикі й добре озброєні.
Лише в одному будинку морпіхи якось знайшли зо дві

дюжини стволів, у тому числі кулемети та снайперські
рушниці, а також саморобні пускові пристрої для ракет

і мінометну опору.

І це лише один будинок у довжелезному кварталі.
Загалом кажучи, це був непоганий будинок з

кондиціонерами, розкішними люстрами і вишуканими

західними меблями. Він став гарним місцем для відпочинку
одного дня після обіду.

Усі будинки дуже уважно обшукувалися, але зброю
зазвичай було дуже легко знайти. Морпіхи заходять

всередину і бачать гранатомет, спертий на буфет, а

гранати до нього лежать біля чашок. В одному будинку
морпіхи знайшли акваланги видно, повстанець, який
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зупинявся в цьому будинку, з допомогою аквалангів

непомітно переплив річку, щоби вчинити напад.

Часто траплялося російське оснащення. Більшість

цього оснащення була дуже стара в одному домі

виявилися гранати, які могли бути виготовлені ще під час

Другої світової війни. Ми знаходили біноклі зі старими

комуністичними емблемами серпа і молота. А вже

саморобні вибухові пристрої були просто скрізь, причому
деякі вмуровані в стіни.

Багато з тих, хто описує бої у Фаллуджі, згадує,

наскільки фанатичними були повстанці. Так, вони були
фанатиками, не без того, але ними рухала не тільки релігія.
Чимало з них були обдовбані по самі вуха.

Згодом під час цієї ж кампанії ми захопили лікарню
на околиці міста, якою користувалися повстанці. Там ми

знайшли закопчені ложки, лабораторії з виготовлення

наркотиків та інші докази, що свідчили, як вони

готували себе до бою. Я не експерт, але скидалося на те, що

вони могли там виготовляти героїн і колоти його собі

перед боєм.

А ще я чув, що вони використовували наркотики, які

видавались за рецептами, та й узагалі будь-що, що могло

додати їм хоробрості.
Часом це було помітно, коли я стріляв по них. Деякі

могли прийняти декілька куль без помітного

результату. Ними рухали не тільки релігія та адреналін, і щось

більше, ніж жага крові. Вони були на півшляху до раю

принаймні в їхньому уявленні.
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Під камінням

Якось я спустився з даху, щоби перепочити, і рушив на

задній двір будинку з іще одним снайпером із

«морських котиків». Я розкрив сошки гвинтівки і поставив її.

Тут несподівано зовсім біля нас, за якихось три

метри, пролунав вибух. Я присів, тоді обернувся і

побачив, що бетонна стіна за нами обсипається. За нею було
двоє повстанців із закинутими за спину «калашами».

Вони виглядали так само здивованими, як і ми; вони

так само відпочивали, коли вибухнула заблукала ракета,

а може, якийсь саморобний вибуховий пристрій.
Я почувся як у старому вестерні хто швидше

дістане пістолет, той і виживе. Я вихопив свій і почав

стріляти. Мій товариш зробив те саме.

Ми влучили, але вони не попадали. Завернули за ріг,

пробігли через будинок, у якому були перед тим, а тоді

помчали на вулицю.

Як тільки вони вискочили з будинку, морпіхи, що

убезпечували вулицю, застрелили їх.

Одного разу на початку битви в будинок, з якого я

працював, влучили з РПГ.

Було пополудні, коли я розташувався біля вікна на

останньому поверсі. По морпіхах на вулиці почали

стріляти з вулиці навпроти. Я почав їх прикривати,

знімаючи одну ціль за другою. Іракці почали стріляти по мені,

на щастя, не надто влучно як і завжди.

Тоді в стіну будинку вдарила граната з РПГ. Стіна

встояла перед вибухом, що мало як добру, так і погану

сторону. Плюс був у тому, що це врятувало мене від

вибуху. Проте вибухом відбило чималий шматок стіни,
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який звалився мені на ноги, прибив їх до бетону і

тимчасово мене знерухомив.

Боліло як сто чортів. Я розкидав ногами трохи

каміння і далі стріляв по покидьках у кінці кварталу.

Усе нормально? гукнув один із хлопців, що були
зі мною.

Я в нормі, я в нормі, крикнув я у відповідь. Але

ноги волали про протилежне. Вони боліли як сучі діти.

Повстанці на якийсь час відступили, а тоді
стрілянина знову почала наростати. Так воно і було
тимчасове затишшя, тоді запекла стрілянина, тоді знову

затишшя.

Коли постріли нарешті змовкли, я піднявся і пішов

з кімнати. Внизу один з хлопців показав на мої ноги:

Ти кульгаєш, сказав він.

На мене звалилась ота лядська стіна.

Він зиркнув угору. На місці стіни в будинку зяяла

чималенька діра. До того моменту ніхто не підозрював, що
я був у тій кімнаті, куди влучило з РПГ.

Деякий час після того я кульгав. Досить довгий час

врешті-решт мені зробили операцію на обох колінах,

але я відкладав її декілька років.
Я не пішов до лікаря. Йдеш до лікаря і тебе

відкликають. Я знав, що протримаюся.

Не їжте мене

Не можна боятися стріляти. Коли бачиш, як хтось із

саморобною бомбою чи з гвинтівкою просувається до
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твоїх хлопців, маєш чітку причину стріляти. (Сам той

факт, що в іракця є гвинтівка, ще не означає, що в нього

треба стріляти.) Інструкції були чіткими, і в більшості

випадків загроза була очевидною.
Та бували й не зовсім однозначні ситуації, коли

чоловік майже напевне був повстанцем, швидше за все,

робив щось погане, але залишалися деякі сумніви щодо
обставин або оточення наприклад, якщо він

рухався не в бік наших військ. Часто хтось просто намагався

показати себе як мачо перед друзями, не підозрюючи,
що я за ним спостерігаю, не знаючи, що зовсім поблизу
є американські війська.

Тоді я не стріляв.
Не можна треба дбати і про власну задницю.

Зробиш невиправданий постріл і тебе звинуватять у

вбивстві.

Часто я сидів і думав: «Я знаю, що цей сучий син

поганий; бачив, як учора він робив те і те, але зараз він

нічого такого не робить, і якщо я його застрелю, то не

зможу виправдатися перед юристами. Мене з їдять». Як

я казав, усе мало бути підкріплено паперами. На

кожного вбитого мала бути документація, додаткові докази
і свідок.

Тому я не стріляв.
Таких ситуацій було небагато, особливо у Фаллуджі,

але я завжди вкрай чітко усвідомлював, що за кожного

вбитого, можливо, доведеться виправдовуватися перед

юристами.

Мій підхід був таким: якщо моє виправдання

полягає в тому, що я думаю, що моя ціль збирається зробити

щось погане, то я не маю виправдання. Ціль повинна

робити щось погане.
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Навіть попри цей стандарт, цілей не бракувало. У

середньому я знімав двох-трьох на день, іноді менше,

часом набагато більше, і кінця цьому не було видно.

Над дахами за кілька кварталів від даху, на якому ми

розмістилися, височіла присадкувата водонапірна
башта. Вона скидалася на широкий жовтий помідор.
Ми вже просунулися на кілька кварталів від башти,

коли один морпіх вирішив вилізти на неї і зняти з її

решітчастої опори іракський прапор. Як тільки він поліз,

іракці, які позалягали під час попередньої атаки,

почали по ньому стріляти. За якихось кілька секунд у нього

влучили, і він опинився в пастці.
Ми повернули назад, просуваючись по вулицях і по

дахах, поки не знайшли тих, хто по ньому стріляв. Коли

територію було зачищено, ми послали одного з наших

зняти той прапор. Діставши прапор, ми послали його

тому морпіхові у госпіталь.

Утікач показує себе

Невдовзі після цього я і хлопець, якого називатиму

Утікачем, на вулиці ввійшли в контакт з іракськими
повстанцями. Ми присіли у тісній заглибині у стіні за

вулицею, чекаючи, коли вгамується град куль.

Треба прориватися назад, сказав я Утікачеві.

Йди перший. Я тебе прикрию.

Добре.
Я вихилився і відкрив прикриваючий вогонь,

змушуючи іракців відступити. Почекав кілька секунд, щоб
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Утікач устиг зайняти позицію, з якої він міг би мене

прикрити. Коли я вирішив, що минуло вже досить часу,

я вискочив і побіг.

Навколо мене засвистіли кулі але не з того боку, де
мав бути Утікач. Вони надлітали з боку іракців, які

намагалися кулями розписатися в мене на спині.

Я кинувся до муру і прослизнув у нішу воріт. Якусь
мить я був розгублений: де той Утікач?

Він мав би бути поблизу, чекаючи під прикриттям
на мене, щоби ми разом перебіжками відступили. Але
його ніде не було видно. Невже я розминувся з ним на

вулиці?
Ні. Сучий син був зайнятий тим, що заробляв своє

прізвисько.
Я опинився у пастці, затиснутий повстанцями, і без

свого загадково зниклого друга.

Вогонь з боку іракців настільки посилився, що врешті-

решт я викликав підмогу. Морпіхи вислали кілька «хаме-

рів», і з їхньою вогневою підтримкою, націленою на все,

на що я зміг їм вказати, я все ж таки зміг вибратися.
На той час я вже дотямив, що трапилося. Коли я

невдовзі зустрівся з Утікачем, то мало його не задушив.

І був би задушив, якби там не було офіцера.
Якого біса ти дременув? допитувався я в нього.

Ти пробіг цілий квартал, а мене так і не прикривав!
Я думав, ти біжиш за мною.

Херня собача!

То був другий раз за тиждень, що Утікач покинув

мене під вогнем. За першим разом я спустив йому це

з рук, бо не мав певності. Але тепер стало зрозуміло, що
він таки боягуз. Потрапивши під кулі, він сцить.

Командування розділило нас. Мудре рішення.
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«Ми просто маємо стріляти»

Невдовзі після Захопливої Пригоди Утікача я спустився

зі своєї позиції на одному з дахів, як раптом десь

поблизу здійнялася просто шалена стрілянина. Я вибіг на

вулицю, але не зміг побачити, де саме стріляють. І тут по

радіо сказали, що підстрелили кількох наших.

Я і мій товариш, якого називатиму тут Орлом,
побігли вздовж кварталу і враз перетнулися з групкою

морпіхів, які відступали, наткнувшись на ворожий
вогонь за квартал звідси. Вони сказали нам, що група

повстанців притиснула вогнем до землі ще одну групу

морпіхів недалеко звідси, і ми вирішили спробувати

виручити їх.

Ми постаралися прицілитися з будинку поблизу, але

він був недостатньо високий. Тоді ми з Орлом підійшли

ближче, щоби піднятися і прикрити морпіхів уже з

іншого будинку. Тут на даху ми знайшли чотирьох
морпіхів, двоє з них були поранені. їхні розповіді суперечили

одна одній; стріляти з цього даху так само було
неможливо. Ми вирішили забрати їх, щоби пораненим надали

допомогу; хлопець, якого я ніс, був поранений у живіт.

На вулиці ми отримали дещо кращі координати від

двох неушкоджених морпіхів і нарешті зрозуміли,
що придивлялися не до тих будинків. Ми пішли у

провулок у напрямку повстанців, але невдовзі наткнулися
на нездоланну перешкоду і повернули назад. Як тільки

я вийшов з-за рогу на головну вулицю, за мною

пролунав вибух: якийсь повстанець побачив, що ми

підходимо, і кинув гранату.

Один із морпіхів, які йшли за мною, упав. Орел був не

тільки снайпером, а ще й санітаром, і коли ми витягли
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пораненого з провулка, зайнявся ним. Тим часом я

забрав решту морпіхів і почав просуватися далі в бік до

повстанського укріплення.
За рогом неподалік ми знайшли ще купку морпіхів,

яких затиснуло вогнем із будинку. Вони йшли на

підмогу першій групі, але застрягли. Я зібрав усіх навколо себе

і сказав, що декілька з-поміж нас побіжить вулицею,

а решта прикриватиме вогнем. Застряглі в пастці
морпіхи були десь метрів за п ятдесят майже цілий квартал.

Байдуже, бачите ви їх чи ні, сказав я їм. Ми всі

просто маємо стріляти.
Я наготувався бігти. Раптом на середину дороги

вискочив якийсь терорист і почав давати нам жару,

поливаючи кулями з кулемета зі стрічковим живленням.
По змозі відповідаючи вогнем, ми знову сховалися за

укриття. Кожен обмацував себе, чи нема дірок; якимось

чудом нікого не зачепило.

На цей момент зі мною було десь від п ятнадцяти до

двадцяти морпіхів.
Добре, сказав я їм. Зараз спробуємо вдруге.

Постараймося, щоби цього разу вдалося.

Я вискочив з-за рогу, стріляючи на бігу. Іракського
кулеметника вбило нашим загороджувальним вогнем

ще до того, але далі по вулиці залишалося чимало

поганих хлопців.

Я зробив лише кілька кроків, як раптом зрозумів, що
ніхто з морпіхів за мною не біжить.

«Чорт». Я не зупинявся.

Повстанці зосередили вогонь на мені. Я затиснув

свою «Марк-11» під пахвою і відстрілювався на бігу.
Напівавтоматична гвинтівка прекрасна

багатоцільова зброя, але в цій конкретній ситуації її магазин на
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20 набоїв здавався страшенно малим. Я вистріляв один

магазин, натиснув викид, застромив другий і стріляв
далі.

Недалеко від будинку я побачив чотирьох чоловіків,

які притискалися до стіни. Двоє з них виявилися

журналістами, прикріпленими до морської піхоти; вони

отримали значно кращу панораму бою, ніж їм би

хотілося.

Я вас прикрию! крикнув я. Забирайтеся звідти!
Я вискочив і почав прикривати їхній відхід вогнем.

Останній із морпіхів плеснув мене по плечу, сигналізую-
чи, що за ним нікого нема. Готовий відходити, я зиркнув

наліво, щоби перевірити фланг.

Краєм ока я помітив розтягнуте на землі тіло. На

ньому був камуфляж морпіха.
Я не мав уявлення, звідки він з явився, чи він там уже

був, коли я тут опинився, чи підповз звідкись пізніше.

Я підбіг до нього і побачив, що він поранений в обидві
ноги. Я встромив у гвинтівку новий магазин, тоді
схопив морпіха ззаду за бронежилет і потягнув за собою,

відступаючи.
У якийсь момент мого відступу один із повстанців

кинув «лимонку». Граната вибухнула десь поблизу.
Уламки стіни окропили мене збоку, від сідниці до
коліна. За щасливим збігом найбільший уламок дістався

моєму пістолету. Чисте щастя якби не це, камінь міг

зробити чималу діру в моєму стегні.

Якийсь час по тому мене трохи боліла задниця, але

вона й досі працює цілком добре.

Ми з єдналися з рештою морпіхів, нікого з нас більше

не зачепило. Я так і не дізнався, ким був той поранений.
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Мені казали, що то був молодший лейтенант, але ніколи

такі не випала нагода вийти на нього.

Решта морпіхів казали, що я врятував йому життя.

Але ж то був не тільки я. Ми вивели всіх тих людей у
безпечне місце спільними зусиллями, ми всі працювали

разом.

Корпус морської піхоти був вдячний мені, що я

допоміг врятувати його бійців, і один з офіцерів висунув

мене на Срібну зірку.
З того, що я чув, генерали, сидячи в себе за столами,

вирішили, що оскільки під час наступу ніхто з морських

піхотинців не дістав Срібної зірки, то й «морського

котика» нею не нагороджуватимуть. Натомість я отримав

Бронзову зірку з літерою V (за доблесть valor у бою).
Як тільки згадую про це, хмикаю.

У медалях нема нічого поганого, але вони міцно
пов язані з політикою, а я не любитель політики.

Забігаючи наперед я закінчив свою кар єру
«морського котика» з двома Срібними зірками і п ятьма

Бронзовими медалями, і всі вони за доблесть. Я пишаюся

своєю службою, але служив аж ніяк не заради медалей.

Завдяки медалям я не став ні кращим, ні гіршим, ніж

будь-хто інший, хто служив. Медалі ніколи не показують

усієї картини. І, як я вже сказав, врешті-решт вони стали

більш політичними, ніж заслуженими. Я бачив і тих

людей, які заслуговували набагато більше, і тих, які

заслуговували набагато менше, а попри те були нагороджені
вищим начальством, яке таким чином облаштовувало
свої тогочасні публічні справи. З усіх цих причин я не

тримаю нагород напоказ ні в себе вдома, ні в офісі.
Моя дружина весь час схиляє мене вивісити медалі

та якось організувати чи взяти в рамочки документацію
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на них. На її думку, незалежно від того, політичні вони

чи ні, вони частина історії моєї служби.
Може, колись я на це погоджуся.

Та найімовірніше ні.

Після того наступу моя форма була так страшно залита

кров ю, що морпіхи дали мені їхню. Відтоді я виглядав

як морпіх у «цифрі».

Було якось дивно носити чужу форму. Але то була
й почесть вважатися членом команди аж настільки,

що тобі надають спорядження. Мало того, мені видали

вовняний жакет і вовняну шапку: там було холоднувато.

Тая:

Якось після одної його бойової служби ми їхали в машині,
і тут раптом ні з того ні з сього Кріс каже: «А ти

знала, що коли людина гине в певний спосіб, то е особливий

запах?»

Кажу: «Ні, я цього не знала». І поступово почула всю

історію. Вона, відповідно, була жахливою. Такі історії
час від часу випливали. Багато разів він розказував різні

речі, просто щоби побачити, чи я дам собі з ними раду.
Я йому сказала, що мене, коли чесно, справді не обходить,

що він робив на війні. Я беззастережно його підтримую.
Тим не менше він мусив не поспішати, випробувати

ґрунт. Думаю, йому треба було знати, що я не зміню

ставлення до нього, і, можливо, ще більше він знав, що

його знову можуть послати на бойову службу, і не хотів

мене лякати.
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Як на мене, кожен, хто має проблеми з тим, що наші

хлопці там робили, нездатний до співчуття. Люди

хочуть, щоб Америка, воюючи, зберігала певний образ. Та

припускаю, що якби по них стріляли, якби вони мусили

тримати на руках закривавлених членів сім ї, а ворог

ховався б за їхніми дітьми, вдавав би мертвого, щоби

кинути гранату, коли військові наблизяться, якби ворог
не зупинявся перед тим, щоби послати навіть власне

дитинча на смерть від гранати, особисто витягнувши з неї

чеку, тоді б їх менше непокоїли правила чесної гри.

Кріс дотримувався інструкцій, бо мусив. У деяких

з-поміж більш загальних інструкцій немає нічого

поганого.

Проблема з дріб язковими інструкціями полягає в

тому, що терористам насрати на Женевську конвенцію.

Томурозбирати кожен крок солдата проти неосвіченого,

збоченого, не скутого жодними правилами ворога це не

просто смішно; це жалюгідно.

Я хочу, щоби мій чоловік та інші американці

повернулися додому живими. Тому, якщо нерахувати

переживань за його безпеку, я справді зовсім не боялася почути

від нього будь-що, чим він хотів поділитися. І думаю, що
й до того, як почула його розповіді, я не мала ілюзій,
нібито війна це щось позитивне чи гарне.

Коли він розказував мені про те, як когось поруч із

ним убило, все, що я думала, це: «Слава Богу, він живий

і здоровий».
А тоді я думала: «А ти крутий. Ого».

Переважно ми не говорили ні про вбивства, ні про

війну. Та часом воно само спливало.

І не завжди в поганому сенсі. Одного дня Кріс заїхав

у місцеву майстерню поміняти оливу. У холі, крім нього,
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було ще кілька чоловіків. Чоловік за касою покликав Кріса
на ім'я. Кріс розплатився і знову сів.

Тоді один із чоловіків, що чекали, поки оглянуть їхні

авто, глянув на нього і запитав:

Ви Кріс Кайл?

Кріс сказав:

Так.

Ви були у Фаллуджі?
Так.

Чорт забирай, то це ви врятували наші шкури.

Там був батько того хлопця, він підійшов і потис Крі-
сові руку. Всі казали: «Ти добряче попрацював. У тебе

більше вбитих, ніж у будь-кого».
Кріс знітився і дуже скромно промимрив:

Ви всі так само врятували мою шкуру.

Ото й усе.



ЖII

УЛАЙНІ

На вулиці

Хлопець дивився на мене з сумішшю захвату і

недовіри. То був молодий морський піхотинець, завзятий, але

вже трохи обтесаний боями, в яких він брав участь

попереднього тижня.

Хочеш бути снайпером? спитав я його. От зараз?

Чорт, авжеж! нарешті сказав він.

Добре, сказав я, передаючи йому свою «Марк-
11». Давай свою М16 і бери мою снайперку. Я зайду у

передні двері.
І я пішов до підрозділу, з яким ми співпрацювали,

і сказав, що допомагатиму їм зачищати будинки.

За останні кілька днів повстанці перестали з являтися,

щоби воювати з нами. Наш рахунок убитих у межах

вогневого прикриття сповільнив ріст. Усі погані

хлопці сиділи по хатах, бо знали, що як тільки вистромлять

носа, ми їх застрелимо.
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Але вони не здавалися. Натомість вони почали

влаштовувати засідки в будинках, нападаючи на

морпіхів у малесеньких кімнатках і вузьких коридорчиках.

Я бачив, як багатьох наших виносили на ношах і везли

в госпіталь.

Якийсь час я обмірковував, чи не податися мені

самому на вулицю, аж врешті-решт вирішив, що так і

зроблю. Я вибрав одного з рядових, який допомагав нашій

снайперській команді. Він виглядав на хорошого

хлопця, з великим потенціалом.

Почасти я пішов на вулицю, бо мені набридло. Та

в основному бо вважав, що зможу краще прикривати

морпіхів, якщо буду з ними. Вони заходили в будинки,
і там їх лупили. Я бачив, як вони заходять, чув

постріли, а тоді бачив, як вони виносять на ношах когось, кого

тільки що підстрелили. Мене це вкурвлювало.

Я люблю морпіхів, та істина в тому, що їх ніколи не

вчили зачищати приміщення, як-от мене. Це не

спеціальність морпіхів. Вони круті бійці, але їм треба було би

чимало навчитися стосовно боїв в умовах міста. Багато

дуже простих речей: як тримати гвинтівку, коли

заходиш у приміщення, щоб її ніхто не вхопив; куди

рухатися, коли заходиш у приміщення; як вести круговий бій

у місті речі, які «морські котики» знають настільки

добре, що можуть робити їх навіть уві сні.

Відділення не мало офіцера; найвищим за званням

командиром був штабний сержант ранг Е6 у Корпусі

морської піхоти. Мій ранг був Е5, нижчий, ніж у нього,

але йому не заважало, що я командую зачистками. Ми

вже трохи працювали разом, і думаю, що я заслужив на

деяку повагу до себе. А ще він також не хотів, щоби його

хлопців постріляли.
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Дивіться, я «морський котик», а ви морська

піхота, сказав я їм. Я не кращий за вас. Єдина різниця
між нами що я провів більше часу у спеціалізованих

тренуваннях для виконання таких завдань, ніж ви.

Дозвольте мені допомогти вам.

Ми трохи тренувалися в перервах. Я передав трохи

своєї вибухівки одному з бійців відділення, який мав

досвід у поводженні з вибухівкою. Ми провели невелику

репетицію висаджування замків. Доти вони

застосовували для цього настільки мало вибухівки, що двері

переважно доводилося вибивати, а це, природно, забирало
час і робило їх вразливішими.

Перерва закінчилась, ми пішли.

Усередині

Я йшов попереду.

Чекаючи під першим будинком, я думав про тих

хлопців, яких понесли на ношах.

Я не хотів бути одним із них. А міг.

Освоїтися з цією думкою було важко. Крім того, я знав,

що би мав клопотів по вуха, якби мене підстрелили: я не

мав бути на вулиці, принаймні офіційно. Те, що я хотів

робити і робив, було, безумовно, правильно але

командування впало б у шал.

Але якби мене підстрелили, це було би найменшою

з моїх проблем, правда?
Уперед, сказав я.

Ми висадили двері. Я пішов першим, повністю покла-

даючись на тренування та інстинкти. Я перевірив першу
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кімнату, відступив убік і почав спрямовувати бійців.
Темп був швидкий, на автоматі. Як тільки все

почалося, коли я побіг у будинок, щось ніби почало керувати

мною. Я більше не переживав про можливі втрати. Не

думав ні про що, тільки про будинок, двері, кімнати
і цього було більш ніж досить.

Коли заходиш у будинок, ніколи не знаєш, що ти там

знайдеш. Навіть якщо ви без проблем перевірили
кімнати на першому поверсі, не можна очікувати, що так

само буде й на другому. Коли піднімаєшся на другий
поверх, тобі може здатися, що кімнати порожні, що там

не буде жодних проблем, але це небезпечне

відчуття. Насправді ніколи не знаєш, що де. Треба перевірити
кожну кімнату і навіть після цього необхідно бути
напоготові. Купу разів після того, як ми зачистили

будинок, звідти прилітали кулі або гранати.

Хоча багато будинків були малі й тісні, ми в міру
просування боїв проходили і по заможних дільницях.

Вулиці тут були заасфальтовані, а будинки ззовні

скидалися на палацики. Але коли проминеш фасад і зазирнеш

у кімнати, там переважно все було розкидане догори
ногами. Усі іракці, які мали досить грошей, або повтікали,

або були вбиті.

Під час перерв я збирав своїх морпіхів і проводив з ними

тренування. Поки інші підрозділи обідали, я навчав
своїх усьому, що знав про зачистку приміщень.

Так, я не хочу нікого втратити! гримав я на них.

Я не збирався встрявати в суперечки. Я ганяв їх і не давав

їм спуску, хоча вони мали відпочивати. Але з морпіхами
так воно є даєш їм чосу, а вони просять іще.
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Ми ввірвались у будинок з великою вітальнею,

захопивши мешканців зненацька.

Але мене й самого чекала несподіванка забігши

в кімнату, я побачив там повно чоловіків у пустельному

камуфляжі старих шоколадно-коричневих костюмах

із «Бурі в пустелі», першої війни в Затоці. Усі вони були
білі, до того ж один чи двоє біляві явно не іракці та

не араби.
Що за фігня?
Ми дивились один на одного. Тут у мене в голові щось

клацнуло, і я натиснув спуск своєї М16. Вони попадали.

Якби я вагався хоч півсекунди довше, я б сам лежав

на підлозі та стікав би кров ю. Вони виявилися

чеченцями, мусульманами, яких, очевидно, покликали на

священну війну проти Заходу. (Обшукавши будинок, ми

знайшли їхні паспорти.)

Старий

Не знаю, скільки кварталів ми зачистили, не кажучи

вже про те, скільки будинків. Морпіхи дотримувалися
старанно складеного плану: в обід ми мали бути на

визначеному місці, а до сутінків досягти заданої цілі.

Усі наступальні сили просувались із хореографічною

синхронністю, не залишаючи незачищених місць або

слабких точок, з яких повстанці могли би вдарити нам

у спину.

Час від часу ми натрапляли на будинок, де і далі
жили сім ї, але переважно нам траплялися лише

повстанці.
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Кожен будинок ми повністю обшукували. І ось в

одному з будинків, спустившись у підвал, ми почули

слабкий стогін. На стіні, прикуті ланцюгами, висіли двоє

чоловіків. Один був мертвий, у другому життя ледь

жевріло. Обох тортурували електрошоком і бозна-чим

ще. Вони були іракцями, явно розумово відсталими

повстанці хотіли мати певність, що вони

говоритимуть із нами, але спершу вирішили трохи

порозважатися. Другий чоловік помер, коли з ним працював наш

санітар.
На підлозі лежав чорний прапор, на кшталт тих, що

їх фанатики люблять показувати на відео, де вони

відрізають голови людям із Заходу. Під ногами валялися

відрізані кінцівки і було більше крові, ніж ви можете

собі уявити.

Там огидно смерділо.

За кілька днів один зі снайперів морської піхоти

вирішив приєднатися до мене внизу, і ми обоє почали

командувати зачистками.

Ми зачищали будинок на правому боці вулиці, тоді

переходили на лівий бік і зачищали будинок навпроти.

Туди-назад, туди-назад. На все це йшла купа часу. Ми

мали пройти у браму, дійти до дверей, висадити двері,

ввірватися... Паскудники всередині мали повно часу,

щоби приготуватися. І це не беручи до уваги того

факту, що навіть із моїм внеском у нас почала

закінчуватися вибухівка.
З нами працював броньовик морської піхоти, який

переміщався серединою вулиці в міру нашого

просування. Він був озброєний лише 7,62-міліметровим
кулеметом, але що в ньому було по-справжньому цінне,
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то це розмір. Жоден іракець не міг встояти перед ним,

коли він розганявся.

Я підійшов до його командира.

Послухай, я хочу, щоби ти зробив от що, сказав

я йому. У нас закінчується вибухівка. В їдь у мур перед

будинком і всади зо п ять куль у двері. Тоді від їдь

назад, а далі вже ми самі.

Ми почали так робити, при цьому зекономили

вибухівку і просувалися швидше.

Гасали сходами вгору і вниз, вибігали на дах,

спускалися вниз, бігли до наступного будинку отож ми

зачищали від п ятдесяти до ста будинків за день.

Морпіхи не дуже-то й захекувались, а ось я за ті шість

чи скільки там тижнів у Фаллуджі скинув більш ніж

дев ять кіло. Більшість із них я зігнав із потом там унизу.

То була виснажлива робота.
Усі морпіхи були набагато молодші за мене декотрі

практично підлітки. Думаю, у мене й самого було трохи
дитяче лице, бо коли ми починали розмовляти і я з тієї

чи іншої причини казав їм свій вік, вони витріщались
і перепитували: «То ти такий старий?»

Мені було тридцять. Старий у Фаллуджі.

Ще один день

Коли просування морської піхоти наблизилося до

південного краю міста, наземні дії в нашому секторі
почали вщухати. Я повернувся на дахи і знову зайнявся

прикриттям, сподіваючись, що звідти матиму більше

цілей. Терези битви перехилилися на наш бік. США,
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в основному, вирвали контроль над містом із рук

поганих хлопців, і тепер лише питанням часу було, коли опір
припиниться, вщухне. Та перебуваючи в центрі подій,
я не міг нічого сказати напевне.

Знаючи, що ми ставимося до кладовищ якдо святинь,

повстанці зазвичай використовували їх, щоби

переховувати зброю та вибухівку. Якось ми сиділи в засідці,

наглядаючи за великим обнесеним стіною кладовищем

посеред міста. Завдовжки приблизно як три футбольні
поля і завширшки як два, це було бетонне місто мертвих,

повне нагробків і мавзолеїв. Ми сиділи на даху

неподалік мечеті з мінаретом, що височіла над кладовищем.

Дах, на якому ми засіли, був досить гарно облаштова-

ний. Він був оточений цегляною стіною з вставками

залізних ґрат, що давало нам прекрасні позиції для
стрільби. Я присів навпочіпки і просунув гвинтівку в комірку
ґрат, вивчаючи доріжки між могильними каменями за

кількасот метрів. У повітрі літало стільки піску і пилу,

що я не знімав захисних окулярів. І ще у Фаллуджі я

навчився тримати каску міцно затягнутою, щоби
захиститися від уламків каміння та бетону під час стрілянини.

Я помітив якісь постаті, що рухалися цвинтарним

двором. Я взяв одну з цих постатей у перехрестя

прицілу і вистрелив.

Уже за кілька секунд ми були по вуха зайняті

стріляниною. Повстанці вигулькували звідкись з-за

нагробків не знаю, звідки вони взагалі з являлися; може, там

був тунель. Неподалік лупили з «шістдесятки».

Я стріляв методично, тоді як морпіхи навколо мене

просто поливали цвинтар вогнем. Уся їхня робота
губилася десь на задньому тлі, а тимчасом я акуратно

наводив приціл на ціль, зупиняв перехрестя на центрі маси
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й лагідно натискав гачок. Коли зі ствола вилітала куля,

це було майже несподіванкою.

Моя ціль упала. Я відразу ж пошукав іншу. Потім

ще іншу. І так далі.
Аж поки врешті-решт цілей не залишилося. Я встав

і перейшов на декілька метрів далі, в місце, де стіна

цілком прикривала мене від цвинтаря. Тоді я зняв каску

й оперся на стіну. Дах був усіяний стріляними
гільзами сотнями, якщо не тисячами.

Хтось передавав із рук у руки велику пластикову

пляшку з водою. Один із морпіхів витягнув свій

наплічник і підклав собі під голову, щоб урвати трохи сну. Ще

один спустився вниз, у крамницю на першому поверсі

будинку. То була тютюнова крамниця; він

повернувся з блоками ароматизованих сигарет. Морпіх запалив

кілька сигарет, ніби ароматні палички, і вишневий

аромат змішався з тяжким смородом, що завжди висів над

Іраком, із запахом нечистот, поту і смерті.
Ще один день у Фаллуджі.

Вулиці були всіяні уламками та битим камінням. Місто,

яке й так ніколи не претендувало на звання красивого,

перетворилося на руїни. Посеред дороги валялися зім яті

пляшки від мінеральної води, а поряд із ними купи

каміння і покрученого металу. Ми працювали у

кварталі триповерхових будинків, на нижньому поверсі яких

розміщувалися крамниці. Навіси над ними були вкриті
товстим шаром піску і пилу; пил перетворював яскраві
кольори тканин на розмазаний бруд. Більшість вітрин

була закрита залізними завісами, всіяними слідами від

уламків. На деяких висіли листівки з зображеннями
повстанців, яких розшукував законний уряд.
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У мене є кілька фотографій з того часу. Навіть на

найбуденніших, із найменш драматичними сценами

наслідки війни впадають у вічі. Часто на них видно

якісь сліди нормального довоєнного життя, щось, що

випадає з загальної картини, наприклад, видно

дитячу іграшку.
Війна і мир не уживаються між собою.

Найкраща снайперська робота

Над нами пролітали літаки ВПС, ВМФ і КМП, які

виконували завдання прикриття з повітря. Ми були настільки

впевнені в них, що могли викликати удар по

сусідньому кварталу.

Один з наших зв язківців працював за квартал від нас

із підрозділом, який потрапив під сильний обстріл із

напханого повстанцями будинку. Він зв язався по радіо
з морпіхами і попросив дозволу викликати удар з

повітря.

Отримавши дозвіл, він зв язався з пілотом і

повідомив йому координати та подробиці.
Небезпека! попередив він по радіо. Ховайтеся.

Ми присіли за будинком. Не знаю, якого калібру
бомбу там скинули, але стіни заходили ходором. Мій

товариш пізніше доповів, що вибух поклав понад тридцять

повстанців; це свідчить про те, як багато людей хотіли

нас убити і якою важливою була авіапідтримка.
Маю сказати, що всі пілоти, які літали над нами,

були дуже влучними, коли йдеться про удари з

повітря. У багатьох ситуаціях ми просили вдарити бомбами
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і ракетами по цілях за кілька сотень метрів від нас. Це

страшенно близько, адже бомба нищівна сила вагою

в півтонни чи й більше. Проте ми ніколи не мали

жодних інцидентів, і я був цілком упевнений, що вони

добре зроблять свою справу.

Якось одного дня група морпіхів поблизу нас

потрапила під обстріл із мінарету мечеті, розташованої за кілька

кварталів.
Ми бачили, де засів стрілець, але не мали змоги по

ньому прицілитися. Його позиція була ідеальна, він міг

контролювати чималу частину міста внизу.

Хоча зазвичай будь-що прилегле до мечеті підпадало

під заборону обстрілу, присутність снайпера
перетворювала мечеть на законну ціль.

Ми викликали авіаудар по мінарету, який мав нагорі
високий купол з вікнами і двома рядами балконів

навколо, що робило його трохи схожим на диспетчерську

вежу аеропорту. Дах зі скляних панелей був увінчаний
шпилем.

Коли надлетів літак, ми присіли. Бомба, падаючи

з неба, вдарила у вершок мінарету і пройшла
прямісінько крізь одну з великих шибок нагорі. Тоді вона полетіла

далі, у двір через провулок. Там вона дуже скромно

вибухнула, без якогось видимого результату.

Чорт, сказав я, він промазав. Ходім-но,

розберемось із тим сучим сином самі.

Ми пробігли кілька кварталів, зайшли в мінарет і

стали підніматися, здавалося, безкінечними сходами.

Кожної миті ми чекали, що охорона снайпера або він сам

з явиться над нами і почне по нас стріляти.
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Нічого такого не сталося. Піднявшись нагору, ми

побачили, чому.

Снайпера, який був там сам, обезголовила бомба, яка

влетіла у вікно.

Але це ще не все, що та бомба зробила. Так сталося,

що в провулку, де вона впала, було повно повстанців;
пізніше ми знайшли їхні тіла та зброю.

Думаю, то була найкраща снайперська робота, яку

я будь-коли бачив.

Перепризначення

Після того як я зо два тижні попрацював з ротою «Кіло»,

командування відкликало всіх снайперів «морських

котиків», щоби перепризначити нас туди, де в нас була
потреба.

Що ти там, к бісу, робиш? запитав мене один із

перших же «котиків», з якими я зустрівся. До нас

дійшла якась херня, типу ти там із ними внизу.

Ну, так і є. Просто на вулицях порожньо.

Ну і що ти, к бісу, робиш? повторив він,

відтягуючи мене набік. Ти ж знаєш, якщо командир прочує,

чим ти займаєшся, тебе пошлють звідси.

Він мав рацію, але я проігнорував його

застереження. У глибині душі я знав, що мені треба робити. Крім
того, я був цілком упевненим в офіцері, котрий був моїм

безпосереднім начальником. Він був прямолінійним
і завжди вважав, що треба робити те, що треба робити.

І це поминаючи той факт, що я був настільки далеко

від вищого командування, що минуло би чимало часу,
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перш ніж вони би про це дізналися, не кажучи вже про

те, щоби видати наказ про моє відкликання.

До нас підійшли інші хлопці та почали мене

захищати що нам треба бути саме внизу, на вулицях. Не

знаю, чим вони потім у результаті займалися;
офіційно я впевнений, що всі вони залишились на дахах,

виконуючи снайперську роботу.

Коротше, слухай, сказав один хлопець зі

східного узбережжя, я замість отої морпіхівської МІ6 взяв із

собою свою М4. Якщо хочеш, можу позичити.

Справді?
Я взяв її, і згодом убив із неї немало ворогів. I М16,

і М4 добра зброя; морські піхотинці віддають

перевагу останній моделі МІ6 з огляду на те, в яких умовах

і в який спосіб вони переважно воюють. Я ж, природно,

для використання в закритих приміщеннях волів ко-

роткоствольну М4, і радий, що товариш позичив мені її

на решту часу, що я перебував у Фаллуджі.
Мене призначили співпрацювати з ротою «Ліма»,

яка працювала за кілька кварталів від роти «Кіло». Рота

«Ліма» затикала діри зачищала нововиниклі або

пропущені місця концентрації повстанців. Роботи вони

мали по вуха.

Того вечора я пішов переговорити з командиром роти

в будинку, який ми зачистили того-таки дня. Командир

морських піхотинців уже чув, чим я займався в роті
«Кіло», і після короткої розмови спитав мене, що я

хотів би робити.
Я хотів би бути на вулиці разом з вами всіма.

Дуже добре.
Рота «Ліма» так само виявилася товариством

прекрасних хлопців.

200



Не кажіть мамі

Через кілька днів ми зачищали квартал, аж раптом я

почув постріли на сусідній вулиці. Я сказав морпіхам, котрі

були зі мною, залишатися на місці, а сам побіг

подивитися, чи можу чимось допомогти.

Там я знайшов іще одну групу морпіхів, які зайшли

у провулок і напоролися на сильний вогонь. На момент

мого підходу вони вже відступили і сховалися за укриттям.

Але один не встиг. Він лежав на спині за кілька метрів
від укриття і кричав від болю.

Я відкрив загороджувальний вогонь і підбіг, щоби

відтягти того хлопця. Добравшись до нього, я побачив,

що він у поганому стані, з вогнепальним пораненням.

Я приклякнув, узяв його під плечі й почав тягнути.

І тут я примудрився впасти. Я повалився на спину,

а він на мене. На цей момент я вже був такий
вимотаний і захеканий, що кілька хвилин просто лежав на

лінії вогню, під кулями.

Хлопцеві було років вісімнадцять. Він був дуже тяжко

поранений. Я бачив, що він не виживе.

Будь ласка, не кажіть мамі, що я мучився перед

смертю, прошепотів він.

«Боже, дитино, та я ж навіть не знаю, хто ти,

подумав я. Я нічого не скажу твоїй мамі».

Добре, добре, сказав я. Не хвилюйся. Не

хвилюйся. Усі постараються, щоб усе прозвучало

якнайкраще. Дуже гарно...

І тут він помер. Він навіть не встиг дослухати решту

моєї брехні, як же то все буде добре.
Підійшла групка морпіхів. Вони зняли його з мене

і поклали в «хамер». Ми викликали бомбовий наліт на

201



вогневі позиції, з яких по нас стріляли, на

протилежному кінці провулка.

Я повернувся у свій квартал і воював далі.

День подяки

Я думав про побачених мною загиблих і

усвідомлював, що можу бути наступним. Та я не збирався
зупинятися.

Я не збирався переставати зачищати будинки або

підтримувати наших з дахів. Я не міг підвести молодих

морпіхів, із якими був.
Я сказав собі: «Я «морський котик». Я маю бути

стійкішим і кращим. Не збираюся пасувати в них на

очах».

Не йдеться про те, що я вважав себе стійкішим і

кращим за них. Йдеться про те, що знаю: інші вважають

нас такими. І я не хотів підвести цих людей. Я не хотів

упасти в їхніх очах чи у своїх власних.

У нас втовкли такий спосіб думок: «Ми найкращі
з найкращих. Ми непереможні».

Не знаю, чи я найкращий з найкращих. Та я знав, що

якщо відступлю, то точно не буду таким.
І я справді почував себе непереможним. А як же

інакше: я ж виходив живим із яких завгодно халеп... досі.
*

День подяки промайнув, коли ми були в самому пеклі

бою.

Пам ятаю, як я отримав пригощення на День
подяки. Наступ зупинили на деякий час десь на
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ни і принесли нам їжу просто на дах будинку, де ми

мали позицію.

Індичка, картопляне пюре, начинка, горошок на

десятьох усе в одному великому контейнері.

Накупу. Без окремих контейнерів, без окремих

відділень. Усе одною купою.

І без тарілок, виделок, ножів і ложок.

Ми встромляли в контейнер руки і їли пальцями.

Такий-от День подяки.

Порівняно з нашими сухпайками розкішне
частування.

Атака на болото

Я залишався з ротою «Ліма» десь із тиждень, а тоді

повернувся в роту «Кіло». Було нестерпно почути, кого

поранило і кого вони втратили за той час, що мене не було.

Коли наступ уже було майже завершено, нам дали нове

завдання: виставити кордон, щоб убезпечитися від
проникнення повстанців назад у місто. Наш сектор

розтягнувся вздовж Євфрату, на західному боці міста. Від

цього моменту я знову був снайпером. Розрахувавши,
що тепер мені доведеться стріляти переважно на довгу

дистанцію, я знову повернувся до .300 «Він Маг».

Ми розташувались у двоповерховому будинку над

річкою за кількасот метрів від мосту «Блеквотер».

Одразу ж за річкою починалася болотиста місцевість,

цілком поросла травою і всім таким. То було поблизу
лікарні, яку повстанці перед нашим наступом перетворили
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на свій штаб, і навіть зараз це місце, здавалося,

притягувало до себе дикунів.
Щоночі хто-небудь намагався пробратися звідти.

Щоночі я стріляв і знімав одного-двох, іноді більше.

Неподалік розташовувався табір армії нового Іраку.

Ці ідіоти взяли собі за моду час від часу стріляти в наш

бік. Щодня. Ми вивісили над своїм розташуванням

панель візуального розпізнавання, щоб показати, що ми

свої, вони і далі стріляли. Ми зв язалися по радіо з

їхнім командуванням. Вони і далі стріляли. Ми зв язалися

знову й облаяли їхнє командування. Вони і далі

стріляли. Ми перепробували все і замалим не викликали на

них бомбовий наліт.

Повернення Утікача

У роті «Кіло» я знов зустрівся з Утікачем. На той час я вже

встиг охолонути і поводився більш-менш стримано,

хоча моє ставлення до нього не змінилося.

Не змінився, думаю, і сам Утікач. То було жалюгідно.
Якось уночі він був із нами на даху, коли нас

звідкілясь почали обстрілювати повстанці.
Я присів за десь півтораметровою стіною, що

оточувала дах. Коли постріли вщухли, я визирнув над стіною,

щоби побачити, звідкіля стріляють. Та було надто темно.
Знов почалися постріли. Усі знову присіли. Я злегка

визирнув, сподіваючись, що зумію помітити в темноті

спалах пострілу. Але нічого не було видно.

Ходи, сказав я. Вони не ціляться. Звідки вони

стріляють?

204



Утікач не відповів.

Утікачу, стеж за спалахами пострілів, сказав я.

Відповіді не було. Пролунали ще два-три постріли,
походження яких я так і не зміг визначити. Тоді я

обернувся, щоби спитати, чи він щось бачив.

Утікача ніде не було. Він спустився вниз; наскільки

мені відомо, єдине, що його там зупинило, це

заблоковані двері, при яких вартували морпіхи.
Мене там могли вбити, сказав він, коли я його

наздогнав.

Я відпустив його вниз, сказавши прислати мені

одного з морпіхів, які вартували внизу. Принаймні я знав, що

вже отой хлопець не втече.

В остаточному підсумку Втікача перевели в таке місце,

де він не мусив брати участі в боях. Він втратив

мужність. Йому треба було витягнути себе з цього. Це було б

неприємно, але куди вже гірше? Він мусив весь час

переконувати оточуючих, що він не боягуз, тоді як усі докази

свідчили про протилежне.

При тому, яким видатним воїном він був, Утікач

ще й заявив морпіхам, що використовувати «котиків»

і снайперів на снайперському прикритті
марнотратство.

«Котикам» не варто там бути. Це не завдання для

спецпідрозділів, сказав він їм.

Але проблема, як пояснив він невдовзі, полягала не

тільки в «котиках»:

Ті іракці збираються перегрупуватися і

витіснити нас.

Його прогноз виявився дещо неточним. Ну, але його

чекала видатна кар єра військового планувальника.
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Болото

Нашою справжньою проблемою виявилося те, що для

прикриття повстанці використовували болото біля

річки. Берег річки був всіяний острівцями з деревами і

кущами. Там-сям із чагарників витикався старий
фундамент, де-не-де височіла купа викинутого з ріки піску
і каміння.

Повстанці вигулькували з заростей, стріляли, а тоді

знову ховалися серед кущів, де їх не було видно. Зарості
були такі густі, що повстанці могли непоміченими

підібратися близько не тільки до річки, а й до нас самих

часто в межах дев яноста метрів. А з такої відстані

влучити в що-небудь могли навіть іракці.
На додачу до всього, у болоті жило стадо водяних

буйволів, які часто швендяли туди-сюди. Чуєш якісь

звуки або бачиш, що рухається трава, і не знаєш, чи то

повстанець, чи тварина.

Ми намагалися виявити винахідливість викликати

авіацію і спалити зарості напалмом.

Цю ідею зарубали.
Я помітив, що з кожною наступною ніччю кількість

повстанців збільшувалася. Стало очевидно, що мене

випробовують. Врешті-решт їм із часом могло би

вдатися зібрати стількох, що я не зумів би вбити їх усіх.
Не те щоб мені не було цікаво спробувати.

Морпіхи запросили ПАНа (передового авіанавідника),
щоби могти викликати авіаналіт на повстанців.

Хлопець, якого їм прислали, був льотчиком у Корпусі
морської піхоти, пілотом, який тимчасово працював на

землі. Він кілька разів пробував спрямувати авіаудари, але
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його запити щоразу відкидали десь вище у ланцюжку

командування.

Мені у той час сказали, що місто вже зазнало таких

страшних руйнувань, що нагорі не хотіли більше ніякої

побічної шкоди.

Не розумію, яким чином спалення купки заростей
і багна могло би призвести до того, щоби Фаллуджа
стала виглядати ще гірше, ніж уже виглядала, але ж я

всього лише «морський котик» і, звичайно ж, нічого не

тямлю у таких складних речах.

Так чи інакше, сам по собі той пілот був добрим
хлопцем. Він не гордував і не гнув кирпу; по ньому взагалі

годі було сказати, що він офіцер. Ми всі його любили

і поважали. І щоби показати йому, що ми на нього не

ображаємося, якомога частіше давали йому подивитись

у приціл гвинтівки. Він ніколи не стріляв.

Крім ПАНа, морпіхи прислали важкоозброєне
відділення, додаткових снайперів, а тоді ще й

мінометників. Мінометники мали кілька мін із білим фосфором;
вони спробували з допомогою мін підпалити зарості. На

жаль, міни змогли випалити на болоті лише малесенькі

цяточки: вони починали горіти а тоді шипіли і гасли,

бо там усюди було надто мокро. Тоді ми спробували
закидати зарості термітними гранатами. Термітна
граната це запалювальний пристрій, який горить із

температурою 22ОО°С і може за кілька секунд пропалити дірку
в шестиміліметровій залізній плиті. Ми пішли на берег
і перекинули ці гранати через річку.

Це так само не спрацювало, тож ми почали

вигадувати всяке самопальне приладдя. Снайперська команда

«морських котиків» і мінометники спрямували на те

багно всю свою креативну мозкову міць. З усіх наших
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планів мені найбільше подобався план творчо

використати заряди у формі кружалець сиру, що їх мали із

собою мінометники. (Ці кружальця використовують

для викидання мін з міномета. Підбиранням
кількості кружалець можна змінювати відстань стрільби.) Ми

засунули кілька таких кружалець у трубу, провели бік-

фордів шнур, налили солярки і додали часовий

детонатор. Тоді перетягли цей пристрій на інший берег і

дивилися, що буде.
Ми добилися досить гарних спалахів, але ніщо з

наших винаходів не дало доброго результату.

Якби-то ми мали вогнемет...

Болото залишилося «насиченим цілями середовищем»,
повним повстанців. Того тижня тільки я набив десь

вісімнадцять чи дев ятнадцять; решта хлопців довели

загальний рахунок до тридцяти чи й більше.

Річка, здавалося, якось особливо вабила поганих

хлопців. У той час як ми пробували різні способи

спалити болотну рослинність, вони випробовували різні
методи переправи.

Найбільш чудернацькою була переправа на

пляжних м ячах.

Пляжні м'ячі та далекобійні постріли

Якось після обіду я чергував на даху, коли з укриття

з явилася група з приблизно шістнадцяти озброєних
повстанців. Вони були в повнозростовій броні та з

важким оснащенням.
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(Пізніше ми з ясували, що то були тунісці, вочевидь,

залучені котроюсь із груп бойовиків воювати з

американцями в Іраку.)
Нічого надзвичайного, за винятком того, що вони

мали при собі чотири величезні барвисті пляжні м ячі.

Я не вірив своїм очам вони поділилися на групи

і полізли в воду, по четверо чоловіків на м яч. Тоді,

використовуючи м ячі як плавзасоби, почали гребти через
річку.

Моїм завданням було не допустити цього, але це не

означало, що я мушу застрелити кожного з них. Ба ні,
я мав берегти набої для майбутніх боїв.

Я підстрелив перший м яч. Четверо чоловіків

заборсались у воді, щоб добратися до решти трьох м ячів.

Бах! Я підстрелив м яч номер два.

Це було досить весело.

Та що там це було дуже весело. Повстанці билися

між собою, їхній хитромудрий план убити американців
тепер обернувся проти них.

Хлопці, мусите це бачити, сказав я морпіхам,
підстреливши м яч номер три.

Вони підійшли до краю даху і дивилися, як

повстанці б ються між собою за останній пляжний м яч. Ті, хто

не міг за нього схопитися, негайно тонули.

Я ще трохи поспостерігав за їхньою бійкою, а тоді

підстрелив останній м яч. Морпіхи позбавили їх дальших

страждань.

То були мої найдивніші постріли. Приблизно тоді ж

я зробив свій найдалекобійніший постріл.

Одного дня групка з трьох повстанців з явилася на

березі вище по течії річки, на відстані десь 1450 метрів. (Це
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трохи менше, ніж миля.) Таке іноді траплялося і раніше,
вони іноді ставали там, знаючи, що ми не стрілятимемо
в них, бо вони надто далеко. Наші інструкції дозволяли
по них стріляти, але відстань була настільки велика, що

це справді не мало сенсу. Очевидно, усвідомивши, що їм

ніщо не загрожує, вони почали кривлятися і насміхатися

з нас, ніби зграйка малолітніх хуліганів.
Підійшов ПАН і став підсміюватися з мене у той час

як я спостерігав за ними в оптичний приціл.
Крісе, та ти нізащо до них не доб єш.

Ну, не можу сказати, що я збирався спробувати, але

слова ПАНа прозвучали для мене майже як виклик.

Підійшли інші морпіхи і сказали мені приблизно те саме.

Коли мені кажуть, що я чогось не можу, я починаю

думати, що насправді можу. Але 1450 метрів це

настільки далеко, що в моєму прицілі навіть не було
передбачено поправки на таку відстань. Тому я подумки

проробив деякі розрахунки і вніс поправку,

користуючись деревом, що стояло за одним з ідіотів, які реготали,
насміхаючись із нас.

Я вистрелив.

Місяць, Земля і зорі зійшлися. Бог дмухнув на кулю,

і я влучив тому бовдурові в живіт.

Двоє його товаришів дременули звідти.

Дістань їх, дістань! закричали морпіхи.
Стріляй!

Припускаю, тепер вони думали, що я можу влучити

в що завгодно під сонцем. Та істина в тому, що мені з біса

пощастило влучити в того, в кого я цілився; я нізащо не

став би стріляти по тих, що бігли.

То виявився один із моїх найдалекобійніших

підтверджених влучних пострілів в Іраку.
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Міфи

Люди думають, що снайпери завжди стріляють на такі

неймовірно далекі відстані. Хоча ми й справді стріляємо
далі, ніж більшість бійців, але, певно, набагато ближче,

ніж думає більшість людей.

Я ніколи не вдавався у вимірювання, наскільки

далеко я стріляю. Насправді відстань залежить від ситуації.
У містах, де я набрав найбільше вбитих, так чи інакше

доводилося стріляти на відстань лише від двохсот до

чотирьохсот метрів. На такій відстані опиняється

більшість цілей, і тому саме на таку відстань треба стріляти.
Інша річ відкрита місцевість. Там типовий постріл

на відстань від семисот до тисячі ста метрів. Якраз тут

і стають у пригоді далекобійні гвинтівки Наприклад
.338. Хтось колись поцікавився, чи є в мене якась

улюблена дистанція. Відповідь проста: чим ближче, тим краще.

Як я вже згадував, ще один загальноприйнятий міф
щодо снайперів що ми завжди цілимось у голову.
Особисто я майже ніколи не цілився в голову, якщо тільки

не мав цілковитої певності, що влучу. А в бою це

трапляється не надто часто. Переважно я цілився в центр

маси стріляв у середину корпусу. Там багато місця,
з яким можна працювати. Байдуже, куди я влучу,

стріляючи у ворога, він однаково впаде.

Назад у Багдад

Я провів над річкою тиждень, а тоді мене відкликали,

замінивши на іншого снайпера з «морських котиків»,
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якого перед тим поранили на операції, але він уже був
готовий знову повернутися до лав. Я як снайпер на цей

момент набрав більш ніж достатньо вбитих; настав час

поступитися місцем іншому.

Командування послало мене на декілька днів назад

у Кемп-Фаллуджа. То була одна з тих небагатьох перерв

у війні, якій я був по-справжньому радий. Після

гарячки міських боїв я був готовий до недовгого відпочинку.

Гаряча їжа і душ це просто розкіш.
Після кількох днів байдикування мені наказали

повернутись у Багдад і знову працювати з «Громом».

Дорогою до Багдада наш «хамер» нарвався на

закопаний фугас. Саморобна міна вибухнула просто за нами;

усі, хто був у машині, перелякалися крім мене та ще

одного хлопця, який перебував у Фаллуджі від самого

початку наступу.

Ми перезирнулися, підморгнули один одному,

закрили очі і знову заснули. Порівняно з місячною

дозою вибухів та подібної фігні, через яку ми пройшли,

фугас то було ніщо.

Поки я був в Іраку, мій взвод послали на Філіппіни

готувати тамтешніх військових до боротьби з

радикальними терористами. Не найзахопливіше завдання. Врешті,
коли вони його виконали, їх знову скерували в Багдад.

З кількома іншими «морськими котиками» я

подався в аеропорт зустрічати їх.

Сподівався на тепле привітання адже до мене

нарешті поверталася моя сім я.

Вони зійшли з літака, обсипаючи нас фразочками на

кшталт:

Привіт, гівнюче.
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І навіть набагато гіршими. «Морські котики»

демонструють надзвичайний рівень володіння лайкою як

і надзвичайний рівень володіння всім, що вони

роблять.

О, заздросте, «морський котик» ім я твоє.

Я поцікавився, чому нічого не чув від них протягом

останніх кількох місяців. По суті, я цікавився, чого це

вони такі заздрісні, адже, наскільки мені було відомо,
вони нічого не знали про те, чим я тут займався.

Як з ясувалося, мій комвзводу підбадьорював їх

розповідями про мої снайперські завдання у Фаллуджі.
Вони сиділи на Філіппінах і забавляли місцевих, а я собі

розважався.

Зрештою вони це перебороли. Згодом вони навіть

попросили мене зробити невелику презентацію моїх

досягнень, з указками і всім таким. Ще одна нагода

застосувати «Паверпойнт».

Розваги з «великими шишками»

Тепер, коли вони повернулися, я приєднався до них

і став брати участь у прямих втручаннях. Розвідка

виявляла якогось виробника вибухових пристроїв чи,

скажімо, фінансиста, давала нам «наводку», а ми йшли

і забирали його. Ми застукували їх рано-вранці
висаджували двері, вривались усередину і брали їх

тепленькими просто з постелі.

Так тривало десь із місяць. На той час прямі
втручання стали цілком рутинним заняттям. Тут, у Багдаді, вони

були відчутно менш небезпечними, ніж у Фаллуджі.
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Ми жили біля Багдадського міжнародного аеропорту
і працювали звідти. Одного дня мій комвзводу підійшов

до мене і подарував командирську посмішку.
Тобі треба трохи розважитися, Крісе, сказав він

мені. Позаймаєшся PSD.

То був такий «котиківський» сарказм. PSD означає

«personal security detail» особиста охорона. Нашому

взводу наказали охороняти високопоставлених

іракських чиновників. Повстанці почали їх викрадати,

намагаючись роздробити уряд. То була дуже невдячна

робота. Досі мені вдавалось її уникати, але, видно, моя

димова завіса вже розвіялась. Я вийшов і подався на

протилежний кінець міста і Зеленої зони. (Зелена зона

була ділянкою в центрі Багдада, створеною як

безпечна зона для союзників та нового іракського уряду. Вона

була фізично відокремлена від решти міста

бетонними стінами і колючим дротом. У стіні було лише кілька

проходів, які пильно охоронялися. Тут розташовувалися
посольства США та інших союзницьких країн, а також

іракські урядові будинки.
Я протримався цілий тиждень.

Іракські офіційні особи так звані офіційні особи

вперто не повідомляли своїм охоронцям робочий

графік чи дані про тих, хто їх супроводжуватиме. При тому

рівні безпеки, якого дотримувалися у Зеленій зоні, це

становило поважну проблему.
Я виступав у ролі «авангарду». Це значить, що я їхав

попереду офіційного конвою, переконувався у безпеці

траси, а потім стояв на посту безпеки і пропускав

машини конвою. У такий спосіб іракські машини могли

швидко проходити контрольні пости, не

перетворюючись на мішені.
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Одного дня я їхав в авангарді конвою, в якому

рухався віце-президент Іраку. Я заздалегідь перевірив

маршрут і прибув на контрольний пункт морської піхоти

за аеропортом.

Багдадськийміжнародний аеропорт розташовувався

на протилежному боці міста від Зеленої зони. Хоча

безпосередньо його територія була безпечна, прилеглі
території та дорога, що вела до в їзної брами, час від часу

потрапляли під випадковий обстріл. Аеропорт становив

пріоритетну мішень для терористів, бо повстанцям

неважко було здогадатися, що будь-що, що перетинає його

браму в той чи інший бік, якось пов язане або з

американцями, або з новим іракським урядом.
Я підтримував радіозв язок з одним зі своїх хлопців

у конвої. Він повідомив мені, хто входить до складу

групи, скільки в ній машин і все таке. Крім того, він сказав,

що в самій голові та в самому хвості колони їде по

армійському «хамеру» чіткі маркери, які я міг передати

вартовим.

Підлетів конвой з «хамером» на чолі. Ми

порахували машини і ось, дійсно, останній «хамер» замикає

колону.

Усе добре.
Аж тут раптом з являються ще дві машини, явно

бажаючи наздогнати конвой.

Морпіхи глянули на мене.

Ці два не мої, сказав я їм.

І що нам робити?
Виведіть свій «хамер» і прицільтеся в них із

кулемета.

Я вискочив на дорогу і підняв автомат, сподіваючись

привернути їхню увагу. Вони не зупинилися.
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У мене за спиною виїхав «хамер», кулеметник

прицілився і клацнув затвором. Усе ще не впевнений, чи

йдеться про викрадення, чи просто ці машини відстали

від конвою, я зробив попереджувальний постріл.
Машини розвернулись і тільки я їх і бачив.

Розладнана спроба викрадення? Водії-камікадзе, яким

забракло мужності?
Ні. Як з ясувалося, це були двоє друзів

віце-президента. Він забув нам про них сказати.

Віце-президент був не вельми задоволений. Як і моє

командування. Мене відсторонили від роботи в

охороні, в чому не було б нічого поганого, якби не те, що весь

наступний тиждень мені довелося провести в Зеленій

зоні та плювати в стелю.

Командування мого взводу намагалося повернути

мене назад для участі в бойових операціях. Але в

«головному сараї» вирішили ще трохи мене

притримати і змусити побайдикувати. Це найгірша тортура для

«морського котика» пропустити бойову операцію.
На щастя, мене затримали не дуже надовго.

Вулиця Хайфа

У грудні 2005 року Ірак готувався до
загальнонаціональних виборів, перших після скинення Саддама і

перших вільних і чесних виборів у цій країні. Повстанці

робили, що лиш могли, щоби не допустити до виборів.
Членів виборчих комісій викрадали наліво і направо.

Деяких розстрілювали просто на вулицях. Так що

можете порозказувати про вашу «негативну кампанію».
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Багдадська вулиця Хайфа була особливо

небезпечним місцем. Після того, як тут було вбито трьох членів

виборчих комісій, армія розробила план захисту

офіційних осіб у цій зоні.

Стратегія передбачала снайперське прикриття.

Я був снайпером. Я був у розпорядженні. Мені навіть

не довелося піднімати руку.
Я приєднався до армійського підрозділу з

Національної гвардії Арканзасу, добрих старих хлопаків,

справжніх бійців.

Люди, які звикли до традиційного поділу між різними
видами військ, можуть подумати, ніби це щось

незвичайне що «морський котик» співпрацює з армією, чи

навіть з морською піхотою, якщо вже на те пішло. Та під
час мого перебування в Іраку види військ були міцно

інтегровані. Будь-яка частина могла зробити так

званий «Запит на сили» (RFF, Request for Forces). Потім цей
запит задовольняли за рахунок будь-якого виду військ,

що був у розпорядженні. Тому якщо підрозділ
потребував снайперів, як-от у цьому випадку, вид військ, який

мав незайнятих снайперів, надав їх.

Між моряками, солдатами та морпіхами завжди

є певні тертя. Та я помічав чимало поваги у ставленні

видів військ один до одного, принаймні під час боїв.

Я однозначно вважаю більшість морпіхів та солдатів,
з якими співпрацював, першокласними бійцями. Так,
винятки були але такі винятки є і на флоті.

Першого ж дня, замельдувавшись на новому місці

призначення, подумав, що мені знадобиться перекладач.

Дехто полюбляв підколювати мене через мій техаський
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акцент, ну але ці селюки Боже ж ти мій! Важлива

інформація надходила від молодших командирів та

офіцерів, які говорили правильною англійською. Однак те,

як розмовляли рядові, котрі ніби ось щойно з

глухого села, було мені неперевершено незрозумілим. Як на

мене, з тим самим успіхом то могла бути й китайська.

Ми почали працювати на вулиці Хайфа
безпосередньо коло того місця, де вбили трьох членів виборчої
комісії. Нацгвардія убезпечувала житловий будинок, що
мав використовуватись як криївка. Тоді я заходив,

вибирав квартиру й облаштовував позицію.

Вулиця Хайфа далеко не Голлівудський бульвар,
хоча якщо ти поганий хлопець, то це місце якраз для

тебе. Вулиця розтяглася на майже три кілометри, від

Брами Асасинів на краю Зеленої зони і далі на

північний захід. Вона була місцем численних перестрілок,
усіляких вибухів, викрадень, замахів що би ви не

назвали, це траплялося на Хайфі. Американські солдати

прозвали її Бульваром Пурпурного серця.

Будинки, які ми використовували для операцій

прикриття, мали 15-16 поверхів, з них відкривався
прекрасний вид на дорогу. Ми пересувалися, наскільки це було
можливо, змінювали позиції, щоби збивати повстанців
з пантелику. Відразуж за власне шосе з одного і з другого

боку вулиці тяглися житлові нетрі, які давали

повстанцям незліченну кількість схронів. Погані хлопці не

мусили добиратися до роботи здалеку.

Тутешні повстанці становили справжню мішанку.
Декотрі були моджахедами, колишніми баасистами або

іракськими військовими. Інші були лояльними до «Аль-

Каїди в Іраку», або до Садра чи когось іншого з

тамтешніх навіжених. Спершу вони носили чорні або часом
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зелені пов язки, але як тільки втямили, що це їх

вирізняє, почали ходити у звичайному цивільному одязі, як

і всі інші. Вони хотіли змішатися з цивільними, щоби

нам було тяжче розібрати, де хто. Вони були боягузами,
які мало того що ховалися за жінками і дітьми, то ще й,

мабуть, сподівалися, що ми вб ємо тих жінок і дітей, бо

вважали, що це спрацює на їхню користь, адже ми таким

чином станемо виглядати дуже поганими.

Якось по обіді я спостерігав за підлітком, що чекав

унизу на автобус. Коли автобус під їхав, з нього висіла

група трохи старших підлітків і молодих людей. Раптом

малий, за яким я дивився, обернувся і дуже швидко

пішов у протилежному напрямку.

Група швидко наздогнала його. Один із групи

витягнув пістолет і схопив малого рукою під шию.

Як тільки він це зробив, я почав стріляти. Малий,
якого я захищав, утік. Я зняв двох чи трьох горе-викрадачів,

решта розбіглися.
Сини членів виборчих комісій становили

привабливу мішень. Повстанці тиснули на сім ї членів виборчих
комісій, щоби змусити їх відступити і не брати участі
в підготовці виборів. Або ж вони просто вбивали

членів їхніх сімей і це ставало пересторогою для інших.

Йшлося про те, щоби не допомагати уряду, не

проводити виборів, навіть не голосувати.

Сальність і сюрреалізм

Якось увечері ми розмістилися у квартирі, яку

вважали покинутою, бо вона стояла порожньою, коли ми
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прибули. Я працював на зміну з іншим снайпером, тож

у свій вільний час пішов подивитись, чи нема там

чогось такого, що могло би скрасити моє сидіння в засідці.
У висунутій шухляді столу я побачив різноманітну

сексуальну білизну. Трусики з вирізом, пеньюари речі,
які справляли враження.

Правда, не мого розміру.
У тих будинках нам часто траплялася чудернацька,

майже сюрреалістична мішанка речей, предметів, які

в найкращому разі виглядали як щось не на своєму

місці. Так само як шини, що їх ми знайшли на даху у

Фаллуджі, або як коза, замкнена в туалеті однієї з квартир

на вулиці Хайфа.
Наткнешся на щось таке а тоді цілісінький день

ламаєш собі голову, як воно туди потрапило. Через якийсь

час дивовижне починало здаватися природним.

Не дивували натомість телевізори і супутникові
антени. Вони були всюди. Навіть у пустелі. Багато разів ми
натикалися на поселення кочівників із наметами

замість будинків, часом із лише парочкою тварин, навколо

наметів абсолютно відкритий простір. Однак навіть

з тих наметів стирчали супутникові тарілки.

Дзвінки додому

Якось уночі я чергував на прикритті і все було тихо.

Ночі у Багдаді зазвичай бували спокійні. Повстанці в

такий час не нападали, знаючи, що ми маємо технологічну

перевагу, зокрема прилади нічного бачення та

інфрачервоні сенсори. Тому я вирішив вибрати хвилинку
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і зателефонувати додому, до дружини, просто щоби дати
їй знати, що я згадую про неї.

Я витягнув супутниковий телефон і набрав свій

домашній номер. Переважно, розмовляючи з Таєю,

говорив їй, що я на базі, навіть якщо насправді був на

чергуванні чи десь у полі. Я не хотів, щоб вона непокоїлася.

А от цієї ночі чомусь сказав їй, де я насправді.
У тебе все добре? спитала вона.

Так, усе добре, тут нічого не відбувається.
Ну, я встиг проговорити ще два чи три речення, а тоді

раптом з вулиці почали стріляти по будинку, де я був.
Що це? спитала вона.

А, нічого, безтурботно відповів я.

Звичайно ж, саме в момент, коли я це говорив, вогонь

особливо посилився.

Крісе?
Ну, думаю, мені треба йти, сказав я їй.

У тебе все гаразд?
Ага. Усе добре, збрехав я. Нічого не

відбувається. Я потім передзвоню.

І тут у стіну біля мене влетіла граната з РПГ. Уламки

стіни бризнули мені в лице, залишивши кілька міток

і тимчасових татуювань з ласки повстанців.

Я кинув телефон і почав відстрілюватися. Помітив

чоловіків на вулиці та зняв одного чи двох; снайпери,
які були зі мною, зняли ще кількох, перш ніж решта

втекли, рятуючи свої шкури.

Коли бій закінчився, я схопив телефон. Батареї сіли,
тож я не міг передзвонити.

Наступні дні виявилися досить напруженими, тому

мені випала нагода зателефонувати Таї лише через два-

три дні; я спитав, як вона там.
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Піднявши трубку, вона зразу ж розплакалася.

З ясувалося, що я не натиснув «відбій», коли відклав телефон.
Тож вона чула весь бій, з пострілами і лайками, поки не

сіли батареї. Що, ясна річ, сталося несподівано і

посилило Таїну тривогу.
Я намагався її заспокоїти, але сумніваюся, що сказане

мною насправді притамувало її хвилювання.

Вона завжди добре трималася і наполягала, щоб я

нічого від неї не приховував. Тая стверджувала, що її уява

набагато гірше, ніж будь-що, що могло статися зі мною.

Ну, не знаю.

Під час своїх бойових служб я ще кілька разів дзвонив

додому в періоди затишшя в боях. Загальний темп подій

був такий напружений і безперервний, що я не мав

багато альтернатив. Ждати, поки повернуся в табір, означало
чекати тиждень або більше. Та навіть і тоді, хоча я так

чи інакше подзвонив би за першої ж можливості, така

можливість випадала не часто.

До того ж я звик до боїв. Те, що по мені стріляють,
всього лише частина моєї роботи. Граната з РПГ? Просто
ще один день на робочому місці.

Тато розповідав, що одного разу я подзвонив йому на

роботу після досить тривалого періоду, коли не мав

змоги телефонувати. Він підняв трубку і був здивований,
коли почув мій голос.

Ще більше він був здивований тим, що я шепочу.

Крісе, а чого це в тебе такий приглушений голос?

спитав він.

Тату, я на завданні. Не хочу, щоби вони почули,

де я.

А, відповів він, дещо приголомшений.
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Сумніваюся, що насправді я був настільки близько

до ворога, щоби вони могли мене почути, але батько

клянеться, що через кілька секунд у тлі пролунали

постріли.

Мушу йти, сказав я, перш ніж він зміг би

додуматися, що це за звуки. Я передзвоню.

Батько каже, що через два дні я передзвонив зі

словами вибачення, що закінчив розмову так раптово. Коли

він запитав, чи те, що він тоді чув, було початком

стрілянини, я змінив тему.

Заробляючи собі репутацію

Мої ноги і далі боліли після того, як мене привалило

камінням у Фаллуджі. Я не хотів надто їх

перенапружувати, бо боявся, що через цю травму мене можуть

відсторонити. Час від часу я приймав ібупрофен і прикладав

лід от і все. У бою, звісно, біль мені не дошкуляв: на

адреналіні нічого не відчуваєш.
Незважаючи на біль, мені подобалася моя робота.

Може, насправді в війні нема нічого веселого, але я

однозначно отримував задоволення. Мені моя робота була
до смаку. На той час я вже заробив деяку репутацію як

снайпер. Я мав багато підтверджених убитих. Тепер це

вже була дуже непогана кількість як на такий малий

період (щиро кажучи, як і на будь-який період).

Крім хлопців з мого підрозділу, люди насправді не

знали ні мого імені, ні як я виглядаю. Але про мене

ходили чутки, а моє перебування у цьому місці постійно

підкріплювало мою репутацію.
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Здавалося, хоч де би я не зайняв позицію, матиму

ціль. Інших снайперів це почало трохи дратувати, бо

вони могли провести на позиції ціле чергування, ба

цілих декілька днів і не побачити взагалі нікого, не те

що повстанця.

Одного разу Смурф, мій товариш із «морських

котиків», коли ми зайшли у квартиру, почав ходити за мною.

Де розміщуєшся? запитав він.

Я роззирнувся і знайшов місце, яке мені здалося

найбільш підхожим.
Та отут, сказав я йому.

Добре. Тоді забирайся звідси. Я займу це місце.
То займай, не став заперечувати я.

Я пішов і знайшов собі інше місце і майже зразу

мав убитого.
Якийсь час здавалося, що хоч що би я не робив, події

відбуваються просто переді мною. Я нічого не

вигадував на кожен мій постріл були свідки. Може, я бачив

трохи далі, ніж інші, може, краще передбачав клопоти.

Або, найімовірніше, мені просто щастило.

Якщо припустити, що бути мішенню для людей, які

хочуть тебе вбити, це щастя.

Якось ми сиділи в будинку на вулиці Хайфа, де було
стільки снайперів, що єдиною придатною бійницею

для мене залишалося малесеньке віконце над унітазом.
Я мусив весь час стояти.

І тим не менше я вбив двох.

Просто мені збіса щастило.

Одного дня ми отримали розвіддані, що повстанці

використовують цвинтар на краю міста біля Кемп Індепен-

денс в аеропорту, щоби переховувати зброю і вчиняти
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напади. Єдиною моєю можливістю отримати добрий
вид на те місце було видертися на височенний кран.

Опинившись нагорі, я мусив перелізти на ажурну
платформу.

Не знаю, наскільки високо я піднявся. І не хочу

знати. Я не люблю висоту в мене яйця підкочуються до

горла від самої думки про це.

З крана я справді мав гарний вид на цвинтар, що

починався метрів за сімсот.

Я так і не стріляв звідти. Я нічого не бачив, крім
жалобників і похоронів. Але спроба була варта витрачених

зусиль.

Крім того, що ми повинні були шукати людей із

саморобними вибуховими пристроями, ми мали дивитися

і за самими бомбами. Вони траплялися всюди часом

навіть у житлових будинках. Одній нашій групі посеред
білого дня дико пощастило бомба вибухнула відразу
після того, як вони знялися і вийшли з будинку.

Нацгвардія використовувала для пересування «Бред-
лі». «Бредлі» трохи нагадує танк, бо має башту з

кулеметом, але насправді це транспортер і розвідувальна
машина залежно від конфігурації.

Думаю, він розрахований на те, аби вміщати шістьох

чоловік. Ми умудрялися впихатися в нього ввісьмох, а то

й удесятьох. Усередині жарко, задушливо і клаустрофоб-
но. Якщо тільки ти не сидиш біля самої рампи, нічого

назовні не бачиш. Мусиш потерпіти і почекати, доки

тебе доставлять на місце.

Одного разу «Бредлі» забирали нас зі снайперської

операції. Ми тільки-тільки звернули з Хайфи в одну

з бічних вулиць, як раптом: бабах! Під нами вибухнув
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чималенький фугас. Корма машини піднялася а тоді

знову хляпнулася на землю. Потягло димом.

Я бачив, що хлопець навпроти мене розкриває рота,

але нічого не чув: мене оглушило вибухом.
Навіть не помітив, як «Бредлі» знову почав рухатися.

То був міцний горішок. Коли ми повернулися на базу,
командир лише відмахнувся:

Навіть гусениці не злетіли, сказав він.

Командир виглядав майже розчарованим.

Це стереотип, одначе це правда: на війні люди тісно

здружуються. А потім обставини різко змінюються. Я тісно

здружився з двома хлопцями із Нацгвардії, ми справді
стали добрими друзями: я довіряв їм своє життя. А нині

не зможу згадати, як їх звали, навіть якби від цього

залежало моє все. І навіть не впевнений, що міг би описати їх

так, щоби було видно, як багато вони для мене значили.

Я дуже добре зійшовся з тими хлопцями з Арканзасу,
можливо, тому, що ми були хлопцями зі села.

Ну, добре, вони були рогулями. Бувають просто

селюки, як-от я, а бувають рогулі цілком окремий

різновид селюків.

Рухаємось далі

Надійшли і проминули вибори.
Американські ЗМІ роздули з виборів іракського уряду

бозна-яку подію, але для мене це взагалі не було подією.
Того дня я навіть нікуди не виходив; я дивився новини

про них по телевізору.
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Я ніколи по-справжньому не вірив, що іракцям
вдасться перетворити свою країну на дійсно діючу

демократію, хоча в якийсь момент мені здавалося, що

такий шанс існує. Не знаю, чи я зараз у це вірю. Це дуже

корумповане місце.

Але я ризикував життям не задля того, щоби
принести демократію в Ірак. Я ризикував життям заради своїх

товаришів та щоби захистити своїх друзів і

співвітчизників. Я пішов воювати за свою країну, а не за Ірак. Моя

країна послала мене туди, щоб уся їхня фігня не досягла
наших берегів.

Я ніколи не воював за іракців. Мені від усього серця
на них насрати.

Невдовзі після виборів мене скерували назад у мій взвод

«морських котиків». Час нашого перебування в Іраку
добігав кінця, і я почав чекати повернення додому.

Перебування в таборі в Багдаді означало, що я мав

власну кімнатчину. Мої особисті речі помістилися в

чотири чи п ять крейсерських рундуків, дві великі

скриньки «Стенлі» на коліщатах і в купу різнокаліберних
наплічників. (Крейсерський рундук сучасний аналог

флотського рундука; він водонепроникний і близько

метра завдовжки.) На бойових службах ми
напаковуємося по зав язку.
А ще я мав телевізор. На вулицях Багдада на лотках

можна було знайти всі найсвіжіші фільми на піратських
DVD. Я купив колекційний набір фільмів з Джеймсом

Бондом, трохи Клінта Іствуда, Джона Вейна я люблю

Джона Вейна. Особливо я люблю його ковбойські

фільми; думаю, це природно. Найулюбленіший певно,

«Ріо Браво».
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Крім фільмів, я багато грав у комп ютерні ігри
з них я особливо любив «Команд енд конкер». У Смур-

фа була «Плейстейшн», і ми з ним присіли на «Гольф із

Тайгером Вудсом».
Я його взував.

Операції, «вертушки» і висоти

Коли в Багдаді стало спокійніше, принаймні на якийсь

час, «головний сарай» вирішив, що хоче відкрити базу

«морських котиків» у Хаббанії.

Хаббанія розташована за дев ятнадцять кілометрів
на схід від Фаллуджі, у провінції Анабар. То було не аж

таке лігво терористів, як Фаллуджа, але і не Сан-Дієго.

Це та місцевість, де перед першою війною в Затоці Сад-

дам будував хімічні заводи для виробництва зброї
масового знищення на кшталт нервово-паралітичного
газу і т. п. У Хаббанії Америку підтримувало не надто

багато людей.

Та все ж там була база армії США, де

розташовувався славетний 506-й полк, «Банда братів». Вони тільки-но

повернулися з Іраку і, як би це м якше сказати, попри

все, ні хріна не прошарили, що таке Ірак. Думаю, кожен

має вчитися на власних помилках, набиваючи ґулі.
Хаббанія виявилася справжньою шпичкою в сраці.

Нам дали покинутий будинок, але він і близько не

відповідав нашим потребам. Ми мусили збудувати ТОК
тактичне оперативне командування щоби розмістити
всі комп ютери й апаратуру зв язку, потрібні для нашої

підтримки на завданнях.
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Наш бойовий дух пригас. Ми не робили нічого

корисного для війни; ми працювали столярами. Це почесна

професія, але не наша.

Тая:

Саме під час цієї бойової служби лікарі зробили тести

і чомусь вирішили, що в Кріса туберкульоз. Йому сказали,

що від цієї хвороби він помре.

Пам ятаю, як я розмовляла з ним відразу після того,

як він отримав цю звістку. Він поставився до неї по-

фаталістськи. Він уже змирився з тим, що помре, і

хотів, щоби це сталося там, а не вдома від хвороби, з якою

він не міг би поборотися зброєю чи кулаками.

Це немаєзначення, сказав він мені. Язагину, а ти

знайдеш собі когось іншого. Люди тут постійно гинуть.

А їхні дружини живуть далі і знаходять собі інших.

Я намагалася йому пояснити, що для мене він

незамінний. Коли це його не похитнуло, я вдалася до іншого,

не менш важкого аргументу:

Але в тебе є наш син, сказала я.

Ну і що? Знайдеш собі когось іншого, і він буде його

виховувати.

Думаю, Кріс так часто бачив смерть, що повірив,
ніби людину можна замінити. Мені це страшно боліло.

Він справді в це вірив. Я досі не люблю про це згадувати.
Він думав, що немає нічого кращого, ніж загинути в бою.

Я намагалася переконати його в іншому, але він не

повірив. Тести зробили заново, і виявилося, що Кріс здоровий.
Але його ставлення до смерті таким і залишилося.
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Коли табір було влаштовано, ми почали займатися

прямими втручаннями. Нам повідомляли ім я та

місцезнаходження, як припускалося, повстанця, ми вривалися

в його дім уночі, а тоді здавали його і всі зібрані докази
в DIF - Detention and Interrogation Facility, заклад
утримання та допитів, а по-простому в тюрму.

На кожному кроці ми робили фотознімки. Не йшлося

про туристичні красоти ми прикривали свої задниці,

а також, що важливіше, задниці своїх командирів.

Фотографії підтверджували, зокрема, що ми не били

затриманих.

Більшість цих операцій були рутинними, без

особливих клопотів і майже без опору. Все ж однієї ночі один
з наших хлопців зайшов у будинок, де доволі
опецькуватий іракець вирішив, що по-доброму не дасться, і

почав відбиватися.
Ось як ми це побачили: наш побратим «морський

котик» дістав прочухана. Сам він сказав, що просто

послизнувся і не потребує допомоги.

Думаю, ви це можете розуміти, як хочете. Ми

кинулися гуртом і схопили жирдяя, перш ніж він устиг

наробити шкоди. Нашого друга якийсь час дражнили

його «послизанням».

Переважно на цих завданнях ми мали фотографію
особи, яку треба було взяти. У такому випадку решта

розвідданих також, як правило, була цілком точною.

Підозрюваний майже завжди перебував там, де і мав бути,
і події розгорталися в основному так, як ми планували.

Але в деяких випадках затримання проходило не

настільки гладко. Ми почали усвідомлювати, що якщо

нема фотографії, довіряти розвідданим не варто. А ще,
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маючи, що американці забирають підозрюваних, люди
почали доносити, щоби владнати якісь свої сварки чи

кривди. Вони зверталися до армії чи якоїсь іншої влади

І іаявляли, що такий-то такий допомагає повстанцям

чи вчиняє ще якийсь злочин.

Для арештованого нами все це було вкрай
неприємним, але я не надто тим переймався. Це просто ще раз

доводило, наскільки зіпсована ця країна.

На другий погляд

Одного дня армія попросила надати снайперське

прикриття конвою 506-го, який ішов на базу.
Я виїхав з невеликою групою, і ми зайняли три- чи

чотириповерховий будинок. Я розмістився на

останньому поверсі й почав стежити за місцевістю. Невдовзі

на дорозі з явився конвой. Поки я спостерігав за

прилеглою місцевістю, з будинку біля дороги вийшов чоловік

і почав пересуватися в тому напрямку, де мав проїхати
конвой. При ньому був АК.

Я вистрелив у нього. Він упав.

Конвой їхав далі. Підійшла групка іракців і скупчи-

лася навколо чоловіка, якого я застрелив, але наскільки

я бачив, ніхто не робив ніяких погрозливих рухів у бік

конвою ані не виглядав так, ніби збирається напасти на

нього, тому я не стріляв.

Через кілька хвилин я почув по радіо, що армія
вислала підрозділ, щоби розслідувати, чому я його

застрелив.

Що?
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Я вже розказав армійському командуванню по радіо,
що сталося, але зв язався ще раз і повторив. Я був
здивований мені не повірили.

Командир танка вийшов допитати дружину

загиблого. Вона сказала, що її чоловік ішов у мечеть і ніс Коран.
Ага-ага. Сміховинна історія, проте офіцер, який,

припускаю, був в Іраку не дуже довго, мені не повірив.
Солдати почали шукати автомат, але за цей час навколо

вбитого побувало стільки людей, що автомат уже давно зник.

Танковий командир показав на мою позицію:

Стріляли звідти?
Так, так, сказала жінка, яка, природно, не могла

знати, звідки стріляли, бо її тоді не було ніде поблизу.
Я знаю, що він з армії, бо на ньому армійська форма.

Ну а я був у другій кімнаті від вікна, прикритий

ширмою, вдягнений у сірий жакет поверх камуфляжу
«морських котиків». Може, вона галюцинувала у своєму горі,
а може, просто сказала перше-ліпше, думаючи, що це

завдасть мені лиха.

Нас відкликали на базу, і весь взвод зняли з операцій.
Мені сказали, що я «недоступний для операцій»: я не міг

покидати базу, поки 506-й полк займався

розслідуванням інциденту.
Полковник хотів мене допитати. Зі мною пішов наш

офіцер.
Ми всі були обурені. Інструкцій було дотримано,

я мав купу свідків. Хто завалив роботу, то це армійські
«слідчі».

Мені було нелегко притримати язика. У якийсь

момент я сказав армійському полковникові: «Я не стріляю
в людей із Кораном я би з радістю, але цього не

роблю». Думаю, це було трохи занадто.
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Ну, все ж через три дні та після бозна-скількох інших

«розслідувань» до них нарешті дійшло, що я все зробив

правильно, і справу закрили. Але коли полк попросив

у нас снайперського прикриття, ми послали їх до такої-

то матері.
Як тільки я когось підстрелю, ви тут же почнете

мене судити і розстріляєте, сказав я. Фіг вам.

Однаково ми через два тижні поверталися додому.

Не рахуючи кількох прямих втручань, більшу частину

часу я провів, граючи у відеоігри, дивлячись порнуху

і качаючись.

Я закінчив цю бойову службу з неабиякою кількістю

підтверджених убитих. Більшість із них я набрав у

Фаллуджі.
Карлос Норман Хенкок II, найславетніший

представник снайперської професії, справжня легенда, набрав
дев яносто три підтверджених убитих за три роки на

в єтнамській війні.

Не кажу, що мій клас настільки ж високий, я

завжди вважав і вважатиму його найвидатнішим

снайпером усіх часів але принаймні суто за рахунком я

наблизився до того, щоби люди почали думати, нібито

я проробив збіса велику роботу.



>111

СІМЕЙНІ КОНФЛІКТИ

Гоя;

Ми вийшли на льотне поле чекати прибуття літака.

Там було ще кілька дружин з дітьми. Я пішла з нашим

малим і почувалася дуже збудженою. Була на сьомому

небі від щастя.

Пам ятаю, я обернулася до однієї з жінок і сказала:

«Хіба це не прекрасно?Хіба це не хвилююче?» Вона

відповіла тільки: «Ех». Я собі подумала, ну, може, для мене це

все іще щось нове. Пізніше та жінкарозлучилася зі своїм

чоловіком, «морським котиком» із Крісового взводу.

Зв язки

Я виїхав зі Штатів місяців сім тому, через десять днів

після народження сина. Я любив його, але, як я вже

згадував, у нас не було нагоди встановити зв язок.

Новонароджені це просто клубок потреб: нагодуй його, пе-

репеленай, приспи. Тепер він уже був особистістю. Він
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повзав. Він був уже більше індивідуумом. Я бачив, як він

росте, на фотографіях, які Тая мені надсилала, але тепер

це було набагато сильніше враження.

Він був моїм сином.

Ми лежали на підлозі в піжамах і гралися. Він повзав

по мені, а я його підганяв і всюди носив. Навіть

найпростіші речі як-от те, що він торкався мого лиця, були
радістю.

Проте повернення додому з війни однаково було
шоком. Одного дня ми воювали. Наступного дня ми

перетнули річку біля авіабази ель-Такаддум (відомої в нас

як TQ) і повернулися у США.

Одного дня війна, наступного дня мир.

Щоразу, коли повертаєшся із війни додому, це якось

дико. Особливо у Каліфорнії. Найпростіші речі можуть
тебе роздратувати. Візьмімо дорожній рух. Ти їдеш,

усюди повно машин, божевілля якесь. Ти постійно думаєш

про фугаси: бачиш якесь сміття і викручуєш кермо.

Ти поводишся агресивно щодо інших водіїв, бо саме так

воно є в Іраку.
Мені довелося зачинитися і нікуди не вилазити десь

зо тиждень. Думаю, саме тоді в нас із Таєю почалися

проблеми.

Ми обоє вперше стали батьками, і між нами були
розбіжності, які бувають у всіх у питанні дітей. Наприклад,
спільне спання поки мене не було, Тая спала з сином

в одному ліжку. Коли я повернувся, захотів це змінити.

І ми трохи розійшлися в цьому питанні. Я вважав, що він

має спати у своєму ліжечку, у своїй кімнаті. Тая

ставилася до цього як до посягання на її зв язок із сином. На її

думку, ми мали поступово привчити його спати окремо.
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Я ставився до цього цілком інакше. Я вважав, що діти

повинні спати у своїх ліжках у своїх кімнатах.

Зараз я знаю, що такі, як оце, питання загально-

поширені, але до всього додавався стрес. Вона кілька

місяців ростила його цілком сама, а тепер я втручався

у вироблені нею звички. Вони були страшенно
близькими, і я вважав, що це прекрасно. Але я також хотів бути
з ними. Я не хотів ставати між ними, я просто хотів

повернутися у сім ю.

Як з ясувалося, все це не було проблемою для мого

сина; спав він чудово. І в нього досі дуже тісні

відносини з мамою.

Життя вдома мало і свої цікаві моменти, хоча ті, котрі
більш драматичні, були дуже своєрідними. Наші сусіди
і близькі друзі з повагою ставилися до того, що мені

потрібен час, щоби пройти «декомпресію». Коли цей час

минув, вони влаштували невелике барбекю, щоби

відсвяткувати моє повернення.

За моєї відсутності всі вони були дуже помічними.

Сусіди навпроти домовилися з кимсь, щоби підстригати
наш газончик, що було для нас великою підмогою і

полегкістю також і з фінансового боку, а ще зняло з Та-

їних плечей частину тягаря, який вона двигала за моєї

відсутності. Це здається дрібничкою, та для мене це була
дуже велика річ.

Після повернення, природно, займатися такими

речами стало моїм обов язком. У нас був малесенький
задній дворик; підстригти траву на ньому займало якихось

п ять хвилин. З одного боку дворика росли виткі

троянди, які обвивали наші деревця декоративного пасльону.

На деревцях цілий рік цвіли фіолетові квіточки.
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У поєднанні ці квіти виглядали дуже гарно. Однак

троянди мають такі колючки, що можуть

проштрикнути навіть бронежилет. Щоразу, коли я підстригав траву

і доходив до того боку, вони мене кололи.

Якось троянди дозволили собі забагато і роздерли

мені бік. Я вирішив розібратися з ними раз і назавжди.

Підняв газонокосарку на висоту грудей і підрівняв тих
нахаб (і троянди, і деревця).

Що? Та ти жартуєш? вигукнула Тая. Ти що,

підрізаєш кущі газонокосаркою?
Ну, але ж спрацювало. Більше вони мене не кололи.

Я й справді робив деякі відверто дурні речі. Мені

завжди подобалося розважатися і змушувати людей

усміхатись і реготати. Якось одного дня я побачив з

кухонного вікна нашу сусідку ту, що з боку заднього дворика,

тож я встав на стілець і постукав у вікно, щоби

привернути її увагу. А тоді показав їй сраку. (Її чоловік пілот

у ВМФ, тому я впевнений, що вона знайома з такими

речами.)
Тая закотила очі. Думаю, її це розважило, хоча вона

не хотіла в цьому зізнатися.

Хто так робить? поцікавилась вона.

Ну, але ж вона сміялася? відповів я.

Тобі тридцять років. Хто так робить? повторила

Тая.

Я маю в собі щось таке, що люблю розігрувати людей,
мені подобається змушувати їх реготати. Не можна весь

час робити одне й те саме я хочу, щоби їм було весело.

Щоби вони качалися від сміху. Чим сильніше, тим

краще. Перше квітня особливо тяжкий день для мене та

моєї сім ї, правда, переважно через Таїні розіграші, а не

через мої. Думаю, ми обоє любимо добре посміятися.
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Що сумніше то це те, що я був надзвичайно
нестриманим. Я завжди заводився з півоберта, ще до того, як став

«морським котиком». Але тепер я став значно вибухові-
шим. Якщо мене хтось підрізав не надто рідкісне
явище в Каліфорнії мені буквально падала планка. Я міг

зігнати нахабу з дороги, міг навіть зупинитися і

надавати йому копняків.

Мені треба було навчитися не дратуватися.

Звичайно, у репутації «морського котика» є свої переваги.

На весіллі моєї швагерки я розговорився зі священи-

цею (то була жінка). У якийсь момент вона помітила

виступ на моєму жакеті.

Ви маєте пістолет? запитала вона.

Так, маю, сказав я, пояснивши, що я військовий.

Вона могла не знати, що я «морський котик», а

могла і знати: хоч я їй цього не сказав, але чутки ширяться.

Коли вона вже була готова почати церемонію, але не

могла допроситися гостей бути тихо і посідати на місця, то

підійшла до мене, поплескала по спині, а тоді сказала:

Чи не можете ви попросити їх сісти?

Можу, відповів я.

Мені навіть не дуже довелося підвищувати голос,

щоби церемонія нарешті могла розпочатися.

Тая:

Люди говорять про фізичну любов і потребу, коли хтось

повертається додому після довгої відсутності, десь так:

«Я хочу здерти з тебе весь одяг». Таке-от.
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Теоретично я теж так почувалася, але реальність

була інша.

Я мусила знову з ним познайомитися. Це було дивно.

Я мала стільки очікувань. Коли їх забирають на бойову
службу, ви скучаєте за ними, хочете, щоби вони

повернулися, та коли вони нарешті знову вдома, дійсність є далекою

від ідеалу. А вам хочеться, щоби вона була ідеальною.

Залежно від бойової служби та від того, що я пережила, мої

емоціїтежрізнилися від суму дороздратування і злості.

Коли він повернувся з цієї бойової служби, я

почувалася мало не засоромленою. Я зовсім недавно вперше стала

матір'ю і місяцямиробила різні речі на свій лад. Ми обоє

змінювалися і росли в цілком різних світах. Він не мав

відомостей із перших рук про мене, а я не мала

відомостей про нього.

І я прикро почувалася щодо Кріса. Він запитував, що

не так. Між нами виникла дистанція, і жоден із нас не міг

ні виправити цього, ні навіть поговорити про це.

Вривання

Ми мали довгу перерву, перепочинок від війни, але весь

час були зайняті: тренувалися, а в деяких випадках

здобували нові вміння. Я пішов на курси, які вели

агенти ФБР та офіцери ЦРУ і АНБ. Вони вчили мене таким

речам, як-от, наприклад, відмикати замки відмичкою
і викрадати машини. Мені це дико подобалося. І те, що

це відбувалось у Новому Орлеані, також не заважало.

При оказії навчання (а вчили нас зливатися з

середовищем і йти працювати під прикриттям) я культивував
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свого внутрішнього джазмена і відростив собі

еспаньйолку. Робота з відмичками оце дійсно круть! Ми

працювали з найрізноманітнішими замками; наприкінці
занять, думаю, не було замка, який міг би зупинити

мене чи будь-кого з мого класу. Викрадати машини було
трохи тяжче, але я й тут давав собі раду.

Нас учили вдягати на себе камери та підслуховуваль-
ні пристрої так, щоби нас не «розкололи». Щоби

довести, на що ми здатні, ми мусили пронести ці пристрої
в стрип-клуб і принести відеодокази, що ми там

побували.

На які жертви тільки не підеш заради своєї країни...
Я викрав машину з Бурбон-стрит, і це становило

частину випускних іспитів. (Потім я мав повернути її на

місце; наскільки мені відомо, власник так ні про що і не

дізнався.) На жаль, усі ці вміння забуваються я досі

можу відімкнути замок відмичкою, але тепер це займає

в мене більше часу. Якби я хотів стати на слизьку

доріжку, мені б довелося ще трохи підівчитися.

Крім більш-менш нормальних ротацій, були й курси

ресертифікації зі стрибків з парашутом.

Стрибки з літака (або, краще сказати, безпечне

приземлення після стрибка з літака) це важливе вміння,

проте небезпечне. Чорт забирай, я чув, що в армії
прийнято вважати, що коли 70 відсотків хлопців із

частини у бойових умовах приземляються достатньо вдало,

щоби бути в змозі зібратися і воювати, то це хороша

цифра.
Лише подумайте: з тисячі хлопців трьомстам не

вдається. Для армії дрібничка.
Оу-кей.
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Я поїхав у Форт-Беннінг, щоби тренуватися там з

армійськими, відразу після того, як став «морським

котиком». Думаю, мені варто було зрозуміти, у що я

вляпався, ще першого ж дня, коли солдат відразу ж переді
мною відмовився стрибати. Ми всі стояли і думали

поки інструктори панькалися із ним.

Я і так боюся висоти, і цей інцидент анітрохи не

додав мені впевненості в собі. «Чорт забирай, думав я,

що ж він таке бачить, чого я не бачу?»
Будучи «морським котиком», я мусив показати

добрий приклад або принаймні не виглядати боягузом.
Коли його забрали з дороги, я заплющив очі і пірнув
сторчголов.

Під час одного з цих стрибків із примусовим

розкриттям парашута (стрибок, у якому витяжний парашут
витягується автоматично, без твого втручання, процедура,

яку зазвичай застосовують для початківців) я зробив
помилку після відокремлення від літака подивився, чи

розкрився мій парашут.

На інструктажах вчать, що цього робити не

можна. Я саме думав, чому і тут мій парашут витягнувся

з ранця. Моє почуття величезного полегшення, що

парашут розкрився і що я не розіб юся об землю, було
затьмарене опіками від строп з обох боків лиця.

Вчать не дивитися вгору саме для того, щоби тебе

не вдарило стропами, коли вони пролітають біля твоєї

голови під час відкриття парашута. Деяких речей
доводиться вчитися, набиваючи ґулі.

А ще є нічні стрибки. Ти не бачиш, як насувається

земля.

Ти знаєш, що мусиш впасти на бік і перекотитись, але

коли? Я сказав собі: як тільки щось відчую перекочуюся.
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Як тільки... як тільки... як т-і-ль-к-и!!! Здається, щоразу

на нічних стрибках я бився головою...

Я б сказав, що віддавав перевагу вільним стрибкам, а не

з примусовим розкриттям. Не те щоб вони мені більше

подобалися, просто так було набагато краще. Це ніби

вибрати розстріл, а не повішання.

У вільних стрибках спускаєшся значно повільніше

і більше пануєш над ситуацією. Я знаю про купу відео,

де люди роблять різні штуки-трюки і взагалі

прекрасно проводять час у затяжних стрибках. Це не для мене.

Я весь час стежу за наручним альтиметром. Як

тільки він показує потрібну висоту, тієї ж миті я смикаю

кільце.

Під час мого останнього стрибка з армією під мене

підліз інший парашутист. Коли таке стається, купол

нижнього парашута забирає повітря у твого. Ефект
спускаєшся набагато швидше.

Наслідки можуть бути цілком драматичними,
залежно від обставин. У цьому випадку я був за двадцять

метрів від землі. Я гепнувся звідти, а кілька гілок і твердий

ґрунт мало не вибили з мене дух. Я відбувся синцями,

подряпинами і кількома зламаними ребрами.
На щастя, то був останній стрибок на курсах. Ми

з ребрами якось дали собі раду, тішачись, що це вже все.

Звичайно, хоч яким неприємним є десантування, та

воно краще, ніж десантування з вертольота по линві.

Десантування по линві, можливо, виглядає круто, але

один хибний рух і тебе може закинути в Мексику. Або

в Канаду. А може, навіть у Китай.
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Як не дивно, я люблю вертольоти. Під час цієї
підготовки мій взвод працював із МН-6 «Літл Берд». Це
малесенькі та дуже швидкі розвідувально-ударні
вертольоти, пристосовані для спецоперацій. На наших моделях

по обидва боки є лавочки, на кожну з яких можуть сісти

по три «морські котики».

От їх я любив.

Так, вилізати туди було смертельно страшно. Але

коли пілот злітав, коли ми опинялися в повітрі мене

це заводило. Я відчував величезний наплив

адреналіну летиш і низько, і швидко. Це щось надзвичайне.

Рух вертольота тримає тебе на місці, ти не відчуваєш
навіть вітру.

Ну і що вже там якщо впадеш, то нічого не відчуєш.

Пілоти, які керували тими вертольотами, були з тих, що

найкращі у світі. Усі вони належали до 160-го АКСО

авіакрила спецоперацій і були спеціально відібрані
для роботи зі спецпідрозділами. Відмінність є, і вона

відчутна.
Коли спускаєшся по линві з вертольота зі звичайним

пілотом, можеш виявити, що линва вже закінчилась,
а до землі ще ого скільки. І тут уже пізно що-небудь
робити тобі залишається лише бурчати або стогнати

після зустрічі з землею. Багато пілотів мають проблеми
з зависанням утриманням на одному місці протягом

достатнього часу, щоби ти міг потрапити у потрібну
точку на землі.

З хлопцями з АКСО не так. Вони опиняються на

потрібному місці і за першим разом, і за будь-яким разом.

Линва падає саме туди, куди треба.
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Маркус

Четверте липня 2005 року було чудовим
каліфорнійським днем: гарна погода, на небі ні хмаринки. Ми

з дружиною взяли сина і поїхали до друзів, які жили

біля підніжжя пагорбів за містом. Там ми розстелили

покривало і зібралися біля задніх дверей мого «Юкона»

поспостерігати за феєрверками їх запускали в

індіанській резервації у долині. Місце було ідеальне ми

бачили, як феєрверки піднімаються знизу до нашого

рівня, ефект був вражаючий.
Я завжди любив святкувати Четверте липня. Мені

подобається символічність, значення цього дня, ну і,

звичайно, феєрверки та барбекю. Це просто

прекрасний час.

Та того дня, коли я сидів і дивився на червоні, білі

і сині іскри, мене раптом охопив сум. Я відчув себе ніби

в глибокій чорній дірі.
Фігня, пробурчав я, поглянувши на черговий

вибух феєрверків.
Я не критикував шоу. Просто усвідомив, що можу

більше ніколи не побачити свого друга Маркуса Латтрел-
ла. Було нестерпно не могти нічим допомогти другові,
який зіткнувся з лише Бог знає якою проблемою.

За кілька днів до цього до нас дійшла чутка, що він

зник. А ще я чув по «котиківському бездротовому
телеграфу», що троє хлопців, з якими він був, загинули. Вони

потрапили в талібську засідку в Афганістані; вони запекло

билися, оточені сотнями бойовиків Талібану. Загинуло
також шістнадцять чоловік у рятунковій партії, коли було
збито «Чінук», уякому вони летіли. (Подробиці ви можете
і повинні прочитати в Маркусовій книзі «Уцілілий».)
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До цього моменту втратити друга в бою здавалося якщо

не неможливим, то принаймні далеким у часі й

неправдоподібним. При тому всьому, через що я пройшов, це

може здаватися дивним, але на той момент ми

почувалися цілком впевненими в собі. Може, самовпевненими.

Просто доходиш до точки, коли тобі починає здаватися,

що ти такий непереможний боєць, що з тобою нічого не

може статися.

Наш взвод пройшов війну без якихось серйозних

травм. У багатьох відношеннях тренування були більш

небезпечними.

Під час тренувань траплялися інциденти. Не так

давно ми відпрацьовували захоплення корабля, й один
хлопець з нашого взводу, піднімаючись на борт, упав. Він

звалився на двох хлопців у човні. Усім трьом довелося

лягти в госпіталь; в одного з тих, на кого він впав, була
зламана шия.

Ми не зосереджуємося на небезпеках. А от сім ї це

вже інша річ. Вони завжди пам ятають про небезпеки.

Дружини і дівчата часто чергують у госпіталі разом із

сім ями поранених. Само собою, вони мусять

усвідомлювати, що так само, можливо, сидітимуть біля

власного чоловіка чи хлопця.

Я гризся Маркусом решту того вечора, у своїй особистій

чорній дірі. Я не вилазив з неї кілька днів.

Робота, звичайно тривала. Одного дня мій

комвзводу просунув голову в двері знаком наказав мені вийти

з ним.

Слухай, Маркуса знайшли, сказав він, як тільки

ми залишилися наодинці.

Чудово.
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Він у поганому стані.

Ну і що? Він виборсається.
Кожен, хто знав Маркуса, знав, що так воно і буде.

Його ніщо не могло стримати.

Так, твоя правда, сказав комвзводу. Але він весь

потовчений, побитий. Буде важко.

Було важко, але Маркус дав собі раду. Незважаючи на

клопоти зі здоров ям, які його переслідували, він знову

пішов на бойову службу вже невдовзі після виписки

з госпіталю.

Так званий експерт

У зв язку з тим, що я робив у Фаллуджі, мене кілька разів
викликали порозмовляти з різними типами з

командування про мою думку щодо того, як треба розгортати
наших снайперів. Тепер я був експертом у предметній

галузі по-військовому SME (Subject Matter Expert).
Мені це нітрохи не подобалось.

Декому може лестити розмова з купою

високопоставлених офіцерів, але я хотів лише займатися своєю

роботою. Сидіти в кімнаті й намагатися пояснити, як

виглядає війна, для мене то була мука.

Вони запитували мене, наприклад: «Яке

спорядження нам потрібне?». Питання саме по собі далеко не

ідіотське, але я міг подумати лише: «Боже, та ви таки зовсім

дурні. Це фундаментальні речі, про які ви вже давно

мали подбати».
Я розповідав офіцерам, що думаю, як ми повинні

тренувати снайперів, як повинні використовувати їх.
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Я пропонував приділити більше уваги тренуванням

прикриття в міських умовах і влаштування укриттів у

будинках речам, яким я більш-менш навчився на

бойовій службі. Я підкинув їм ідею посилати снайперів

попереду наступу, щоби вони могли забезпечувати
розвіддані для наступаючих підрозділів ще до прибуття
останніх. Я надав пропозиції, як зробити снайперів більш
активними та агресивними. Я запропонував, щоби на

тренуваннях снайпери стріляли понад головами ударних

підрозділів, аби ті звикали до співпраці з ними.

Я розповів командуванню про проблеми зі

спорядженням наприклад, про ствольну коробку М11 і про

глушники, які хиталися на стволі, знижуючи влучність.

Це все було абсолютно очевидним для мене, але не

для них.

У мене спитали мою думку, я її сказав. Але у

більшості випадків вони її насправді не потребували. Вони
просто хотіли, щоб я обґрунтував якесь рішення, яке вони

вже прийняли, або якусь думку, яка в них уже до того

з явилася. Я казав їм про якийсь елемент спорядження,

який вважав потрібним для снайперів, мені натомість

відповідали, що вже закуплено тисячу штук чогось

іншого. Я пропонував їм стратегію, якою успішно

користувався у Фаллуджі, мені цитували параграф і пункт,

чому вона не спрацює.

Тая:

Поки він був удома, ми мали чимало суперечок. Його

контракт невдовзі закінчувався, і я не хотіла, щоби він

його поновлював.
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Я думала, що він уже виконав свій обов'язок перед
країною, навіть більше, ніж будь-хто міг просити. І

відчувала, що він нам потрібен.
Я завжди вважала, що людина має відповідальність

перед Богом, сім'єю і країною в такому порядку. Він не

погоджувався він ставив країну перед сім'єю.

І при цьому він наче й не був аж надто впертий. Він

завжди запевняв: «Якщо ти скажеш, щобя не поновлював

контракт, то я й не буду».
Але я не могла так вчинити. Я відповіла: «Неможу

говорити тобі, що тимаєшробити. Ти просто зненавидиш

мене й образишся на мене на все життя».

«Але от що я тобі скажу, промовила я. Якщо ти

поновиш контракт, я знатиму, як воно між нами є. Це
багато чого змінить. Не те щобя цього хотіла, але в душі
я знаю, що так і буде».

І коли він усе-таки поновив контракт, я подумала:
«Добре. Тепер я знаю. Бути «котиком» для нього

важливіше, ніж бути батьком чи чоловіком».

Нові хлопці

Під час тренувань напередодні нашої наступної бойової

служби у наш взвод прийшла група нових хлопців.
Кілька з них були видатними наприклад, Даубер і Томмі,

які були одночасно снайперами та санітарами. Але,
думаю, новим хлопцем, який справив найбільше

враження, був Раян Джоб. Причина була в тому, що він анітрохи
не був подібним на «морського котика»: навпаки, Раян

скидався на бевзя.
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Мене приголомшило, що йому дозволили вступити

в спецпідрозділ. Ми всі тут підтягнуті, у прекрасній
формі. А він весь опецькуватий і пухкенький.

Я підійшов до Раяна і наблизився до його лиця:

У чім твоя проблема, жирдяю? Думаєш, ти

«морський котик»?

Ми всі ні в що його не ставили. Один із моїх

офіцерів називаймо його ЛТ знав його з «бутонів» і

заступався за нього, але ЛТ і сам був новим хлопцем, тож його

слово значило не надто багато. Ми би й так лупцювали

Раяна як нового хлопця, але вага значно погіршувала
його становище. Ми щосили намагалися змусити його

піти.

Але Раян не збирався йти. Його затятість не йшла

в жодне порівняння з будь-чиєю іншою. Він почав

качатися як маніяк. Він скинув вагу і покращив форму.
А що важливіше він робив усе, що ми йому

казали. Він був таким роботягою, таким щирим і настільки

смішним, що в якийсь момент ми здалися: «Я тебе

люблю. Ти той, хто нам потрібен». Бо хай як він виглядав,

але таки був справжнім «морським котиком». І збіса

добрим.
Ми випробовували його, повірте мені. Ми знайшли

найбільшого хлопця у взводі й примусили Раяна його

нести. Він поніс. Ми давали йому на тренуваннях

найтяжчі завдання він виконував їх без нарікань. А в

процесі ще й розважав нас. Він умів корчити різні міни.

Наприклад, він умів закопилити губу, звести очі докупи,

а тоді так особливо покрутити ними, що можна було
впасти зі сміху.

Природно, ця його здатність приносила немало

радості. Принаймні нам.
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Якось ми сказали йому піти і скорчити цю міну перед
нашим комвзводу.

Але ж... промимрив він.

Давай-давай, сказав я йому. Просто перед ним.

Ти тут новий хлопець. Пішов.

Він пішов. Комвзводу, думаючи, що Раян знущається

з нього, схопив його за горло і кинув на землю.

Нас це тільки розохотило. Тепер Раяну постійно

доводилося корчити цю міну. І кожного разу він діставав

за це по шиї. Нарешті ми послали його покривлятися

перед одним з наших офіцерів здоровенним дядьком,

з яким аж ніяк не варто було задиратися навіть іншому

«котику».

Покажи йому цю міну, сказав один з нас.

О Боже, ні! запротестував він.

Якщо не покажеш, ми тебе придушимо,

попередив я.

Будь ласка, краще придушіть мене зразу.

Йди давай, сказали ми всі.

Він пішов і скорчив свою міну перед тим офіцером.
Реакція офіцера була точнісінько такою, як і треба було
очікувати. Через якийсь час Раян спробував поплескати
по підлозі, щоби показати, що здається.

Тут це не працює, прогарчав той, продовжуючи

товкти Раяна.

Раян вижив, але то був останній раз, коли ми

змусили його кривлятися.

З новачків у взводі завжди знущаються.

Ми всі мали рівні можливості дістати по яйцях

офіцерам доводиться проходити те саме, що й рядовим.

На той час новачки не отримували «тризубів»
а отже, не були справжніми «котиками», не
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ши серію іспитів зі спецпідрозділом. Ми мали власний

скромний ритуал ініціації, який включав жартівливий

боксерський матч проти всього взводу. Кожен новий

хлопець мав протриматися три раунди раунд

закінчується, коли тебе збивають з ніг, перш ніж йому
формально приколють значок і приймуть у братство.

Я був секундантом Раяна, стежачи, щоби його не

занадто потовкли. На ньому був боксерський шолом, а всі

були в боксерських рукавицях, але через ентузіазм

присутніх ініціація може зайти трохи задалеко, тому

секундант потрібен, щоб справа не вийшла з-під контролю.

Три раунди Раяна не задовольнили. Він хотів більше.

Думаю, він вважав, що якщо боксуватиме досить довго,

то поб є всіх.

Не те щоб він протримався після цього надто довго.

Я попереджав його, що я його секундант, і хоч що би

він не робив, він не може мене вдарити. Але під градом

ударів усього взводу йому щось помішалось у голові, він

обернувся і вдарив мене.

А я зробив те, що мав зробити.

Марк Лі

Коли наша чергова бойова служба ось-ось мала

початися, наш взвод поповнили. Командування перевело до нас

з іншої частини молодого «морського котика» на ім я

Марк Лі. Він відразу ж влився в наш колектив.

Марк мав атлетичну будову у певному сенсі він

становив приклад того фізично міцного чоловіка, яким

ви звикли вважати «морського котика». Перш ніж піти
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на флот, він грав у європейський футбол і навіть

пробувався на участь у професійній команді і міг би стати

професійним футболістом, якби травма ноги не поклала

край його спортивній кар єрі.
Але фізична підготовка це ще був не весь Марк. Він

вчився на священика, і хоча й залишив навчання через

лицемірство серед семінаристів, проте залишився дуже
релігійним. Пізніше, під час нашої бойової служби,
перед кожною операцією він проводив невелику групову

молитву. Як і варто було очікувати, він був дуже
обізнаний у питаннях Біблії та релігії загалом. Він ні до чого

не силував, але якщо ти хотів поговорити з ним про віру
чи Бога, він завжди був радий.

Не те щоби він був святим чи принаймні вищим від

казармених жартів, що є частиною життя «морського

котика».

Невдовзі після того, як він до нас приєднався, нас

послали на тренувальне завдання в Неваду. Під кінець дня
ми втиснулися в чотиридверний пікап і поїхали на базу
спати. Марк сидів на задньому сидінні зі мною і ще

одним «котиком», якого я називатиму Бобом. Ми з Бобом

чомусь заговорили про придушування.

З ентузіазмом нового хлопця а може, ще й із

наївністю Марк сказав:

А от мене ще ніколи не придушували.

Перепрошую? я нахилився, щоби добре
роздивитися цю невинну істоту. Бути придушеним обов язкове

заняття «морського котика».

Марк подивився на мене. Я подивився на нього.

Давай, сказав він.

Коли Боб нагнувся, я нахилився і придушив Марка.
Закінчивши роботу, я відкинувся на спинку.
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Твою мать, сказав Боб, випрямляючись. Я

хотів це зробити.
Я думав, ти пригнувся, щоб дати мені доступ.

Дідька лисого. Я просто передавав наперед свій

годинник, щоб він не розбився.
Ну, добре, сказав я. Коли він отямиться,

берися за нього.

Він так і зробив. Думаю, того вечора над ним

попрацювало піввзводу. Марк переніс це добре. Звичайно, як

новий хлопець він не мав вибору.

Командування

Мені подобався наш новий командир. Він був
надзвичайний, агресивний і не докучав нам. Він не тільки знав

кожного з нас на ім я і з вигляду, а й знав наших дружин

і дівчат. Він завжди брав близько до серця, коли втрачав

людей, і при тому йому вдавалося залишатися

агресивним. Він ніколи не обмежував наші тренування,

навпаки, дав згоду на додаткову підготовку снайперів.
Мій головний майстер-чиф, якого я називатиму

Прімо, теж був першокласним командиром. Йому начхати

було на підвищення у званні, на вигляд і на прикриття

задниці. Усе, що його обходило, це успішне
виконання завдання і зроблена робота. До того ж він був техас-

цем як бачите, я трохи небезсторонній, що означає,

що він був крутий.
Його брифінги завжди починалися одними й тими

самими словами: «Чим ви, сучі сини, зайняті? ревів
він. Чи не пішли б ви наваляти декому?»
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Прімо рвався у бій. Він знав, що повинні робити
«морські котики», і хотів, щоби ми цим займалися.

І в бою він завжди був добрим надійним хлопцем.

У вільний час і під час тренувань хлопці зі спецпід-

розділів постійно встрявають у неприємності.
Величезною проблемою були бійки в барах. Пам ятаю, як він

прийшов і відкликав нас убік.
Слухайте, я знаю, що ви збираєтеся нариватися на

бійки, сказав він нам. А відтак от що ви має

робити. Б єте швидко, сильно а тоді втікаєте. Якщо вас не

впіймають, мені байдуже. Та якщо упіймають, то це вже

безпосередньо стосується мене.

Я взяв цю пораду близько до серця, хоча дотриматися

її вдавалося не завжди.

Може, через те, що він походив із Техасу, а може,

тому, що він і сам мав душу забіяки, він уподобав собі

мене і ще одного техасця, якого ми називали Пеппер.
Ми стали його улюбленцями; коли ми встрявали в

неприємності, він прикривав наші задниці. Мені

кілька разів довелося обматюкати того чи іншого офіцера;
і чиф Прімо подбав про це. Сам він міг змішати мене

з гівном, але перед вищим командуванням завжди мене

вигороджував. З іншого боку, він знав, що коли треба
зробити роботу, то завжди може розраховувати на мене

і на Пеппера.

Коли я повернувся додому, в мене на руці додалася пара

нових татуювань. Одним був тризуб. Тепер, почуваючись
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справжнім «морським котиком», я знав нутром, що вже

заслужив на нього. Я зробив його на внутрішній частині

передпліччя, де його не було видно, але я знав, що

тризуб там. Я не хотів ним вихвалятися.

Із зовнішнього боку передпліччя я мав хрест

хрестоносця. Я хотів, щоб усі знали, що я християнин. Він був
виколотий червоним чорнилом як знак крові. Я

ненавидів тих паршивих дикунів, з якими воював, і завжди

буду їх ненавидіти. Вони так багато в мене забрали.

Навіть ці татуювання спричинили напруженість між

мною і дружиною. Вона в принципі не любить

татуювань, а те, в який спосіб я їх собі зробив затримався

допізна одного вечора, в той час як вона чекала мене

вдома, а тоді влаштував їй сюрприз, посилило тертя

між нами.

Тая сприйняла це як ще один знак того, що я

змінююся, що я перетворююся на людину, якої вона не знає.

Я зовсім не думав про це, хоча визнаю, що

усвідомлював, що татуювання їй не сподобаються. Але краще

просити пробачення, ніж дозволу.

Взагалі-то я хотів наколоти собі повні рукави, тому

з мого погляду це був компроміс.

Підготовка до відправлення

Коли я був удома, Тая завагітніла нашою другою

дитиною. І знову-таки на мою дружину навалилося багато

всього. Мій батько сказав Таї, що був певен, що як

тільки я побачу свого сина і проведу з ним трохи часу, то не
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захочу поновлювати контракт або знову повертатися

на війну.
Та хоча ми багато про це говорили, в остаточному

підсумку мені не здавалося, що можуть бути якісь

питання стосовно того, що мені далі робити. Я був
«морським котиком». Я був підготований до війни. Я був

пристосований до неї. Моя країна воювала і

потребувала мене.

А мені бракувало війни. Бракувало збудження і

хвилювання. Мені подобалося вбивати поганих хлопців.

Якщо ти загинеш, то зруйнуєш наші життя,

сказала мені Тая. Мене бісить, що ти добровільно
ризикуєш не лише власним життям, а й нашими.

На той момент ми погодилися, що в нас різні
погляди.

Коли настав час вирушати на бойову службу, ми дещо

віддалилися одне від одного. Тая емоційно

відштовхувала мене, ніби вдягала обладунок на наступні місяці.

Я, певно, зробив те саме.

Це стається мимоволі, сказала вона мені в один

з тих рідкісних моментів, коли до нас обох доходило,

що відбувається, і коли ми могли по-справжньому

поговорити про це.

Ми й далі кохали одне одного. Це може здаватися

дивним: ми були близькими і не були, потребували
одне одного і водночас потребували дистанції між

нами. Потребували займатися іншими речами.

Принаймні я.

Я чекав від їзду. Я був схвильований, що знову

робитиму свою роботу.
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Народження

За кілька днів до нашого відправлення я пішов до

лікаря, щоби мені видалили кісту на шиї. У маніпуляційній
мені обкололи ділянку навколо кісти місцевим

знеболюванням, а тоді встромили в шию голку, щоб
висмоктати вміст кісти.

Я так думаю. Насправді ж не знаю, бо як тільки

мені в шию встромилася голка, я знепритомнів
внаслідок епілептичного припадку. Коли я отямився, то лежав

на оглядовому столі задом наперед відносно мого

попереднього положення. Я не мав жодних побічних

наслідків: ні від припадку, ні від процедури. Ніхто не міг

збагнути, чому я так відреагував. Наскільки можна було
сказати, зі мною все було гаразд.

Та була одна проблема: припадок є підставою для

звільнення з флоту з медичних показів. На щастя, в кімнаті був
санітар, із яким я разом служив. Він переконав лікаря не

записувати припадок у звіт, або ж описати те, що сталося,

так, щоб це не вплинуло на мою бойову службучи кар єру.
(Я не знаю точно, на що саме.) Більше я про це нічого не чув.

Але припадок мав і реальний наслідок він утримав

мене від зустрічі з Таєю. У той момент, коли я

знепритомнів, вона проходила чергове обстеження в

гінеколога. До вирахуваної дати народження нашої доньки

залишалося близько трьох тижнів, а до мого від їзду лічені

дні. Обстеження включало УЗД, і коли технік

відвернувся від екрана, моя дружина зрозуміла, що щось не так.

Мені здається, ваша дитина має народитися ось-

ось, тільки й встиг сказати технік, перш ніж побіг по

лікаря.
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Дитина мала затягнуту навколо шиї пуповину. Крім
того, прорвалася оболонка, і кількість амніотичної

рідини рідини, яка живить і захищає дитину в лоні

матері, була недостатньою.

Будемо робити кесарів розтин, сказав лікар. Не

хвилюйтеся. Завтра ми виймемо вашу дитину. З вами

все буде добре.
Тая кілька разів дзвонила мені. Коли я нарешті

прийшов, вона вже була в лікарні.
Ми провели разом тривожну ніч. Зранку лікарі

зробили кесарів розтин. У процесі вони зачепили якусь

артерію, і все навколо залило кров ю. Я смертельно боявся за

свою дружину. Я почував справжній страх. Навіть гірше.

Може, то було дотиком до того, через що вона

проходила в кожну мить моєї бойової служби. Жахлива безнадія

і відчай. Це важко визнати, не те що витримати.

Наша донька народилася здоровою. Я взяв її на руки

і потримав. Раніше я не відчував до неї близькості, як

і до сина перед його народженням; тепер, тримаючи її

на руках, я почав відчувати справжню теплоту і любов.

Коли я спробував передати дитину Таї, вона якось

дивно на мене глянула.

Ти не хочеш її потримати? спитав я.

Ні, відповіла вона.

«Боже, подумав я, вона відмовляється від нашої

доньки. Я маю їхати, а вона навіть не відчуває з нею

зв язку».

Через кілька секунд Тая простягла руки і взяла її.

«Слава Богу».

Через два дні я поїхав.



Ж Illi

КАРАТЕЛІ

«Я тут, щоби розібратися
з цими мінометами»

Ви можете подумати, що коли армія планує великий

наступ, вона матиме спосіб доставити своїх солдатів

безпосередньо в зону боїв.

І помилитеся.

Через ситуацію з тою кістою, а тоді ще й із

народженням доньки, я відбув зі Штатів десь через тиждень після

відбуття решти взводу. Коли я приземлився у Багдаді

у квітні 2006 року, мій взвод послали на захід у район

Рамаді. Скидалося на те, що ніхто в Багдаді не знає, як

мене туди доставити. Я мав сам придумати, як

добратися до своїх хлопців.

Прямий рейс в Рамаді був неможливий: там було
занадто жарко. Залишалося зметикувати щось самому.

Я наткнувся на одного армійського рейнджера, який так

само вирушав у Рамаді. Ми з ним зійшлися й об єднали
свої креативні ресурси в пошуках попутки з

Багдадського міжнародного аеропорту.
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У якийсь момент я підслухав, як хтось з офіцерів

говорить про проблеми, що їх армія мас з повстанськими

мінометниками на базі на заході. За збігом обставин, ми

почули, що на цю-таки базу полетить вертоліт; і тоді ми

з цим рейнджером пішли, щоби спробувати на нього

пробратися.
Коли ми вже зібралися сідати, нас зупинив полковник.

Вертоліт повний, гавкнув він на рейнджера.

Чому вам так треба потрапити на нього?

Бачите, сер, ми снайпери, летимо, щоби
вирішити вашу проблему з мінометами, сказав я йому,
тримаючи футляр із гвинтівкою.

А, так! гукнув він пілотам. Ці хлопці мали

летіти наступним рейсом. Візьміть їх зараз же.

Ми піднялися на борт, витіснивши у процесі двох

його людей.

Коли ми прибули на базу, з мінометами вже встигли

розібратися. Але проблема в нас залишалася в Рамаді

ніщо не летіло, а шанси на конвой були примарнішими,
ніж шанси побачити сніг у Далласі в липні.

Та в мене була ідея. Я повів рейнджера в госпіталь на

базі та знайшов санітара. Мені як «морському котику»

доводилося працювати з санітарами, і зі свого досвіду
я знав, що флотські медики завжди вміють вирішувати

проблеми.
Я вийняв з кишені жетон виклику «морських

котиків» і поклав собі в долоню, передавши санітарові
під час рукостискання. (Жетон виклику це

спеціальний розпізнавальний знак, створений для вшанування
членів підрозділу за мужність або інші особливі

досягнення. Жетони виклику «морських котиків» особливо
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цінуються як за рідкісність, так і за символізм.

Передати його комусь на флоті це як таємний потиск руки.)
Слухай, сказав я санітару. Мені потрібна

серйозна прислуга. Я «морський котик», снайпер. Мій

підрозділ знаходиться в Рамаді. Мені треба туди дістатися,
а він має їхати зі мною, я показав на рейнджера.

Окей, сказав санітар мало не пошепки. Зайдіть

у мій кабінет.

Ми пішли до нього в кабінет. Він узяв гумовий
штемпель і поставив нам на руках печатки, а тоді ще й

написав щось збоку. То був код, який ставлять пораненим під
час сортування.

Санітар евакуював нас у Рамаді. Ми були
першими і, певно, єдиними, кого евакуювали на поле бою,
а не з нього. І, думаю, тільки «морський котик» може

виявити таку винахідливість.

Я не знаю, чому це спрацювало, але це спрацювало.

Ніхто у вертольотах, в які ми втискалися, не запитував

нас про напрямок нашого польоту, не кажучи вже про

характер наших «поранень».

База «Шарк»

Рамаді знаходилося в Ель-Анбарі, тій самій провінції, що
й Фаллуджа, але кілометрів десь зо п ятдесят далі на

захід. Казали, що тут залягло на дно багато повстанців, які

втекли з Фаллуджі. І було багато доказів після

зачистки Фаллуджі напади тільки посилилися. До 2006 року

Рамаді вважалося найнебезпечнішим містом в Іраку
неабияка відзнака.
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Мій взвод послали в Кемп-Рамаді на американську

базу на березі Євфрату, за містом. Наше розташування, яке

назвали базою «Шарк», було встановлене попередньою
частиною і починалося відразу ж за огорожею Кемп-Рамаді.

Коли я нарешті прибув, моїх хлопців уже послали на

роботу на схід від Рамаді. Вирішити питання про

транспорт через усе місто було неможливо. Я сердився, бо

думав, що прибув надто пізно, щоби приєднатися до бою.

У пошуках хоч якогось заняття для себе, поки не

придумаю, як долучитися до свого взводу, я спитав у

командування, чи не міг би я вилізти на сторожову вишку.

Повстанці випробовували наш периметр підбиралися
якомога ближче, а тоді поливали базу з «калашів».

Авжеж, іди, сказали мені.

Я пішов і взяв свою снайперську гвинтівку. Зайнявши

позицію, я майже відразу побачив двох чоловіків, які

нахильцем пересувалися вдалині, підшукуючи місце
для стрільби.

Я почекав, поки вони визирнуть з-за укриття.

Бах.

Перший готовий. Його товариш обернувся і побіг.

Бах.

І цей так само готовий.

Семиповерхівка

Я все ще чекав нагоди приєднатися до свого взводу, коли

підрозділ морської піхоти на північному краю міста

подав запит на снайперів, щоби забезпечити їм

прикриття із семиповерхового будинку біля їхнього аванпосту.
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У «головному сараї» мене попросили набрати
команду. Крім мене, на базі були ще тільки два снайпери. Один

одужував після поранення і сидів на морфіні; другий

був чифом, який не надто хотів іти.

Я попросив того, що на морфіні; мені дали чифа.
Ми знайшли двох стрільців до «шістдесяток», у тому

числі Раяна Джоба, щоби додати вогневої сили, і на чолі

з офіцером подалися допомагати морпіхам.

Семиповерхівка була високим подовбаним
будинком метрів за двісті від аванпосту морпіхів. Збудована
з бетону кольору глини і розташована біля того, що до

війни було важливою дорогою, вона виглядала майже

як сучасна офісна будівля або виглядала би, якби не

порожні віконниці і здоровенні діри від влучань ракет

і снарядів. То була найвища споруда в околиці, з неї

відкривалася чудесна панорама міста.

Ми вийшли рано-вранці з кількома морпіхами і

місцевими «джундисами» для безпеки. «Джундиси» це

лояльні іракські ополченці або солдати, які проходили

навчання. їх було кілька різних груп, кожна з яких мала

власний рівень досвіду та ефективності та найчастіше

ні того, ні іншого.

Поки було ще видно, ми зробили кілька пострілів

у різні боки, щоразу по розрізнених повстанцях.

Місцевість довкола будинку була доволі занедбана;
побілена стіна з оздобленими залізними воротами відділяла

один засипаний піском майданчик від іншого. Настала

ніч і ми раптом опинилися в центрі навали поганих

хлопців. Вони збиралися атакувати аванпост морпіхів,
а ми виявилися на їхньому шляху. їх було дуже багато.

Поки вони не допетрали, де ми сидимо, ми мали

мисливський сезон. А тоді я побачив, як троє чоловіків
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ціляться в нас із РПГ з відстані близько кварталу. Я по

черзі зняв їх усіх, що позбавило нас необхідності
пригинатися від їхніх гранат.

Стрілянина швидко перемістилася в наш бік. Морські
піхотинці викликали нас по радіо і сказали, що треба
зніматися і повертатися до них. їхній аванпост

знаходився за кількасот непевних метрів від нас. Поки один із

кулеметників, мій офіцер і я забезпечували прикриття,
решта нашої групи спустилася сходами і перемістилася
на базу морської піхоти. Події розгорталися так швидко,

що на той момент, коли вони опинилися в безпеці, ми

вже були в оточенні. Адже ми залишилися на місці.

Раян зрозумів, що ми в халепі, як тільки прибув на

аванпост морпіхів. Він встрягнув у суперечку з чифом
стосовно того, чи треба надавати нам прикриття. Чиф

стверджував, що їхнім завданням було залишатися

з іракськими «джундисами», які вже поховалися в

таборі морпіхів. Чиф наказав Раянові залишатися; Раян

сказав йому, що він може зробити зі своїм наказом.

Раян побіг на дах будівлі морпіхів, де приєднався до

морпіхів, які намагалися надати нам вогневе

прикриття, поки ми відстрілювалися від повстанців.

Морпіхи відправили патруль, щоби витягнути нас.

Спостерігаючи за їхнім просуванням, я помітив за ними

повстанця. Я вистрелив. Морпіхи попадали. Іракець так

само впав, але він уже не піднявся.

Тут [повстанський] снайпер, і він добрий,
передав їхній зв язківець. Він мало не дістав нас.

Я взяв радіо.
Це я, бовдуре. Обернися.
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Він обернувся і побачив на землі мертвого дикуна

з гранатометом.

О Боже, дякую, відповів морпіх.
Нема за що.

Тої ночі в іракців таки були снайпери. Я зняв двох:

один розмістився на мінареті мечеті, а другий на

будинку неподалік. То був досить непогано

скоординований бій, один із найкраще організованих, з якими ми

зіткнулися в цій місцевості. Якраз це було незвично, до

того ж він відбувся вночі; зазвичай погані хлопці воліли

не випробовувати долю в темряві.
Врешті-решт піднялося сонце, і постріли затихли.

Морпіхи вивели для нашого прикриття кілька

броньовиків, і ми побігли в їхній табір.
Я пішов до їхнього командира, щоб відрапортувати

про події. Не встиг я відкрити рота, як в кабінет

вломився кремезний офіцер морської піхоти.

Хто, до біса, той снайпер, який сидів на Семиповер-
хівці? ревонув він.

Я обернувся і сказав, що то був я, внутрішньо
приготувавшись бути в чомусь звинуваченим.

Я хочу потиснути тобі руку, синку, сказав він,
знімаючи рукавичку. Ти врятував мені життя.

Це його я обізвав бовдуром по радіо. Мені не

доводилося бачити більш вдячного морпіха.

«Легенда»

Невдовзі мої хлопці повернулися після своїх пригод на

сході. Вони привітали мене зі звичайною теплотою.
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О, ми знали, що Легенда тут, сказали вони, як

тільки мене побачили. Ні з того ні з сього ми

почули про двох вбитих біля Кемп-Рамаді. А тоді про купу

вбитих на півночі. Ми так і знали, що Легенда тут. Ти

єдиний сучий син, хто вбив тут когось за цілу купу часу.

Я розсміявся.

Прізвисько «Легенда» вперше з явилося ще у Фаллу-
джі, приблизно тоді, коли сталася та пригода з

пляжними м ячами, а може, тоді, коли я зробив той свій

особливо далекобійний постріл. До того мене кликали Текс.

Звичайно, то не була просто якась собі «легенда».

Куди більше, ніж просто собі жарт, «ТА САМА

ЛЕГЕНДА». Один з наших хлопців думаю, то був Даубер,
навіть перелицював усе це навиворіт і назвав мене «ТОЙ

САМИЙ МІФ», спустивши з небес на грішну землю.

Це все було добродушно і в певному сенсі більш

почесно, ніж вручення медалей перед парадним шиком.

Мені по-справжньому подобався Даубер. Хоча він і

вважався новим хлопцем, він був снайпером, до того ж

дуже добрим. Він міг настояти на своєму і в

перестрілці, і в лайці. Я почував слабкість до нього, і коли настав

час познущатися з нього як з новачка, не бив його...

надто сильно.

Хоч хлопці і жартували з цього приводу, проте

Легенда одне з найкращих прізвиськ, яке можна

дістати. Візьмімо Даубера. Це не справжнє його ім я (зараз він

працює, скажімо так, «для уряду»). Це прізвисько

походить від персонажа серіалу «Тренер». Там Даубер це

типовий любитель дурних жартів. У житті він цілком

розумний хлопець, але цей факт не взяли до уваги, коли

вигадували прізвисько.
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Та одне з найкращих прізвиськ мав Раян Джоб
Біґґлз.

То було велике дурнувате прізвисько для великого

телепня. Причепив його Даубер він стверджує, що це

слово є поєднанням слів «big», «великий», і «giggles»,
«хихотіння», і що воно призначалося для когось із його

родичів.
Одного разу він вжив його щодо Раяна. Ще хтось із

наших його повторив і бац! причепилося.

Біґґлз.

Раян, природно, ненавидів його, що, безумовно,
тільки допомогло прізвиську причепитися.

А невдовзі хтось знайшов рожевенького бегемоти-

ка. Ясна річ, його мусили передати хлопцеві з бегемо-

тячим обличчям. І так Раян став Біґґлзом Пустельним
Бегемотом.

Раян, як-то Раян, усе повернув по-своєму. То не мав

бути жарт над ним; то став його жарт. Біґґлз Пустельний
Бегемот, найкращий кулеметник на планеті.

Він тягав того бегемотика зі собою всюди, навіть

у бій. Як можна було не любити цього хлопця?

Карателі

Наш взвод мав власне прізвисько, значно краще, ніж

«Каділлак».
Ми назвали себе «Карателями».
Для тих, хто не знайомий із цим персонажем,

Каратель з явився у серії коміксів «Марвел» у 1970-х

роках. Він справжній шибайголова, який виправляв різні
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прояви несправедливості та вершив власне правосуддя.

Якраз тоді виййіов однойменний фільм; Каратель ходив

у майці зі стилізованим білим черепом.

Наш зв язківець підкинув цю ідею ще до бойової

служби. Ми всі вважали, що те, що робив Каратель, було
круто. Він виправляв несправедливість. Він убивав
поганих хлопців. Він змушував негідників боятися його.

Ми хотіли, щоб люди знали: «Ми тут і ми хочемо вас

відгамселити».
То була наша версія психічних операцій.
«Бачиш нас? Це ми копаємо тебе в дулу. Бійся нас. Бо

ми вб ємо тебе, сучий ти сину.

Ти поганий. А ми ще гірші. Ми круті».

Братній взвод хотів використати наш трафарет, щоби
позначити спорядження, та ми не дозволили. Сказали

їм, що «Карателі» це ми. Хай придумують собі

власний символ.

Ми трохи повеселилися собі з нашими «хамерами». Ми

поназивали їх переважно за персонажами коміксів про

Джо-солдата, як-от «Дюк» і «Снейкай». Війна це пекло,

та це не означає, що не можна трохи розважитися.

На цій бойовій службі в нас склалася дуже хороша

команда, починаючи з самого верху. Добрі офіцери і дуже

добрий комвзводу на ім я Тоні. Тоні отримав

снайперську підготовку. Він був не просто крутяк він був
старий крутяк, принаймні як на «морського котика»:

подейкували, що на час цієї бойової служби йому було

сорок.

Зазвичай не буває, щоби «морський котик» у сорок

років залишався на активній службі. На нас лягає надто
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велике навантаження. Але Тоні якось зумів. Він був
незламним сучим сином, за ним ми пішли би в саме

пекло і назад.

Коли ми вирушали на патруль, я був ведучим: на цю

роль зазвичай призначають снайперів. Тоні майже

завжди був зразу за мною. Зазвичай комвзводу рухається

у хвості, прикриваючи задниці тих, що попереду, але

в цьому випадку наш ЛТ вказав, що мати на чолі взводу

двох снайперів буде ефективніше.

Одного вечора, невдовзі після того як наш взвод знову

зібрався в повному складі, ми виїхали десь на

сімнадцять кілометрів на схід від Рамаді. Та місцевість була зе-

леною і родючою нам аж здавалося, що то в єтнамські

джунглі порівняно з пустелею, в якій ми оперували. Ми

назвали її В єтрам.
Одного вечора, невдовзі після возз єднання нашого

взводу, нас висадили в зоні патрулювання, і ми пішки

пішли до, як ми підозрювали, повстанського

укріплення. Нарешті ми підійшли до великого рову з мостом над

ним. Переважно на таких мостах були вибухові пастки,

а в цьому випадку ми ще й мали дані розвідки, що цей
міст однозначно замінований.

Тому я піднявся і посвітив лазером, щоби побачити

дріт розтяжки.
Я провів променем по верху мосту, але так нічого

і не побачив. Я присів і спробував ще раз. Знов нічого.

Я дивився в усіх місцях, де тільки міг придумати, але не

знайшов нічогісінько: ні розтяжок, ні саморобних
фугасів, ні пасток, нічого.

Але оскільки мені сказали, що цей міст замінований,

я був певен, що щось там мусить бути.
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Я подивився ще раз. Наш сапер, експерт із

поводження з вибухівково, чекав позаду мене. Мені треба було
лише знайти дріт розтяжки або сам фугас, а вже він

знешкодив би його за лічені секунди.

Але ж я нічого не міг знайти! Врешті-решт я сказав

Тоні: «Пішли, перейдемо».
Хай у вас не складеться хибне уявлення: я не побіг

через міст. Я взяв гвинтівку в одну руку, а другою

прикрив сімейні коштовності.

Це не врятувало би моє життя в разі вибуху, але

принаймні на похороні я був би неушкоджений.
Той міст мав якихось три метри в довжину, але

переходив я його, певно, з годину.

Коли я нарешті перебрався на той бік, то стікав

потом.

Я обернувся, щоб дати хлопцям знак, що все гаразд.

Але їх там не було. Вони поховалися за якимись

каменями та кущами і чекали, коли я підірвуся.
Навіть Тоні, який, як ведучий, мав би йти

безпосередньо за мною.

Сучий ти сину! крикнув я. Де ти, к бісу,
подівся?

Немає потреби підриватися більш ніж одному,

резонно зауважив він, підходячи.

Терпи

Фаллуджу захопили одним рішучим ударом, дуже

організовано пройшовши через усе місто. Хоча той наступ

виявився успішним, він спричинив чималі руйнування,
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а це, як припускалося, послабило підтримку нового

іракського уряду.

Можна сперечатися, правда це чи ні, а я б

однозначно сперечався але вище американське

командування не хотіло, щоб таке саме сталося в Рамаді. Тож

поки армія розробляла план, як захопити Рамаді з

мінімальною шкодою, ми пішли воювати на прилеглій
місцевості.
Ми почали з прямих втручань. З нами було четверо

перекладачів терпів, як ми їх називали, які

допомагали нам мати справу з місцевими. Із собою ми брали не

менш ніж одного, а як правило двох.

Один терп, якого ми по-справжньому любили, звався

Муса. Він був крутий. Він працював від початку
вторгнення в 2003 році. Походив він з Йорданії, і тільки йому
з усіх терпів ми дали зброю. Ми знали, що він

воюватиме: він так хотів стати американцем, що загинув би

заради цього. Як тільки ми вступали в зіткнення, він теж

стріляв.

Стрілець із нього був такий собі, але не дати
ворогові виткнути носа він міг. Що важливіше, він знав, коли

можна стріляти, а коли ні, й це не так просто

визначити, як може здатися.

Поблизу бази «Шарк» було сільце, яке ми називали Гей-

Твей. Воно кишіло повстанцями. Ми відчиняли ворота,

заходили і брали свою ціль. В один будинок ми
заходили три-чотири рази. Після першого разу вони навіть не

завдали собі клопоту повісити двері на місце.
Не знаю, чому вони знову і знову приходили в той

дім. Але ми так само приходили туди знову і знову;

врешті-решт ми добре вивчили те місце.

271



Невдовзі ми почали мати дуже багато зіткнень у Гей-

Твеї та В єтрамЬЦю місцевість взяла під контроль
частина Нацгвардії, і ми стали співпрацювати з ними.

Цілі

Одним з наших перших завдань було допомогти армії

повернути під свій контроль територію навколо

госпіталю поблизу річки у В єтрамі. Чотириповерховий
бетонний будинок почали будувати, а тоді покинули;

це сталося кілька років тому. Тепер армія хотіла

добудувати його для іракців; належна медична допомога

була тут дуже потрібна. Але армійці не могли

наблизитися, щоби щось там зробити, бо як тільки вони

підходили, по них починали стріляти. Тож ми взялися за

справу.

Наш взвод, шістнадцятеро хлопців, з єднався з

близько двадцятьма солдатами, щоб зачистити ближнє село

від повстанців. Одного ранку ми ввійшли туди,

розділилися і почали зачищати будинки.
Я був в авангарді, зі своєю «Марк-12», і першим

заходив у кожен дім. Коли дім було зачищено, я піднімався
на дах, щоби прикрити хлопців унизу і дивитися, чи не

з являться повстанці, щоб напасти на нас, знаючи, де ми.

Група перебігала вперед, зачищаючи територію в міру
нашого просування.

На відміну від міста, будинки тут

розташовувалися не так близько один від одного, тож процес займав

більше часу і був більш розмазаний. Та невдовзі

терористи зрозуміли, де ми і що ми збираємося робити далі,
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і влаштували невелику атаку з мечеті. Сховавшись за її

мурами, вони поливали з «калашів» солдатів унизу.
Коли почався бій, я був на одному з дахів. Не минуло

й кількох секунд, як ми почали стріляти в поганих

хлопців з усього, що мали: М4, М60, снайперських гвинтівок,

40-міліметрових гранатометів, 66-міліметрових

гранатометів; справді з усього, що мали. Ми підпалили ту мечеть.

Терези бою швидко перехилилися на нашу користь.

Солдати внизу почали перебігати, щоб атакувати

мечеть, сподіваючись захопити повстанців, перш ніж ті

встигнуть зісковзнути в якусь стічну канаву, з якої

перед тим повилазили. Ми перевели вогонь вище,

цілячись над їхніми головами, щоби дати їм змогу трохи

наблизитися.

Десь у середині бою розпечена гільза з чиєїсь іншої

зброї певно, з кулемета М60 біля мене вдарилась

мені об ногу і впала в черевик біля самої кісточки.

Пекло як сто чортів, але я нічого не міг вдіяти: з-над мурів
висовувалося надто багато поганих хлопців, які

намагалися добратися до моїх товаришів.
Я був взутий у звичайні туристичні черевики, а не

в бойові. То був мій нормальний стиль: вони легші

і зручніші, і за звичайних обставин дають більш ніж

достатній захист для ніг. На жаль, я не зашнурував їх

перед боєм достатньо тісно, і між штаниною і халявкою

лишився проміжок, у який і залетіла гільза.

Що там інструктори в «бутонах» казали про те, що

в бою не можна попросити тайм-аут?
Коли все стихло, я встав і витягнув ту гільзу. Разом із

нею відійшов чималий шмат шкіри.
Ми зачистили мечеть, пропрацювали решту села,

і тільки тоді дали собі спокій.
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Різні способи вбивства

Ми ще кілька разів виходили на патрулювання з тією-

таки армійською частиною, намагаючись послабити

опір у цій місцевості. Ідея була проста, хоча потенційно

ризикована ми показуємо себе, щоби стягнути на себе

вогонь повстанців. Як тільки вони потикають носа, ми

починаємо стріляти у відповідь і вбиваємо їх. Зазвичай

так воно і було.
Витиснуті з села і з мечеті повстанці відступили до

госпіталю. Вони любили госпіталі не лише тому, що

вони великі та зазвичай міцно збудовані (а отже, дають

надійний захист), а й тому, що знали, що ми стараємося

не атакувати госпіталі, навіть якщо їх захопили

терористи.

Минуло трохи часу, але врешті-решт армійське

командування вирішило атакувати цю будівлю.
«Чудово, сказали ми всі, почувши план. Ходімо

і давайте це зробимо».

Ми виставили прикриття в будинку за двісті-триста

метрів від споруди госпіталю, з чистим полем між ними.

Як тільки повстанці нас побачили, вони тут же почали

створювати для нас мішені.

Один з моїх хлопців вистрелив із «Карла Густава»

у верхню частину будинку, звідки вони стріляли. «Гус-
тав» вибив там здоровенну діру. Тіла розлетілися на всі

боки.

Вибух ракети допоміг збити їхній бойовий запал,

і коли опір ослаб, армійські навалилися і захопили

будинок. Коли вони зайшли на територію, опору вже майже

не було. Кілька чоловіків, яких ми не вбили, повтікали.
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Завжди було важко сказати, скільки повстанців

протистояло нам у таких-от боях. Жменька чоловіків могла

влаштувати цілком непогану сутичку. Дюжина

чоловіків в укритті могла стримати просування підрозділу на

помітний час, залежно від обставин. Але якщо повстанці

стикалися з відчутною силою, можна було
розраховувати, що десь половина з них відступить чи просто втече.

Той «Карл Густав» був у нас і раніше, але наскільки мені

відомо, тоді ми вперше вбили когось з його допомогою,

а можливо, що й вперше з усіх підрозділів «морських
котиків». І цілком точно, що то був перший раз, коли

ми застосували його проти будівлі. Як тільки чутка про

це розійшлася, природно, всім захотілося використати

цю зброю.
По суті, «Карл Густав» був розроблений для боротьби

проти танків, але як ми з ясували, дуже добре діяв і

проти будинків. В умовах Рамаді він був узагалі ідеальний:

просто стріляєш в залізобетонну стіну і всередині
нікого не залишається. Ударна хвиля від вибуху в

закритому приміщенні руйнує все.

Ми мали різні види снарядів до цієї гармати.

(Пам ятайте, що насправді «Карл Густав» вважається без-

відкітною гарматою, а не гранатометом.) Багато разів
повстанці ховалися за парапетами та іншими добре
захищеними перешкодами. У таких випадках можна

було встановити снаряд об ємного вибуху на підрив над
ними. Об ємний вибух набагато потужніша річ, ніж

наземний.

«Густав» порівняно простий у користуванні. З ним

доводиться вдягати подвійний захист на вуха й

уважно дивитися, де стоїш, коли стріляєш із нього, зате

275



результати вражаючі. Невдовзі кожен у нашому взводі

хотів його випробувати клянуся, люди билися за те,

хто саме буде з нього стріляти.

Коли в тебе така професія, що твоя робота вбивати

людей, починаєш бути винахідливим у цьому.

Починаєш думати, яку б то найбільшу силу вогню

застосувати в бою. І починаєш обдумувати і винаходити

нові способи прикінчити свого ворога.

У В єтрамі ми мали стільки цілей, що почали

запитувати самі себе, яку зброю ми ще не застосовували, щоб
їх убити?

«Ти ще нікого не вбив з пістолета? Ну, маєш убити
бодай одного».

Ми застосовували різну зброю, щоб накопичити

досвід, щоби вивчити можливості зброї в бою. Але часом

це перетворювалося на гру: коли щодня буваєш у

перестрілках, починаєш шукати якоїсь різноманітності.
Хай там що, а повстанців там не бракувало, і

перестрілок теж.

Коли ми зіткнулися з повстанцями, що стріляли з

будинків, «Густав» виявився одним із наших

найефективніших видів зброї. Ми мали ракети LAW, вони були
легші, їх було легше носити. Але надто багато з них не

вибухали.
Крім того, якщо ти вистрелив LAW, то це вже все: ця

зброя не перезаряджалася. А «Карл Густав» завжди мав

украй пробивну натуру.

Ще одна зброя, якою ми часто користувалися,

40-міліметровий гранатомет. Він був двох видів: під-

ствольний і як самостійна зброя. Ми мали обидва.
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Нашою стандартною гранатою була уламкова така,

яка після вибуху засипала все навколо градом уламків.
Це традиційна протипіхотна зброя, випробувана і вірна.

Під час нашого перебування на цій бойовій службі
ми отримали новий тип гранати з термобаричним
зарядом. Вони бахкали набагато сильніше одна-єди-

на граната, якщо вистрілити нею у ворожого снайпера,
схованого у невеликому будинку, могла зруйнувати весь

той будинок через різницю тисків, викликану вибухом.
Звичайно, ми переважно стріляли по великих

будинках, усе ж руйнівна сила була вражаючою. Потужний

вибух, вогонь і ворогів більше нема. Це не могло не

подобатись.
З гранатомета стріляють із, як ми кажемо, «кентук-

кійською поправкою на вітер» оцінюють відстань,

надають відповідний кут підйому, а тоді стріляють. Нам

подобався М79 самостійна версія, яка вперше

використовувалась у в єтнамській війні, бо вона мала приціл,
завдяки якому було легше прицілитися і влучити. Але

так чи інакше, привчаєшся швидко, бо користуватися

цією зброєю доводиться часто. На кожному виході ми

мали бойове зіткнення. Нам це подобалось.

Тая:

Після від їзду Кріса мені довелося тяжко з дітьми.

Приїхала моя мама і допомагала мені, та однаково то був
нелегкий час.

Думаю, я була не готова заводити другу дитину.
Я злилася на Кріса, боялася за нього, а ще нервувала,
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що мені доводиться самій ростити малого і дівчинку-
немовля. Моєму синові було лише півтора року; він саме

вчився всьому, а новонароджена виявилася дуже чіпкою.

Пам'ятаю, що я просто сиділа на дивані і цілими

днями плакала собі в халат. Я колихала малу і намагалася

погодувати малого. Я сиділа і плакала.

Шрам від кесаревого погано гоївся. Жінки мені

казали: «Я вже через тиждень після кесаревого мила підлоги,

і нічого». Ну а мені навіть через шість тижнів усе і далі

боліло і ніяк не хотіло нормально гоїтися.

Я злилася, що мені не гоїться так, як тим жінкам.

(Згодом я з'ясувала, що жінки швидко одужують вже

після другого кесаревого розтину. Тоді мені ніхто цього не

сказав.)
Я почувалася слабкою. Я злилася на себе, що не така

витривала. Все було паскудно.

Відстані на схід від Рамаді схиляли до застосування .300

«Він Маг», і я почав регулярно брати цю гвинтівку із

собою на патрулювання. Після того як армія зайняла

госпіталь, обстріли й напади не припинилися. Через
якийсь час почалися ще й мінометні обстріли. Тож ми

робили вилазки, воювали з повстанцями, які

обстрілювали будівлі, а також шукали мінометників.

Одного дня ми розмістились у двоповерховому

будинку неподалік госпіталю. Армійці пробували

використати спеціальне обладнання, щоби виявити, звідки

ведеться мінометний обстріл, і ми вибрали цей

будинок, бо він був недалеко від місця, визначеного як місце

стрільби. Але чомусь саме того дня повстанці вирішили
залягти на дно.

Може, їм уже трохи набридло гинути.
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Я вирішив, що спробую їх виманити. Під бронежи-
летом я завжди носив із собою американський прапор.

Я витягнув його і просилив у люверси парашутну

стропу (нейлоновий шнур міцністю на розрив 250 кг). Кінець

стропи я прив язав до краю даху, а тоді скинув її вниз,

так що прапор розгорнувся на стіні будинку.
У найближчі кілька хвилин з явилися півдюжини

повстанців з автоматами і почали стріляти по моєму

прапору.

Ми стріляти по них. Половина ворогів упала, решта

кинулися втікати.

Той прапор досі в мене. Вони прострелили дві зірки.
Чесна ціна за їхні життя, як на мене.

Коли ми вирушали на вилазки, повстанці відходили далі
й намагалися знайти додаткове прикриття. Часом нам

доводилося викликати авіацію, щоб викурити їх з-за

стін або з-за далеких насипів.

Побоюючись побічної шкоди, командування і пілоти

воліли не застосовувати бомби. Натомість літаки

завдавали гарматних ударів. Ми також могли викликати

ударні вертольоти «Кобри» та «Х юї» морської піхоти,
які обстрілювали цілі з кулеметів і ракетами.

Одного дня, на прикритті, ми з моїм комвзводу

помітили чоловіка, який вантажив міномет у багажник

метрів за сімсот від нас.

Я його застрелив.

З будинку вийшов ще один; його застрелив

комвзводу. Ми викликали авіацію; F/A-18 всадив у

машину ракету. Машина потужно здетонувала: багажник

встигли навантажити вибухівкою ще до того, як ми це

побачили.
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Серед сплячих

Наступної ночі чи через одну я йшов ближнім селом,

переступаючи через тіла не мертвих, а сплячих

іракців. В умовах теплої пустелі іракські сім ї часто спали під

відкритим небом.

Я виступав на позицію, з якої мав прикривати наш

рейд на базар, де один із повстанців мав крамничку.

Наша розвідка донесла, що саме звідти походила
вибухівка з підірваної машини. Мене і ще чотирьох хлопців

висадили кілометрів за шість від решти групи, яка

планувала здійснити рейд вранці. Нашим завданням було
дістатися на місце перед ними, розвідати й оглянути

околицю, а тоді захищати їх, коли вони прибудуть.
Йти вночі через зайняту повстанцями місцевість

було не так небезпечно, як ви можете подумати. Вони

майже завжди спали. Іракці бачили, як наші конвої

прибувають удень і від їжджають ще засвітла. Тому погані

хлопці думали, що ми всі в себе на базі. Вони не

виставляли ні постів, ні вартових, ні пікетів.

Звичайно, доводилося дивитися, куди ставиш ногу,

один з мого взводу мало не наступив на сплячого іракця,
коли ми в темряві йшли до зони призначення. На щастя,

майже в останню мить він спинився, тож нам вдалося

пройти, нікого не розбудивши. Зубна фея нічого з нас

не дістала.
Ми знайшли базар і розмістилися, щоб наглядати за

ним. То був ряд маленьких одноповерхових будок, що

використовувалися як крамниці. Вікон вони не мали

відчиняєш двері та й торгуєш просто звідти.

Невдовзі після того як ми розмістились у своєму

сховку, по радіо нам сказали, що інший підрозділ уже
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десь поблизу. Через кілька хвилин я помітив підозрілу

групу людей.

Агов, сказав я по радіо. Я бачу чотирьох
хлопців з АК і в «павутині», вбраних по-моджахедськи. Це

наші?

«Павутина» це сітка або камізелька з лямками, в якій

тримають бойове спорядження. Чоловіки, яких я

побачив, були схожі на моджахедів, під «по-моджахедськи»

я мав на увазі, що вони вдягнені так, як повстанці часто

вдягалися в сільській місцевості, в таких довгих, ніби

піжамних, куртках і з замотаними головами. (У місті

вони часто вдягалися «по-західному» популярністю

користувалися спортивні костюми.)

Ці четверо надходили з боку ріки звідки я би й

очікував підходу тих хлопців.

Зачекай, зараз з ясуємо, сказав зв язківець.

Я роздивлявся їх. Стріляти не збирався: я нізащо не

ризикував би застрелити американця.

Підрозділу зайняло трохи часу, щоби відповісти

нашому ТОК, яке, своєю чергою, мусило потримати на

зв язку хлопців із мого взводу. Я дивився, як ті четверо

віддалялися.

Це не наші, нарешті прийшла відповідь. Вони

скасували.

Чудово. Ну, я тільки що пропустив цих чотирьох

у вашому напрямку.

(Я певен, що якби це вони були там, я б їх нізащо не

побачив. Ніндзі.)
Усі були злі. Мої хлопці в «хамерах» наготувалися

і почали уважно оглядати пустелю, чекаючи появи тих

моджахедів. Я повернувся до власного спостереження

за місцем, яке вони мали перевірити.
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І ось через кілька хвилин я бачу не кого іншого, як

тих чотирьох повстанців, які перед тим пройшли повз

мене.

Я зняв одного; один з інших снайперів зняв іще

одного, а два сховалися.

Тоді позаду них з явилися ще шість чи сім повстанців.

Зав язалася перестрілка. Ми почали стріляти
гранатами. Решта взводу почула стрілянину і поспішила до

нас. Але бойовики, які на нас наткнулися, розчинилися

в темряві.
Оскільки фактор несподіванки було втрачено, взвод

здійснив рейд на базар іще затемна. Там знайшли трохи

набоїв і «калашникових», але нічого важливого в

розумінні справжнього складу зброї.

Ми так ніколи і не з ясували, що мали зробити
повстанці, які тоді прослизнули повз нас. Це залишилося ще

одною загадкою війни.

Еліта еліт

Думаю, усі «морські котики» глибоко шанують наших

побратимів з елітного антитерористичного підрозділу,

про який так багато можна прочитати в США. Вони

елітна група в межах елітної групи.

Ми не дуже багато взаємодіяли з ними в Іраку.
Єдиний інший випадок, коли я мав із ними багато спільної

роботи, настав через кілька тижнів, після того як ми

зайшли у власне Рамаді. До них дійшли звістки, що ми

там вбиваємо величезну кількість дикунів, тож вони
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відправили одного зі своїх снайперів подивитися, що

ми робимо. Думаю, вони хотіли з ясувати, що саме ми

робимо таке, що воно спрацьовує.

Зараз я шкодую, що не спробував туди вступити. Тоді

вони не так активно використовували снайперів, як

інші спецпідрозділи. Більшу частину роботи
виконували штурмові команди, а я не хотів бути в штурмовій
команді. Мені подобалося те, що я робив. Я хотів бути
снайпером. Я мав користуватися гвинтівкою і вбивати

ворогів. Навіщо відмовлятися від цього, переїжджати
на східне узбережжя і знов проходити шлях новачка?

І це ще не згадуючи про курси на кшталт «бутонів», які

треба пройти, щоб довести свою придатність.
Мені б довелося провести кілька років у штурмовій

команді, перш ніж я зміг би добитися того, щоб

знову стати снайпером. Навіщо, якщо я вже і так снайпер
і мені це подобається?

Але тепер, уже почувши про їхні операції та

досягнення, думаю, мені варто було спробувати.
Вони мають репутацію грубих і більш ніж самовпев-

нених. Це зовсім не так. Після війни я мав нагоду

зустрітися з кількома з них, коли вони приїхали в

тренувальний заклад, який я очолював. Вони були надзвичайно

практичні, дуже скромні щодо власних досягнень. Мені б

страшенно хотілося, щоб я тоді був з ними.

Цивільні та дикуни

Офіційно наступ у Рамаді ще тільки повинен був
розпочатися, але ми мали повні руки бойової роботи.
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Якось розвідка повідомила, що повстанці закладають

фугаси на одному шосе. Ми поїхали туди і взяли те

місце під нагляд. Ми також проводили зачистки будинків
та охороняли від нападів конвої й американські бази.

Це правда, що в деяких ситуаціях важко відрізнити
цивільних від повстанців, але тут погані хлопці

полегшували нам це завдання. Безпілотники наглядали,

наприклад, за дорогою, і якщо бачили, що хтось закладає

фугас, вони не тільки могли точно вказати місце

закладки, а й простежити за повстанцем до його дому. Це
давало нам чудові розвіддані про розташування поганих

хлопців.

Терористи, які збиралися напасти на американців,

виказували себе тактичними переміщеннями в

напрямку конвоїв, що наближалися, або коли підходили

впритул до нашої бази. Вони прокрадалися, тримаючи

«калаші» напоготові, виявити їх було дуже легко.

Вони так само навчилися виявляти нас. Якщо ми

займали будинок у маленькому селі, то сім ю тримали

всередині з міркувань безпеки. Сусіди знали, що якщо до

дев ятої години ніхто з сім ї не вийшов з дому, значить,

там американці. Це було запрошенням для всіх

повстанців із цієї околиці прийти і спробувати нас вбити.

Це стало настільки передбачуваним, що здавалося,

ніби відбувається за графіком. Близько дев ятої ранку

матимете стрілянину; до полудня все стихне. Тоді десь

о третій-четвертій ще одна стрілянина. Якби не

йшлося про життя і смерть, це було б смішно.

І тоді це таки було смішно, у свій збочений спосіб.

Ти не знав, звідки вони нападуть, але тактика майже

завжди залишалася та сама. Повстанці почнуть з

автоматичного вогню, постріляють трохи тут, трохи там. Тоді
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настає черга РПГ; вогняний шквал; врешті-решт вони

кидаються врозсип і стараються втекти.

Одного дня ми знищили групу повстанців на близькій

відстані від госпіталю. У той момент ми цього не знали,

але пізніше наша армійська розвідка повідомила, що

командир повстанців подзвонив комусь по мобілці та

попросив прислати ще мінометників, бо тих, які мали

напасти на госпіталь, саме вбили.

Заміна так і не прибула.
Шкода. Ми б і їх вбили.

Тепер уже всі знають про «Предейтори», безпілотники,
які забезпечили американським військам величезну

кількість розвідувальної інформації під час війни. Та

мало хто знає, що ми мали власні ранцеві
безпілотники невеликі літальні апарати, які запускалися з рук,

розміром з радіокеровані модельки, якими в США

бавляться діти будь-якого віку.
Вони поміщалися в ранець. Мені ніколи не

довелося таким керувати, але вони справді виглядали досить

круто. Найскладніше принаймні на мою думку було
запустити його в повітря. Щоби він полетів, його треба

було досить сильно жбурнути. Оператор запускав

моторчик, а тоді кидав літачок у повітря; це потребувало
деяких навичок і вправності.

Оскільки ранцеві БПЛА літали низько і мали доволі

гучні моторчики, їх було чути з землі. Звук був досить

характерний, й іракці швидко навчилися: він означає,

що ми за ними стежимо. Почувши звук безпілотника,

вони ставали обережними а це перекреслювало мету

використання цих БПЛА.
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Часом ставало так жарко, що нам доводилося займати

дві різні частоти: одну для переговорів із нашим ТОК,

іншу для переговорів усередині взводу. Радіообмін
в обох напрямках був такий напружений, що зв язківці

ТОК радо захопили б нас у полон у разі зіткнення.
Коли ми ще тільки почали робити вилазки, наш ком-

частини наказав нашому черговому будити його

щоразу, коли ми входимо в бойове зіткнення. Потім цих

зіткнень стало стільки, що він змінив наказ ми мали

повідомляти його лише в тому разі, якщо зіткнення

тривало годину.

А ще пізніше було повідомляйте мене, тільки якщо

когось поранить.

База «Шарк» у той час була гаванню, невеличкою оазою

відпочинку. Не те щоб там була якась розкіш. Підлога

кам яна, вікна затулені мішками з піском. Спершу наші

ліжка стояли майже впритул, а єдиним «домашнім»
елементом були покоцані рундуки. Та ми не

потребували багато. Ми виходили на три дні, поверталися на день.

Я спав, тоді, може, рештудня грав у відеоігри, розмовляв
по телефону з домом, сидів за компом. А тоді наставав

час збиратися і знову вирушати.

Розмовляти по телефону належало обережно.
Оперативна безпека Опсек, Operational security, ще один

військовий термін мала принципове значення. Не можна

було сказати нікому нічого, що дало би змогу зрозуміти,
що ми робимо, або що ми плануємо робити, або що ми

конкретно зробили.
Усі наші розмови з бази записувалися.

Спеціальні програми реагували на ключові слова; якщо таких

набиралося багато, зв язок розривався, а в тебе могли
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виникнути проблеми. Якось один проговорився про

операцію, і нас позбавили зв язку на тиждень. Він був
дуже пригніченим, а ми, звичайно, зробили йому
хороший втик. Він страшенно розкаювався.

Іноді погані хлопці самі полегшували нам завдання.

Якось на виході ми розмістились у селі біля головного

шляху. То була добра позиція: ми зуміли зняти кількох

повстанців, які намагалися пройти повз нас, щоби
напасти на госпіталь.

Раптом малесенька вантажівочка «бонго», з тих,

якими дрібні бізнесмени возять своє обладнання, звернула
з дороги в бік нашого будинку. Замість обладнання в

кузові було четверо стрільців, які почали нас обстрілювати
на ходу, поки вантажівка проїжджала через, на щастя,

широкий двір.
Я вистрелив у водія. Машина зупинилася. Пасажир

вискочив з кабіни і побіг до місця водія. Один з моїх

товаришів застрелив його, перш ніж той устиг рушити.

Ми дали прикурити й решті повстанців убили їх усіх.
Невдовзі я помітив на головній дорозі самоскид. Я не

надавав йому особливого значення, поки він не звернув

у під їзну дорогу до нашого будинку і не поїхав просто на

нас. Ми вже переговорили з власниками будинку і

знали, що ніхто тут не водить самоскид. І з його швидкості

було зрозуміло, що він іде сюди не для того, щоби
вивезти сміття.

Тоні вистрелив водієві в голову. Самоскид

розвернуло, і він врізався в інший будинок поблизу. Невдовзі
підлетіла вертушка і підірвала його. Пролетіла ракета

«Хеллфайр», і самоскид вибухнув: він був напакований

вибухівкою.
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Нарешті хоч якийсь план
«І

.1

До початку червня армія розробила план, як відбити

Рамаді в повстанців. У Фаллуджі морпіхи систематично

зачищали місто, переслідуючи і витискаючи повстанців
з міста. Тут повстанці мали самі вийти на нас.

Місто вклинювалося між водними шляхами і

болотами. Під їзних шляхів було обмаль. Євфрат і Хаббаній-

ськийканал охоплювали місто з півночі та заходу; з обох

боків північно-західного виступу було лише по одному

мосту. З півдня і сходу природну перешкоду утворювали

озеро, болота і сезонний дренажний канал.

Американські війська мали підійти до периметра
міста: морська піхота з півночі, армія з інших трьох

боків. Ми мали встановити укріплення в різних частинах

міста, демонструючи, що контроль належить нам, і, по

суті, провокуючи ворогів атакувати. Вони б атакували,

а ми мали протистояти їм усіма силами. Таким чином

ми повинні були завойовувати все більше і більше

плацдармів, поступово здобуваючи контроль над усім містом.
Там був бардак. Не працювали жодні органи влади, не

діяли жодні закони. Іноземці, що з являлись у місті,
негайно ставали цілями для вбивства або викрадення,

навіть якщо пересувались у броньованих авто з конвоями. Та

ще більшим пеклом це місце було для пересічних іракців.
Удоповідях говорилося, що щодня відбувається більш ніж

двадцять нападів повстанців на іракців. Найпростішим
способом бути вбитим для городянина було вступити

в поліцію. Тим часом корупція була на кожному кроці.
Армія проаналізувала терористичні групи в місті та

дійшла висновку, що вони належать до трьох категорій:
затяті ісламісти, пов язані з «Аль-Каїдою» і подібними
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групами; місцеві мешканці, не настільки фанатичні, та

все ж охочі вбивати американців; звичайні бандити, які

користувалися ситуацією і намагалися нажитися на хаосі.

Першу групу належало знищити, бо вони б ніколи не

відступили від свого; саме на них ми мали зосередити

основну увагу під час прийдешньої кампанії. Однак інші

дві групи можна було переконати або відступитися,
перестати вбивати людей, або співпрацювати з місцевими

родовими вождями. Так, частиною армійського плану

була співпраця з родовими вождями задля утвердження

миру в цій місцевості. Як би там не було, а родовим

вождям набридли повстанці та той хаос, який вони несли із

собою, тож вони хотіли повстанців позбутися.
Загальна ситуація і план були набагато складніші,

ніж я можу тут резюмувати. Але для нас у бойових

умовах це все не мало значення. Нам було начхати на

нюанси. Ми бачили і знали, що багато людей хочуть нас

убити. І ми чинили опір.

«Джундиси»

В одному аспекті загальний план таки зачіпав нас, і не

в найкращий спосіб.

У наступ на Рамаді мали йти не тільки американські
війська. Навпаки, нова іракська армія мала стати

передовою, центральною силою у відбитті міста й

перетворенні його на безпечне.

Іракці там дійсно були. Не передовими, ні.

Центральними ну, по суті, фактично. Але не зовсім так, як ви

думаєте.
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Ще до початку наступу нам наказали допомогти в

наданні війні «іракського обличчя» цей термін

командування та мас-медіа застосовували, щоби вдавати, ніби

іракці дійсно відіграють основну роль у перетворенні
їхньої країни на безпечну. Ми навчали іракські
підрозділи і, коли це було можливо (хоча й не завжди бажано),

брали їх із собою на завдання. Ми працювали з трьома

різними групами; усіх їх ми називали «джундисами»,

що по-арабськи означає «солдат», хоча фактично деякі
з них належали до поліції. Незалежно від того, яку силу

вони представляли, поліцію чи армію, вони були
жалюгідними.

Ми використовували невелику групку розвідників
в операціях на схід від міста. Коли ми зайшли в Рамаді,

використовували SMP це щось на кшталт

поліцейських спецпідрозділів. А потім була ще третя група

іракських солдатів, яких ми використовували в селах

навколо міста. Під час більшості операцій ми ставили їх

у середину своїх колон: американці на чолі, іракці

посередині, американці у хвості. Якщо ми були в

будинку, вони сиділи на першому поверсі, займаючись

безпекою і теревенями з членами сім ї за умови, що

ті там були.
Солдати з них були нікчемні. Скидалося на те, що

найбільш здібні іракці зазвичай ішли в повстанці та

воювали проти нас. Думаю, більшості наших «джундисів»
не бракувало мужності. Але коли доходило до справжніх
боїв із професійним противником...

Скажімо так, вони були некомпетентними, якщо не

просто небезпечними.

Одного разу ми з товаришем на ім я Бред, теж

«морським котиком», збиралися ввірватися в будинок. Ми
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стояли перед вхідними дверима, а один із наших «джун-

дисів» прямо за нами. І в нього чомусь заклинило

автомат. Він не придумав нічого розумнішого, ніж клацнути
запобіжником і натиснути спуск. Повз мене просвисті-
ли кулі.

Мені здалося, що це стріляють з дому. Бред подумав
так само. Ми відкрили вогонь у відповідь, стріляючи
в зачинені двері.

І тут я чую крики в себе за спиною. Хтось відтягнув

іракця, чий автомат вистрелив, справді, вогонь був
з нашого боку, з будинку ніхто не стріляв. Впевнений,
що «джундис» просив пробачення, але я був не в настрої

слухати, ні тоді, ні пізніше.

Бред перестав стріляти, а «котик», який підійшов

до дверей, відступив. Я все ще гадав, що, к бісу, сталося,

коли двері відчинилися.
На порозі з явився старий чоловік, його руки

тремтіли.

Заходьте, заходьте, сказав він. Тут нічого нема,

нічого нема.

Сумніваюсь, чи він усвідомлював, як мало бракувало,
щоби це стало правдою.

Крім того, що «джундиси» були особливо незграбні,
багато з-поміж них були просто лінивими. Кажеш їм щось

зробити, а вони тобі: «Іншалла».

Дехто перекладає це: «якщо буде на те воля Господа».

Насправді ж це означає: «цього не буде».
Більшість «джундисів» хотіли потрапити в армію, бо

це давало стабільний заробіток, але вони ніяк не хотіли

воювати, не те що померти, за свою країну. За свій рід
можливо. Своєму родові, сім ї в широкому розумінні,
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вони були по-справжньому віддані. А те, що відбувалося
в Рамаді, для більшості з них ніяк роду не стосувалося.

Я розумію, що значною мірою ця проблема пов язана

з коцнутою культурою Іраку. Ці люди все своє життя

перебували під диктатурою. Ірак як країна нічого для

них не значив, у кожному разі нічого доброго.
Більшість з них була рада позбутися Саддама Хусейна, дуже

рада, що стали вільними людьми, проте вони не

розуміли, що це насправді означає, усі інші речі, пов язані

зі свободою.

Уряд більше не мав керувати їхнім життям, але

водночас не мав забезпечувати їх їжею чи будь-чим іншим.

Це було шоком. А з погляду освіти та технологій вони

були настільки відсталі, що американці часто почували

себе, ніби потрапили у кам яний вік.

Ви можете їх шкодувати, але водночас не схочете,

щоби ці хлопці спробували зайнятися вашою війною

за вас.

А дати їм необхідні для прогресу знаряддя ніяк не

належало до моєї роботи. Моєю роботою було вбивати,
а не вчити.

Ми багато на що йшли, щоби створити їм гарний імідж.
Якось під час кампанії було викрадено сина одного

з місцевих чиновників. Ми дістали наводку, що його

утримують у будинку біля місцевого коледжу. Ми

виступили вночі, ввірвалися у ворота і зайняли великий

будинок, щоби забезпечити з нього прикриття. Поки

я сидів там на даху і дивився, мої товариші зайняли

той будинок і звільнили заручників без жодного опору.

Ну, для місцевих то була неабияка подія. Тож коли

настав час «фотооперації», ми покликали наших «джун-
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дисів». їм припала вся слава визволителів, а ми

сховалися в тіні. Мовчазні професіонали.
Такого роду речі ставалися на всьому театрі дій.

Я впевнений, що в Штатах багато розказували про те,

як добре іракці дають собі раду, як ми їх навчали. Певно,

ці розповіді потраплять і в книжки з історії.
Але то все дурня. Дійсність була зовсім іншою.

Думаю, сама ідея надати тій війні іракське обличчя

була гнилою. Хочеш перемогти у війні йди і

перемагай. А тоді вже можеш когось навчати. А робити це в

розпалі битви дурість. Просто чудо, що через це не сталося

нічого гіршого, ніж сталося.

КСП «Айрон»

Коли ми зайшли в село, дрібний пил із ґрунтівок
змішався зі смородом річки і міста. Було темно, хоч око

виколи, десь між ніччю і світанком. Нашою ціллю був

двоповерховий будинок у центрі невеликого села з

південного боку Рамаді, відокремлений від основної

частини міста низкою залізничних колій.

Ми швидко зайшли в будинок. Люди, які там жили,

були явно вражені та очевидно насторожені. Проте
вони не виглядали цілком ворожими, навіть

незважаючи на час. Поки наші «терпи» і «джундиси» займалися

ними, я пішов на дах і розмістився там.

Було 17 червня, початок операції в Рамаді. Ми саме

зайняли основну частину того, що мало стати КСП

«Айрон», першою віхою нашого просування в Рамаді. (КСП

означає «командно-спостережний пост».)
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Я уважно дивився за селом. Нам сказали, що варто

очікувати пекельного опору, і все, з чим ми мали

справу останні кілька тижнів на сході, зміцнило цю

впевненість. Я знав, що в Рамаді буде стократ тяжче, ніж у
сільській місцевості. Я був напружений, але готовий.

Коли будинок і прилегла територія опинилися під

нашим контролем, ми викликали армію. Почувши
вдалині танки, я іще уважніше оглядати місцевість в

оптичний приціл. Погані хлопці теж їх почули. Вони могли

з явитися будь-якої миті.

Армія прибула, здавалося, на мільйоні танків.

Армійські зайняли будинки поблизу, а тоді почали зводити

стіни для свого майбутнього розташування.

Повстанці так і не з явилися. Зайняли будинок,
зайняли село для них це не мало значення.

Роздивляючись навколо, я зрозумів, що зайнята нами

місцевість як у буквальному, так і в переносному

сенсі лежить по інший бік залізничних шляхів відносно

власне міста. У цій місцевості жили бідняки і треба
зважити, що Ірак і так був далеко не Золотим Берегом.
Власники та мешканці хиж навколо нас ледве зводили

кінці з кінцями. їх анітрохи не цікавили повстанці. їх

анітрохи не цікавили ми.

Коли армійські завершили розташування, ми

перемістилися метрів на двісті вперед, щоб захищати

бригади під час роботи. Ми й далі очікували запеклого бою.

Але нічого не відбувалося. Єдиний цікавий момент

настав уранці, коли розумово відсталого хлопчика

помітили за тим, як він блукає і щось шкрябає в блокноті.

Він скидався на шпигуна, але ми швидко зрозуміли, що
в нього не всі вдома, і відпустили його разом з

каракулями в записнику.
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Ми всі були вражені спокоєм. До обіду ми сиділи

і били байдики. Я б не сказав, що ми були незадоволені,
але... після того, що нам сказали, відчувалося деяке

розчарування.

То оце-от найнебезпечніше місто в Іраку?



>>

«ДИЯВОЛ РАМАДІ»

Заходимо

Через кілька днів я ввечері піднявся на низькобортний
річковий човен морської піхоти, відомий як SURC (small
unit riverine craft річковий човен для малих

підрозділів), і присів на палубі за броньованим фальшбортом.
Морпіхи на носі стояли на вахті за «шістдесятками»,
а наш човен і ще один, з рештою нашої групи, сковзнули

вгору по ріці, тихо прямуючи до нашого місця висадки.

Шпигуни повстанців ховалися біля мостів та в різних
точках міста. Якби ми рухалися суходолом, вони б від-

стежували наше просування. Але на воді ми не

становили безпосередньої загрози, тож вони не звертали на

нас особливої уваги.

Ми їхали з важким багажем. Наступна зупинка біля

центру міста, в глибині ворожої території.
Наші човни повернули до берега і тицьнули носами

в насип каналу. Я встав і вийшов у передні дверцята,

мало не впавши, коли ступав на землю. Я пройшов аж
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до сухого, а тоді зупинився і почекав, коли решта взводу

збереться навколо мене. Разом з нами в човнах прибули
восьмеро іракців; якщо рахувати з перекладачами, нас

було понад дві дюжини.
Човни морпіхів зісковзнули назад у воду і відпливли.
Я став на чолі та повів групу вулицею в напрямку

нашої цілі. Попереду імріли будиночки; там були вулички
і вулиці, лабіринт будинків і тіні більших споруд.

Я не встиг далеко зайти, як лазер на моїй гвинтівці
згас. Сіла батарейка. Я дав знак зупинитися.

Що за фігня відбувається? спитав наш лейтенант,

швидко підійшовши до мене.

Мушу швиденько поміняти батарею, пояснив я.

Без лазера я цілився би всліпу однаково, що не

цілився би взагалі.

Ні, виводь нас звідси.

Добре.
Тож я пішов далі і вивів нас до перехрестя поблизу.

З темноти попереду, на краю мілкого дренажного

каналу, виринула постать. Я помітив на ній тінь зброї,
придивився, щоб розрізнити деталі, АК-47 з запасним

магазином, примотаним ізолентою.

Моджахед. Ворог. Він був обернений спиною і

дивився на вулицю, а не в бік води, однак був добре озброєний
і готовий до бою.

Без лазера я стріляв би всліпу. Я махнув лейтенантові.

Він швидко підійшов, став біля мене і бах!

Він зняв повстанця. А ще мало не прорвав мені

барабанну перетинку, вистреливши за кільканадцять

сантиметрів від моєї голови.

Та нарікати не було часу. Коли іракець впав, я побіг

уперед, не впевнений, чи він мертвий і чи поблизу нема
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інших. За мною побігла решта взводу, розосередившись

і зазираючи у всі кутки.

Він був мертвий. Я забрав його АК. Ми побігли

вулицею до будинку, який мали захопити, минувши по

дорозі кілька менших будинків. Ми були за кількасот

метрів від річки, неподалік двох головних шляхів, що

контролювали цю дільницю міста.

Як і багато іракських будинків, наша ціль була
оточена майже двометровим муром. Ворота були зачинені,
тож я перевісив свою М4 через плече, витягнув пістолет

і поліз на стіну з допомогою єдиної вільної руки.
Вилізши нагору, я побачив, що у дворі сплять люди.

Я зіскочив у двір, націлив на них пістолет, і став чекати,

що хтось із мого взводу зараз перелізе за мною і

відчинить ворота.

Я чекав.

І чекав. І ще чекав.

Ну ж, прошипів я. Ходіть сюди.

Нічого.

Ходіть.

Дехто з іракців почав крутитися.

Я повернув у бік брами, усвідомивши, що мені ніхто

не допоможе. Ось я, з пістолетом проти дюжини,

наскільки мені відомо, повстанців, відділений від своїх

грубим муром і зачиненими воротами.

Я знайшов ворота і якось умудрився їх відчинити.

Взвод і наші іракські «джундиси» забігли всередину

й оточили людей, які спали у дворі. (У них там на вулиці
сталася якась плутанина, і вони чомусь не втямили, що

я тут сам-самісінький.) Люди, які спали у дворі,
виявилися звичайною великою родиною. Частина моїх

хлопців без жодних пострілів зайнялися ними, згрупували
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і вивели в безпечне місце. Тим часом решта з нас

побігли до будівель (крім великого будинку, поблизу був ще

котеджик) і якомога швидше перевірили всі кімнати.

Поки мої хлопці шукали зброю, вибухові пристрої і

взагалі будь-що підозріле, я побіг на дах.

Одна з причин, чому ми вибрали саме цей будинок,
його висота. Головна будівля була триповерхова і давала

чудесний вид на довколишню місцевість.

Ніякого руху. Наразі добре.

Будинок чистий, передав радист армійським.
Підходьте.
Ми саме зайняли будинок, який мав стати КСП «Фал-

кон», і знову зробили це без бою.

Петті-офіцер і планувальник

Наш «головний сарай» допомагав планувати операцію
з зайняття КСП «Фалкон» у безпосередній співпраці з

армійськими командирами. Коли її було закінчено, вони

звернулися до командування нашого взводу і

попросили нашої участі. Мене залучили до процесу тактичного

планування набагато глибше, ніж будь-коли доти.

Я мав змішані почуття. З одного боку, мій досвід і

знання дозволяли докласти щось корисне. З іншого боку, це

втягувало мене в роботу, яку я не любив. Вона виглядала

трохи адміністративною, бюрократичною
просиджуванням штанів, якщо вдатися до цивільної метафори.

Як Е6, я був одним з найстарших за званням у

взводі. Зазвичай тут є чиф-петті офіцер (Е7), найстарший

299



з молодших командирів, і провідний петті-офіцер.
Зазвичай провідний петті-офіцер має ранг Е6, який

у взводі є тільки один. У нашому ми мали двох. Я був
молодшим Е6, і це було здорово: Джей, другий Е6, був

провідним петті-офіцером, тому мене оминула купа

адміністративної роботи, пов язана з цією посадою. З

іншого боку, я користувався перевагами звання. Мій випадок

скидався на казку про Машу і ведмедів: я мав надто

високе звання, щоб робити брудну роботу, і занадто низьке,

щоб займатися політичними справами. Золота середина.

Я ненавидів сидіти за комп ютером і наносити все

на карту, не кажучи вже про те, щоби робити

презентацію в «Паверпойнті». Я волів просто сказати: «Ходіть

за мною, зараз я вам покажу все, що ми маємо

зробити». Проте записати все це було важливо: якби зі мною

щось сталося, хтось інший мав могти розібратися, що
й до чого.

Я таки застряг на одній адміністративній роботі, яка

не мала нічого спільного з оперативним плануванням,

оцінювання Е5-х. Я з усього серця ненавидів її. (Джей

влаштував собі щось на кшталт відрядження і скинув її

на мене я певен, бо він і сам не хотів нею займатися.)
Світла сторона полягала в тому, що я побачив,

наскільки хороші в нас люди. У взводі абсолютно не було
бовдурів то була справді видатна група.

Незалежно від мого звання та досвіду, «головний сарай»
хотів залучити мене до планування, бо снайпери

відігравали більш агресивну роль у боях. Висловлюючись

військовими термінами, ми стали «множником»

здатними робити набагато більше, ніж можна припустити

на підставі самої нашої кількості.

300



Більшість планувальних рішень передбачала такі

деталі, як-от найкращі будинки для виставлення на них

прикриття, шляхи підходу до них, місце висадки,

подальші дії після захоплення початкових будинків тощо.

Деякі з цих рішень бували дуже делікатними.

Наприклад як снайперові дістатися до своєї криївки.

Найкраще за все добратися туди якомога непомітніше.

У зв язку з цим можна було б запропонувати підійти

пішки, як ми робили в деяких селах. Але навряд чи ви

захочете йти вузькими вуличками, де повно сміття:

забагато шуму, надто великий ризик нарватися на

вибуховий пристрій або засідку.
Серед населення поширене хибне уявлення, що спец-

підрозділи завжди спускаються у проблемну зону на

парашутах або зісковзують по линвах. Хоча ми справді

застосовували обидва способи там, де це годилося, ми не

переміщалися повітрям у жодну зону Рамаді.
Вертольоти мають певні переваги, у тому числі швидкість і

можливість долати відносно довгі відстані. Але вони також

гучні та привертають увагу в міських умовах. А ще вони

відносно легкі цілі.

У цьому випадку пересуватися водою було розумним
рішенням з огляду на планування міста та

розміщення цілі. Це дозволяло нам добиратися до цілі

непомітно, порівняно швидко і з меншим ризиком зіткнутися
з противником, ніж у разі пересування суходолом. Та це

рішення потягло за собою неочікувану проблему ми

не мали човнів.

Зазвичай «морські котики» співпрацюють зі

спеціальними човновими командами Special Boat Teams,

які на той момент і до того називалися спеціальними
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човновими підрозділами Special Boat Units, SBU.

Завдання ті самі,1іазва інша. Вони керують швидкісними

човнами, які доставляють «морських котиків» на місце,
а потім забирають; саме такий човен урятував нас, коли

ми «загубилися» на каліфорнійському узбережжі під
час тренування.

На батьківщині між «котиками» і спецчовнярами

нерідко виникали сутички в барах, де час від часу

доводилося чути, як човнярі називають себе «морськими

котиками». Наші ж уважають, й іноді висловлюють цю

думку вголос, що це те саме, якби таксист називав себе

кінозіркою, бо він підвіз когось там до кіностудії.
Як би там не було, серед них є дуже добрі хлопці.

Останнє, чого нам треба, це бійки з людьми, які нам

допомагають.

Але суть у тому, що це працює в обидва боки. Наша

проблема в Рамаді випливала з того факту, що

підрозділ, який мав з нами співпрацювати, відмовився
допомагати.

Вони сказали, що робота з нами має для них низький

пріоритет. Тобто вони заявили, що вони перебувають
у готовності для потреб підрозділу, який має вищий

пріоритет. Насправді це було не так.

Ну, вибачте. Я цілком упевнений, що їхня робота
надавати допомогу тим, хто її потребує, але нехай. Ми

трохи пошукали і знайшли підрозділ морської піхоти,

оснащений човнами SURC невеликими човнами з

малою осадкою, які могли підходити близько до берега.
Вони були броньовані й озброєні кулеметами на носі

та на кормі.
Хлопці, що їх водили, були круті. Вони робили все,

що мали робити СЧП. Крім того, вони робили це для нас.
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Вони знали своє завдання. Вони не вдавали з себе

когось іншого. Вони просто хотіли якнайбезпечніше

доставити нас на місце. А коли ми закінчували свою роботу,
вони прибували, щоб забрати нас, навіть якщо там

було жарко. Ці морпіхи прибували миттєво.

КСП «Фалкон»

Армія в їхала на танках, броньовиках і вантажівках.

Солдати тягали мішки з піском й укріплювали вразливі
місця будинку. Цей будинок розташовувався на боці

Т-подібного перехрестя двох основних доріг, одну з яких

ми назвали Сансет. Армія мала потребу в цій точці

з огляду на її стратегічне розташування: вона була ніби

шийкою пляшки і зазначала нашу присутність у місті.

Ці ж чинники перетворювали її на першочергову

ціль.

Танки привернули увагу відразу ж. Пара повстанців
почала рухатися в бік будинку, як тільки вони приїхали.
Погані хлопці були озброєні АК певно, здуру

подумали, що танки їх злякаються. Я почекав, коли вони

підійдуть менш ніж на двісті метрів до танків, а тоді зняв

їх. То була легка здобич вони були підстрелені ще до

того, як змогли би скоординувати організовану атаку.

Минуло кілька годин. Я й далі знаходив цілі: повстанці

промацували місцевість, по одному і по двоє,

намагаючись прокрастися в нас за спиною.

Тут не було важко чи напружено, але був стабільний

потік цілей. Пізніше я став їх називати «вискочками».
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Армійський командир підрахував, що за перші
дванадцять годин бою ми зняли дві дюжини повстанців. Не

знаю, наскільки ця цифра точна, але я сам зняв кількох

першого дня, кожного з них одним пострілом. То не

була якась особливо видатна стрільба всі вони

знаходилися на відстанях від 350 м і ближче. «Він Маг» міцно

лупить на таких дистанціях.

Ще затемна армія влаштувала на КСП «Фалкон»

достатні оборонні позиції, щоб самостійно протриматися

в разі нападу. Я спустився з даху і разом зі своїми

хлопцями знову перемістився, цього разу в покинутий

багатоквартирний будинок за кількасот метрів. Той будинок,
один з найвищих в околиці, вивищувався не тільки над

«Фалконом», а й над рештою цієї місцевості. Ми

називали його Чотириповерхівкою; у майбутніх боях він став

нам домом поза домом.

Ми добралися до нього без клопотів. Усередині
нікого не було.

Решту ночі ми нічого особливого не бачили. Та коли

встало сонце, з ним встали і погані хлопці.

Вони націлилися на КСП «Фалкон», але якось по-

дурному. Вони йшли, їхали на машинах чи мопедах,

намагаючись підібратися достатньо близько, щоб

атакувати. І щоразу їхні наміри були очевидні. Бачиш пару

хлопців на мопеді. В одного АК, в другого гранатомет.

Ну тобто: та що ви?

Ми почали набирати багато вбитих. Чотириповер-
хівка була чудовою снайперською криївкою. Вона була
найвищою будівлею в околиці, до неї було неможливо

підійти на відстань пострілу, не наразившись самому.

Даубер каже, що за перші двадцять чотири години там
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він зняв двадцятьох трьох; у наступні дні ми мали

навіть набагато більше цілей.

Звичайно, вже після першого пострілу це стала

вогнева позиція, а не снайперська криївка. Та я не надто

переймався тим, що нас атакували: повстанці просто давали

легше себе вбити.

Номери 100 і 101

Якщо навколо КСП «Айрон» усе було тихо-мирно, то

навколо КСП «Фалкон» цілком навпаки: напружено і весь

час. Армійський табір становив для повстанців явну

загрозу, тому вони хотіли, щоби його не стало.

На нас напливала навала поганих хлопців. Цим вони

тільки допомагали нам їх позбуватися.
Дуже скоро після початку операції в Рамаді я досяг

важливої для снайпера віхи: добився сотого і сто

першого вбитого на цій бойовій службі. Один із хлопців

сфотографував мене для нащадків з гільзами від цих

пострілів у руках.

Між мною та іншими снайперами в цю бойову
службу йшло деяке змагання хто матиме найбільше

вбитих. Не те щоб ми мали якийсь вплив на ці цифри: вони

випливали з того, скільки бувало цілей. Чисте везіння

ти хотів би мати найвищий рахунок, але мало що

можеш з цим зробити.
А я таки прагнув бути найуспішнішим снайпером.

Спершу нас із найвищими рахунками було троє;

потім двоє почали вириватися вперед. Мій «конкурент»

служив у нашому братньому взводі, він працював на
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східному краю міста. В якийсь момент його рахунок

різко підскочив^
Наш начальник тоді був саме на нашому боці міста

і стежив, як його взводи дають собі раду. Серед іншого,
він мав рахунки снайперів. Коли той другий снайпер

вирвався вперед, він став мене під юджувати:
Він поб є твій рекорд. Тобі краще не випускати

гвинтівку з рук.

Ну, все дуже швидко вирівнялося раптом почало

скидатися на те, що кожен смердючий поганий хлопець

у місті залазив у мій приціл. Мій рахунок різко піднявся,
і мене вже ніхто не наздоганяв. Чисте везіння.

Якщо вас цікавить, то підтвердженими вбитими
вважалися тільки вбиті при свідках і якщо смерть ворога була
підтверджена. Тож якщо я влучив комусь у живіт, а той

зумів відповзти кудись, де ми його не бачили, і вже там

стікав кров ю, то це не рахувалося.

Співпраця з армією

Коли через кілька днів початкові атаки ослабли, ми

пішки перейшли з Чотириповерхівки назад у КСП «Фалкон».

Там ми зустрілися з місцевим капітаном і сказали йому,
що воліли би базуватися тут, а не повертатися раз на

кілька днів у Кемп Рамаді.
Він поставив нас на армійське забезпечення. Ми

стали приписані до армії.
Крім того, ми сказали, що хотіли б допомогти

йому зачистити якусь територію на його розсуд. Його
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завданням була зачистка міста навколо КСП «Фалкон»,
а нашим допомагати йому.

Де вам доводиться найгірше? запитали ми.

Він показав.

Ми йдемо туди, сказали ми.

Він похитав головою і закотив очі:

Хлопці, ви божевільні. Можете взяти собі цей

будинок, можете облаштувати його, як собі хочете, можете

йти, куди хочете. Але я хочу, щоб ви знали: якщо туди

підете, я вас звідти не витягатиму. Там надто багато

фугасів, я втрачу танк. Я не можу цього зробити.

Я впевнений, що капітан, як і багато армійських,

спершу ставився до нас скептично. Усі вони думали, ніби ми

вважаємо себе кращими за них, що в нас роздута

самооцінка, що ми бундючні пустомелі, які ніяк не можуть

підтвердити своє патякання. Але як тільки ми доводили,

що не вважаємо себе кращими за них, тобто

досвідченішими, так, але не пихатими, якщо ви розумієте, про

що мені йдеться, вони зазвичай змінювали свою

думку. У нас складалися міцні робочі взаємини з їхніми

підрозділами, і навіть дружба, яка зберігалась і після війни.

Капітанів підрозділ проводив обшуки операції,
коли цілий квартал виділявся, а тоді обшукувався. Ми

ходили на денні патрулі присутності ідея полягала

в тому, щоб цивільні постійно бачили військових. Це

давало б їм впевненість у тому, що вони захищені, або

принаймні що ми там залишатимемось. Половину

взводу ми ставили в прикриття, а решта патрулювала.

Значна частина цих операцій прикриття відбувалася
неподалік Чотириповерхівки. Хлопці внизу

патрулювали і майже завжди входили в контакт. Я сидів нагорі
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з іншими снайперами і знімав кожного, хто намагався

на них напасти. ..

Або ж ми робили вилазки на чотириста метрів,
п ятсот-сімсот метрів углиб індіанської території, де шукали
і чекали поганих хлопців. Ми встановлювали свою

позицію на шляху одного з патрулів присутності. Як тільки

його люди з являлися, вони стягували на себе

різномастих повстанців. Ми їх знімали. Погані хлопці оберталися
і намагалися відстрілюватися від нас; ми їх убивали. Ми

були захисниками, приманкою і вбивцями.
За кілька днів капітан підійшов до нас і сказав:

Ви круті. Куди б ви не пішли, якщо будете мене

потребувати, я приїду вас забрати. Під їду на танку просто
під двері.

Від цього моменту ми довірили йому прикривати нас.

Якось уранці я сидів у прикритті на Чотириповерхівці,
коли якісь із наших хлопців пішли у патруль

поблизу. Коли вони підійшли до перехрестя, я помітив, як

з Джей-стріт, однієї з головних вулиць у цьому районі,
підходять повстанці.

Я зняв декількох повстанців. Мої хлопці позалягали.

Не знаючи, що відбувається, хтось спитав по радіо, якого

біса я по них стріляю.
Я стріляю у вас над головою, сказав я йому.

Глянь на вулицю.

Туди почали напливати повстанці, зав язалася значна

стрілянина. Я побачив одного з РПГ, взяв його у приціл,
легенько натиснув на гачок. Він упав.

За кілька хвилин один із його товаришів підійшов,

щоби забрати гранатомет.

Він упав.
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Так тривало якийсь час. За квартал звідти ще один

повстанець з «калашниковим» намагався обстріляти
моїх хлопців. Я зняв його а потім зняв того, хто

прийшов по його автомат, а тоді ще й наступного.

Насичене цілями середовище? Чорт, та на дорозі
валялися купи повстанців. Врешті-решт вони здались і

зникли. Наші хлопці продовжили патрулювати. «Джундиси»
того дня побачили, що таке бій; двоє з них загинуло у

перестрілці.
Важко підрахувати, скількох убитих я набрав за той

день, але думаю, то був найвищий денний результат.

Ми зрозуміли, що на короткій нозі з армійським
капітаном, коли він прийшов до нас і сказав:

Послухайте, зробіть для мене одну річ. Перш ніж

мене відправлять звідси, я хотів би хоч раз вистрелити

з танкової гармати. Добре? Покличте мене.

Невдовзі після цього ми ув язалися в перестрілку
і зв язалися по радіо з його підрозділом. Ми викликали

його, він приїхав і вистрелив.
У наступні дні такого було ще більше. До нашого

від їзду з Рамаді він стріляв тридцять сім разів.

Молитви і напульсники

Перед кожною операцією частина взводу збиралася на

молитву. Проводив її Марк Лі, зазвичай словами, що

йшли від серця, а не завченими.

Я не молився щоразу перед виходом, але після

повернення завжди дякував Богові.
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Ми мали ще один ритуал після повернення сигари.

Кілька чоловік збиралося після закінчення операції
і палило сигари. В Іраку було можна дістати кубинські;
ми палили «Ромео і Джульєтта №3». Таким чином ми

відзначали завершення дня.

Можна сказати, ми всі вважали себе непереможними.

І так само можна сказати, ми всі усвідомлювали той

факт, що можемо загинути.

Я не зосереджувався на питанні смерті та не думав

про це надто багато. То була радше якась невиразна ідея,

схована глибоко і вдалині.

Саме під час цієї бойової служби я придумав напульс-

ник-патронташ, завдяки якому я міг перезаряджати

гвинтівку, не порушуючи наведення.

Я взяв патронташ, який чіплявся на приклад, і

розрізав його. Тоді просилив у нього шнурок і зав язав

навколо лівого зап ястя.

Загалом під час стрільби я тримав лівий кулак під

гвинтівкою, щоб легше було цілитись. Таким чином

напульсник опинявся поблизу. Я міг вистрелити, а тоді

правою рукою взяти патрон, не відриваючи погляду від

прицілу.

Як чільний снайпер я намагався допомогти новим

хлопцям, розповідав їм, на що треба звертати увагу.

Впізнати повстанця можна було не лише за тим, що він був
озброєний, а й за тим, як він пересувається. Я почав

давати поради, які й мені давали на початку наступу на

Фаллуджу битви, від котрої минуло, здавалося,

мільйон років.
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Даубере, не бійся натиснути на гачок, казав я

молодшому снайперові. Якщо все в межах інструкції
знімай його.

Новим хлопцям була притаманна деяка

невпевненість. Певно, всі американці остерігаються стріляти
першими, навіть якщо зрозуміло, що нас атакують або от-от

атакуватимуть.

Наші вороги, судячи з усього, не мали такої

проблеми. Набравшись досвіду, наші хлопці теж її позбулися.
Але ніколи не можна було сказати, як той чи інший

поведе себе в напружених умовах бою. Даубер показав

себе дуже добре по-справжньому добре. Однак я

помітив, що деякі снайпери під стресом промахувалися

в умовах, в яких ніколи не промахнулися би на

тренуванні. Зокрема, один хлопець чудовий хлопець і

прекрасний «морський котик» мав період, коли він дуже

часто хибив.

Ніколи не скажеш, як той чи інший відреагує на бій.

Рамаді кишіло повстанцями, проте в ньому було багато

цивільного населення. Іноді цивільні забрідали у

перестрілку. Доводилося лише дивуватися, про що вони

думали.

Одного дня ми були в будинку в іншій частині

міста. Ми вступили в сутичку з групою повстанців,

чимало з них убили, а тоді настало деяке затишшя. Погані

хлопці, швидше за все, десь поблизу чекали нової

нагоди атакувати.

Зазвичай повстанці клали посеред дороги

камінці, щоби попередити інших про наше розташування.

Цивільні бачили ці камінці і розуміли, що
відбувається. Вони завжди трималися осторонь. Перш ніж ми
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знову побачили якихось людей, могло минути кілька

годин і, звйчайно, до того моменту всі люди, які

потрапляли нам на очі, були озброєні та намагалися нас

вбити.

І от якась машина чомусь проїхала по тих камінцях,

розкинула їх і помчала в нашому напрямку, минаючи

по дорозі різномастих убитих.
Я кинув світлошумову гранату, але це не змусило

водія зупинитися. Тож я вистрелив у передню частину
машини. Куля прошила моторний відсік. Водій зупинився,
вискочив з машини і з криком почав гасати навколо.

Разом з ним їхали дві жінки. Вони, певно, були най-

дурнішими в усьому місті, бо попри все, що сталося, не

помічали ні нас, ні небезпеки навколо них. Жінки

пішли в бік нашого будинку. Я кинув ще одну

світлошумову гранату і тільки тоді вони почали відступати в

напрямку, з якого приїхали. Врешті-решт вони помітили

трупи навколо і заверещали.

Вони вибралися звідти нормально, якщо не рахувати

поранену ногу. Але це чудо, що їх не вбили.

Темп був напружений. Через це нам хотілося більше.

Ми прагнули цього. Коли погані хлопці залягали, ми

намагалися змусити їх показатися, щоби могти їх вбити.

В одного з наших була бандана. Ми зробили з неї

щось на кшталт голови мумії. Із захисними окулярами

і каскою її майже неможливо було відрізнити від
солдата тим більше з кількох сотень метрів.

Отож одного дня, коли бої притихли, ми причепили

її на палку і вистромили над дахом, щоби привернути

вогонь. Вона таки привабила парочку повстанців, і ми

їх зняли.
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Ми просто влаштовували їм різню.
Наше прикриття тоді виглядало таким ефективним,

що мені здалося, що наші хлопці на вулицях стали

трохи надто безтурботними.
Одного разу я побачив, що вони йдуть по середині

вулиці, а не попри будинки, переховуючись за стінами

і в брамах.
Я викликав їх по радіо.

Агов, вам треба пересуватися від прикриття до

прикриття, злегка дорікнув я їм.

Нащо? здивувався один з моїх товаришів зі

взводу. Ти ж нас прикриваєш.

Може, він і жартував, але я сприйняв це серйозно.
Я не можу прикрити вас від того, чого не бачу,

сказав я. Якщо не бачу блиску чи руху, то дізнаюся про

присутність ворога вже тільки тоді, коли він вистрелить.

Можу зняти його після того, як він тебе підстрелить, але

тобі це ніяк не допоможе.

Якось увечері, повертаючись на базу «Шарк», ми
вв язалися у швидкоплинну перестрілку. В якийсь момент

надлетіла уламкова граната і вибухнула над нашими

хлопцями.

Повстанці втекли, а ми позбиралися і пішли далі.

Бреде, що в тебе з ногою? спитав хтось зі взводу.

Бред глянув на свою ногу. Вона була вся в крові.
Нічого, сказав він.

З ясувалося, що уламок потрапив йому в коліно. Його

тоді ще могло не боліти не знаю, наскільки це правда,

бо жоден «морський котик» від створення світу ще не

визнав, що його болить, але коли ми повернулися на

базу «Шарк», стало ясно, що рана не з тих, на які можна
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не зважати. Уламок ввігнався йому за колінну чашечку.

Потрібна була операція.
Його вивезли санітарним рейсом; то була наша

перша втрата в Рамаді.

Невтомний садівник

Наш братній взвод перебував на східному краю міста,

допомагаючи армії встановлювати там

командно-спостережні пункти. На півночі свою справу робили
морпіхи: займали території, утримували їх і зачищали від

повстанців.

Ми на кілька днів повернулися до роботи з морпі-
хами, коли вони захопили госпіталь над річкою на

північному боці міста.

Повстанці використовували той госпіталь як збірний
пункт. Коли туди ввійшли морпіхи, якийсь підліток,

років, думаю, п ятнадцяти-шістнадцяти, вийшов на

вулицю і наготувався стріляти по них із «калаша».

Я його зняв.

За хвилину-дві підбігла іракійка, побачила його на

землі і почала дерти на собі одяг. То явно була його мати.

Мені доводилося бачити, як родичі загиблих

повстанців дають вираз своєму горю деруть на собі одяг

чи навіть обмазуються кров ю. Я думаю так: «Якщо ви

так їх любили, то мали втримати від війни. Мали не

дати їм долучитися до повстанців. А ви дозволили

спробувати нас вбити і чого ж ви чекали?»

Може, це жорстоко, але якось важко співчувати горю,

спрямованому на тих, хто тільки що хотів тебе вбити.

Можливо, вони так само думали про нас.
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Люди на батьківщині, які не були на війні або

принаймні не на цій війні, здається, часом не розуміють, як

діяли наші війська в Іраку. Вони зі здивуванням з

шоком дізнавалися, що ми часто жартуємо про смерть,

про речі, які бачили.

Це може здаватися жорстоким чи недоречним.

Можливо, за інших обставин воно би таким і було. Але в

контексті того, де ми були, це було цілком доречним. Ми

бачили жахливі речі, переживали жахливі речі.
Почасти, я певен, це було способом випустити пару.

Дати собі раду. Якщо не можеш порадити собі з якимись

речами в розумний спосіб, починаєш підходити з

іншого боку. Смієшся, бо потребуєш якихось емоцій, мусиш
якось дати собі вираз.

На кожній операції життя і смерть змішувалися у
сюрреалістичний спосіб.

На тій самій операції з захоплення госпіталю ми

зайняли будинок, щоб наглядати за околицею до

прибуття морпіхів. Ми вже якийсь час сиділи в криївці, коли

підійшов якийсь чувак з тачкою, щоб закласти фугас на

задньому дворі дому, де ми сиділи. Один з наших нових

хлопців його підстрелив. Але він не помер, а впав і став

качатися по землі.

Так сталося, що той, хто його підстрелив, був
санітаром.

Ти його підстрелив, ти його і рятуй, сказали ми.

І він побіг униз і спробував його відкачати.
На жаль, іракець помер. І в процесі він облегшився.

А санітар і ще один новий хлопець мали забрати його

тіло з нами, коли ми звідти пішли.

Ну і от вони нарешті підійшли до огорожі
розташування морпіхів, стали там і не знають, що далі робити.
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Врешті-решт вони просто перекинули його через

огорожу, а тоді полізли слідом. Це виглядало, ніби сцена

з фільму «Вікенд у Берні».
Протягом менш ніж години ми підстрелили чувака,

який хотів висадити нас у повітря, намагалися

врятувати йому життя і збезчестили його труп.

Поле бою чудернацьке місце.

Невдовзі після зайняття госпіталю ми пішли назад на

річку, до того місця, де морпіхи висадили нас із човнів.

Коли ми дійшли до берега, ніч розірвала черга з

ворожого кулемета. Ми попадали на землю і кілька довгих

хвилин так і лежали, знерухомлені одним-єдиним
іракським кулеметником. Слава Богу, стрілець із нього був
ніякий. Життя і смерть, комедія і трагедія завжди

перебували в хисткій рівновазі.

Тая:

Я ніколи не вмикала записане Крісом відео, де він читає

нашому синові книжку. Почасти тому, що не хотіла

бачити, як Кріс раз у раз затинається. Я й так була
вся на емоціях, а бачити, як він затинається,

читаючи книжку нашому синові, тільки розладнало б мене

ще більше.

А почасти через свої власні відчуття можливо,

злість на Кріса: ти поїхав, тебе нема, ну то йди.

То було жорстко, але, можливо, то був інстинкт

виживання.

Так само було з його посмертними листами.
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Коли він поїхав на бойову службу, то писав листи, які

мали бути доставлені мені і дітям у разі його загибелі.

Після його першої бойової служби я попросила

прочитати, що він там писав, а він сказав, що більше їх не має.

Після цього він уже ніколи про них не згадував, а я ніколи

не просила на них подивитися.

Може, причиною було те, що я сердилася на нього,

та собі думала: «Ми не будемо возвеличувати це, коли ти

загинеш. Якщо відчуваєш любов і ніжність, то дай мені

це знати, поки живий».

Може, це було нечесно але в житті взагалі багато

чого нечесно, а я тоді почувалася саме так.

Покажи мені вже. На ділі. Не треба казати якісь

слізливі дурниці, коли тебе нема. Інакше це все повна фігня.

Хранител і й дияволи

Під час боїв за Рамаді було вбито дев яносто шість

американців; незрівнянно більше дістали поранення і

мусили бути евакуйовані. Мені пощастило не опинитися

серед них, хоча лихо стільки разів минало мене на якусь

волосинку, що я вже почав думати, що маю ангела-хра-

нителя.

Одного разу ми були в будинку, а повстанці

знадвору поливали нас кулями. Я був у коридорі, а коли

стрілянина вщухла, пішов у кімнати поглянути, як там мої

хлопці. Щойно переступивши поріг, я сіпнувся назад

і впав на спину, а у вікно на висоті моєї голови влетіла

куля.

Вона пролетіла наді мною лежачим.
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Чому я так ухилився, як помітив, що в мене

стріляють, не маю уявлення. То було десь так, ніби хтось

сповільнив час і штовхнув мене на спину.

Чи я маю ангела-хранителя?
Без поняття.

Бля, Кріса вбило, сказав один з моїх хлопців,

побачивши, як я лежу.

Чорт, сказав інший.

Ні, ні, закричав я, лежачи горілиць. Я живий,

живий. Зі мною все добре.
Я кількадесят разів обмацував себе, чи не поранений,

але щоразу нічого не було.
Усе в порядку.

Саморобні вибухові пристрої були набагато поширеніші
в Рамаді, ніж у Фаллуджі. Від початку війни повстанці

багато навчилися, зокрема як їх треба закладати, і

тепер переважно робили їх цілком потужними
достатньо сильними, щоб підняти «Бредлі», як той, з яким

я вже був зіткнувся в Багдаді.

Сапери, які працювали з нами, не були «морськими
котиками», але ми стали довіряти їм, ніби вони ними

були. Коли ми заходили в будинок, то ставили їх у

самому кінці, а якщо знаходили щось підозріле, викликали

їх уперед. На цьому етапі їхнім завданням було виявити

замасковані міни; якщо то був фугас, а ми були в

будинку, кулею вилітали звідти.
З нами такого ні разу не трапилося, але одного разу

ми були в будинку, а повстанці тим часом

умудрилися закласти фугас під самими вхідними дверима. Вони

поставили два 105-міліметрові набої і чекали, коли ми

вийдемо.
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На щастя, наш сапер помітив їх до того, як ми мали

виходити. Ми зуміли пробити собі вихід у стіні другого

поверху і вийшли на низький дах.

Розшукуваний

Усі американці в Рамаді були розшукуваними, а

снайпери в першу чергу. Повідомляли, що повстанці

призначили винагороду за мою голову.

А ще вони дали мені прізвисько: «аль-Шайтан

Рамаді» «Диявол Рамаді».

Я цим пишався.

Насправді я був просто одним із багатьох, а

виділили вони мене, бо завдавав їм багато шкоди. Вони хотіли

мене позбутися. Мені це лестило.

Вони цілком однозначно знали, хто я, і явно

діставали відомості від співчуваючих їм іракців, які

вдавали, ніби лояльні до нас; вони описали червоний хрест

у мене на руці.
За голову ще одного снайпера з мого взводу так

само призначили винагороду. Врешті-решт за нього

запропонували більше що ж, тут я йому трохи

позаздрив.

Але все було добре, бо коли повстанці робили свої

оголошення, у тому числі про мене, то замість мого фото
взяли його. Я був більш ніж щасливий, що вони так

схибили.

Поки тривали бої, винагорода зростала.

Чорт візьми, думаю, вона піднялася до такого

розміру, що моїй жінці могло б закортіти здати мене.
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Прогрес
.1

.4

Ми допомогли встановити ще кілька

командно-спостережних пунктів, а наш братній взвод тим часом

займався тим самим на східному боці міста. Коли тижні

перетворилися на місяці, Рамаді почало змінюватися.

Те місто було клятою дірою, украй небезпечною. Та

були й ознаки прогресу. Голови родів гучніше
заявляли, що хочуть миру, почали тісніше співпрацювати між

собою як єдина рада. Офіційний уряд тут досі не діє,

а іракські поліція та армія, природно, навіть близько не

здатні утримувати лад. Тим не менш чималі частини

міста відносно контрольовані.

«Стратегія ляпок» спрацьовує. Чи зможуть ці «ляпки»

поширитися на все місто?

Прогрес не був гарантований, і хоча ми на деякий

час досягли певних успіхів, не було гарантії, що все не

відкотиться назад. Нам кілька разів довелося

повертатися у місцевість біля річки, що текла навколо КСП

«Фалкон», і забезпечувати прикриття, поки там

шукали сховки та повстанців. Ми зачищали квартал, якийсь

час усе було тихо-мирно а потім доводилося

починати спочатку.

Ми немало співпрацювали і з морпіхами зупиняли

й обшукували човни, виходили в місця, де

підозрювали переховування зброї, і навіть провели в їхніх

інтересах кілька прямих втручань. Кілька разів нам

доручали оглянути, а тоді підірвати покинуті човни, щоб їх не

використали для нелегальних перевезень.

Що цікаво: спеціальний човновий підрозділ, який

раніше не захотів мати з нами справи, почув, скільки в нас

буває бойових акцій, і зв язався, щоби запитати, чи не
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могли б попрацювати з нами. Ми сказали: спасибі, але

ні. Дякуємо, нам і з морпіхами цілком добре.

Ми ввійшли в певний ритм співпраці з армією, коли

вони оточували якийсь район і обшукували його на

предмет зброї та поганих хлопців. Ми їхали з ними,

займали будинок і йшли на дах забезпечувати прикриття.

У більшості випадків нас було троє: я і ще один снайпер,
а також Раян із кулеметом.

Тим часом армійські переміщалися в наступний
будинок. Зайнявши його, вони посувалися по вулиці далі.
Коли вони доходили до такого місця, де ми вже не

могли надавати їм прикриття, ми спускалися і переходили

на нове місце. Цей процес повторювався знову і знову.

Саме на одній з таких операцій Раяна підстрелили.



ВТРАТА

«Що за фігня?!»

Одного вкрай спекотного літнього дня ми займали

невеликий житловий будинок, з якого відкривався гарний
вид на основні дороги, що вели зі сходу на захід через

центр Рамаді. Він був чотириповерховий, з вікнами на

сходовій клітці, відкритим дахом і гарним оглядом

околиці. День був ясний.

Раян жартував зі мною, коли ми зайшли всередину.

Я мало не лускав від сміху він завжди доводив мене

до реготу, змушував розслабитися. Так, зі сміхом, я

поставив його стежити за дорогою. Наші війська

працювали на бічній вулиці, видимій з протилежного краю

даху, тож я розрахував, що якби повстанці спробували
на них напасти або влаштувати засідку, вони підійдуть
саме цим шляхом. Тим часом я спостерігав за

підрозділом на вулиці. Операція почалася гладко, солдати

зайняли спершу один будинок, потім інший. Вони рухалися

швидко, без зупинок.
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Раптом над нашою позицією пролетіли кулі. Я

пригнувся, а куля вдарилася в стіну і розбризкала навколо

крихти бетону. Таке траплялося в Рамаді щодня, і не раз

на день, а кілька.

Я зачекав секунду, щоби переконатися, що повстанці

закінчили стріляти, а тоді знову піднявся.

Хлопці, з вами все гаразд? гукнув я, тим часом

дивлячись на солдатів унизу, щоби переконатися, що

в них усе добре.
Так, буркнув інший снайпер.

Раян не відповів. Я обернувся і побачив, що він і далі

лежить.

Агов, піднімайся, сказав я йому. Більше не

стріляють. Давай.

Він не ворухнувся. Я підійшов до нього.

Що за фігня? крикнув я. Вставай. Вставай!

Тоді я побачив кров.

Я присів і глянув на нього. Кров була всюди. Його

лице з одного боку було розтрощене. Він упіймав кулю.

Ми втовкмачили в нього, що зброю завжди треба

тримати напоготові; він тримав її перед собою й

оглядав місцевість, коли прилетіла куля. Судячи з усього,

спершу вона влучила у гвинтівку, а тоді зрикошетила

йому в лице.

Я схопив радіо.
У нас втрата! закричав я. Втрата!

Я знову присів і оглянув його рани. Не знав, що

робити, з чого починати. Раянова рана здавалася мені

настільки тяжкою, що він мав померти від неї.

Його тіло струснулося. Я подумав, що це

передсмертний спазм.
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До нас на дах вибігли двоє хлопців із нашого взводу,

Даубер і Томмі- Обоє були санітарами. Вони присіли над
ним і стали надавати йому першу допомогу.

За ними підійшов Марк Лі. Він узяв «шістдесятку»
і почав стріляти у тому напрямку, звідки прилетіли кулі,
щоб відігнати повстанців і щоб ми змогли знести Раяна

по сходах.

Я підняв його, поклав собі на плечі та побіг. Добіг до

сходів і почав швидко спускатися.

Десь на півдорозі він голосно застогнав. Я тримав

його так, що кров наплинула йому до голови і до горла.

Він почав задихатися.

Я поклав його, ще більше стривожений, знаючи у
глибині душі, що він не виживе, та проте сподіваючись, що

мені якось вдасться втримати його при житті, хоч він

і безнадійний.
Раян почав харкати кров ю. Він почав дихати дихав,

що вже саме в собі було чудом.
Я простягнув руку, щоб взяти його і далі понести.

Ні, сказав він. Ні, я в нормі. Я піду.
Він обхопив мене рукою і решту шляху пройшов сам.

Тим часом армійські підігнали під вхідні двері
гусеничний бронетранспортер. Томмі з Раяном сіли в нього

і від їхали.

Я погнав назад по сходах із таким відчуттям, ніби

мене самого підстрелили, і бажав, щоби влучили в мене,

а не в нього. Я був упевнений, що він помре. Я був
упевнений, що тільки-но втратив брата. Великого, розтяпу-

ватого, милого, чудового брата.
Біґґлз.

Ніщо з того, що я пережив в Іраку, не зачепило мене

так, як це.
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Відплата

Ми відійшли на базу «Шарк».
Опинившись на базі, я скинув із себе спорядження,

сперся спиною на стіну і повільно сповз на землю.

Мені з очей потекли сльози.

Я думав, що Раян помер. Насправді він досі був живий,

хоча й ледве-ледве. Лікарі щосили старалися врятувати

його. Зрештою його вивезли з Іраку. Його поранення було
тяжке він втратив зір, причому не лише на те око, в яке

влучила куля, а й на інше. Взагалі чудо, що він вижив.

Та тоді на базі я був упевнений, що він помер. Я

відчував це животом, серцем, кожною частинкою себе. Це

я поставив його на ту позицію, де в нього влучили. Я був
винен, що його підстрелили.

Мої сто вбитих? Дві сотні? Більше? Та що вони

значать, якщо мій побратим загинув?
Чому я сам не зайняв ту позицію? Чому я там не

стояв? Я міг би зняти того паскудника, міг би врятувати

свого хлопця.

Я був у глибокій темній ямі. Глибокій-преглибокій.
Скільки я так сидів, понуривши голову, залитий

сльозами, не маю уявлення.

Агов, врешті-решт пролунав голос наді мною.

Я підняв голову. То був Тоні, мій комвзводу.

Хочеш їм відплатити? запитав він.

Та щоб я так жив! я скочив на ноги.

Кілька хлопців не були впевнені, чи нам треба йти.

Ми поговорили про це і розпланували місію.

Правда, я не дуже мав на це час. Я прагнув крові за

свого хлопця.
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Марк

Розвідка вказала, що погані хлопці знаходилися в

будинку неподалік того місця, де підстрелили Раяна. Пара

«Бредлі» підкинула нас до поля біля цього будинку.
Я був у другій машині, тож коли ми під їхали, інші вже

встигли зайти в будинок.
Як тільки наш «Бредлі» опустив рампу, засвистіли

кулі. Я побіг, щоби приєднатися до решти, і застав їх

скупченими перед сходами на третій поверх. Ми всі

збились у купу, обернувшись до сходів наниз, і чекали,

щоби піти далі нагору.

Марк Лі був ведучим, він стояв на сходах вище. Він

повернувся і визирнув у вікно сходової клітки. Тут він

щось побачив і відкрив рота, щоби застерегти нас.

Але не встиг нічого сказати. Саме в той уламок

секунди куля влетіла йому в розкритий рот і вилетіла через

потилицю. Він повалився на сходи.

Ми потрапили в пастку. На даху сусіднього будинку
сидів дикун і стежив за нашим вікном.

Тренування взяло своє. Я кинувся по сходах,

перескочивши через Маркове тіло, й обстріляв з автомата

сусідній дах. Те саме зробили мої товариші.
Один із них дістав-таки повстанця. Ми не стали

затримуватися, щоб з ясувати, хто саме. Ми побігли на дах

перевірити, чи той повстанець був не один.

Тим часом Даубер зупинився подивитися, що з

Марком. Той був дуже тяжко поранений; Даубер зрозумів,
що шансів нема.

Під їхав капітан-танкіст і забрав нас. Усю дорогу їх

обстрілювали. Він прибув на двох танках і чотирьох «Бредлі»,
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у ковбойському стилі, стріляючи з усіх стволів. Було
гаряче, як у пеклі; свинцевий шквал прикривав наш відступ.

На відході я визирнув у бійницю в кормовій рампі

«Бредлі». Побачив лише чорний дим і зруйновані
будинки. На нас напали а поплатилася за це вся околиця.

Більшість з нас чомусь були впевнені, що Марк виживе;

ми думали, що помре Раян. І лише повернувшись у

табір, ми дізналися, що все навпаки.

Втративши двох хлопців протягом кількох годин,

наші офіцери і Тоні вирішили, що час перепочити. Ми

повернулися на базу «Шарк» і знялися з бойового

чергування. (Це означає, що ми не брали участі в боях і нам

не могли призначити бойової роботи. Це свого роду

офіційний тайм-аут, щоб осмислити чи переосмислити,

що ти робиш.)
Такий то був серпень: спекотний, кривавий, чорний.

Тая:

Кріс зірвався, коли подзвонив мені повідомити цю

новину. До його дзвінка я нічого про знала, тож це стало для

мене несподіванкою.

Я тішилася, що то не він, але страшенно сумувала,

що з одним із них таке сталося.

Я намагалася бути якомога тихіше, коли він говорив.

Я хотіла лише слухати. В його житті було, може, всього

кілька разів, коли він так сильно страждав.
Я нічого не могла зробити, крім як поговорити про

нього з його рідними. Ми довго сиділи на телефоні.
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Через кілька днів я пішла на похорон на кладовищі над

Затокою Сан-Дієго. Було так сумно. Стільки юних

хлопців, стільки молодих сімей... Будь-який похорон
«морського котика» хвилює, але цей особливо.

Почуваєшся так зле, не можеш собі уявити їхній біль.

Молишся за них і дякуєш Богу, що твого чоловіка це

минуло. Дякуєш Богові, що не стоїш у першому ряду.

Люди, які слухали цю історію, казали, що моя

розповідь стає сухою, а голос відстороненим. Вони казали,

що я вживаю менше слів, щоб описати, що сталося, даю

менше подробиць, ніж звичайно.

Я цього не усвідомлюю. Спогад про втрату двох моїх

хлопців глибокий і пекучий. Для мене він такий само

чіткий, ніби це відбувається навколо мене власне в цю

мить. Для мене це настільки ж глибока і свіжа рана, ніби

ті кулі саме в цей момент прошили моє тіло.

Поза бойовою роботою

Ми провели поминальну службу за Марком Лі у Кемп

Рамаді. На неї зТхалися «морські котики» з усіх куточків

Іраку. І з явився, думаю, у повному складі весь

армійський підрозділ, з яким ми співпрацювали. Вони

страшенно переживали за нас. Це було неймовірно. Я був
дуже зворушений.

Нас поставили у першому ряду. Ми були його сім єю.

Там же було Маркове спорядження, шолом і «Марк 48».

Наш командир оперативного підрозділу виголосив

коротку, але пронизливу промову; він не втримав сліз, і
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юся, що хоч у когось серед присутніх очі були не на

мокрому місці чи й у всьому таборі, як на те пішло.

Коли служба закінчилася, кожен підрозділ залишив
знак подяки нашивку підрозділу, жетон, що-небудь.

Армійський капітан залишив шматок гільзи,

вистреленої, коли він витягував нас звідти.
Хтось із нашого взводу скомпонував пам ятний ві-

деофільм зі слайдами про Марка Лі, і показав його того

вечора на екрані з простирадла, повішеного на цегляну

стіну. Ми трохи пили і дуже сумували.

Четверо з наших супроводжували його тіло на

батьківщину. Тим часом, оскільки ми були поза бойовою

роботою і нічим не зайняті, я спробував відвідати Раяна

в Німеччині, де його лікували. Тоні чи ще хтось із

командування залагодив, щоби мене взяли на літак туди, але

до того моменту, як усе було готово, Раяна вже перевезли

в Штати на подальше лікування.
Бред, якого евакуювали ще раніше через уламок у

коліні, зустрівся з Раяном у Німеччині й полетів із ним

назад у Штати. На свій штиб усе дуже щасливо склалося:

біля Раяна був один із нас хтось, хто допомагав йому

перенести все, що на нього навалилося.

Ми проводили багато часу у своїх кімнатах.

Рамаді було дуже жарким і важким місцем, темп

операцій тут був страшенно напружений, у Рамаді було
навіть гірше, ніж у Фаллуджі. Ми проводили поза базою по

кілька діб, іноді й цілий тиждень, майже без передиху.

Дехто з нас почав вигорати ще до того, як підстрелили
наших хлопців.

Ми сиділи по своїх кімнатах, відновлювали запас

рідини, переважно замкнені в собі.
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Я дуже багато молився.

Я не з тих, хто виставляє свою релігійність напоказ.

Вірю, але не конче стаю навколішки чи на весь голос співаю

в церкві. Проте знаходжу деяку підтримку у вірі, і я

знайшов її в ті дні, після того як підстрелили моїх друзів.
Ще коли я проходив «бутонів», я носив при собі

Біблію. Я не так часто її читав, та вона завжди була зі мною.

Тепер я розкрив її і прочитав деякі фрагменти.
Перегортав, трохи читав, перегортав далі.

При всьому тому пеклі, яке бушувало навколо,

полегшенням було відчувати себе частиною чогось більшого.

Я трохи прибадьорився, коли почув, що Раян вижив. Але

переважила інша реакція: «Чому то був не я? Чому таке

мало статися з новим хлопцем?»

Я багато воював; я дечого досяг. Я мав свою війну.
Це мене мало би вивести з ладу. Це я мав би осліпнути.

Раян ніколи не побачить облич своїх рідних, коли

повернеться додому. Він не побачить, наскільки все краще,

коли повертаєшся, наскільки кращою виглядає

Америка після того, як тебе якийсь час не було.
Ти забуваєш, наскільки життя прекрасне, якщо не

маєш змоги побачити речі такими. А він такої змоги

не матиме. І байдуже, хто там що мені казав, я

почувався відповідальним за це.

Заміна

Ми провели на тій війні чотири роки, побували в

незліченних загрозливих ситуаціях, і жоден «морський
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котик» не загинув. Здавалося, що обстановка в Рамаді,

та й у всьому Іраку, заспокоюється і тут такий

страшний удар.

Ми думали, що нас відкличуть, хоча до кінця

нашої бойової служби ще залишалася пара місяців. Усі

ми знали, якою є політика: мої перші два командири

були вкрай обережними слабкодухами, чому, власне,

і піднялися. Тож ми побоювалися, що для нас війна

закінчилася.

Крім того, нам бракувало сім чоловік це майже

половина складу. Марк загинув. Бред і Раян поранені.
Четверо виїхали супроводжувати тіло Марка додому.

Через тиждень після втрати наших хлопців командир

підрозділу прийшов порозмовляти з нами. Ми

зібралися в їдальні на базі «Шарк» послухати його. Промова

була недовгою.

Вирішуйте самі, сказав він. Якщо хочете

розслабитися, я це розумію. Але якщо хочете в бій, то маєте

моє схвалення.

Годі триндіти! сказали ми. Ми хочемо в бій!

Я точно.

Половину взводу перевели до нас зі спокійнішого

місця, щоби поповнити наш особовий склад. А ще до нас

прислали кількох хлопців, які тільки-тільки

закінчили підготовку, але ще не були розподілені по взводах.

Справжні новачки. Суть полягала в тому, щоби дати

їм трошки скуштувати війни, ознайомити з тим, у що

вони потраплять, перш ніж їх підготують до головної

події. Ми ставилися до них з цілковитою обережністю
не дозволяли їм ходити на завдання.
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ВТРАТА

«Що за фігня?!»

Одного вкрай спекотного літнього дня ми займали

невеликий житловий будинок, з якого відкривався гарний
вид на основні дороги, що вели зі сходу на захід через

центр Рамаді. Він був чотириповерховий, з вікнами на

сходовій клітці, відкритим дахом і гарним оглядом

околиці. День був ясний.

Раян жартував зі мною, коли ми зайшли всередину.

Я мало не лускав від сміху він завжди доводив мене

до реготу, змушував розслабитися. Так, зі сміхом, я

поставив його стежити за дорогою. Наші війська

працювали на бічній вулиці, видимій з протилежного краю

даху, тож я розрахував, що якби повстанці спробували
на них напасти або влаштувати засідку, вони підійдуть
саме цим шляхом. Тим часом я спостерігав за

підрозділом на вулиці. Операція почалася гладко, солдати

зайняли спершу один будинок, потім інший. Вони рухалися

швидко, без зупинок.
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Раптом над нашою позицією пролетіли кулі. Я

пригнувся, а куля вдарилася в стіну і розбризкала навколо

крихти бетону. Таке траплялося в Рамаді щодня, і не раз

на день, а кілька.

Я зачекав секунду, щоби переконатися, що повстанці

закінчили стріляти, а тоді знову піднявся.

Хлопці, з вами все гаразд? гукнув я, тим часом

дивлячись на солдатів унизу, щоби переконатися, що

в них усе добре.
Так, буркнув інший снайпер.

Раян не відповів. Я обернувся і побачив, що він і далі

лежить.

Агов, піднімайся, сказав я йому. Більше не

стріляють. Давай.

Він не ворухнувся. Я підійшов до нього.

Що за фігня? крикнув я. Вставай. Вставай!

Тоді я побачив кров.

Я присів і глянув на нього. Кров була всюди. Його

лице з одного боку було розтрощене. Він упіймав кулю.

Ми втовкмачили в нього, що зброю завжди треба

тримати напоготові; він тримав її перед собою й

оглядав місцевість, коли прилетіла куля. Судячи з усього,

спершу вона влучила у гвинтівку, а тоді зрикошетила

йому в лице.

Я схопив радіо.
У нас втрата! закричав я. Втрата!

Я знову присів і оглянув його рани. Не знав, що

робити, з чого починати. Раянова рана здавалася мені

настільки тяжкою, що він мав померти від неї.

Його тіло струснулося. Я подумав, що це

передсмертний спазм.
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До нас на дах вибігли двоє хлопців із нашого взводу,

Даубер і Томмі. Обоє були санітарами. Вони присіли над
ним і стали надавати йому першу допомогу.

За ними підійшов Марк Лі. Він узяв «шістдесятку»
і почав стріляти у тому напрямку, звідки прилетіли кулі,
щоб відігнати повстанців і щоб ми змогли знести Раяна

по сходах.

Я підняв його, поклав собі на плечі та побіг. Добіг до

сходів і почав швидко спускатися.

Десь на півдорозі він голосно застогнав. Я тримав

його так, що кров наплинула йому до голови і до горла.

Він почав задихатися.

Я поклав його, ще більше стривожений, знаючи у
глибині душі, що він не виживе, та проте сподіваючись, що
мені якось вдасться втримати його при житті, хоч він

і безнадійний.
Раян почав харкати кров ю. Він почав дихати дихав,

що вже саме в собі було чудом.
Я простягнув руку, щоб взяти його і далі понести.

Ні, сказав він. Ні, я в нормі. Я піду.
Він обхопив мене рукою і решту шляху пройшов сам.

Тим часом армійські підігнали під вхідні двері
гусеничний бронетранспортер. Томмі з Раяном сіли в нього

і від їхали.
Я погнав назад по сходах із таким відчуттям, ніби

мене самого підстрелили, і бажав, щоби влучили в мене,

а не в нього. Я був упевнений, що він помре. Я був
упевнений, що тільки-но втратив брата. Великого, розтяпу-

ватого, милого, чудового брата.
Біґґлз.

Ніщо з того, що я пережив в Іраку, не зачепило мене

так, як це.
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Відплата

Ми відійшли на базу «Шарк».
Опинившись на базі, я скинув із себе спорядження,

сперся спиною на стіну і повільно сповз на землю.

Мені з очей потекли сльози.

Я думав, що Раян помер. Насправді він досі був живий,

хоча й ледве-ледве. Лікарі щосили старалися врятувати

його. Зрештою його вивезли з Іраку. Його поранення було
тяжке він втратив зір, причому не лише на те око, в яке

влучила куля, а й на інше. Взагалі чудо, що він вижив.

Та тоді на базі я був упевнений, що він помер. Я

відчував це животом, серцем, кожною частинкою себе. Це

я поставив його на ту позицію, де в нього влучили. Я був
винен, що його підстрелили.

Мої сто вбитих? Дві сотні? Більше? Та що вони

значать, якщо мій побратим загинув?
Чому я сам не зайняв ту позицію? Чому я там не

стояв? Я міг би зняти того паскудника, міг би врятувати

свого хлопця.

Я був у глибокій темній ямі. Глибокій-преглибокій.
Скільки я так сидів, понуривши голову, залитий

сльозами, не маю уявлення.

Агов, врешті-решт пролунав голос наді мною.

Я підняв голову. То був Тоні, мій комвзводу.

Хочеш їм відплатити? запитав він.

Та щоб я так жив! я скочив на ноги.

Кілька хлопців не були впевнені, чи нам треба йти.

Ми поговорили про це і розпланували місію.

Правда, я не дуже мав на це час. Я прагнув крові за

свого хлопця.
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Марк
.і

Розвідка вказала, що погані хлопці знаходилися в

будинку неподалік того місця, де підстрелили Раяна. Пара

«Бредлі» підкинула нас до поля біля цього будинку.
Я був у другій машині, тож коли ми під їхали, інші вже

встигли зайти в будинок.
Як тільки наш «Бредлі» опустив рампу, засвистіли

кулі. Я побіг, щоби приєднатися до решти, і застав їх

скупченими перед сходами на третій поверх. Ми всі

збились у купу, обернувшись до сходів наниз, і чекали,

щоби піти далі нагору.

Марк Лі був ведучим, він стояв на сходах вище. Він

повернувся і визирнув у вікно сходової клітки. Тут він

щось побачив і відкрив рота, щоби застерегти нас.

Але не встиг нічого сказати. Саме в той уламок

секунди куля влетіла йому в розкритий рот і вилетіла через

потилицю. Він повалився на сходи.

Ми потрапили в пастку. На даху сусіднього будинку
сидів дикун і стежив за нашим вікном.

Тренування взяло своє. Я кинувся по сходах,

перескочивши через Маркове тіло, й обстріляв з автомата

сусідній дах. Те саме зробили мої товариші.
Один із них дістав-таки повстанця. Ми не стали

затримуватися, щоб з ясувати, хто саме. Ми побігли на дах

перевірити, чи той повстанець був не один.

Тим часом Даубер зупинився подивитися, що з

Марком. Той був дуже тяжко поранений; Даубер зрозумів,
що шансів нема.

Під їхав капітан-танкіст і забрав нас. Усю дорогу їх

обстрілювали. Він прибув на двох танках і чотирьох «Бредлі»,
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у ковбойському стилі, стріляючи з усіх стволів. Було
гаряче, як у пеклі; свинцевий шквал прикривав наш відступ.

На відході я визирнув у бійницю в кормовій рампі

«Бредлі». Побачив лише чорний дим і зруйновані
будинки. На нас напали а поплатилася за це вся околиця.

Більшість з нас чомусь були впевнені, що Марк виживе;

ми думали, що помре Раян. І лише повернувшись у

табір, ми дізналися, що все навпаки.

Втративши двох хлопців протягом кількох годин,

наші офіцери і Тоні вирішили, що час перепочити. Ми

повернулися на базу «Шарк» і знялися з бойового

чергування. (Це означає, що ми не брали участі в боях і нам

не могли призначити бойової роботи. Це свого роду

офіційний тайм-аут, щоб осмислити чи переосмислити,

що ти робиш.)
Такий то був серпень: спекотний, кривавий, чорний.

Гоя;

Кріс зірвався, коли подзвонив мені повідомити цю

новину. До його дзвінка я нічого про знала, тож це стало для

мене несподіванкою.

Я тішилася, що то не він, але страшенно сумувала,

що з одним із них таке сталося.

Я намагалася бути якомога тихіше, коли він говорив.

Я хотіла лише слухати. В його житті було, може, всього

кілька разів, коли він так сильно страждав.
Я нічого не могла зробити, крім як поговорити про

нього з його рідними. Ми довго сиділи на телефоні.
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Через кілька днів я пішла на похорон на кладовищі над

Затокою Сан-Дієго. Було так сумно. Стільки юних

хлопців, стільки молодих сімей... Будь-який похорон
«морського котика» хвилює, але цей особливо.

Почуваєшся так зле, не можеш собі уявити їхній біль.

Молишся за них і дякуєш Богу, що твого чоловіка це

минуло. Дякуєш Богові, що не стоїш у першому ряду.

Люди, які слухали цю історію, казали, що моя

розповідь стає сухою, а голос відстороненим. Вони казали,

що я вживаю менше слів, щоб описати, що сталося, даю

менше подробиць, ніж звичайно.

Я цього не усвідомлюю. Спогад про втрату двох моїх

хлопців глибокий і пекучий. Для мене він такий само

чіткий, ніби це відбувається навколо мене власне в цю

мить. Для мене це настільки ж глибока і свіжа рана, ніби

ті кулі саме в цей момент прошили моє тіло.

Поза бойовою роботою

Ми провели поминальну службу за Марком Лі у Кемп

Рамаді. На неї згїхалися «морські котики» з усіх куточків
Іраку. І з явився, думаю, у повному складі весь

армійський підрозділ, з яким ми співпрацювали. Вони

страшенно переживали за нас. Це було неймовірно. Я був
дуже зворушений.

Нас поставили у першому ряду. Ми були його сім єю.

Там же було Маркове спорядження, шолом і «Марк 48».

Наш командир оперативного підрозділу виголосив

коротку, але пронизливу промову; він не втримав сліз, і
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юся, що хоч у когось серед присутніх очі були не на

мокрому місці чи й у всьому таборі, як на те пішло.

Коли служба закінчилася, кожен підрозділ залишив

знак подяки нашивку підрозділу, жетон, що-небудь.

Армійський капітан залишив шматок гільзи,

вистреленої, коли він витягував нас звідти.

Хтось із нашого взводу скомпонував пам ятний ві-

деофільм зі слайдами про Марка Лі, і показав його того

вечора на екрані з простирадла, повішеного на цегляну

стіну. Ми трохи пили і дуже сумували.

Четверо з наших супроводжували його тіло на

батьківщину. Тим часом, оскільки ми були поза бойовою

роботою і нічим не зайняті, я спробував відвідати Раяна
в Німеччині, де його лікували. Тоні чи ще хтось із

командування залагодив, щоби мене взяли на літак туди, але

до того моменту, як усе було готово, Раяна вже перевезли

в Штати на подальше лікування.
Бред, якого евакуювали ще раніше через уламок у

коліні, зустрівся з Раяном у Німеччині й полетів із ним

назад у Штати. На свій штиб усе дуже щасливо склалося:

біля Раяна був один із нас хтось, хто допомагав йому

перенести все, що на нього навалилося.

Ми проводили багато часу у своїх кімнатах.

Рамаді було дуже жарким і важким місцем, темп

операцій тут був страшенно напружений, у Рамаді було
навіть гірше, ніж у Фаллуджі. Ми проводили поза базою по

кілька діб, іноді й цілий тиждень, майже без передиху.

Дехто з нас почав вигорати ще до того, як підстрелили
наших хлопців.

Ми сиділи по своїх кімнатах, відновлювали запас

рідини, переважно замкнені в собі.
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Я дуже багато молився.

Я не з тих, хто' виставляє свою релігійність напоказ.

Вірю, але не конче стаю навколішки чи на весь голос співаю

в церкві. Проте знаходжу деяку підтримку у вірі, і я

знайшов її в ті дні, після того як підстрелили моїх друзів.
Ще коли я проходив «бутонів», я носив при собі

Біблію. Я не так часто її читав, та вона завжди була зі мною.

Тепер я розкрив її і прочитав деякі фрагменти.
Перегортав, трохи читав, перегортав далі.

При всьому тому пеклі, яке бушувало навколо,

полегшенням було відчувати себе частиною чогось більшого.

Я трохи прибадьорився, коли почув, що Раян вижив. Але

переважила інша реакція: «Чому то був не я? Чому таке

мало статися з новим хлопцем?»

Я багато воював; я дечого досяг. Я мав свою війну.
Це мене мало би вивести з ладу. Це я мав би осліпнути.

Раян ніколи не побачить облич своїх рідних, коли

повернеться додому. Він не побачить, наскільки все краще,

коли повертаєшся, наскільки кращою виглядає

Америка після того, як тебе якийсь час не було.
Ти забуваєш, наскільки життя прекрасне, якщо не

маєш змоги побачити речі такими. А він такої змоги

не матиме. І байдуже, хто там що мені казав, я

почувався відповідальним за це.

Заміна

Ми провели на тій війні чотири роки, побували в

незліченних загрозливих ситуаціях, і жоден «морський
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котик» не загинув. Здавалося, що обстановка в Рамаді,

та й у всьому Іраку, заспокоюється і тут такий

страшний удар.

Ми думали, що нас відкличуть, хоча до кінця

нашої бойової служби ще залишалася пара місяців. Усі

ми знали, якою є політика: мої перші два командири

були вкрай обережними слабкодухами, чому, власне,

і піднялися. Тож ми побоювалися, що для нас війна

закінчилася.

Крім того, нам бракувало сім чоловік це майже

половина складу. Марк загинув. Бред і Раян поранені.

Четверо виїхали супроводжувати тіло Марка додому.

Через тиждень після втрати наших хлопців командир

підрозділу прийшов порозмовляти з нами. Ми

зібралися в їдальні на базі «Шарк» послухати його. Промова

була недовгою.

Вирішуйте самі, сказав він. Якщо хочете

розслабитися, я це розумію. Але якщо хочете в бій, то маєте

моє схвалення.

Годі триндіти! сказали ми. Ми хочемо в бій!

Я точно.

Половину взводу перевели до нас зі спокійнішого

місця, щоби поповнити наш особовий склад. А ще до нас

прислали кількох хлопців, які тільки-тільки

закінчили підготовку, але ще не були розподілені по взводах.

Справжні новачки. Суть полягала в тому, щоби дати

їм трошки скуштувати війни, ознайомити з тим, у що

вони потраплять, перш ніж їх підготують до головної

події. Ми ставилися до них з цілковитою обережністю
не дозволяли їм ходити на завдання.
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Як-то «морські котики», вони руками і ногами

вхопилися за нагоду побувати в бою, але ми їх стримували

і спершу ставилися до них як до хлопчиків на

побігеньках: «Гей, ви, ану підженіть «хамери», нам зараз на

операцію їхати». Ми захищали їх у такий спосіб: після того,

що ми тільки-но пережили, ми не хотіли, щоб із ними

щось сталося на полі бою.

Звичайно, ми мусили й познущатися з них як із

новеньких. Одному нещасному ми поголили голову і

зголили брови, а тоді приклеїли йому волосся на лице.

У розпалі процесу в зовнішню кімнату зайшов ще

один новий хлопець.

Ти не хочеш заходити туди, застеріг його один

з наших офіцерів.
Новенький зазирнув усередину і побачив, як луплять

його друга.

Я мушу.

Ти не хочеш заходити туди, повторив офіцер.
Нічим добрим це не закінчиться.

Я мушу. Він мій друг.

Похорони за твій рахунок, сказав офіцер,
приблизно щось у цьому дусі.

Новий хлопець номер два вбіг у кімнату. Ми з

повагою поставилися до того факту, що він поспішив на

виручку другові, і висловили йому свій захват. Тоді так

само поголили його, примотали їх один до одного

липкою стрічкою і поставили в куток.

Лише на кілька хвилин.

Ми влаштували подібний прийом і новому хлопцеві

офіцеру. Йому дісталося те саме, що й усім, але він якось

не дуже добре це сприйняв.
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Йому не сподобалася ідея, що його тузять якісь

зачухані нижні чини.

Звання своєрідне поняття у спецпідрозділах
«морських котиків». Воно не те щоби взагалі було
позбавлене будь-якої поваги, але напевне не є єдиним мірилом
чоловіка.

У «бутонах» і до офіцерів, і до нижніх чинів

ставляться однаково як до лайна. Коли ти їх проходиш

і потрапляєш у спецпідрозділ, стаєш новим хлопцем.

І знову-таки, до всіх нових хлопців ставляться

однаково як до лайна.

Більшість офіцерів сприймають це більш-менш

нормально, але, ясна річ, завжди є винятки. Суть у тому, що

головними в спецпідрозділах «морських котиків» є

молодші командири. Петті-чиф офіцер тут має від

дванадцяти до шістнадцяти років досвіду. А офіцер, який
тільки-тільки прийшов у взвод, прослужив набагато

менше, причому не тільки в «морських котиках», а

загалом у флоті. У більшості випадків він взагалі нічого

не тямить. І навіть зам командира може мати якихось

чотири-п ять років досвіду.
Так ця система працює. Офіцер, якщо йому

пощастить, може отримати до трьох взводів; після цього його

підвищують до командира оперативного підрозділу (чи
чогось на кшталт цього), і він більше не бере
особистої участі в бойових операціях. І навіть для досягнення

цієї посади він займався переважно адміністративними
справами і такими речами, як узгодження дій (щоб один

підрозділ не був обстріляний другим). Це важливі

справи, але це не те саме, що особиста участь в операціях.
Коли йдеться про те, щоб висадити двері чи встановити
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снайперську криївку, знання офіцера зазвичай не дуже

глибокі.

Звичайно, є винятки. Я працював з деякими

чудовими офіцерами з великим досвідом, але, як правило,

знання офіцера про власне бій, яким він є, і близько не

співмірні зі знаннями того, хто має за плечима

багаторічний досвід боїв. Я любив підколювати ЛТ, що коли

ми підемо на пряме втручання, він буде з нами,

готовий заходити, але не з гвинтівкою, а зі своїм тактичним

комп ютером.
Дідівщина допомагає нагадати кожному, де

справжній досвід і на кого краще дивитися, коли стане

гаряче. А ще це показує тим, хто тут уже трохи побув, чого

варто очікувати від нових хлопців. Порівняйте і

зіставте: кого б ви хотіли мати у себе за спиною хлопця,

який побіг рятувати свого друга, чи офіцера, який

нюняв, бо з ним зле повелися якісь зачухані нижні чини?

Дідівщина робить усіх нових хлопців скромними,

нагадуючи їм, що вони ще ні хера не знають. У випадку

офіцера цієї дози смирення може вистачити надовго.

У мене були добрі, чудові офіцери. Але всі чудові
офіцери були скромні.

Знову у вирі подій

Ми почали потрохи повертатися до роботи; почали з

коротких прикриттів для армії. Наші операції тривали

ніч-дві на індіанській території. Танк підірвався на
фугасі ми пішли і забезпечували прикриття, поки його

не відтягли. Ця робота була трохи легша, простіша, ніж
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доти. Ми не відходили далеко від КСП, що означало, що

привертали не так багато вогню.

Заново освоївшись із роботою, ми почали йти далі.

Ми все більше заглиблювалися у Рамаді. Хоч ми так і не

дійшли до того будинку, де підстрелили Марка, але

знову були в тих місцях.

Ми ставилися до того так: ідемо туди і задамо жару

тим, хто це зробив. Змусимо їх поплатитися за те, що

вони нам зробили.

Одного разу ми були в будинку і, знявши кількох

повстанців, які збиралися закласти вибухові пристрої,
самі потрапили під обстріл. Стріляли по нас не з «ка-

лашникова», а з чогось потужнішого можливо, з «дра-

гунова» (російська снайперська гвинтівка), бо кулі
пробивали стіни.

Я був на даху і намагався зрозуміти, звідки стріляють.
Раптом почув розкотистий свист надлітали «Апачі».

Я спостерігав, як вони якусь секунду мирно заточували

коло, а тоді опустили носи і перейшли в

скоординовану атаку.

Просто на нас.

Панелі VS! крикнув хтось.

Може, то був я. Знаю тільки, що ми поспішно

повитягали всі VS, тобто розпізнавальні панелі, які лише мали,

щоби показати пілотам, що ми свої. (Панелі VS це

яскраво-оранжеві шматки матерії, які вивішують або

розкладають, щоби позначити своє розташування.) На щастя,

вони це помітили, і відвернули в останній момент.

Наш зв язківець говорив з армійськими вертольотами

перед самою атакою і повідомив їм наше розташування.
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Але, певно, на їхніх картах було інакше маркування, ніж
на наших, тож коли вони побачили на даху озброєних
чоловіків, то зробили неправильні висновки.

Ми таки трохи співпрацювали з «Апачами» в

Рамаді. Ці вертольоти були цінні не тільки своїм ракетно-

гарматним озброєнням, а й здатністю розвідувати

місцевість. У місті не завжди можна зрозуміти, звідки по

тобі стріляють; а якщо над тобою є пара очей і ти можеш

поговорити з тим, кому ці очі належать, то це допомагає

тобі з ясувати, що й до чого.

(«Апачі» мали інакші правила застосування зброї, ніж

ми. Вони особливо стосувалися стрільби ракетами «Хелл-

файр» у той час їх можна було застосовувати

виключно проти зброї з обслугою. Це було складовою стратегії,

спрямованої на обмеження супутньої шкоди в місті.)

АС-130 ВПС також час від часу допомагали нам

спостереженням з повітря. Ці величезні «ганшипи» володіли

потужною вогневою міццю, хоча так склалося, що ми ні разу

не видали їм заявки на гаубичний чи гарматний обстріл
під час цієї бойової служби. (До того ж вони також мали

дуже суворі правила застосування зброї.) Натомість ми

покладалися на їхні прилади нічного бачення, які давали нам

чітку картину поля бою навіть у непроглядній темряві.

Одного вечора ми проводили пряме втручання в

будинки, а над ними для захисту кружляв «ганшип». Коли ми

входили всередину, льотчики зв язалися з нами і

повідомили, що є втікачі ззаду будинку вибігло кілька чоловік.

Я з кількома хлопцями відлучився від решти і почав

переслідування в напрямку, який нам вказали з «ганши-

па». Скидалося на те, що повстанці сховалися в будинку
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навпроти. Я ввійшов і всередині наткнувся на юнака

років двадцяти з невеличким.

Лягай! крикнув я йому, махнувши гвинтівкою.

Він тупо дивився на мене. Я повторив свій жест, цього

разу енергійніше.
Лягай! Лягай!

Він дивився на мене збентежено. Я не міг зрозуміти,
чи він збирається напасти на мене, і тим більше не

розумів, чому він мене не слухається. Краще
перестрахуватися я штовхнув його і скинув на землю.

Ззаду на мене накинулася його мати, яка щось

кричала. На цей момент в будинку вже було пару моїх

хлопців, у тому числі мій «терп». Перекладачеві врешті-решт
якось вдалося всіх втихомирити і почати задавати

запитання. Мати пояснила, що хлопець розумово відсталий
і не розумів, що я роблю. Ми лишили його в спокої.

Тим часом поруч тихенько стояв чоловік, про якого

ми думали, що то його батько. Але мати, коли ми

заспокоїли її щодо сина, дала зрозуміти, що поняття не має,

що то за один. З ясувалося, він просто забіг сюди і вдав,

ніби живе тут. Так-от завдяки Військово-повітряним
силам ми дістали одного з утікачів.

Певно, мені не варто було розповідати цю історію, щоб
не скомпрометуватися.

Той будинок, куди забіг утікач, то був третій
будинок, який ми зачищали того вечора. Я повів хлопців

до першого. Ми поставали рядком біля дверей, готові

ввірватися всередину, коли наш командуючий офіцер
підвищив голос.

Щось тут не так, сказав він. Я якось не

впевнений.
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Я витягнув шию і роздивився навколо.

Чорт, визнав я. Я привів вас не до того будинку.
Ми відійшли і пішли до того будинку, що треба.
Чи мені це ще довго згадували?

Риторичне питання.

Два за ціною одного

Одного дня ми були на операції біля Сансет і ще однієї

вулиці, яка утворювала з нею Т-подібне перехрестя.

Даубер і я чергували на даху, щоби бачити, чи місцеві чогось

не задумують. Даубер тільки-тільки ненадовго

відірвався від своєї гвинтівки. Як тільки я припав до прицілу,

відразу ж побачив двох хлопців, які їхали вулицею на

мопеді в моєму напрямку.

У пасажира був наплічник. У мене на очах він

закинув наплічник в яму в асфальті. Він не передавав пошту;

він заклав вибуховий пристрій.
Маєш на це подивитися, сказав я Дауберові, який

узяв свій бінокль.

Я підпустив їх метрів на 140, а тоді вистрелив зі

своєї «Він Маг». Даубер, який спостерігав у бінокль, сказав,

що це скидалося на сценку з «Тупий і ще тупіший». Куля

пройшла крізь першого і влучила в другого. Мопед кру-

тануло, і він врізався в стіну.
Двох одним пострілом. Цього разу гроші платників

податків знайшли гідне вкладення.

Той постріл мав неоднозначні наслідки. Через
наявність вибухового пристрою армія вислала на місце події
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групу. Але та змогла прибути десь аж годин через шість.

На вулиці утворився затор, і ні я, ні будь-хто інший не

могли стежити за ямою безперервно весь той час. Ще
більше ускладнило ситуацію те, що морпіхи на тій

самій вулиці затримали самоскид, про який думали, що

він може бути замінований. Навколо зібралося повно

транспорту, і, звісно ж, бомба випарувалася.

Зазвичай це не становило проблеми. Однак за

кілька днів до того ми помітили закономірність: за кілька

хвилин до нападу на КСП і через кілька хвилин після

нападу перед КСП проїжджають мопеди; видно, люди

на мопедах вивчають обстановку і передають дані для

нападників. Ми попросили дозволу стріляти в кожного,

хто на мопеді. Дозволу нам не дали.

Чи то юристи, чи хтось у командному ланцюжку,

певно, подумав, що я собі плюю на них, почувши про

мій подвійний постріл. Генеральний військовий

прокурор (прокурор, але для військових) почав розслідування.
На щастя, було дуже багато свідків того, що сталося.

Так чи інакше я мусив відповідати на запитання

військового прокурора.

Тим часом повстанці й далі використовували

мопеди і збирали інформацію. Ми уважно стежили за ними

і нищили всі мопеди, які знаходили в будинках і на

вулицях. Але це все, що ми могли зробити.
Можливо, юристи очікували, що ми будемо

усміхатися і махати на камеру.

Просто відверто стріляти в людей в Іраку було б нелегко.

По-перше, навколо завжди було повно свідків. По-друге,

щоразу, коли я вбивав когось у Рамаді, я мусив писати

з цього приводу заяву стрільця.
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Без жартів.
Це був такий звіт, окремо від загальних звітів за

наслідками операції, який стосувався виключно

зроблених мною пострілів і вбитих цими пострілами.
Інформація в цьому звіті мала бути дуже конкретна.

Я мав при собі записничок, де нотував день, час, опис

особи, що ця особа робила, вид набою, кількість

пострілів, відстань до цілі та свідків пострілу. Усе це входило

у звіт, вкупі з іншими особливими обставинами.

«Головний сарай» стверджував, що це мало на меті

захистити мене в разі розслідування безпідставного
вбивства, але я думаю, що насправді я мусив це робити, аби

прикрити задниці тих, хто знаходився вище за мене

в ланцюжку командування.

Ми вели поточний рахунок убитих повстанців навіть

під час найзапекліших перестрілок. Один із наших

офіцерів завжди мав за завдання особисто описувати

стрілянину; він, своєю чергою, передавав ці дані по радіо.
Купу разів мені доводилося одночасно стріляти в

повстанців і передавати деталі ЛТ чи іншому офіцерові. Це

було настільки незручно й недоречно, що одного разу,

коли до мене підійшов офіцер, щоб довідатися

подробиці мого пострілу, я сказав йому, що це була дитина,

яка махала мені.

То був такий дурний жарт з мого боку. Я таким чином
ніби казав: «Пішов би ти».

Бюрократія війни.

Не знаю, наскільки поширеними були заяви

стрільців. Для мене цей процес почався під час другої бойової

служби, коли я працював на вулиці Хайфа. У цьому
випадку заяви стрільця заповнювали за мене.
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Впевнений, що це все було операцією прикриття

прикриття задниці, у цьому випадку задниці когось

високопоставленого.

Ми вбивали ворогів. У Рамаді, при тому, що наш

рахунок убитих почав наближатися до астрономічних

розмірів, такі заяви стали обов язковими та детальними.

Підозрюю, що командир частини чи хтось із його штабу
побачив ці цифри і сказав, що юристи можуть почати задавати

питання, мовляв, «що відбувається?», тож захистімо себе.

Чудовий спосіб перемогти у війні бути готовим

захищатися у зв язку з тим, що ти переміг.
Нудна, докучлива справа. Я жартував, що воно не

варте було того, щоби стріляти в когось. (З іншого боку, саме

завдяки цьому я знаю, скількох людей я «офіційно» вбив.)

Чисте сумління

Часом здавалося, ніби сам Бог їх притримує, поки я не

візьмуся за гвинтівку.
Агов, прокидайся.

Я відкрив очі і подивився вгору.

Міняймося, сказав Джей, мій провідний петті-

офіцер. Він чергував близько чотирьох годин, поки я ке-

марив.

Добре.
Я піднявся з землі і пішов на позицію.

Як воно? Що тут відбувалося? спитав я.

Коли хтось стає на вогневу позицію, той, хто

чергував до нього, стисло описує, що відбувалося в околиці,

і таке інше.
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Нічого, сказав Джей. Ні одного не бачив.

Нічого?

Нічого.

Ми помінялися місцями. Джей натягнув бейсболку
на лице, щоб трохи поспати.

Я припав до прицілу, оглядаючи околицю. Не

минуло й десяти секунд, як прямо в перехрестя вліз

повстанець з «калашем» на виду. Я кілька секунд спостерігав,
як він нахильцем пересувається в бік американських

позицій, підтверджуючи, що він відповідає інструкції.

Тоді я його застрелив.

Як я тебе ненавиджу, пробурчав Джей з підлоги.

Він навіть не потрудився зняти кепку, не те що встати.

Я ніколи не мав сумнівів щодо тих, у кого стріляю.
Хлопці дражнили мене: «Так, я знаю Кріса. В нього на прицілі
вигравіруваний малесенький автоматик. Кожен, кого

він бачить, відповідає інструкції».
Але насправді мої цілі завжди були очевидними, і я,

звичайно ж, мав повно свідків на кожен постріл.
Справи там стояли так, що помилитися не було

змоги. Не будеш чітко дотримуватися інструкцій тебе

живцем з їдять.

Ще у Фаллуджі був стався інцидент під час зачистки

морпіхами будинку. Підрозділ зайшов у будинок,
переступаючи через тіла, щоб зачистити дальші кімнати.

На жаль, один із паскудників на землі виявився живим.

Коли морпіхи опинилися всередині, він перекотився

і висмикнув чеку з гранати. Вибухом вбило і поранило

кількох морпіхів.
Відтоді морпіхи почали стріляти в кожного, на кого

натрапляли в будинку. В якийсь момент один журналіст
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зняв це на камеру; запис оприлюднили, і ті морпіхи

потрапили в халепу. Обвинувачення чи то зняли, чи

взагалі так і не висунули, бо вже під час попереднього

слідства обставини справи з ясувалися. Тим не менше,

завжди належало пам ятати про можливість потрапити

під обвинувачення.

Найгірше, що можна було зробити для тієї війни,

приписати журналістів до бойових підрозділів.
Більшість американців нездатні сприйняти реалії війни,

журналістські репортажі нітрохи нам не допомагали.

Командування хотіло здобути підтримку цієї війни
в громадськості. Але, щиро кажучи, кого це обходить?

Я бачу ситуацію так: посилаєте нас робити роботу
дайте нам її зробити. Ось для чого у вас адмірали й

генерали хай вони нами командують, а не якийсь

товстозадий конгресмен, який сидить у шкіряному кріслі

у своєму вашингтонському офісі з кондиціонером,
палить сигару і пояснює мені, коли і де я можу когось

застрелити, а коли ні.

Та як вони можуть знати? Вони ж ніколи не були в бою.

І якщо ви все-таки вирішили мене відправити, дайте

робити свою роботу. Війна є війна.

Скажіть: ви хочете, щоб ми подолали наших ворогів?
Знищили їх? Чи ми їдемо, щоб подавати їм чай і печиво?

Скажіть військовим, який кінцевий результат вам

потрібен, й отримаєте його. Але не намагайтеся казати

нам, як це зробити. Усі ці правила щодо того, коли та за

яких умов можна вбити ворожого комбатанта, не

просто ускладнюють роботу вони піддають наше життя

небезпеці.

Правила застосування зброї стали такими

заплутаними і нікудишніми, бо в процес втручалися політики.
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Ці правила були складені юристами, які намагалися

захистити адміралів і генералів від політиків; вони не

були складені людьми, котрі дбали про хлопців, по яких

стріляють.

Чомусь багато людей у нас на батьківщині хоча не

всі не сприймали того факту, що ми були на війні.

Вони не сприймали того, що війна означає смерть

переважно насильницьку смерть. Багато людей, не лише

політики, бажали припасувати нас до якихось

сміховинних фантазій, підігнати до таких стандартів поведінки,

дотриматися яких не зуміла б жодна людина.

Я не говорю, що слід вчиняти воєнні злочини. Я

говорю, що бійців треба пустити воювати, не зв язуючи їм

руки за спиною.

Відповідно до правил застосування зброї, яких я

дотримувався в Іраку, якби хтось зайшов до мене додому,

застрелив мою дружину і дітей, а тоді кинув зброю, я би

НЕ мав його застрелити. Я мав би акуратно передати

його під арешт.
Ви б так зробили?
Ви можете заперечити, що мій успіх є доказом

ефективності інструкцій. Та я вважаю, що міг би досягти

більшого можливо, захистив би більше людей і

допоміг би війні швидше закінчитися якби не вони.

Здавалося, що в газетах писали тільки про звірства і про

те, що втихомирити Рамаді буде неможливо.

І знаєте що? Ми повбивали стількох поганих

хлопців, і що сталося? Старійшини родів врешті-решт
зрозуміли, що ми не жарти жартуємо, і таки об єдналися не

тільки для самоуправління, а для того, щоби вигнати
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повстанців. Щоб створити ситуацію, де стане можливим

мир, потрібно застосувати силу, дієве насилля.

Лейкемія

Наша донька хвора. В неї дуже низьке число білих

кров яних тілець.
Я міцніше стиснув трубку, слухаючи Таю. Моя донечка

вже якийсь час хворіла на жовтуху та різні інфекції.
Скидалося на те, що її печінка не давала собі ради з хворобою.
Тепер лікарі призначили додаткові аналізи, і все виглядало

дуже погано. Вони не казали, що це рак чи лейкемія, але не

казали й протилежного. Вони збиралися провести аналізи,

щоби підтвердити свої найгірші побоювання.
Тая намагалася применшити проблему і не

виказати хвилювання. Уже з самого тону її голосу я чув, що все

набагато серйозніше, ніж вона готова визнати, аж поки

врешті-решт не витягнув з неї всю правду.

Я не зовсім впевнений, що саме вона сказала, але те,

що я почув, це лейкемія. «Рак».

Моя донечка помре.

На мене накотилася хмара безпомічності. Я був за

тисячі миль від неї і нічим не міг їй допомогти. І навіть

якби був біля неї, я б її не вилікував.
У голосі моєї дружини було чути сум і самотність.

Стрес цієї бойової служби почав даватися мені взнаки

ще задовго до цього дзвінка у вересні 2006 року. Втрата

Марка і страшні рани Раяна взяли своє. У мене підскочив

тиск, я не міг спати. Новина про доньку підштовхнула
мене до точки руйнування. Користі з мене було мало.
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На щастя, ми вже почали згортатися. Як тільки я

сказав командуванню про стан своєї доньки, мені почали

залагоджувати дорогу додому. Наш лікар зробив усю
паперову роботу для листа Червоного Хреста. Це заява про

те, що сім я військовослужбовця потребує його негайної

присутності. Як тільки цей лист прибув, мої командири

все владнали.

Я ледве зумів вибратися. Рамаді було настільки гарячою

точкою, що туди дуже мало що літало. Вертольоти не

літали ні туди, ні звідти. Навіть конвої постійно зазнавали

нападів повстанців. Мої хлопці, які переживали за мене

і знали, що я не можу довго чекати, посідали в «хамери»,

посадили мене посередині, а тоді повезли мене з міста

на аеродром аль-Такаддум.
Поки ми доїхали, я мало не задушився бронежиле-

том і своєю М4.

Мої хлопці поверталися на війну, а я летів додому. Це

нікуди не годилося. Мені здавалося, ніби я кидаю їх

напризволяще, ухиляюся від свого обов язку.
То був конфлікт між сім єю і країною, сім єю і

бойовими побратимами який я ніколи по-справжньому

не вирішив. У Рамаді я набрав більше вбитих, ніж у

Фаллуджі. Я не тільки закінчив цю бойову службу з

більшою кількістю вбитих, ніж будь-хто інший, а й став за

загальним рахунком найуспішнішим американським

снайпером усіх часів якщо вдатися до вигадливої

офіційної мови.

І разом з тим я почувався слабаком, який не зробив
усього, що міг.



WII

ТЯЖКІ ЧАСИ

Вдома

Я спіймав військовий чартер, спершу до Кувейту, а тоді
в Штати. Я був у цивільному одязі, до того ж із відносно

довгим волоссям і бородою, тож до мене трохи
чіплялися, бо ніхто не міг збагнути, як це військовослужбовцеві
дозволили подорожувати у цивільному вбранні.

Зараз це здається навіть трохи смішним.

Я зійшов з літака в Атланті і мусив пройти перевірку
безпеки перед дальшою подорожжю. На цей час я був
у дорозі вже кілька днів, і коли зняв черевики,

клянуся, кілька людей у черзі поблизу мене попадали з ніг.

Не знаю, чи я ще коли проходив перевірку так швидко.

Тая:

Він ніколи не розказував мені, наскільки там було
небезпечно, але на той час, думаю, я вже могла розуміти
його без слів.
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І коли він сказав мені, що його хлопці вивезуть його

в конвої, вже саме те, як він це сказав, змусило мене

боятися не тільки за них, ай за нього. Я задала кілька

запитань, і його обережні відповіді дали мені зрозуміти,
наскільки ця поїздка мала бути небезпечною.

Ямала дуже сильне відчуття, що чим більшелюдей

будуть молитися за нього, тим кращі його шанси. Томуя

спитала, чи можу попросити його батьків молитися за нього.

Він сказав «так».

Тоді я спитала, чи можу їм сказати, чому саме про

те, що він їде додому, і про небезпеку в місті, і він сказав

«ні». Тож я цього і не сказала.

Я просила людей молитися, натякала на небезпеку,
але не розказувала жодних подробиць, а лише просила

повірити мені. Я знала, що тим, кого я прошу, це нелегко

проковтнути. Та я сильно відчувала, що люди
потребували молитися, і водночас що мушу вшанувати бажання

свого чоловіка щодо того, чим можна ділитися. Знаю, що

це мало кому подобалося, але в моїх відчуттях потреба
в молитві пересилювала потребу подобатися.

Коли Кріс повернувся, здавалося, що він у такому

стресі, що втратив будь-яку чутливість.
Йому було важко визначити, як він почувається з того

чи іншого приводу. Він був цілком виснажений, викручений.
Мені було сумно через усе, що йому довелося

пережити. А ще я була страшно роздерта у своїй потребі його.

Я справді страшенно його потребувала. І водночас мені

доводилося обходитися без нього, тож у мене виробилося
ставлення, ніби він мені не потрібен, чи принаймні не

конче потрібен.
Думаю, для сторонніх людей це не матиме жодного

сенсу, та в мені вирувала дивна мішанина відчуттів,
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цілий їх спектр. Я злилася на нього, що він лишив мене

і дітей напризволяще. Я хотіла, щоб він був удома, і

водночас сердилася.
Я пережила місяці переживань за його безпеку і досади,

що він вирішив повернутися на війну. Я хотіла

розраховувати на нього, але не могла. Його спецпідрозділ міг,

абсолютно чужі люди, які опинились у війську, могли,

а яз дітьми аж ніяк.

Утому не було його вини. Якби він міг, то був би у двох

місцях одночасно, але він не міг. Однак коли він постав

перед вибором, не вибрав нас. Я весь час любила його,

намагалася підтримати його, виявити йому свою любов,
як тільки могла. Я відчувала п ятсот емоцій водночас.

Думаю, протягом усієї його бойової служби глибоко

в мені засіла злість. Ми з ним розмовляли, і він зрозумів,
що щось не так. Він запитав, що мене гризе, а я

заперечила, що, мовляв, нічого такого. Почав допитуватися,
і я врешті-решт сказала: «Я злюся, що ти знов туди
поїхав. Але не хочу сердитися на тебе, не хочу злитися.

Знаю, що завтра тебеможуть вбити. Я не хочу, щоб тебе

це відволікало. Я не хочу цієїрозмови».

І ось він нарешті повернувся, і всі мої емоції вибухнули
в мені, радість змішалася зі злістю.

Покращення

Лікарі проводили різноманітні обстеження моєї

донечки. Деякі з них мене просто бісили. Мені особливо

згадується, як в неї брали кров а це доводилося робити
часто. Її перевертали догори ногами і кололи в ступню;
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часто кров не хотіла текти, і доводилося колоти ще і ще.

Мала плакала протягом усієї процедури.
То були довгі дні, та врешті-решт лікарі з ясували, що

в моєї доньки нема лейкемії. Хоча жовтуха таки була,
а з нею й деякі ускладнення, їм таки вдалося подолати

інфекції, через які вона хворіла. їй покращало.
Що мені неймовірно дошкуляло, то це її реакція на

мене. Як тільки я брав її на руки, вона починала

плакати. Вона хотіла мамусю. Тая казала, що мала так реагує

на всіх чоловіків плаче, як тільки почує чоловічий

голос.

Яка б не була причина, мені це сильно боліло. Я

пройшов такий довгий шлях, я по-справжньому її люблю

а вона мене відштовхує.
Із сином усе було краще, він мене пам ятав, а тепер

був старший і більш готовий гратися. Але знову-таки,

нормальні клопоти, які бувають у батьків з дітьми і між

собою, накладалися на розлуку і на стрес, через який ми

пройшли.

Дрібниці можуть бути дуже обтяжливими. Я хотів,

щоб син дивився мені в очі, коли я його сварю. Таї це

не подобалося, бо вона вважала, що він не звик до мого

тону і що не можна очікувати, щоб дворічна дитина
в такій ситуації дивилася мені в очі. Але я вважав якраз

навпаки. З його боку це було би правильно. Йому не

докоряв хтось чужий. Його відчитував той, хто його

любить. Це взаємоповага. Ти дивишся мені в очі, я дивлюся
тобі в очі ми розуміємо один одного.

Тая казала: «Зачекай. Скільки тебе не було? І тепер ти

хочеш повернутися додому, бути членом сімї і

встановлювати свої правила? Цього не буде, бо через місяць ти

знову їдеш на тренування».
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Кожен з нас по-своєму мав рацію. Проблема була
в тому, щоби спробувати побачити чужу рацію, а тоді
жити з цим.

Я не був ідеальним. У дечому я помилявся. Я мусив

навчитися бути татом. Я мав свої уявлення про те, як має

виглядати батьківство, але вони не були засновані на

реальності. З часом мої погляди змінилися.

У дечому. Я й далі очікував від дітей, що вони будуть
дивитися мені в очі, коли я з ними говорю. І навпаки.

І Тая з цим погоджувалася.

Майк Монсур

Я був удома близько двох тижнів, коли мені подзвонив

мій товариш з «морських котиків» і спитав, що сталося.

Нічого особливого, відповів я.

Ну, а кого ви втратили? спитав він.

- Га?

Я не знаю, про кого мова, але чув, що ви втратили

ще одного.

Чорт.
Я поклав трубку і почав дзвонити всім, кого знав.

Врешті-решт я натрапив на одного, хто знав подробиці,
але на той момент не міг нічого розповісти, бо ще не

повідомили сім ю. Він сказав, що передзвонить за кілька годин.

То були довгі години.

Врешті-решт я дізнався, що Майк Монсур, член

нашого братнього взводу, був убитий в Рамаді, коли рятував

кількох хлопців зі свого взводу. їхня група виконувала
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прикриття в будинку, і повстанець підібрався достатньо

близько, щоб кинути гранату.

Звичайно, мене там не було, але ось опис того, що

сталося, з офіційного звіту про операцію:

Граната вдарила його в груди і відскочила на палубу

[тут флотський термін на позначення підлоги]. Він

негайно схопився на ноги і крикнув «граната», щоб

попередити товаришів про загрозу, але вони не могли

покинути снайперську позицію достатньо швидко, щоб

уникнути небезпеки. Не замислюючись і не дбаючи про

власне життя, він кинувся на гранату і прикрив її собою,

щоб захистити товаришів, які лежали в безпосередній
близькості. Граната вибухнула під ним, завдавши йому

смертельного поранення.

Дії петті-офіцера Монсура не могли б бути більш

самовідданими чи більш свідомими. З трьох «морських

котиків» у даному кутку даху він єдиний мав

можливість уникнути вибуху, і якби він вирішив нею

скористатися, легко міг його уникнути. Натомість Монсур

вирішив захистити своїх товаришів, пожертвувавши

власним життям. Своїми відважними і самовідданими

діями він врятував життя двом своїм товаришам.

Згодом його нагородили Почесною медаллю.

Як тільки я дізнався про Майкову загибель, на мене

накотилися спогади. Я знав його не настільки добре, бо

він був в іншому взводі, але я був там, коли його «вітали»

зі вступом у «морські котики».

Пам ятаю, що тримав його, щоб йому поголили

голову. Йому це зовсім не подобалося; здається, в мене досі
залишилося кілька шрамів.
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Я приїхав мікроавтобусом, щоб забрати декого з хлопців
з аеропорту, і допомагав організувати поминки за Майком.

Похорони «морських котиків» трохи схожі на

ірландські поминки, за винятком того, що тут набагато більше

п ють. Насувається питання: скільки пива треба на

поминки за «морським котиком»? Це таємна інформація,
але будьте певні, що більше, ніж дофіга.

Коли прилетів літак, я стояв на полі у парадній
формі. Поки труну зносили по рампі, я віддавав салют; тоді

разом з іншими товаришами поніс її до катафалка.
Ми привернули деяку увагу в аеропорту. Люди, які

починали розуміти, що відбувається, зупинялися і

мовчки дивилися, віддаючи таким чином шану. Це було
зворушливо; вони вшановували співвітчизника, якого

навіть не знали. Я був схвильований цією картиною
остання шана нашому загиблому товаришеві, мовчазне
визнання важливості його самопожертви.

Єдина річ, по якій видно, що ми «морські котики», це

наші тризуби, металеві відзнаки, які показують нашу

належність. Без тризуба на грудях ти звичайний

флотський тошнотик.

У нас стало знаком пошани зняти його і прибити до

труни полеглого товариша на похороні. Цим ти

показуєш йому, що не забув, що завжди пам ятатимеш, що він

залишиться частиною тебе на все твоє життя.

Коли хлопці зі взводу «Дельта» вишикувалися, щоби

прибити свої тризуби до Майкової труни, я відступив,
схиливши голову. Так склалося, що всього за кілька

кроків від того місця, де мали поховати Монсура, була
могила Марка Лі. Мене не було на Марковому похороні, бо

я тоді ще був за океаном, і мені досі не випало нагоди
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віддати йому свою шану. Я раптом відчув, що варто

покласти мій тризуб на його могилу. Я тихо відійшов і

поклав його, востаннє попрощавшись з товаришем.

Однією з речей, які трохи розбавили гіркий смак цього

похорону, було те, що Раяна саме виписали з госпіталю,
тож він встиг приїхати.

До того як Раян знепритомнів від втрати крові після

поранення, він міг бачити. Але коли внутрішні
крововиливи спричинили набряк мозку, чи то кістки, чи то

уламки кулі в очниці перерізали йому зорові нерви.

Надій на повернення зору не було.
Побачивши його, я запитав, чому він тоді наполіг, що

сам вийде з будинку. Мене це вразило як надзвичайно

мужня річ характерна для нього. Раян сказав мені, що

знав, що згідно з нашими процедурами, якби він не міг

рухатися сам, його би мало супроводжувати не менше ніж

двоє чоловік. Він не хотів виводити з бою ще більше людей.

Гадаю, він думав, що сам зможе повернутися. І,

мабуть, так би і зробив, якби йомудозволили. Можливо, він

навіть взяв би гвинтівку і спробував продовжувати бій.

Раян пішов зі служби через своє поранення, але ми

зберегли близькі стосунки. Кажуть, що дружба, яка
склалася на війні, найміцніша. Наша дружба підтвердила
цей труїзм.

Бійки і ще раз бійки

Коли ти «морський котик», то бійки факт твого життя.

Я був у кількох добрячих бійках.
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У квітні 2007 року ми були в Теннессі. Перетнули

кордон штату й опинилися в місті, де того вечора

проходив великий бій у рамках чемпіонату мішаних
бойових мистецтв UFC. Так сталося, що ми потрапили в бар,
де троє бійців саме відзначали свої перші перемоги на

рингу. Ми зовсім не шукали неприємностей; навпаки,

я і мій друг сиділи у тихому куточку, де не було нікого

поряд.

І ось чомусь троє чи четверо підійшли і штовхнули

мого друга. Прозвучали деякі слова. Якими б вони не

були, новоспеченим бійцям UFC вони не сподобалися,
тож вони пішли за ним.

Природно, я не збирався лишати його битися

самому. Я долучився. Удвох із ним ми відлупцювали їх як

Сидорових кіз.

Цього разу я не послухався поради свого чифа Прімо.
Навпаки, коли викидайли прийшли нас розбороняти,
я все ще лупив одного з бійців. Під їхали копи й

заарештували мене. Мені висунули звинувачення в нападі. (Мій

друг тим часом тихенько вислизнув через задні двері.
Я не ображаюся на нього: він просто дотримався

другого правила Прімо щодо бійок.)
Мене випустили під заставу наступного дня.

Приїхав адвокат і разом із суддею опрацював угоду про

визнан-ня вини. Прокурор погодився зняти

обвинувачення, але щоб усе було законно, я мусив постати

перед суддею.

Пане Кайл, сказав він, за звичаєм служителів Фе-

міди розтягуючи слова, те, що ви навчені вбивати, не

означає, що ви маєте доводити це в моєму місті.

Забирайтеся звідси і не повертайтеся.
Я так і зробив.
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Ця дрібна неприємність спричинила мені вдома

великі клопоти.

Де би я не був на тренуваннях, перед сном я завжди

дзвонив до Таї. Але коли проводиш ніч в арешті, не маєш

змоги подзвонити додому.

Ну, тобто я мав лише один дзвінок, а оскільки вона б

мене звідти не витягла, я скористався ним належним

чином.

Це не стало би такою великою проблемою, якби не

те, що я мав їхати додому на день народження одного

з наших дітей. А через візит у суд мені довелося

продовжити своє перебування в місті.

Де ти? спитала Тая, коли я нарешті до неї

додзвонився.

Мене заарештували.

Ну, добре, випалила вона. Як скажеш.

Не можу сказати, що звинувачував її в тому, що вона

сердилася. То не була найвідповідальніша річ, яку я будь-
коли зробив. У той момент це був просто ще один

подразливий чинник серед безлічі інших наші відносини

різко котилися під укіс.

Тая:

Я не закохалася в клятого «морського котика», я

закохалася в Кріса. Бути «котиком» круто і все таке, але це не

таріч, яку я в ньому любила.

Якби я знала, чого мені чекати, це була б одна річ.
Але ж ти не знаєш, чого чекати. І ніхто не знає. Не в

реальному житті. І крім того, не кожен «морський котик»
кілька разів підряд їде на бойові служби у воєнний час.
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З часом йогоробота ставала для нього дедалі

важливішою. Певною мірою він не потребував мене, бо як сім'ю

мав своїх хлопців.

Потрохи я зрозуміла, що яв його житті не

найважливіше. Він говорив правильні слова, але насправді
так не думав.

Я далеко не крутий забіяка і навіть не надзвичайно

вправний боєць, але кілька нагод підвернулися самі собою. Я б

радше дав себе відлупцювати, ніж повівся би як тюхтій

перед хлопцями. Я мав такождеякі інші сутички з

бійцями. Мені подобається думати, що я постояв за себе.

Ще коли я служив у своєму найпершому взводі, весь

наш спецпідрозділ «морських котиків» послали у Форт-
Ірвін у Сан-Бернардіно в пустелі Мохаве. Після

тренувань ми подалися в місто і натрапили там на бар, який
називався «Бібліотека».

Всередині кілька вільних від служби полісменів і

пожежників щось святкували. Кілька їхніх жінок звернули

увагу на наших хлопців. Коли це сталося, місцеві

приревнували, і зав язалася бійка.

Це засвідчило дуже погану оцінку ситуації з їхнього

боку, бо нас у тому невеликому барі була майже сотня.

А сотня «морських котиків» сила, з якою треба
рахуватися, і того дня ми таки змусили із собою рахуватися.

Потім ми вийшли на вулицю і поперевертали кілька

машин.

Десь у той момент під їхали поліцейські. Вони

заарештували двадцятьох п ятьох з нас.

Ви, певно, чули про «капітанську щоглу» це коли

командир слухає, що ви наробили, і накладає так зване
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дисциплінарне стягнення, якщо вважає за необхідне.

Види стягнень визначені військовим правом і можуть

бути чим завгодно від суворого «ай-ай-ай, більше так не

роби» до пониження у званні і навіть «поміщення у

виправний заклад», що означає саме те, що ви подумали.

Є схожі слухання з не настільки критичними

наслідками, які проводять офіцери, нижчі за посадою, ніж

командир частини. У нашому випадку нам довелося піти

до виконавчого офіцера (це офіцер безпосередньо після

командира частини) і вислухати його напрочуд

квітчасту промову про те, наскільки ми спаскуджені. У процесі
він зачитав нам усі офіційні обвинувачення, усю

завдану нами шкоду я вже не пам ятаю, скількох людей ми

травмували і на яку суму пошкодили майна, але

читання переліку зайняло йому трохи часу. Насамкінець він

повідомив, як йому за нас соромно.

Добре, сказав він, закінчивши нотацію. Не

допустіть, щоб це повторилося. Забирайтеся під три чорти.

Ми вийшли, належно присоромлені, його слова

бриніли нам у вухах... ну, ще добрих п ять секунд чи

близько того.

Але історія на цьому не закінчується.
Про нашу пригоду прочули в іншому підрозділі і

вирішили, що треба відвідати той бар і подивитися, чи

історія повториться.

Історія повторилася.

Вони перемогли в тій бійці, але наскільки я чув, того

разу обставини були дещо складнішими. Результат
виявився не настільки однозначним.

Невдовзі після цього в ту місцевість прибула на

тренування ще одна група військових. На той момент це

вже стало змаганням.
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Єдина проблема полягала в тому, що місцеві знали,

що буде змагання. І підготувалися.
Місцевим накопали їхню колективну дупу. Відтоді

«морським котикам» заборонили відвідувати те місто.

Ви можете подумати, що в Кувейті нелегко потрапити

в п яну бійку, бо там нема барів з алкоголем. Але так

сталося, що там був ресторан, у який ми любили ходити

їсти і в який, не те щоб зовсім випадково, можна було

пронести алкоголь.

І от одної ночі ми там сиділи і почали трохи

шуміти. Декому з місцевих це не сподобалося; зав язалася

суперечка, яка переросла в бійку. Чотирьох із нас, мене

в тому числі, було затримано.

Решта моїх хлопців прийшли попросити

поліцейських відпустити нас.

У жодному разі, сказали в поліції. їх візьмуть

під варту і будуть судити.

Вони наполягли на своїй позиції. Мої хлопці

наполягли на своїй.

Якщо ви дочитали до цього місця, то вже знаєте, що

«морські котики» можуть бути дуже переконливими.

Кувейтці врешті-решт глянули на це їхніми очима і

випустили нас.

Мене заарештували в Стімбоут-Спрінгз у штаті

Колорадо, хоча цього разу, гадаю, обставини можуть свідчити

на мою користь. Я сидів у барі, повз мене пройшла
офіціантка з гальбою пива. Чувак за сусіднім столиком, не

бачачи, відсунув свій стілець і штовхнув її; на нього

вихлюпнулося трохи пива.

Він встав і вдарив її.
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Я підійшов і вступився за неї в єдиний відомий мені

спосіб. Мене заарештували. Ці граноли круті, якщо

доводиться битися з жінками.

Ці обвинувачення, як і всі інші, були зняті.

Шериф Рамаді

Наступ на Рамаді згодом розглядали як важливу віху,

поворотну точку у цій війні, одну з ключових подій, що

допомогли Іраку виборсатися з суцільного хаосу. Через
це до бійців, які там перебували, було привернуто
значну увагу. І деяка частина цієї уваги зосередилася на

нашому спецпідрозділі.
Сподіваюся, я вже дав зрозуміти, що не вважаю,

нібито «морських котиків» варто публічно виділяти як

окрему силу. Ми мовчазні професіонали, кожен з нас; чим ми

тихіші, тим краще нам вдається робити свою роботу. На

жаль, світ, у якому ми живемо, не такий. Якби він був
такий, я б не вирішив, що мушу написати цю книжку.

Ось що скажу для протоколу: я вважаю, що

заслуга за Рамаді і загалом за Ірак належить бійцям армії та

морської піхоти, які там воювали, так само, як і

«морським котикам». Треба чесно визначити пропорції. Так,

«морські котики» зробили добру роботу і пролили свою

кров. Але, як ми говорили офіцерам і солдатам з армії та

морської піхоти, ми не кращі за них, коли йдеться про

відвагу і заслуги.

Однак у сучасному світі люди хочуть знати про

«морських котиків». Коли ми повернулися, командування
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зібрало нас на брифінг, щоб ми розповіли відомому
письменнику і колишньому «морському котику», що

відбувалося на полі бою. Цим письменником був Дік Коуч.
Що цікаво, він не вислухав нас спершу, а зразу почав

говорити.

Навіть не так. Пан Коуч прийшов і прочитав нам

лекцію про те, як ми все неправильно робили.
Я дуже поважаю пана Коуча за його службуу В єтнамі,

де він служив у спецпідрозділах підводних диверсантів
і «морських котиків». За це я його дуже шаную і

поважаю. Але з дечим з того, що він сказав того дня, я не міг

погодитися.

Він став перед залом і почав розказувати, що ми все

робимо неправильно. Він сказав, що ми повинні були
завойовувати їхні серця й уми, а не вбивати їх.

«Морські котики» мають бути більше схожими на

сили спецоперацій, заявив він, маючи на увазі (я так

гадаю) одне з традиційних завдань сил спецоперацій
навчати місцевих.

Коли я востаннє перевіряв інструкції, вважалося, що

стріляти в людей, які стріляють в тебе, це нормально,

хоча, можливо, не в цьому річ.
І от я там сиджу і починаю закипати. І решта

наших так само, хоча всі мовчать. Нарешті він спитав, чи

хтось має зауваження.

Я підняв руку.

Я зробив кілька презирливих зауважень стосовно

того, що, на мою думку, ми могли зробити для Іраку,
після чого посерйознішав.

Вони сіли за стіл переговорів тільки після того,

коли ми вбили достатньо дикунів, сказав я йому.
Ось де ключ.
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Я, здається, вжив ще деякі квітчасті вирази під час

обговорення того" що там насправді відбувалося. Ми

трохи посперечалися, аж поки командування не показало

мені, щоб я вийшов. Я радо підкорився.
Коли все закінчилося, командир частини і командир

підрозділу були на мене розлючені. Але що вони могли

зробити? Вони ж знали, що я маю рацію.
Пан Коуч потім хотів узяти в мене інтерв ю. Я

відмовив. Командування хотіло, щоб я відповів на його

запитання. Навіть мій комвзводу посадив мене і почав

переконувати.

Ну, я послухався. «Так, ні». Ось таке інтерв ю.
Задля справедливості наскільки я чув, його

книжка не настільки негативна, як я собі подумав на підставі

тієї лекції. Так що, може, декотрі з моїх товаришів усе ж

справили на нього якийсь вплив.

Знаєте, як ми перемогли в Рамаді?
Ми пішли і повбивали всіх поганих людей, яких

тільки могли знайти.

Коли ми починали, порядні (чи потенційно

порядні) іракці не боялися Сполучених Штатів; вони боялися

терористів. США їм сказали: «Ми зробимо ваше життя

кращим».

Терористи сказали: «Ми відріжемо вам голови».

І кого б ви боялися? Кого би слухали?
Коли ми ввійшли в Рамаді, ми сказали терористам:

«Ми відріжемо вам голови. Ми зробимо все, що треба,
щоб вас ліквідувати».
Ми привернули до себе не тільки увагу терористів

ми привернули увагу кожного. Показали, що ми сила,

з якою треба рахуватися.
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Ось тоді якраз і сталося так зване «Велике

пробудження». Не через те, що ми підлизувалися до іракців. Ні.

Через те, що ми копали дулу.

Племінні вожді побачили, що з нами нема жартів,
і почали краще взаємодіяти, співпрацювати, і перестали

надавати притулок повстанцям. Ту битву рухала сила.

Ми вбивали поганих хлопців і приводили племінних

вождів за стіл переговорів.
Так працює цей світ.

Операція на коліні

Мої коліна почали боліти у Фаллуджі, коли на мене

звалилася стіна. Уколи кортизону допомагали на деякий

час, але потім біль повертався й посилювався. Лікарі
сказали, що мені потрібна операція, але якби я на неї

пішов, то згаяв би час і пропустив війну.
Тож я відкладав і відкладав. Я встановив собі

розпорядок: йду до лікаря, дістаю укол, повертаюсь на роботу.
Проміжки між уколами дедалі коротшали. Спершу до

двох місяців, потім щомісяця.
Я ще якось давав собі раду в Рамаді, але вже ледве-

ледве. Коліна вже майже не згиналися, мені було важко

спуститися сходами. Вибору більше не було, тож коли

в 2007-му я повернувся додому, то ліг під ніж.

Хірурги перерізали мені сухожилки, щоби зменшити

натиск і щоби колінні чашечки зсунулися. їх довелося

стесати, бо в них вигризлися жолобки. Лікарі
впорснули синтетичний хрящовий матеріал і відполірували
меніск.
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Між ділом мені також полагодили передню

хрестоподібну зв язку.
Я був як гоночний автомобіль, який повністю

перебрали.
Після всього мене послали до Джейсона фахівця

з ЛФК, який спеціалізувався на роботі з «морськими

котиками». Раніше він був тренером у команді «Пітсбург
Пайретс». Після 11 вересня він вирішив присвятити себе

служінню своїй країні. Він вибрав, що робитиме це

шляхом співпраці з військовими. Аби збирати нас докупи,

він пішов на величезне скорочення своїх доходів.

Коли ми вперше зустрілися, я цього всього ще не знав.

Єдине, що я хотів знати, це скільки часу займе

реабілітація.
Він замислено глянув на мене.

Після цієї операції цивільні очухуються рік,

нарешті сказав він. Футболісти повертаються через

вісім місяців. «Морські котики» тяжко сказати. Ти не

любиш випадати з обойми і підеш на все, щоби

повернутися».

Врешті-решт він спрогнозував, що шість місяців.

Думаю, ми впоралися за п ять. Але в процесі я думав, що

точно помру.

Джейсон посадив мене в машину, яка мала розробляти
мені коліно. Кожного дня я мав дивитися, на яке

максимальне положення її можна наставити. Я працював як

проклятий, згинаючи коліно. Врешті-решт я дійшов до

дев яноста градусів.

Надзвичайно, сказав він. Тепер давай більше.

Ще більше?
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Ще більше!

А ще в нього була машина, яка через електроди

посилала електричні імпульси в м язи. Залежно від м яза,
я мав напружитися і рухати пальцями на ногах вгору-

вниз. Здається, ніби нічого такого, але це стопудово

різновид тортури, яку слід би заборонити Женевською

конвенцією, навіть для застосування на «морських

котиках».

Природно, Джейсон щоразу підвищував напругу.

Та найгірше зі всього було те, що найпростіше:
вправи. Я мав робити все більше, і більше, і ще більше вправ.

Пам ятаю, я багато разів дзвонив Таї і скаржився, що ще

до кінця дня мене знудить якщо взагалі не помру. Тая

мені співчувала, але зараз мені чомусь здається, що вони

з Джейсоном могли бути у змові.

Протягом якогось часу Джейсон змушував мене

виконувати шалені обсяги вправ та всякого іншого для

корпусних м язів.

Ти взагалі розумієш, що операцію мені робили на

коліні? спитав я його одного дня, коли подумав, що

вже дійшов до краю.

Він тільки розреготався. У нього було наукове

пояснення, як-то все в тілі залежить від сильних корпусних

м язів, але я думаю, що йому просто подобалося ганяти

мене копняками по спортзалу. Клянуся, як тільки я

починав відставати, зразу чув ляск батога над головою.

Я завжди вважав, що був у найкращій формі зразу

після випуску з «бутонів». Але провівши з ним п ять

місяців, я ввійшов у набагато кращу форму. Не тільки

з колінами все було гаразд вся решта теж була в

якнайкращому стані. Коли повернувся у свій взвод, мене

всі розпитували, чи я не приймав стероїди.
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Нелегкі часи
**

.4

Я довів своє тіло до краю можливого, перш ніж пішов на

операцію. Тепер погіршувався стан речі набагато

важливішої, ніж мої коліна, мого подружжя.

То був найтяжчий із тяжких моментів. Між нами

накопичилося багато взаємних образ. Як не дивно, ми

не так і багато сварилися, але існувала сильна

напруженість. Кожен з нас докладав рівно стільки зусиль, щоб

могти сказати: «ну, я принаймні старався»,

припускаючи при цьому, що другий цього не робив.
Провівши роки на війні та далеко від своєї дружини,

думаю, я в певному сенсі просто забув, що взагалі

означає «кохати» і яка відповідальність із цим пов язана,

як це щиро слухати і ділитися всім. Те, що я це забув,
дало мені змогу легше віддалити її від себе. Так

склалося, що саме в той час зі мною сконтактувала моя

колишня дівчина. Вона спершу подзвонила на хатній телефон,
і Тая передала її повідомлення мені, припускаючи, що

я не той тип, за якого треба боятися, що він пуститься

берега.

Спершу я лише посміявся над тим повідомленням,
але цікавість таки взяла своє. Невдовзі я регулярно

балакав і обмінювався есемесками зі своєю колишньою.

Тая зрозуміла, що щось намічається. Якось ввечері
я прийшов додому, а вона посадила мене і все мені

виклала дуже спокійно, дуже розсудливо, у кожному

разі настільки розсудливо, наскільки це було можливо
в такій ситуації.

Ми маємо могти довіряти одне одному, сказала

вона зокрема. А те, в якому напрямку ми зараз

рухаємося, не спрацює. Це нічого не дасть.

366



Ми провели довгу задушевну розмову на цю тему.

Здається, обоє плакали. Я точно. Я любив свою

дружину. Я не хотів бути окремо від неї. Мене не цікавило

розлучення.

Знаю, це все здається страшенно зачовганим. Якийсь сра-

ний «котик» патякає про любов? Та краще хай би мене

сто разів придушили, ніж займатися цим на людях, вже

не кажучи, щоб тут, на виду у всього світу. Але це

правда. Якщо я хочу бути щирим, то мушу це тут викласти.

Ми постановили собі дотримуватися кількох правил.

І погодилися звернутися в подружню консультацію.

Тая:

Справи дійшли до такої точки, що мені здавалося, ніби

я зазираю в глибоченну яму. І йшлося не лише про сварки

через дітей. Ми не були близькими одне одному. Я

бачила, що в думках він далеко від нашого подружжя, від нас.

Пам ятаю, ярозмовляла з подругою, яка багато всього

пережила. Я їй усе вивалила.

Вона сказала: «Слухай, що ти маєш зробити. Маєш

поставити питання руба. Скажи йому, що любиш його

і хочеш, щоб він залишився, але якщо він хоче йти, то

може йти».

Я зробила за її порадою. То була дуже, дуже тяжка

розмова.

Але в глибині я знала кілька речей. По-перше, я

знала, що люблю Кріса. І по-друге, що було для мене дуже
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важливо, я знала, що він добрий батько. Я бачила його

з нашими дітьми. Він має сильне почуття дисципліни
і поваги, і разом з тим з ним так весело, що діти під

кінець гри з ним аж заходяться від сміху. Ці дві речі
остаточно переконали мене спробувати зберегти наше

подружжя.
Зі свого боку, я теж не була ідеальною дружиною. Так,

я щиро любила його, але бувала і справжньою стервою.

Я відштовхнула його.

Так що нам обом треба було хотіти цього шлюб

співпрацювати, щоби він був ефективним.

Мені би хотілося сказати, що від того моменту все

покращало. Але реальне життя не таке. Ми справді
багато говорили. Я почав приділяти більше уваги

подружжю більше зосередився на своїй відповідальності

перед сім єю.

Одна з речей, які ми не вирішили остаточно,

стосувалася моєї служби і того, як вона вкладатиметься

в довготермінові плани нашої сім ї. Мій контракт

закінчувався приблизно через два роки; ми вже почали

це обговорювати.
Тая чітко сказала, що нашій сім ї потрібен батько.

Син дуже швидко ріс. Хлопчикам потрібна сильна

чоловіча постать у їхньому житті; з цим я ніяк не міг

сперечатися.

Але водночас я відчував обов язок перед країною.
Мене навчили вбивати; мені це дуже добре вдавалося.

Я відчував, що мушу захищати своїх товаришів
«морських котиків», своїх співвітчизників американців.

І мені подобалося цим займатися. Дуже.
Але...

368



Я вагався. То було дуже тяжке рішення.

Неймовірно тяжке.

Врешті-решт я вирішив, що вона права: інші можуть

робити мою роботу і захищати країну, але ніхто не може

замінити мене на моєму місці в сім ї. А країні я вже

віддав чимало.

Я сказав їй, що не поновлювати контракт, коли

настане час.

Я й досі іноді замислююся, чи прийняв правильне

рішення. Думаю: поки я здоровий і поки є війна, моя

країна мене потребує. Чому я послав когось іншого на своє

місце? Частина мене відчуває, що я повівся як боягуз.
Служити в спецпідрозділах «морських котиків» це

служити вищому благу. Як цивільний я служу тільки

своєму власному благу. Бути «котиком» було не просто

моєю роботою; це стало моєю суттю.

Четверта бойова служба

Якби все відбувалося відповідно до «нормальних

процедур», після другої бойової служби я мав би отримати

довгий відпочинок, а тоді довгий період берегової
служби. Але з різних причин так не сталося.

Мій спецпідрозділ пообіцяв мені, що після цієї
бойової служби я отримаю перепочинок. Однак і це не

спрацювало. Щиро кажучи, говорячи про це, я зірвався.
Думаю, навіть не один раз.

Ні, мені подобається війна, подобається моя робота,
але мені допекло, що флот не дотримав слова. З огляду

на весь той стрес, що я мав удома, призначення, яке б
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дозволило мені бути із сім єю, було би більш ніж

бажаним. Однак Мені сказали, що інтереси флоту понад усе.

Справедливо це чи ні, але так воно є.

Мій тиск залишався високим.

Лікарі звинувачували в цьому каву і тютюн. Вони

казали, що мій тиск був таким, ніби я перед

вимірюванням випивав десять філіжанок кави. Я справді пив

каву, але далеко не в таких кількостях. Мені наполегливо

порадили пити її менше і перестати жувати тютюн.

Звичайно, я не міг з ними сперечатися. Я не хотів,

щоб мене вигнали з «морських котиків», і не хотів далі

йти шляхом, який міг привести мене до звільнення

з медичних показань. Підозрюю, що, озираючись назад,

дехто може запитувати, чому я цього не зробив. Тому,
що це скидалося би на боягузтво. Я недобре з цим

почувався б.

Врешті-решт я нормально сприйняв, що мене

призначили ще на одну бойову службу. Я й далі любив

війну.

Взвод «Дельта»

Зазвичай, коли повертаєшся додому, кількох хлопців

з твого взводу переводять деінде. У багатьох випадках

йде комвзводу, LPO провідний петті-офіцер очолює

взвод, а ще хтось займає його місце. Але у всьому іншому
ви залишаєтеся міцно згуртованими. У нашому випадку

більша частина взводу залишалася разом багато років.

Дотепер.
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Щоби поширити наш досвід серед інших спецпідроз-
ділів, командування вирішило розділити взвод «Чар-
лі/Каділлак» і розвести нас. Мене призначили у взвод

«Дельта» на посаду замкомвзводу. Я безпосередньо
співпрацював з новим комвзводу, яким виявився один

із моїх інструкторів з «бутонів».
Ми працювали над добором особового складу,

робили призначення і посилали різних людей на

підготовку. Тепер, ставши замкомвзводу, я не тільки мусив

більше возитися з паперами, а й не міг більше ходити

в авангарді.
Це дошкуляло.
Я поставив питання руба, коли в мене спробували

відібрати снайперську гвинтівку. Я залишався снайпером
незалежно від того, чим ще я займався у взводі.

Крім вибору добрих хлопців в авангард, одне з

найтяжчих особових рішень, які мені довелося прийняти,

стосувалося вибору підривника. Підривник це той,

хто, зокрема, займається вибухівкою, встановлює її і

підриває (при потребі) під час прямих втручань. Коли взвод

у приміщенні, підривник по-справжньому займається

справами. Уся група повністю в його руках.

Була ще деяка кількість інших важливих завдань та

підготовчих курсів, про які я не згадував, але які

заслуговують на увагу. Серед них передовий авіанавід-
ник той, хто викликає підтримку з повітря. Це

популярна посада у спецпідрозділах «морських котиків».

По-перше, це досить цікава робота: ти спостерігаєш,
як різні речі вилітають у повітря. По-друге, тебе часто

викликають на спецзавдання, тому ти маєш багато

бойової роботи.
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Зв язок і навігація займають набагато нижчі місця

у списку пріоритетів більшості «морських котиків». Але

це потрібні професії.
А найгірші курси, на які когось можна послати, це

розвідка. Оцього ніхто не любить. Люди йшли в

«морські котики», щоб вибивати двері, а не збирати
розвіддані. Та в кожного є своя роль.

Звичайно, дехто любить скакати з літака і плавати

з акулами.

Придурки.

Розпорошення талантів могло піти на користь спец-

підрозділу загалом, але я як замкомвзводу був
зацікавлений перетягти найкращих до себе в «Дельту».

Майстер-чиф, який завідував кадрами, опрацьовував

усе на організаційній схемі, прикріпленій магнітиками

на дошці. Якось в обід я за його відсутності пробрався
в його кабінет і все йому там попереставляв. Раптом

виявилося, що кожен, хто служив у «Чарлі», мав перейти
в «Дельту».

Мої зміни виявилися занадто кардинальними, тож

як тільки майстер-чиф повернувся, мені почало

дзвеніти у вухах більше, ніж звичайно.

Навіть не підходь до мого кабінету, коли мене

нема, сказав він, як тільки я постав перед ним. І не

торкайся моєї дошки. Взагалі.

Ну, щиро кажучи, я повторив свою спробу.
Знаючи, що будь-яку радикальну зміну він помітить,

я зробив лише маленьку перестановку перетягнув

Даубера у свій взвод. Я потребував доброго снайпера
і санітара. Майстер-чиф, можливо, не помітив цього,

у кожному разі вже не став нічого міняти.
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На випадок, якби мене застукали, я мав наготовану

відповідь: «Я зробив це для блага флоту».

Ну, або принаймні для блага взводу «Дельта».

Оскільки я ще не повністю відновився після операції на

коліні, перші кілька місяців після організації взводу я не

міг брати участі у багатьох тренуваннях. Але я стежив

за своїми хлопцями, спостерігав за ними по змозі. Під

час сухопутних занять я шкутильгав поруч, звертаючи

особливу увагу на новачків. Я хотів знати, з ким

вирушаю на війну.
Я вже майже повернувся у форму, коли встряг у пару

бійок: спершу в ту, в Теннессі, про яку я вже згадував, де

мене заарештували, і ще в одну біля Форт-Кемпбелла,
де, як сказав мій син, «якийсь дядько вирішив розбити
собі лице об татову руку».

«Якийсь дядько» в процесі зламав мені руку.

Мій комвзводу був розлючений.
То тебе нема через операцію, ти повертаєшся, тебе

заарештовують, тепер-от ламаєш руку. Що за херня?

Певно, прозвучало ще кілька подібних слів.

Можливо, їх потік лився впродовж деякого часу.

Озираючись назад, я бачу, що таки й справді брав участь

у деяких бійках під час того підготовчого періоду. Сам

я не вважав себе винним у них наприклад, у той

останній раз я вже збирався було виходити, коли

подруга того придурка вирішила спровокувати на бійку
мого товариша, «морського котика».

У дійсності це виглядало так само ідіотично, як це

виглядає на письмі.
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Але якщо глянути на все разом, це складалось у

загрозливу систему: Може, навіть тривожну тенденцію.
На жаль, тоді я цього так не бачив.

Вибитий

Ось постскриптум до історії про «якогось дядька» і мою

зламану руку.

Той інцидент трапився, коли ми були на

тренуванні в армійському містечку. Коли я його вдарив, то зразу

збагнув, що зламав руку, але нізащо у світі не збирався
йти в госпіталь на базі. Якби я так зробив, вони би

зрозуміли, що я: а) п яний і б) бився, і мене би взяла в оборот
військова поліція. А ніщо не дає військовій поліції
такого задоволення, як заарештувати «морського котика».

Тож я дочекався наступного дня. Тепер, уже тверезий,
я пішов у госпіталь і заявив, що зламав руку, бо рвонув

гвинтівку прямо у дверях, ще не минувши одвірка.

(Теоретично можливо, хоча малоймовірно.)
Поки мною займалися, я помітив у тому ж госпіталі

хлопця з наглухо перебинтованою щелепою.

І тут жедо мене підійшли поліцаї і почали допитувати.

Цей хлопець заявляє, що ти зламав йому щелепу,

сказав один із них.

Та про що, к бісу, ви говорите? закотив я очі.

Я тільки-тільки з тренувань. Руку собі зламав, зараза.

Спитайте спецназівців, ми якраз із ними займалися.

Зовсім не випадково всі викидайла в тому барі були

армійськими спецназівцями; вони би неодмінно

підтримали мене, якби до того дійшло.
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Але до того не дійшло.

Ми так і думали, сказали поліцаї, киваючи

головами. Тоді пішли до того придурка-солдата й обматю-

кали його за те, що він їм набрехав і забрав у них час.

Так йому і треба, за те що вв язався в бійку, яку
почала його подруга.

Я повернувся на Захід зі зламаною кісткою. Усі хлопці

насміхалися з мене через мої «слабкі гени». Однак для

мене в цій травмі не було нічого смішного, бо лікарі ніяк

не могли вирішити, чи потрібна операція. Один із

пальців сидів глибше, не там, де повинен.

У Сан-Дієго один з лікарів глянув і вирішив, що зможе

його вправити на місце, якщо сильно сіпне.

Я погодився.

Дати знеболююче? запитав він.

Не, відмахнувся я. У госпіталі на Сході мені це

вже робили, і не боліло.

Певно, флотські лікарі сіпають сильніше. Отямився

я вже на столі в гіпсувальній. Я знепритомнів і обісцяв-

ся від болю.

Ну, але принаймні обійшлося без операції.
І між іншим, відтоді я поміняв свій стиль бою з

огляду на слабшу руку.

Готовий вирушати

Мені довелося кілька тижнів походити з гіпсом, зате я все

більше і більше входив у курс справ. З наближенням
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відправки темп наростав. Лише одна звістка трохи

псувала нам настрій:1 нас призначили в одну із західних

провінцій Іраку. Наскільки ми чули, там нічого не

відбувалося. Ми докладали зусиль, щоби нас перескерували

в Афганістан, але нас не пустив командувач зони.

Ми сприйняли це не дуже добре, у кожному разі я

точно ні. Раз уже я вертався на війну, то хотів потрапити

в центр подій, а не сидіти склавши (поламані) руки десь

у пустелі. Якщо ти «морський котик», то не хочеш сидіти

і плювати в стелю, а хочеш бути у вирі бойової роботи.
Тим не менш я тішився, що вертаюся на війну. Коли

я тільки повернувся додому, то був випаленим,

цілковито пригніченим і емоційно спустошеним. Але зараз

я отримав новий заряд енергії і був готовий вирушати.

Я був готовий ще трохи повбивати поганих хлопців.



Will

СМЕРТНІСТЬ

Сліпий

Здавалося, гавкають усі пси Садр-Ситі.
Я вдивлявся в темряву крізь окуляри нічного

бачення, весь напружений: ми йшли однією з найнебезпеч-

ніших вулиць Садр-Ситі. Ми минули ряд чогось, що

в нормальному місті могло би бути багатоквартирними
будинками. Тут це більше скидалося на нетрі, в яких

кишіли щурі. Був початок квітня 2008 року, після

півночі, а ми, всупереч будь-якому здоровому глузду, але

згідно з чіткими наказами, просувалися до центру

лігвища повстанців.

Як і багато інших жовтувато-коричневих будинків
на цій вулиці, будинок, до якого ми прямували, мав

металеві ґрати перед вхідними дверима. Ми

вишикувалися, щоб розбити їх. І тут за ґратами з боку дверей
хтось з явився і щось сказав по-арабськи.

Наш перекладач виступив наперед і сказав йому
відчиняти.
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Чоловік всередині сказав, що в нього нема ключа.

Хтось з інших «морських котиків» сказав, що хай тоді

принесе. Чоловік зник і кудись побіг сходами.

«Чорт!»

Вперед! крикнув я. Розбийте чортові ґрати.
Ми кинулися всередину і почали зачищати будинок.

Перші два поверхи були порожні.
Я погнався сходами на третій поверх, підбіг до

дверей кімнати, вікна якої виходили на вулицю, і

втиснувся в стіну, в той час як за мною зібралася решта групи,

готова йти за мною. Як я тільки я підняв ногу, щоб

зробити крок, кімната вибухнула.
Якимось чудом мене не зачепило, хоча вибухову

хвилю я таки відчув.
Який ідіот кинув гранату?! закричав я.

Ніхто не кинув. І кімната була порожня. Це хтось

знадвору вистрелив із РПГ.

Почалася стрілянина. Ми перегрупувалися. Іракець,
що був усередині, очевидно, втік, щоби попередити

повстанців поблизу про наше розташування. Що гірше,
стіни будинку виявилися доволі благенькими, вони не

витримували пострілів із гранатометів. Якщо ми

залишимося тут, нас підсмажать.

З будинку! Негайно!

Не встиг останній із моїх хлопців вибігти з будинку,
як уся вулиця сильно здригнулася: повстанці підірвали

вибуховий пристрій. Ударна хвиля була така потужна,

що кілька наших попадали з ніг. Із дзвоном у вухах ми

побігли до іншого будинку поблизу. Та коли вже були
готові забігти всередину, розверзлося пекло. По нас

стріляли з усіх боків, у тому числі згори.

Куля вдарила в мою каску. Ніч стала чорною. Я осліп.
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То була моя перша ніч у Садр-Ситі, і скидалося на те,

що вона стане моєю останньою ніччю на землі.

На заході

До цього моменту моя четверта бойова служба в Іраку

проходила без жодних пригод, щоб не сказати була
нудною.

Взвод «Дельта» прибув приблизно за місяць до того

і поїхав в Ель-Кайм на заході Іраку, біля сирійського

кордону. Передбачалося, що ми виконуватимемо

далекосяжні патрулювання в пустелі, але насправді весь час

будували базу з допомогою кількох флотських
будівельників. Мало того, що тут не було жодних вартих уваги

бойових дій, то ще й морські піхотинці, яким належала

база, перебували в процесі її закриття. Це означало, що

як тільки ми розмістимося, нам одразуждоведеться

перебиратися. У чому полягала логіка не маю поняття.

Бойовий дух упав нижче плінтуса, коли одного ранку

мій комвзводу вирішив ризикнути своїм життям

себто зайти до мене в кімнату і розштурхати мене.

Що за херня? закричав я, скочивши з ліжка.

Розслабся, сказав командир. Вдягайся і ходи

зі мною.

Я хотів спати.

Ти захочеш піти зі мною. Збирають оперативну

групу на Багдад.

Оперативну групу? Чудово!

Це трохи скидалося на кіно «День байбака», але в

хорошому сенсі. Коли таке сталося зі мною востаннє, я був
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у Багдаді та скеровувався на захід. Зараз я був на заході
та скеровувався1 на схід.

Чому це так, я не знав.

За словами комвзводу, мене вибрали до складу групи

почасти тому, що я був замкомвзводу, але в основному
-

як снайпера. На цю операцію збирали снайперів з усієї

країни, хоча комвзводу не знав подробиць того, що там

планувалося. Він навіть не знав, чи я мав їхати в сільську
місцевість, чи в місто.

«Чорт, подумав я, ми їдемо в Іран».

Було секретом полішинеля, що іранці озброюють і

навчають повстанців, а в деяких випадках і самі нападають на

західні війська. Подейкували, що наші готують

угруповання, яке мало зупинити просочування через кордон.

Мене відвезли в Ель-Асад на велику авіабазу у
провінції Анбар, де розташовувалося наше найвище

командування. Там я з ясував, що нас посилають не на кордон,

а в набагато гірше місце в Садр-Ситі.

Розташоване на околицях Багдада, Садр-Ситі за ті кілька

років, відколи я востаннє був тут із «Громом»,

перетворилося на ще більше зміїне кубло. Тут жили два

мільйони шиїтів. Затятий антиамериканський проповідник

Муктада ас-Садр (місто назвали на честь його батька)

вперто розбудовував своє ополчення «Армію Махді»

(арабською Джаїш аль-Махді). У цій місцевості діяли

й інші повстанці, але «Армія Махді» була набагато

більшою і найпотужнішою.
З таємною допомогою Ірану повстанці зібрали зброю

і почали обстрілювати зелену зону Багдада ракетами

і з мінометів. Усе те місце було суцільним гадючим
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кублом. Як і в Фаллуджі та Рамаді, серед повстанців

існували різні течії, крім того, вони відрізнялися за рівнем
знань. Населення становили переважно шиїти, тоді як

доти я воював в Іраку переважно із сунітами. Та загалом

то була цілком знайома діра.
Мені це пасувало.

У спеціальну оперативну групу викликали снайперів та

авіанавідників, а також деяких офіцерів та петті-офіце-

рів зі спецпідрозділів 3 і 8. Разом нас було близько

тридцяти. Певною мірою то була зіркова команда, до якої

ввійшли найкращі з найкращих, які лише були в країні.

Переважали снайпери, бо ідея полягала в тому, щоби

застосувати тактику, якою ми користувалися у Фаллуджі,
Рамаді та деінде.

Тут зібралося багато талановитих хлопців, та позаяк

нас звели з різних підрозділів, нам потрібен був деякий

час, щоби притертися. Дрібні відмінності у способі дій

спецпідрозділів зі східного та західного узбережжя
могли спричинити великі проблеми в бою. Крім того, нам

належало прийняти багато кадрових рішень,
призначити авангард і все таке.

Армія вирішила створити буферну зону, щоби відтиснути

повстанців на таку відстань, з якої вони не зможуть

запускати ракети по зеленій зоні. Одним із вирішальних
кроків на шляху до цього мала стати побудова стіни в Садр-
Ситі насправді просто величезної бетонної огорожі, яку
називали «стіна Т», вона мала пройти вздовж головної

вулиці та приблизно на чверть зануритися в бідняцькі

нетрі. Нашим завданням було охороняти будівельників
і зняти в процесі якомога більше поганих хлопців.

381



Робота будівельників цієї стіни була неймовірно
небезпечною. Кран піднімав бетонну плиту з кузова

вантажівки і переносив її на місце. Після чого рядовий мав

піднятися на неї і відчепити гаки.

Як правило під обстрілом. І йшлося не про

спорадичні постріли повстанці стріляли з усього свого

озброєння, від «калашів» до РПГ. Армійські хлопці мали
сталеві яйця.

У Садр-Ситі вже діяв підрозділ сил спецоперацій, вони

давали нам деякі наводки і розвіддані. Нам зайняло

близько тижня розкрутити весь механізм і придумати,

як оббілувати цього ведмедя. Коли все було вирішено,
нас закинули на армійську передову оперативну базу.

Нам сказали, що відтепер ми будемо виходити на

піші патрулі в Садр-Ситі ночами. Дехто з нас заперечив,

що це не дуже розумно: там повно людей, які тільки

й мріють нас убити, а будучи пішими ми

становитимемо легкі цілі.

Однак хтось придумав, що було б розумно, якби

ми посеред ночі пішли туди пішки. «Проберіться туди

непомітно, сказали нам, і не буде жодних
клопотів».

Ми так і зробили.

Постріл у спину

Вони помилилися.

І ось я дістав кулю в голову й осліп. По лиці потекла

кров. Я підняв руку, щоби помацати скальп. Як не дивно,
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голова не тільки була на місці, а й непошкоджена. Проте
я знав, що в мене влучили.

Тут до мене дійшло, що моя каска, яка не була за-

стібнута, зсунулася на потилицю. Я посунув її на місце.
І раптом став бачити. Куля влучила в каску, але мені

неймовірно пощастило: вона в рикошеті оминула мої

окуляри нічного бачення, збила каску на потилицю,

але не завдала більше ніякої шкоди. Посунувши каску

на місце, я знов мав окуляри перед очима і міг бачити.

Я зовсім не осліп, але в сум ятті не міг зрозуміти, що

відбувається.
Через кілька секунд мені у спину влучила важка куля.

Вона жбурнула мене на землю. На щастя, вона влучила

в пластину бронежилета.
Тим не менше, мене оглушило.

А нас тим часом оточили. Ми згукнулися й

організували відступ до базарчика, повз який пройшли по

дорозі сюди. Ми почали відстрілюватися і злагоджено

рухатися разом.

На цей момент будинки навколо нас нагадували

найстрашніші кадри з «Падіння Чорного яструба ».

Здавалося, геть усі повстанці, а то й геть усі мешканці запрагнули

собі хоч шматочка, хоч кусника з дурних американців,
які необачно забрели в Садр-Ситі.
Ми не могли зайти в будинок, до якого

відступили. Ми вже викликали QRF - Quick Response Force, сили

швидкого реагування, таке собі своєрідне ім я для

кавалерії. Нам потрібна була підтримка і виведення

«ДОПОМОГА» великими літерами.
Під їхала група армійських «Страйкерів». «Страй-

кери» це важкоозброєні бронетранспортери, і вони

стріляли на всі боки. Цілей було безліч більше сотні
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повстанців вишикувалися на дахах будинків на

прилеглих вулицях*і намагалися залити нам сала за шкуру.

Побачивши «Страйкери», вони змінили пріоритети
тепер старалися підбити великі армійські

бронетранспортери. Тут перевага була не на їхньому боці. Це стало

схожим на комп ютерну гру з дахів навколо валилися

тіла.

Бля, дякуємо, вголос сказав я, коли транспортери

під їхали під наш будинок. Чесне слово, я аж наче почув,

як десь у тлі протрубив кавалерійський ріжок.
Вони опустили рампи, і ми вбігли всередину.

Ти бачив, скільки там тих підарасів? спитав мене

один з екіпажу, коли ми вже їхали на базу.
Ні, відповів я, не мав часу. Я стріляв.
Вони там були всюди, хлопець був вражений.

Ми скидали їх, і не встигли зняти навіть половину. Ми

їх тупо збивали. Ми думали, вам усім там канька.

Не тільки ми з ним так думали.

Тієї ночі я перестрашився не на жарт. Саме тоді до мене

дійшло, що я не супермен. Я можу померти.

При тому всьому, у мене вже були моменти, коли

я думав, що от-от загину.

Але я не гинув. Ці думки покидали мене.

Випаровувалися.

За якийсь час я почав думати: «Мене не вб ють. Нас не

вб ють. Ми, бля, непереможні. Я маю ангела-охоронця.

я морський котик , я щасливчик і все таке інше. Я не

можу загинути».

І тут раптом протягом двох хвилин в мене влучають

двічі.

Чорт, моя карта опинилась нагорі.
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Будова стіни

Ми були раді та вдячні, що нас врятували. А ще ми

почувалися повними ідіотами.

Спроба непомітно пробратися в Садр-Ситі не могла

вдатися, і командування мало знати це з самого

початку. Погані хлопці завжди би дізналися, що ми там. Тому
нам слід було просто скористатися цим.

Через два дні після того, як нас викурили з міста, ми

повернулися, але цього разу приїхали в «Страйкерах».
Ми зайняли місце, відоме як «бананова фабрика». То був
будинок висотою у чотири чи п ять поверхів, з

ємностями для фруктів і різним фабричним оснащенням,

переважно розграбованим мародерами ще задовго до нашого

прибуття. Я не знаю, який зв язок це місце мало з

бананами і що взагалі там робили іракці; усе, що я тоді знав,

що воно є добрим місцем для снайперської криївки.
Щоб мати трохи більше прикриття, ніж мав би на

даху, я розмістився на останньому поверсі. Десь близько

дев ятої ранку я помітив, що цивільних на вулиці стало

меншати. То був надійний знак вони щось помітили

і не хотіли опинитися на лінії вогню.

Через кілька хвилин, коли вулиця остаточно

спорожніла, з напівзруйнованого будинку вийшов іракець. Він

був озброєний АК-47. Дійшовши до вулиці, він присів
і почав уважно дивитися в бік будівельників, що
працювали над спорудженням стіни, явно вибираючи собі

ціль. Упевнившись у його планах, я прицілився в центр

маси і вистрелив. До нього було тридцять шість метрів.
Він упав замертво.

Десь через годину ще один вистромив голову з-за

стіни в іншій частині вулиці.
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Він подивився у бік будівництва стіни, а тоді знов

сховався. Комусь такі дії могли б здаватися

невинними й інструкція застосування зброї таких дій не

передбачала, проте я знав, що треба бути уважнішим. Я вже

кілька років спостерігав цей порядок дій у повстанців.

Вони визирають, роздивляються навколо, а тоді
зникають. Я називав їх «підглядачами»: вони «підглядали», чи

ніхто не дивиться. Я впевнений, вони знали, що в них

ніхто не стане стріляти за те, що вони роздивляються.

Я теж це знав. Але я ще й знав, що якщо буду
терплячим, то цей чоловік чи той, для кого він визирав,

швидше за все, з явиться знову. Так і сталося - невдовзі він

знову з явився. У руках він тримав РПГ, став на коліно

і підняв зброю, цілячись.
Я зняв його, перш ніж він встиг вистрелити.

Тепер це перетворилося на гру «хто кого перечекає».

Гранатомет мав для них цінність. Я знав, що рано чи

пізно когось пошлють за ним.

Я дивився. Минула, здавалося, безкінечність. Врешті-

решт на вулицю вийшла постать і підібрала гранатомет.
То була дитина. Дитя.
Я все чітко бачив у приціл, але не стріляв. Я не

збирався вбивати дитину, байдуже, невинну чи ні. Я

почекав, поки той дикун, який послав малого, сам з явиться

на вулиці.

Багате на цілі середовище

Того дня я набрав сімох повстанців, наступного ще

кількох. Ми були в багатому на цілі середовищі.
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З огляду на розташування вулиць і кількість

повстанців, ми стріляли на близьку відстань - бувало, що
всього на 180 метрів. Найдальша відстань, на яку мені тоді

довелося вистрелити,
- 800 метрів; середня становила

близько 360 м.

Місто навколо нас було шизофренічне. Прості
цивільні займалися своїми справами, щось продавали, ходили

на базар і все таке. І разом із тим там же сновигали хлопці
з автоматами, які намагалися підібратися бічними

вуличками і напасти на солдатів, які будували стіну. Коли

ми почали входити в бойове зіткнення з повстанцями,

то й самі стали цілями. Усі знали, де ми, і погані хлопці
виповзали зі своїх нір, щоби спробувати нас зняти.

Я набрав уже стільки вбитих, що відступив на задній

план, щоб дати змогу іншим набрати трохи для себе.

Я почав віддавати найкращі позиції в будинках, які ми

займали. 1 все ж мені багато разів підверталася нагода

вистрелити.

Одного дня ми зайняли будинок, і після того як я дав

хлопцям вибрати собі місця, виявилося, що вільних

вікон, з яких можна було стріляти, не залишилося. Тож

я взяв кувалду і вибив дірку в стіні. Мені зайняло трохи

часу, щоби пробити її як слід.
Коли я нарешті розмістився, то мав вид десь метрів

на двісті сімдесят. Як тільки я взявся за гвинтівку, просто
попереду на вулицю вийшли троє повстанців, якихось

п'ятнадцять метрів від нас. Я вбив їх усіх. Тоді я

відкотився і спитав офіцера, який підійшов:
- Поступитися місцем?

Через кілька днів ми зрозуміли, що атаки

посилюються, коли будівельні бригади доходять до перехрестя.
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У тому був сенс: повстанці воліли нападати з такого

місця, з якого легко могли втекти.

Ми вирішили, що треба грати на випередження

й брати під спостереження бічні вулиці. Тоді ми

почали знімати тих хлопців, як тільки вони з являлися.

У Фаллуджі було тяжко. У Рамаді було ще тяжче. У Садр-
Ситі було найтяжче з усього. Наші прикриття тривали по

два-три дні. Тоді ми відходили на день, поновлювали

припаси і поверталися. Щоразу із запеклою стріляниною.
Повстанці користувалися не тільки «калашникови-

ми». Щоночі нас обстрілювали з реактивних

гранатометів. Ми у відповідь викликали авіаційну підтримку,
з «Хеллфайрами» і що там ще у них було.

За попередні кілька років мережа спостереження

значно розвинулася, і США могли належно скористатися

нею, коли йшлося про наведення «Предейторів» та інші

потреби. Та в нашому випадку сучі сини знаходилися

просто перед нами на відкритому просторі, помітити

їх було вкрай легко. І їх було дуже багато.

У якийсь момент іракський уряд заявив, ніби ми

вбиваємо цивільних. Абсолютна херня. Чи не після

кожної битви армійські аналітики перехоплювали розмови
повстанців по мобільних телефонах, де вони передавали

точні дані про втрати.
Вони тільки що вбили стількох-то, йшлося в

одній з таких розмов. Нам треба ще мінометників і

снайперів... Вони сьогодні вбили п ятнадцятьох.

А ми в тому бою нарахували лише тринадцятьох:

думаю, нам треба було би забрати двох із графи
«ймовірно» і перенести в графу «підтверджено».
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За гвинтівкою

Як завжди, траплялися моменти високої напруги, змішані

з дивацькими подіями і час від часу комічною розв язкою.

Одного дня вже в завершальній фазі операції я побіг

до «Бредлі» разом з іншими нашими хлопцями. І вже

біля самої рампи до мене дійшло, що я залишив свою

снайперську гвинтівку я поклав її в одній із кімнат,

а коли ми пішли, забув узяти її із собою. Так. Дурень.
Я розвернувся. ЛТ, один з наших офіцерів, саме підбігав.

Агов, мусимо вертатися, сказав я. Моя

гвинтівка в будинку.
Пішли, сказав ЛТ, повернувши за мною.

Ми побігли назад до будинку. Тим часом до нього вже

підходили повстанці: нам було чути їхні розмови. Ми

оглянули двір, певні, що наткнемося там на них.

На щастя, там нікого не було. Я схопив гвинтівку, і ми

помчали назад до «Бредлі», на дві секунди
випередивши гранатну атаку. Рампа закрилася, і тут же

прозвучали вибухи.
Що за херня? запитав командир, коли

транспортер рушив.

ЛТ усміхнувся.
Потім поясню, сказав він.

Не знаю, чи він таки пояснив.

Перемога

Зведення бар єрів зайняло близько місяця. Коли армія
досягла своєї мети, повстанці почали здаватися.
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Очевидно, причиною цього було поєднання
усвідомлення, що стіну буде завершено незалежно від того,

подобається це їм чи ні, і того факту, що ми вбили вже

стільки тих покидьків, що їм було нелегко організувати
напад. Якщо на початку операції для обстрілу однієї
будівельної бригади збиралося тридцять-сорок повстанців
з АК і РПГ, то під кінець погані хлопці влаштовували

обстріли силами двох-трьох чоловік. Поступово вони

зашилися в навколишні нетрі.
Тим часом Муктада ас-Садр вирішив, що настав час

йому спробувати провести мирні переговори з

іракським урядом. Він оголосив перемир я і розпочав

переговори з урядом.

Уявіть собі.

Тая:

Мені завжди казали, що я не знаю Кріса по-справжньому,
не знаю, чим він займається, бо він «морський котик».

Пам ятаю, одного разу я пішла до бухгалтера. Він сказав,

що знайомий з кількома «морськими котиками» і що вони

йому розповіли, нібито ніхто ніколи не знає, куди вони

насправді поїхали.

Мій чоловік поїхав на навчання, сказала я.

Я знаю, де він.

- Не знаєте.

Та ні, знаю, я тільки-що з ним говорила.

Але ви не знаєте, чим він насправді займається.

Це ж «морські котики».

-Я...
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І не можете знати.

Я знаю свого чоловіка.

Не можете знати, і все. їх вчать брехати.
І такихрозмов було багато. Мене дратувало, коли то

були якісь малознайомі люди. Ті, кого я добре знала, з

повагою ставилися до того, що хоча я могла не знати всіх

подробиць, проте знала те, що мені треба було знати.

У селах

Коли у Садр-Ситі відносно притихло, нам задали нову

зону операцій. У низці сіл поблизу Багдада виробники

вибухових пристроїв та інші повстанці розгорнули свою

діяльність, намагаючись не потрапляти в наше поле

зору і водночас постачати зброю та живу силу для

боротьби з американцями та лояльними іракськими
військами. Там же була й «Армія Махді», тож американцям

було протипоказано вдаватися в ту місцевість.

Протягом значного періоду битви за Садр-Ситі ми

співпрацювали з членами 4-10-ї гірської дивізії. То були
воїни. Вони шукали, де найтяжче, і в Садр-Ситі таки

знайшли те, що шукали. Тепер, коли ми робили
вилазки в села за містом, ми тішилися, що знову маємо

нагоду співпрацювати з ними. Вони знали місцевість. їхні

снайпери були особливо добрими, і співпраця з ними

підвищила нашу ефективність.

Робота в нас одна, однак між армійськими снайперами
і снайперами «морських котиків» є деякі відмінності.

По-перше, армійські снайпери користуються послугами
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спостерігачів, тоді як ми, як правило, ні. їхній арсенал

зброї трохи менший, ніж наш.

Та найбільша відмінність, принаймні на початку,

полягала в тактиці та способі розгортання. Армійські
снайпери більш звичні діяти групками по три-чотири

чоловіки, що означало, що вони не можуть залишатися

надовго, аж ніяк не на всю ніч.

З іншого боку, оперативний загін «морських котиків»

висувався у значному складі і блокував певну ділянку, по

суті, нариваючись на бій і провокуючи ворога на збройну
сутичку. То вже не була операція прикриття, а виклик:

«Ось ми, ходіть і дістаньте нас». Вони так і робили: у
кожному селі приходили повстанці і намагалися нас убити;
ми їх знищували. Зазвичай ми проводили не менш ніж

одну ніч, як правило кілька, причому прибували на

місце вранці і знімалися з місця після заходу сонця.

У цій місцевості ми по кілька разів поверталися в

кожне село, зазвичай займаючи щоразу інший будинок. Ми

повторювали цей процес доти, доки не вбивали всіх

місцевих поганих хлопців, або принаймні поки до них не

доходило, що нападати на нас не дуже розумно.

Просто дивно, скількох ідіотів треба вбити, щоб до

решти ідіотів це таки дійшло.

У гівні

Траплялися й легші моменти, та навіть серед тих

легших бували гівняні. Дослівно.
Наш ведучий, Томмі, був класним пацаном, проте,

як з ясувалося, на багато способів нікудишнім ведучим.
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Може, краще було би сказати, що часом він більше

скидався на качку, а не на ведучого. Якщо між нами

і ціллю була якась калюжа, Томмі неодмінно вів нас

через неї. Чим глибша, тим краще.
Він завжди вів нас найгіршою місцевості з усіх

можливих.

Дійшло до того, що врешті-решт я сказав йому:
Ще раз, і я надаю тобі копняків і зніму з ведучого.

На наступне ж завдання він знайшов стежку до села,

яка, на його переконання, мала бути сухою. Я мав деякі

сумніви і виклав їх йому.
Е, ні, ні, впирався він, усе добре, усе добре.

Після виходу ми йшли за ним через якісь

фермерські господарства вузькою стежкою, яка привела нас

до труби, що перетинала заболочену стежину. Я йшов

в ар єргарді і мав перетинати трубу одним з останніх.

Як тільки я ступив крок, тут же провалився в гноївку по

самі коліна.

Те, що здавалося багнюкою, виявилося тонкою

засохлою кіркою на ямі з гноївкою.

Смерділо навіть гірше, ніж зазвичай смердить в Іраку.
Томмі, крикнув я, як тільки дістанемося до

будинку, я тебе накопаю.

Ми продовжили свій шлях до будинку, я й далі йшов

в ар єргарді. Ми перевірили будинок, і коли всі снайпери

були розставлені на позиції, я пішов шукати Томмі, щоб
виконати свою обіцянку.

Томмі вже розплачувався за свої гріхи: коли я

знайшов його внизу, він лежав під крапельницею і ригав, як

водоспад. Він провалився в гноївку по самі вуха. Цілий

день йому було недобре, а смерділо від нього ще

тиждень.
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Геть увесь одяг, що був на ньому, до останньої

ниточки, довелося знищити, думаю, не без допомоги спец-

загону з поводження з небезпечними речовинами.

Так йому і треба.

У селах я провів десь від двох до трьох місяців. За той

час я набрав близько двадцяти підтверджених вбитих.

На тій чи іншій операції могло бути дуже жарко, а

могло й нічого не відбуватися. Наперед ніколи не скажеш.

Більшість будинків, які ми займали, належали сім'ям,
які принаймні вдавали нейтральних. Припускаю,
більшість із них ненавиділи повстанців за те, що вони

спричиняли клопоти, і були б раді позбутися поганих хлопців
чи не більше, ніж ми самі. Та траплялися й винятки, і нас

дуже дратувало, що ми нічого не можемо з цим вдіяти.

В одному будинку ми знайшли поліцейські мундири.

Ми відразу дотямили, що власник будинку - моджахед,

бо повстанці викрадали мундири, щоби маскуватися
під час нападів.

Звичайно, він намолов нам різних нісенітниць, що
от, він підробляє за сумісництвом як офіцер поліції -

тільки-от чомусь забув згадати про цей факт, коли ми

розпитували його на початку.

Ми зв язалися з армією, надали їм цю інформацію
і запитали, що нам робити.

У них не було даних на цього чоловіка. Врешті-решт
вони вирішили, що самі по собі мундири ні про що не

свідчать.
Нам наказали дати йому спокій. Ми послухалися.

І щоразу, коли протягом наступних кількох тижнів

ми чули про напад повстанців, перевдягнених у

поліцейських, це давало нам поживу для роздумів.

394



Виведення

Одної ночі ми зайшли в ще одне село і зайняли будинок
на околиці, біля відкритого простору, у тому числі

футбольного поля. Ми розмістилися без проблем, почали

наглядати за селом та готуватися до будь-яких клопотів,
з якими могли зіткнутися вранці.

Темп операцій за останні тиждень-два дещо

сповільнився; скидалося на те, що все вщухає, принаймні для

нас. Я почав подумувати про те, щоби повернутися на

захід і з єднатися зі своїм взводом.

Ми з ЛТ розташувалися на другому поверсі. У сусідній
кімнаті був армійський снайпер зі своїм спостерігачем,
а на даху ще купка хлопців. Я взяв зі собою .338 «Лапуа»,

розраховуючи, що стріляти доведеться в основному на

значну відстань, бо ми були на околиці села. Оскільки

навколо все було тихо, я почав вдивлятися далі, у бік

сусіднього села, більш ніж за милю від нас.

У якийсь момент я помітив, що на даху одного

одноповерхового будинку щось рухається. До нього було
понад 1900 метрів, тож навіть у двадцятип ятикратний

приціл я бачив, по суті, тільки силует. Я уважно

розглядав його, але на той момент виглядало на те, що при

ньому не було зброї, чи принаймні він її не показував.

Він був обернений до мене спиною, тож я його бачив,

а він мене ні. Мені він здавався підозрілим, але він не

робив нічого небезпечного, тож я його не чіпав.

Через якийсь час дорогою біля того сусіднього села

над їхав армійський конвой, який направлявся до КСП,

з якого ми виїхали. Коли конвой наблизився, чоловік на

даху взяв на плече зброю. Тепер силует став чітким: він

мав гранатомет і цілився в американців. З РПГ.
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Ми не могли зв язатися з тим конвоєм

безпосередньо я й досі не знаю, ким вони були, крім того, що вони

були армійськими. Та я навів Приціл на нього і

вистрелив, сподіваючись, що мені вдасться принаймні
відігнати його пострілом або хоча би звернути увагу конвою.

На 1900 метрах, та ще й із деяким гаком, мені би

знадобилося багато щастя, щоби влучити в нього.

Дуже багато щастя.

Може, те, як я хитнув спусковим гачком управо,

додало поправку на вітер. Може, змінилася гравітація і

привела кулю саме туди, куди треба. Може, я просто був
найталаннішим сучим сином на весь Ірак. Як би там не

було я бачив у приціл, як куля влучила в іракця, який

перевалився через край стіни і впав на землю.

Ого, промимрив я.

Сраний дурний щасливчик, прокоментував ЛТ.

Тисяча дев ятсот метрів. Я й досі здивований тим

пострілом. То було чисте щастя; я ніяк не міг би його зняти

з одного пострілу.
А проте зняв. То був мій найдалекосяжніший

підтверджений успішний постріл в Іраку, навіть дальший,
ніж той у Фаллуджі.

Конвой почав реагувати, певно, не усвідомлюючи,
наскільки близько вони були до того, щоб їх підпалили.
Я ж знову видивлявся поганих хлопців.

Далі того дня нас почали обстрілювати з автоматів і

гранатометів. Конфлікт швидко наростав. Гранати з РПГ

вибивали діри в неармованому бетоні чи саманних стінах,

влітали всередину і розпалювали пожежі.

Ми вирішили, що час відходити, і викликали

виведення:
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Пришліть RG-33!

RG-33 це великі кулестійкі броньовики,
сконструйовані так, щоби витримувати підрив на фугасі,
озброєні кулеметною туреллю на даху.

Ми чекали, продовжуючи перестрілку і ховаючись

від дедалі сильнішого граду куль повстанців. Нарешті
загін, який мав нас вивести, повідомив, що вони за

чотириста п ятдесят метрів від нас, по інший бік

футбольного поля.

Під їхати ближче вони не могли.

Пара армійських «хамерів» прорвалася через село

і з явилася перед дверима, але всі ми не могли в них

вміститися. Решта з нас кинулися бігти до RG-33.

Хтось кинув димову гранату, певно, думаючи, що

цим прикриє наш відступ. Насправді ж ми просто

перестали бачити, куди біжимо. (Гранати належить

використовувати, щоби прикривати пересування: ти

біжиш поза димом. А в цьому випадку нам довелося бігти

крізь дим.)
Ми бігли з будинку крізь хмару диму, ухиляючись

від куль і петляючи у відкритому полі.

Це скидалося на сцену з бойовика. Кулі розліталися
навколо і бренькали в пісок.

Хлопець біля мене впав. Я подумав, що в нього

влучило. Я зупинився, та не встиг узятися за нього, як той

знову скочив на ноги: він просто спіткнувся.
Я в нормі, я в нормі! закричав він.

Ми разом побігли далі до броньовиків, а навколо

літали кулі та грудки грязюки. Нарешті ми добігли. Я

вскочив в один з RG-33. Як тільки перевів подих, кулі
врізалися в кулестійке віконце на борту, вибивши на склі

павутиння тріщин.
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Через кілька днів я вже прямував на захід, назад у взвод

«Дельта». Мені дали переведення, про яке я просив.

Було саме час. Події почали даватися мені взнаки.

Накопичився стрес. Я не знав, що далі буде тільки гірше,
хоча боїв стане набагато менше.

Чиф-петті офіцер Кайл

На цей момент мої хлопці покинули Ель-Кайм і

знаходилися в місті Рава, так само на заході, поблизу
арійського кордону. їх знов поставили будувати казарми та

все інше.

Мені пощастило: будівельні роботи мене оминули. Та

коли я прибув, там узагалі мало що відбувалося.
Я якраз устиг на далекий патруль по пустелі вздовж

кордону. Ми їхали кілька днів і взагалі майже нікого не

зустріли, не те що повстанців. Повідомлялося про
випадки контрабанди, та якщо таке й відбувалося, то деінде.

Тим часом було спекотно. Доходило десь до 50

градусів, а ми їхали в «хамерах» без кондиціонерів. Я виріс
у Техасі, тому знаю, що таке спека; тут було гірше. І при

тому весь час, ніде від цього не дінешся. Вночі майже

не холоднішало - температура знижувалася, ну, нехай

до 46 градусів. А опустити вікна означало наразитися на

небезпеку, якби ми натрапили на фугас. 1 чи не

найгірше - пісок, який вривався всередину і покривав тебе.

Я вирішив, що краще пісок і загроза фугасу, ніж

спека, і опустив вікна.

Коли їдеш, то бачиш тільки пустелю. Час від часу

натикаєшся на стоянку кочівників чи крихітне сільце.
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Ми згрупувалися з нашим братнім взводом, а

наступного дня зупинилися на базі морської піхоти. Мій

комвзводу пішов щось там залагоджувати; за якийсь час він

повернувся і знайшов мене.

- Агов, - сказав він мені, світячи зубами. -

Прикинь - тебе зробили чифом.

Я склав іспит на чиф-петті офіцера ще в Штатах перед

виїздом.

На флоті для підвищення у званні зазвичай

доводиться складати письмовий іспит. Та мені щастило.

Мене підвищили до Е5 в польових умовах під час

другої бойової служби, а Е6 дали за програмою особливих

бойових заслуг перед третьою бойовою службою.
Обидва рази обійшлося без письмових іспитів.

(В обох випадках я виконував купу додаткової
роботи в рамках спецпідрозділу і заробив собі репутацію на

полі бою. Це важливі чинники в присвоєнні чергових

звань.)
З іспитом на чифа так не вийшло. Я складав

письмовий іспит і ледве пройшов.

Мушу трохи більше пояснити про письмові іспити та

підвищення. Я не почуваю якоїсь особливої відрази чи
нехоті до іспитів, у кожному разі - не більше, ніж будь-
хто інший. Але іспити в «морських котиків» несуть із

собою додатковий тягар.

На той час, щоб дістати підвищення, треба було
скласти іспит у своїй галузі спеціалізації - не як

«морського котика», а за спеціальністю, яку ти обрав ще до

того, як став «морським котиком». У моєму випадку це

означало іспит у галузі розвідки.
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Звичайно, я не міг нічого не знати про цю галузь. Але

я «морський котик», а не розвідник-аналітик. Я
уявлення не мав, яке обладнання і за якими процедурами

використовують розвідники, щоби виконати свою роботу.
Якщо брати до уваги точність розвідувальних даних,

які нам зазвичай надходили, я б сказав, що то, певно,

дартс. Чи, може, просто кілька гральних кубиків.
Щоб дістати підвищення, я мав підготуватися до

іспиту, для чого мені довелося би йти в секретну

кімнату спеціальне приміщення, де можна

ознайомлюватися із секретними матеріалами. Звичайно, я мусив би

займатися цим у свій вільний час.

Ні в Фаллуджі, ні в Рамаді, де я воював, не було
ніяких секретних кімнат. А література в нужниках та га-

льюнах не стосувалася цієї тематики.

(Зараз іспити проводять у галузі спецоперацій, і вони

стосуються тих речей, якими «морські котики» справді
займаються. Іспити неймовірно дріб язкові, але
принаймні вони пов язані з нашою роботою.)

Іспит на чифа був трохи інакшим. Він стосувався речей,
що їх «морські котики» повинні були знати.

Коли я вже мав його за собою, мою справу ще мусила

розглянути комісія, щоби передати її для подальшого

адміністративного розгляду на вищому рівні. Розгляд
комісією передбачав, що всі ці чиф-петті офіцери і

майстер чиф-петті офіцери сидять і розглядають пакет моїх

досягнень. Цей пакет мав бути довгим досьє всього того,

що я зробив як «морський котик». (За винятком бійок

по барах.)
Мій пакет складався виключно з послужного списку.

Проте й той не оновлювався ще від часу, як я вийшов
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з «бутонів». До нього ще навіть не внесли мої Срібні
зірки і Бронзові медалі.

Я не те щоби палав бажанням стати чиф-петті

офіцером. Я почувався добре на своєму місці. Ставши чифом,
мені довелося би виконувати купу адміністративних
обов язків і при цьому набагато менше бувати в боях.

Так, це означало би більше грошей для моєї сім ї, але

я про це якось не думав.

Чиф Прімо був у складі комісії на нашій базі в

Штатах. Він сидів поруч з іншим чифом, коли почали

розглядати мою справу.

А це що за фігня? сказав той чиф, побачивши

мою тонюсіньку течку. Що він про себе думає?
Чи не піти б нам з тобою пообідати?

запропонував Прімо.
Той погодився. Повернувшись, він мав уже цілком

інше ставлення.

Ти винен мені сендвіч в «Сабвеї», засранцю,
сказав мені Прімо, коли я згодом із ним зустрівся, а тоді

розповів мені цю історію.
Я винен йому не тільки сендвіч. Я отримав

підвищення і, щиро кажучи, бути чифом виявилося зовсім

не так погано, як я собі уявляв.

Насправді я ніколи особливо не дбав про звання. Я

ніколи не прагнув бути одним із тих, у кого найвище звання.

Та навіть у вищій школі бути одним зі студентів з

найвищим середнім балом.

Я робив домашку вранці в джипі.

Коли мене впхали в Почесне товариство, я

постарався, аби мої оцінки впали настільки, щоб у наступному

семестрі мене вигнали геть.
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Тоді я підняв їх до звичайного рівня, щоби батьки не

сіли мені на голову.

Може, ця штука зі званнями якось стосується того

факту, що я волію бути лідером у бою, а не

адміністратором у кабінеті. Мені не хотілося сидіти за компом, усе

розплановувати, а тоді пояснювати всім що та як. Я

хотів робити свою справу, тобто бути снайпером ходити

в бій, вбивати ворогів. Я хотів бути найкращим у тому,

чим прагнув займатися.

Думаю, багато людей не розуміли цієї моєї позиції.

Природно, вони думали, що кожен, хто в чомусь добрий,
повинен мати дуже високе звання. Та гадаю, я вже

побачив достатньо не дуже добрих людей у високому званні,

щоби все ж таки стояти на своєму.

Забагато роздумів

«On the road again...»
Віллі Нельсон хрипів у динаміках нашого «хамера»

по дорозі на базу наступного дня. Музика була чи не

єдиною нашою тут розвагою, ну, ще вряди-годи

зупинка десь у селі, щоби поговорити з місцевими. Крім
класичної кантрі, якій віддавав перевагу мій товариш за

кермом, я ще трохи слухав Тобі Кіта і «Сліпнот»: кантрі
і хеві-метал змагалися за увагу.

Дуже вірю в психологічний вплив музики. Я бачив,

що на полі бою це працює. Коли йдеш у бій, хочеш бути
відповідно налаштованим не одуріло божевільним,
але накрученим. Музика може допомогти

позбутися страху. Ми слухали «Папа Роуч», «Доуп», «Драунін
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Пул» усе, що нас стимулювало. (Я зараз постійно

слухаю їх у себе в качалці.)
Але дорогою до бази мене ніщо не могло розвіяти.

Дорога була довга і спекотна. Незважаючи на добрі
новини про моє підвищення, я був у похмурому настрої,

знудьгований і напружений водночас.

На базі все повзло в равликовому темпі. Нічого не

відбувалося. І мені це почало даватися взнаки.

Поки я ходив у бій, то міг відсторонитися від думки,
що я вразливий, смертний. Надто багато всього

відбувалося, щоби забивати собі цим голову. Або радше у мене

було стільки інших справ, що не мав часу

зосереджуватися на цьому.

Але тепер це було, по суті, єдиним, про що я міг

думати.

Я мав час на те, щоб розслабитися, але не міг.

Натомість я лежав на ліжку і думав про все, через що

пройшов, особливо про те, як у мене влучили.

Щоразу, лягаючи відпочити, я заново переживав той

постріл. Серце важко гупало в грудях, думаю, набагато

важче, ніж тієї ночі в Садр-Ситі.
Здавалося, все тільки погіршало за ті кілька днів

після нашого повернення з прикордонного патрулювання.

Я не міг спати. Я став дуже дратівливим. Надзвичайно

дратівливим. І в мене знову підскочив тиск, іще вище,

ніж доти.

Я почувався так, ніби ось-ось вибухну.
Я був фізично розбитий. Чотири довгі бойові

служби далися взнаки. З колінами стало краще, зате боліла

спина, болів зап ясток, слух став нікудишнім. У вухах

дзвеніло. Шия була травмована, ребра поламані. Пальці
і кісточки розбиті. Перед правим оком плавали цятки,

403



зір на це око погіршився. Я мав кількадесят глибоких

порізів і цілу купу різних болячок. Я був просто

знахідкою для лікаря.
Та що мене по-справжньому непокоїло, то це тиск.

З мене відрами стікав піт, і навіть трусилися руки. Лице,

колись цілком біле, стало восковим.

Чим більше я намагався розслабитися, тим гірше
ставало. Це було так, ніби моє тіло почало вібрувати, а коли

я про це думав, то лише сильніше дрижав.

Уявіть собі, ніби піднімаєтеся над річкою по

височенній драбині, заввишки в тисячу миль, і там у вас

вдаряє блискавка. Ваше тіло наелектризовується, але ви

живі. При тому ви не тільки усвідомлюєте, що сталося,

а й знаєте, що можете дати собі раду. Знаєте, що треба
спуститися.

І от ви спускаєтеся. Але коли ви вже на землі, заряд

ніде не дівається. Ви намагаєтеся знайти спосіб

розрядитися, заземлитися, але не можете знайти клятого

заземлення, щоб позбутися цього електричного заряду.

Не в змозі ні їсти, ні спати, я врешті-решт подався до

лікарів і попросив обстежити мене. Вони мене оглянули

і спитали, чи я би хотів якихось ліків.

Взагалі-то ні, сказав я. Одначе ліки взяв.

А ще вони запропонували, що оскільки темп

операцій впав практично до нуля, а через кілька тижнів

нам і так повертатися на батьківщину, мало б сенс, якби

я поїхав додому.

Не знаючи, що мені ще робити, я погодився.



ДОДОМУ Й У ВІДСТАВКУ

Напризволяще

Коли я відлетів, був кінець серпня. Як і завжди,

відчуття було майже сюрреалістичним: тільки вчора я був на

війні, а сьогодні вже вдома. Мені дошкуляло, що я

поїхав. Я не хотів нікому розказувати про свій тиск і про

все інше. Я з усієї сили тримав це при собі.

Щиро кажучи, я почувався трохи так, ніби залишив

своїх хлопців напризволяще, втік лише тому, що моє

серце якось не так калатало, чи щось у тому дусі.
Ніщо з моїх попередніх здобутків не могло подолати

відчуття, що я підвів своїх хлопців.

Я знаю, що це нісенітниця. Знаю, що досяг дуже

багато. Мені потрібен був відпочинок, проте я був
переконаний, що не повинен відпочивати. Я думав, що мушу

бути сильнішим, ніж це взагалі можливо.

На додачу до всього деякі з препаратів мені

категорично не підійшли. Щоби допомогти мені заснути,

лікар у Сан-Дієго прописав мені снодійне. І воно мене
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вирубало настільки, що коли я остаточно прокинувся,

то був на базі, абсолютно не пригадуючи, як зібрався і як

сюди доїхав. Про збирання я знаю від Таї, а що доїхав

сам із того, що на базі був мій джип.
Більше я цих таблеток не вживав. Страшна річ.

Тая:

Минув не одинрік, перш ніжмені в голові дещо
повкладалося. Зовні виглядає так, ніби Кріс просто хоче гарно

проводити час. Проте коли він справді потрібен коли на кону

життя на нього можна покластися як ні на кого іншого.

У нього ситуативне почуття відповідальності й опіки.

Я бачила це по його підвищеннях у званні: його це не

обходило. Він не хотів відповідальності, пов'язаної з

вищим званням, хоча це допомогло б йому краще

забезпечувати сім'ю. Але коли треба було зробити роботу, він

був тут як тут. Він завжди з'являвся на виклик. І був
готовий, бо думав про це.

То була справжня роздвоєність, і не думаю, що

багато людей їїрозуміли. Мені й самій іноді важко було з нею

змиритися.

Захищати людей

Після повернення мене залучили до досить цікавої

наукової програми, яка стосувалася стресу та бойових

ситуацій.
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У ній використовувалася віртуальна реальність, щоб

дослідити вплив бою на тіло. Зокрема, в моєму

випадку стежили за тиском або принаймні це був той

показник, який по-справжньому мене цікавив. Я вдягав

шолом і спеціальні рукавички і дивився симуляцію. По

суті, то була комп ютерна гра, та тим не менш було
досить круто.

Ну і під час цих симуляцій мій тиск і пульс

починалися на стабільному рівні. Як тільки ми встрявали в

перестрілку, вони падали. Я просто собі сидів і робив усе,

що треба, прекрасно почуваючись.

Як тільки все закінчувалось і ставало мирним, пульс

знову підскакував.
«Цікаво».
Вчені та лікарі, які провадили цей експеримент,

вважали, що в розпалі битви моя підготовка виходила на

перший план, і це якимось чином мене розслабляло.
Вони були по-справжньому заінтриговані, бо явно

ніколи раніше такого не бачили.

Звичайно, я переживав таке щодня в Іраку.

Одна із симуляцій справила на мене глибоке враження.

У ній підстрелили морського піхотинця, і він з криком

впав. Йому влучило в живіт. Коли я побачив цю картину,

мій тиск підскочив вище, ніж будь-коли.
Мені не потрібні були ні вчені, ні лікарі, щоб

пояснити, в чому річ. Я ніби знову відчув, як той хлопець

вмирає в мене на грудях у Фаллуджі.

Мені кажуть, що я врятував сотні й сотні людей. Та мушу

вам сказати: пам ятаєш не тих, кого врятував, а тих, кого

не зміг врятувати.
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Саме про них ти говориш. Це ті обличчя й ситуації,
котрі залишаються з тобою назавжди.

Туди чи сюди?

Мій контракт закінчувався. Флот усіляко намагався

вмовити мене залишитися. Мені пропонували очолити

підготовку, працювати в Англії що завгодно, аби тільки

я залишився у флоті.
І хоча я сказав Таї, що не продовжу контракт,

насправді я не був готовий піти.

Я хотів повернутися на війну. Я почував себе

обдуреним під час останньої бойової служби. Я терзався і ніяк

не міг вирішити, що робити. Іноді думав, що з мене

досить флоту, а іноді був готовий сказати дружині, що
пішло воно все, і продовжити контракт.

Ми багато про це говорили.

Тая:

Я казала Крісові, що обоє дітей його потребували,

зокрема, саме в цей час, наш син. Якщо б його не було,
то я би переїхала ближче до свого батька, щоби син

підростав принаймні у близькій присутності
сильного дідуся.

Мені цього зовсім не хотілося. І Кріс по-справжньому
всіх нас любив. Він справді хотів мати і забезпечувати

сильну сім'ю.
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Почасти це зводилося до нашого постійного

конфлікту які наші пріоритети: Бог, сім'я, країна (моя версія),
чи Бог, країна, сім я (Крісова)?

Як на мене, Кріс вже дуже багато дав країні,
страшенно багато. Попередні десять років були всуціль
наповнені безперервною війною. Тяжкі бойові служби

поєднувалися з напруженим тренуванням і тримали його

далеко від дому.
Він провів значно більше часу в тяжких боях і поза

домом ніж будь-який інший знайомий мені «морський
котик». Час було трохи присвятити себе сім ї. Але, як

завжди, я не могла вирішувати за нього.

Флот запропонував, що міг би послати мене рекруте-

ром у Техас. Це було б непогано, бо на такій роботі я би

проводив чітко визначений час, а ввечері
повертався би додому. Мені це здавалося прийнятним
компромісом.

Маєш дати мені трохи часу попрацювати над цим,

сказав майстер-чиф, з яким я мав справу. Це не та річ,

яку ми можемо залагодити за сьогодні-завтра.
Я погодився продовжити контракт ще на місяць,

поки він працював над цим питанням. Я чекав і чекав.

Жодних наказів не надходило.

Уже ось-ось, сказав він. Маєш ще раз його

продовжити.

Ну, я продовжив контракт іще раз. Минуло ще кілька

тижнів уже майже закінчився жовтень а ніяких

наказів так і не надійшло. Тож я подзвонив до нього і

спитав, що за фігня відбувається.
Це «Пастка-22», пояснив він. Тобі хочуть дати цю

посаду, але це трирічне призначення. У тебе нема часу.
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Іншими словами, вони хотіли, щоб я спершу

продовжив контракт, а потім мені би дали цю роботу. Але без

жодних гарантій.
Плавали, знаємо. Я врешті-решт сказав їм, що ні,

дякую, але ні: «Я йду у відставку».

Тая:

Він завжди казав: «Почуваюся так, ніби я спасував». Я

думаю, що він зробив свою роботу, але знаю, як він

почувається. Він думає, що якщо десь воюють, він має бути
там. Багато інших «морських котиків» теж так

почуваються. Але думаю, жоден із них не звинувачуватиме

його за те, що він пішов у відставку.

Раян одружується

Ми з Раяном залишилися близькими друзями після його

повернення до Штатів; наша дружба навіть іще більше

зміцніла, що мені здавалося неможливим. Мене

приваблював його могутній дух. У бою він був воїном. Тепер він

став іще більшим воїном у житті. Хоча було неможливо

забути, що він сліпий, проте в жодному разі не можна

було мати враження, що інвалідність є його

визначальною рисою.

Через його поранення йому мали зробити штучне

око. Як розповідав ЛТ, який поїхав із ним забрати це око,

він замовив собі два: одне звичайне, а друге із золотим

тризубом «морських котиків» на місці райдужки.

410



Хто став «морським котиком», залишиться ним

назавжди.

Я багато часу провів з Раяном до його поранення.

Багато хлопців зі спецпідрозділу мали своєрідне почуття

гумору, але й тут Раян був неперевершений. Він міг

довести до кольок.

Після поранення він не змінився. Тільки почуття

гумору стало дуже стриманим. Якось до нього підбігла

дівчинка, подивилася на його лице і запитала:

Що з тобою сталося?

Він нахилився і дуже серйозним тоном сказав:

Ніколи не бігай із ножицями.

Стриманий, кумедний і з золотим серцем. Його не

можна було не любити.

Ми всі були готові зненавидіти його подругу. Ми були
певні, що вона покине його після того, як його

поранило. Проте вона залишилася з ним. Врешті-решт він

запропонував їй одружитися, і ми всі дуже зраділи. Вона

прекрасна леді.

Якщо є плакатний типаж людини, яка подолала

інвалідність, то це Раян. Після поранення він вступив у

коледж, закінчив його з відзнакою, на нього чекала

прекрасна робота. Він піднявся на гору Худ, гору Рейнір
і купу інших гір; він поїхав на полювання і підстрелив

призового лося з допомогою навідника і хитрого висо-

котехнологічного карабіна; він виступав у триатлоні.
Пам ятаю, одного вечора Раян сказав, що радий, що таке

сталося з ним, а не з кимось іншим. Звичайно, спершу

він злився, але тепер чує, що умиротворений і живе

повноцінним життям. Він відчуває, що може дати собі

раду і бути щасливим, хай там що. Він має рацію.
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Коли я думаю про патріотизм, який рухає

«морськими котиками», то згадую, як Раян лежав у госпіталі в Бе-

тезді у штаті Меріленд. Ось він, свіжопоранений, мало

не на смерть, сліпий на все життя. Перед ним багато

реконструктивних операцій. І знаєте, що він попросив?
Він попросив, щоби його вивезли до прапора і лишили

там на деякий час.

Він сидів у візку майже півгодини і віддавав честь

американському прапорові, що майорів на вітрі.
Ось такий він, Раян: справжній патріот.
Істинний воїн, із золотим серцем.

Звичайно, ми всі його підколювали і казали, що його,

певно, просто завезли до смітника і сказали, що то

прапор. Раян, як-то Раян, видав нам стільки анекдотів про

сліпих, скільки лише зміг, і щоразу, коли ми

розмовляли, змушував просто качатися від сміху.
Коли ми переїхали, розмовляли з ним по телефону,

а також, як тільки була змога, зустрічалися. У 2010 році
я дізнався, що вони з дружиною очікують свого первістка.

Тим часом отримані Раяном в Іраку поранення
вимагали дальших операцій. Якось вранці він поїхав у

госпіталь; того ж дня після обіду мені подзвонив Маркус

Латрелл і спитав, чи я чув про Раяна.

Так, я тільки вчора з ним розмовляв, відповів я.

У нього з дружиною буде дитина. Хіба це не прекрасно?
Він тільки що помер, тихо сказав Маркус.

Щось у госпіталі пішло не так. То був трагічний
кінець героїчного життя. Не знаю, чи хтось із нас, хто знав

його, із цим змирився. Не знаю, чи я колись із цим

змирюся.

Дитина виявилася чарівною дівчинкою. Певен, що
в ній живе дух її батька.
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Могутні воїни

Мати Марка Лі, Деббі, після смерті сина стала, по суті,

прийомною матір ю для решти нашого взводу. Дуже

хоробра жінка, вона присвятила себе допомозі іншим

воїнам, які покидали поле бою. Зараз вона є президентом

«Могутніх воїнів Америки» (www.AmericasMightyWarriors,

огд) й особисто багато зробила для ветеранів шляхом

того, що сама називає «спорадичними актами

доброти», натхненна Марковим життям і листом, який він їй

написав перед смертю. У Деббі нема нічого

спорадичного; це цілеспрямована жінка, яка тяжко працює і яка

настільки ж віддана своїй справі, наскільки Марк був
відданий своїй.

Перед смертю Марк написав додому просто

неймовірного листа. З ним можна ознайомитися на сайті;

у ньому розповідається про деякі речі, які він побачив

в Іраку, жахливу лікарню, неосвічених і жалюгідних

людей. Та разом із цим то дуже позитивний лист,

сповнений надії, який заохочує нас усіх робити хоч щось

для інших.

Однак, як на мене, хоч що би він не написав додому,

воно не описує адекватно того Марка, якого ми всі

знали. У ньому було набагато більше. Він був і справді
крутим хлопцем із прекрасним почуттям гумору. Він був
хвацьким воякою і чудовим другом. Він мав непохитну

віру в Бога і сильно любив свою дружину. Рай,

безумовно, краще місце, бо там є він, але земля втратила одного

з найкращих.

413



«Крафт»
u

Саме по собі рішення піти з флоту було досить тяжким.

Та тепер я ще й мусив знайти собі роботу. Настав час

подумати, чим я займатимусь решту життя.

Я мав кілька пропозицій і можливостей. Я розмовляв

з другом на ім я Марк Спайсер про те, щоби створити

в Штатах снайперську школу. Прослуживши двадцять

п ять років у британській армії, Марк пішов у відставку

у званні сержанта-майора. Він був одним із провідних

снайперів у їхній армії і прослужив понад двадцять

років снайпером і командиром снайперського взводу. Марк
написав три книжки про снайперську справу і є одним

з чільних світових експертів у цій галузі.
Ми обоє усвідомлювали, що існувала й існує

необхідність у певних видах дуже специфічної підготовки для
військових та поліцейських підрозділів. Ніхто не

забезпечував наочного інструктажу, який допоміг би їхньому

особовому складу підготуватися до різноманітних
ситуацій, в які вони можуть потрапити. Ми, з нашим

досвідом, знали, що можемо розробити курс навчання і

надати достатньо часу на стрільбищі, щоб виправити це.

Проблема була в тому, щоб скласти докупи все

необхідне для цього.

Дуже великим питанням, звісно ж, були гроші. Тоді,

трохи випадково, мені довелося зустрітися з чоловіком,

який зрозумів, що така компанія може бути доброю
інвестицією, і який до того ж вірив у мене. Це був Дж. Кайл

Басе.

Кайл зробив великі гроші на інвестиціях, і коли ми

зустрілися, шукав собі охоронця. Гадаю, він подумав:

«Хіба може бути кращий охоронець, ніж морський
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котик ?». Та коли ми почали розмовляти і він спитав

мене, ким я бачу себе через кілька років, я розповів йому
про школу. Він зацікавився і, замість того, щоби найняти

мене охоронцем, допоміг у фінансуванні нашої

компанії. Ось так-от і народилася «Крафт Інтернешнл».

Насправді це не було «ось так-от» ми працювали не

покладаючи рук, довгими годинами, вдавалися в

подробиці, опрацьовували кожну деталь, як і належить

підприємцям. До нас із Марком приєдналися ще двоє

засновників: Бо Френч і Стівен Янг. Вони більше

спеціалізуються на діловій стороні справи, але обидва

розбираються в зброї та в тактиці, що їх ми навчаємо.

Нині головний офіс «Крафт Інтернешнл»
знаходиться в Техасі. Ми маємо навчальні бази в Техасі та Арізоні
і займаємося заходами безпеки та іншими спецпроекта-

ми на міжнародному рівні. Марка іноді можна побачити

на каналі «Історія». Він добре почувається перед

камерою, тому часом дає собі волю і сповзає в соковитий

британський акцент. Канал «Історія» достатньо люб язний,

щоб перекласти цей його соковитий акцент на стару

добру англійську за допомогою субтитрів. На курсах

«Крафт» ми досі обходилися без субтитрів, але саму таку
можливість не виключаємо.

Ми зібрали команду, думаємо, найкращих із

найкращих у своїх сферах для кожної з галузей підготовки,

що ми забезпечуємо. (Більше інформації ви знайдете на

www.craftintl.com.)

Щоби створити компанію, потрібно багато

різноманітних знань і вмінь, яких у мене, гадаю, нема. Крім
того, сюди входить купа адміністративної роботи.

«Чорт!»
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Я не лякаюся тяжкої роботи, навіть якщо це робота
за столом. Одним із недоліків цієї роботи є те, що на ній

я заробив собі «синдром комп ютерної мишки»: багато

часу проводжу за клавіатурою.
А як щось у лісі здохне, мені доводиться ще й

вдягатися у костюм з краваткою. Та загалом це ідеальна

робота для мене. Може, я й не багатий, та мені подобається

те, чим я займаюся.

Логотип «Крафт» походить від символу Карателя, з

хрестоподібним прицілом у правому оці на честь Раяна Джо-

ба. Йому ж ми завдячуємо гаслом компанії.

У квітні 2009 року, коли сомалійські пірати захопили

судно і погрожували вбити капітана, снайпери
«морських котиків» застрелили їх з борту есмінця. Якийсь із

місцевих ЗМІ запитав у Раяна його думку.

Усупереч тому, що вам казала ваша мама,

саркастично зауважив він, насилля таки вирішує проблеми.
Ці слова виглядають як дуже відповідне гасло для

снайперів, тож вони стали нашим гаслом.

Назад у Техас

У мені ще жеврів внутрішній конфлікт через

відставку з флоту, але усвідомлення, що я збираюся заснувати

«Крафт», додавало мені мотивації. Коли врешті-решт
настав час, я не міг чекати.

Нарешті я повертався додому. Чи я поспішав? Я

залишив флот 4 листопада, а 6 листопада вже ступав по

землі Техасу.
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Поки я працював над «Крафт Інтернешнл», моя сім я

залишалася в Сан-Дієго: діти мусили доходити у школу,
а Тая готувала будинокдо продажу. Моядружина

планувала остаточно спакуватися в січні, щоб переїхати всією

сім єю до мене в Техас.

Вони приїхали на Різдво. Я страшенно скучив за

дітьми і за нею.

Я затягнув її в кімнату в будинку своїх батьків і сказав:

Як ти дивишся на те, щоби повернутися самій?

Лиши дітей в мене.

Вона була тільки рада. їй багато всього треба було
зробити, і хоча вона любила дітей, але доглядати за

ними і готувати дім до продажу було виснажливо.

Мені подобалося, що син і донька зі мною. Мене дуже

виручили мої батьки, які допомагали припильновувати

дітей протягом тижня. У п ятницю під вечір я їх

забирав, і ми собі мали татусеві вихідні три, а то й чотири

дні підряд.

Люди чомусь вважають, що тати не здатні

комфортно проводити час із зовсім малими дітьми. Думаю, це

не так. Чорт забирай, та я веселився не менше, ніж вони!

Ми скакали на батуті і годинами грали в м яча. Ми

ходили в зоопарк, на дитячі майданчики, в кіно. Вони

допомагали татові смажити ковбаски. Ми чудово

проводили час.

Коли моя донька була немовлям, їй не відразу вдалося

звикнути до мене. Та поступово вона стала більше

довіряти мені й звикла до того, що я поряд. Тепер вона

зовсім татова доця.

Звичайно, вона з першого ж дня крутила татом, як

циган сонцем.
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Я почав вчити сина стріляти, коли йому було два роки,

починаючи з основ на рушниці, що стріляла пластико-

вими кульками. Моя теорія така, що діти потрапляють
в халепу через цікавість якщо її не задовольнити, вас

чекають великі проблеми. Якщо ж дати їм інформацію
і старанно проінструктувати, ще коли вони малі, то цим

ви уникнете купи клопотів.

Мій син навчився шанобливо ставитися до зброї.
Я завжди казав йому: «Хочеш постріляти звернися до

мене». Я нічого так не люблю, як стріляти. У нього вже

є його власна гвинтівка дрібнокаліберка з важільним

затвором, і він вибиває нею зовсім непогані результати.

І з пістолетом він теж дуже добре вправляється.

Донька ще трохи замала і поки що не виявила

особливого зацікавлення. Підозрюю, незабаром виявить,

але в кожному разі глибока підготовка в володінні

вогнепальною зброєю буде обов язковою, перш ніж їй буде
дозволено ходити на побачення... що станеться десь тоді,

як їй піде третій десяток.

Обоє ходили зі мною на полювання. Вони ще

замалі, щоб могти надовго зосередитися на чомусь, та

підозрюю, що невдовзі приноровляться.

Тая:

Ми з Крісом усіляко обговорювали, як би почувалися,

коли б наші діти пішли на військову службу. Звичайно,
ми не хотіли, щоб із ними сталося щось погане. Але у

військовій службі є і багато позитивного. Ми обоє будемо
пишатися ними, чим би вони не займалися.
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Якби мій син захотів піти в «морські котики», я би

сказала йому дуже добре над цим подумати. Я би сказала

йому, що він має бути підготованим.

Думаю, для сім ї це жахливо. Якщо йдеш на війну, вона

тебе змінює, і до цього теж треба бути готовим. Я би

сказала йому сісти поговорити з батьком про те, як воно

є насправді.
Іноді мені хочеться плакати від самоїлише думки про

нього в перестрілці.

Думаю, Кріс зробив для своєї країни достатньо, так

що одне покоління можемо пропустити. Але ми обоє

пишатимемося своїми дітьми в будь-якому разі.

Поселення у Техасі зблизило мене з батьками на

постійній основі. Відколи я повернувся до них, вони мені

сказали, що частина тієї мушлі, яку я вибудував навколо
себе за час війни, зникла. Батько каже, що я сховав деякі

частини себе у собі. Він сподівається, що рано чи пізно

вони повернуться, бодай частково.

Не думаю, що можна роками вчитися вбивати,

зауважує він, а тоді щоб воно зникло з дня на день.

Глибоко внизу

З огляду на всі ті хороші речі, що відбувалися, ви

могли би подумати, що я жив казковим або досконалим

життям. Може, я й мав би. Але справжнє життя не йде

по ідеально прямій лінії; в ньому не конче буває оте:

«і жили довго та щасливо». Мусиш працювати над тим,

куди рухаєшся.
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І те, що я мав чудову сім ю та цікаву роботу, не

означає, що все було досконало. Мені й далі муляло, що я

пішов з «морських котиків». Я й далі ображався на

дружину за те, що вона виставила мені щось на кшталт

ультиматуму.

Тож хоча життя саме по собі могло бути цілком
милим, добрих кілька місяців після відставки я почувався

так, ніби спускаюся в шахту.

Я почав багато пити, жлуктив пиво за пивом. Я би

сказав, що впав у депресію, бо мені було шкода себе.

Невдовзі я тільки те й робив, що пив.

Через якийсь час я перейшов на міцні напої і не

просихав цілими днями.

Я б не хотів, щоб це виглядало драматичніше, ніж

воно було насправді. Інші стикалися і з куди

серйознішими проблемами. Та я, безумовно, рухався в

неправильному напрямку. Я дедалі швидше скочувався по

похилій.

І от якось увечері я надто різко повернув за ріг у

своєму джипі. Ну, певно, там були якісь пом якшуючі
обставини: може, дорога була слизька, чи ще щось було не

так, як мало бути. А може, мій ангел-хранитель, який

врятував мене в Рамаді, вирішив втрутитися.

Коротше. Усе, що я знаю, це що я вщент розбив свій

джип, а сам обійшовся без жодної подряпини.

На тілі. Моє «его» це вже інша річ.
Ця аварія мене розбудила. Мені прикро казати, що

я потребував чогось такого, що вправило би мені мізки.

Я й далі п ю пиво, але вже й близько не напиваюся.

Думаю, я усвідомлюю все, що маю, і все, що можу

втратити. А ще я розумію не тільки свою

відповідальність, а й те, як її дотримати.

420



Віддавання

Я починаю розуміти, що можу зробити для інших.

Усвідомлюю, що можу бути цілісним чоловіком дбати

про свою сім ю і в чомусь малому піклуватися про

інших.

Маркус Латрелл заснував організацію, яка

називається «Фундація єдиного вцілілого» Lone Survivor

Foundation. Вона забирає деяких наших поранених
солдатів з госпіталів і створює для них ситуації, в яких вони

можуть хоч трошки насолоджуватися життям. Після

поранення в Афганістані Маркус сказав, що на ранчо

своєї матері він одужував удвічі швидше, ніж у
госпіталі. Щось на кшталт того, що відкритий простір і

можливість вільно пересуватися природним чином сприяли

цьому процесу. Це стало одною з тих речей, що

надихнули його на створення своєї фундації, а для мене стало

одним із провідних принципів у тому, як я намагаюся

вносити свою малу лепту.

Я звертався до різних своїх техаських знайомих, які

мають ранчо, і запитував, чи вони не могли би

надати в себе місце на кілька днів підряд. Вони виявилися

більш ніж люб язними. Ми привозили невеликі

групки інвалідів війни, і вони там полювали, стріляли на

стрільбищі або просто тусували. Суть у тому, щоби

гарно проводити час.

Мушу згадати, що мій друг Кайл той самий, що був
рушійною силою у втриманні «Крафт» на плаву,

надзвичайно патріотичний і підтримує
військовослужбовців. Він люб язно дозволив нам використовувати його

Босоноге ранчо для багатьох наших заходів для
поранених солдатів. Організація Ріка Келла та Девіда Фехерті,
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«Військові перш за все», також співпрацює з «Крафт»,
щоби допомогтй якомога більшій кількості поранених.

Чорт, та я й сам мав купу задоволення. Ми по кілька

разів на день ходили полювати, робили по кілька

пострілів на стрільбищі, а потім вночі пригощалися пивом та

цікавими історіями.

Згадуються не так воєнні історії, як смішні історії.
Саме вони справляють на тебе враження. Вони

підкреслюють несхитність цих хлопців на війні вони були
воїнами, а тепер з такою самою воїнською стійкістю

борються зі своєю інвалідністю.
Як і варто очікувати, там, де я з являюся, повно

стусанів і дружніх підколок. Я не завжди сміюся останнім,

але свого не упускаю. Коли я вперше вивіз групу на одне

ранчо, перш ніж почати стріляти, забрав їх на задній

двір, щоби пояснити, що й до чого.

Гаразд, сказав я їм, взявши свою гвинтівку,
оскільки жоден із вас не є «морським котиком», краще

пояснити вам якісь базові речі. Оце-от спусковий
гачок...

Та пішов ти, Кальмар! закричали вони, і з цього

моменту ми гарно розважалися, штовхалися і

веселилися.

Пораненим ветеранам потрібне не співчуття. їм

треба, щоби до них ставилися як до людей, якими вони

є насправді: як до рівних, як до героїв, як до людей, які

й далі мають надзвичайну цінність для суспільства.
Якщо хочете їм допомогти, починайте з цього.

Як не дивно, обмін стусанами більше свідчить про

повагу, ніж коли ви запитуєте нездорово солодкавим

голосом: «З тобою все гаразд?».
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Ми лише почали, але зразу ж досягли достатніх

успіхів, щоби госпіталі стали радо з нами співпрацювати.
Ми змогли розширити програму, включивши в неї

подружні пари. Наша мета проводити в майбутньому зо

два виїзди щомісяця.

Наша робота змушує мене думати у все більших

масштабах. Я б не проти організувати мисливське реа-

літі-шоу з цими хлопцями думаю, це б надихнуло

багатьох інших американців на те, щоби по-справжньому

підтримати своїх ветеранів та сім ї військових.

Допомагати один одному ось що таке Америка.
Думаю, Америка робить багато для того, щоби

підтримувати людей. Для тих, хто справді в нужді, це
чудово. Та разом з тим я думаю, що ми створюємо залежність

тим, що роздаємо гроші людям, які не хочуть

працювати, як у нас, так і за кордоном. Допомагати людям давати

собі раду самим ось як це має бути.
Я б хотів, щоб ми згадали про страждання тих

американців, які були поранені на службі своїй країні, перш
ніж станемо роздавати мільйони у вигляді допомоги

ледарям і неробам. Гляньте на бездомних: багато з них

ветерани. Думаю, від нас їм належиться більше, ніж

просто вдячність. Вони свого часу виявили волю

виписати на Америку чек ін-бланко вартістю аж до самого

їхнього життя. А якщо вони виявили таку волю, то чому б

і нам про них не подбати?
Я не пропоную подавати ветеранам милостиню;

насправді людям потрібна підтримка ми маємо надати

їм деяку можливість і певну стратегічну допомогу.
Один з поранених ветеранів, з яким я зустрівся

під час наших поїздок на ранчо, висунув ідею

підтримати ветеранів тим, щоби допомагати будувати або
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ремонтувати будинки. Думаю, це чудова ідея. Може,

вони не прожйвуть у цьому будинку все життя, але це

їх підтримає.
Робота, навчання це вже дуже багато того, що ми

можемо зробити.
Знаю, дехто скаже, що знайдуться такі, що сядуть на

шию. Але на це треба піти. Не можна допустити

зруйнувати надію для кожного.

Нема жодної причини, чому ті, хто воював за

батьківщину, мали би бути бездомними чи безробітними.

Хто я

Не відразу, але я дійшов до точки, коли поняття

«морський котик» більше мене не визначає. Я потребую бути
чоловіком і батьком. Саме це тепер є моїм основним

покликанням.

Бути «морським котиком» становило величезну

частину мене. Я й досі відчуваю ту пов язаність. Звичайно,

я б волів поєднувати найкраще з обох світів роботи
і сім ї. Однак, принаймні в моєму випадку, робота
цього не дозволяє.

І я не впевнений, чи аж так би хотів це змінити. У

певному сенсі я мусив покинути роботу, щоб стати більш

цілісним чоловіком таким, якого потребувала моя сім я.

Не знаю, де і коли сталася ця зміна. Точно не раніше,
ніж я пішов у відставку. Мені спершу довелося

подолати ту свою ображеність. Я мав пережити різні добрі та

погані речі, перші ніж досяг точки, від якої справді міг

рухатися далі.
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Тепер я хочу бути добрим батьком і добрим
чоловіком. Тепер я заново відкрив для себе справжню любов

до своєї жінки. Я по-справжньому тужу за нею у

відрядженнях. Я хочу могти пригорнути її і спати поруч

із нею.

Гоя:

Що я полюбила в Крісові від самого початку, то це його

щирість. Він не бавився з моїми почуттями і не крутив

мені голову. Він був прямолінійний і підтверджував свої

почуття на ділі: проводив півтори години за кермом,

щоби побачитися зі мною, а о п'ятій ранку виїжджав,

щоби встигнути на роботу; спілкувався зі мною; терпів
мої примхи й капризування.

Його веселість урівноважувала мою серйозну
сторону і розкривала мою радісну сторону. Він був готовий до

всього і цілком підтримував усе, що я хотіла чи про що

мріяла. Він прекрасно зійшовся з моєю сім'єю, а я з його.

Коли наше подружжя ввійшло в кризу, я сказала, що

не буду любити його так само, якщо він поновить

контракт. Це не значить, що я його не любила, просто мені

здавалося, що таке його рішення буде підтвердженням
того, що, як на мене, ставало дедалі очевиднішим.

Спочатку я вірила, що він любить мене понад усе. Однак

мало-помалу спецпідрозділи почали перетворюватися

на його найбільше кохання. Він і далі говорив правильні
слова, такі, які я хотіла від нього чути, такі, які він

завжди говорив раніше, щоб висловити своє кохання. Різниця

полягала в тому, що слова більше не підтверджувалися
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справами. Він і далі кохав мене, але це вже було не те.

Його поглинули спецпідрозділи.
Коли він був далеко, говорив мені речі на кшталт:

«Язроблю що завгодно, щоби бути вдома з тобою» і «Я

скучив за тобою» і «Ти для мене найважливіша у світі».

Я знала, що раз уже він продовжив військовий контракт,

то все, що він говорив мені останні кілька років, радше
теоретичні слова і почуття, а не почуття, виражені на

ділі.

Як я могла любити його з таким самим безшабашним

самозабуттям, знаючи, що насправді значу для нього не

те, що на словах? Я в кращому разі грала другу скрипку.

Він міг загинути за іноземців і за свою країну.
Виглядало на те, що мої проблеми і мій біль є тільки моїми. Він

хотів жити своїм життям, а вдома щоб на нього чекала

щаслива дружина.
На тоймомент це означало, що все, що я кохала в

ньому на початку, змінилося, і тепер я мушу кохати його

інакше. Мені здавалося менше, але виявилося, що

просто інакше.

Як і в будь-яких відносинах, усе змінювалося. Ми

змінювалися. Ми обоєробили помилки і обоє багато чому

навчилися. Може, ми й кохали одне одного інакше, але, можливо,

це якраз і добре. Можливо, наше кохання стало більш

зрілим, більш схильним пробачати, аможе просто інакшим.

Наше кохання досі по-справжньому добре. Ми досі

прикриваємо одне одному спину, і тепер знаємо, що не

хочемо втратити одне одного і сім ю, яку збудували,
навіть попри тяжкі часи.

Чим більше часу минає, тим більше кожен з нас уміє
виявити іншому свою любов у такий спосіб, який той

розуміє і відчуває.
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Я відчуваю, що моє кохання до дружини за минулі
кілька років стало глибшим. Тая купила мені нову обручку
з вольфрамової сталі не думаю, що вона випадково

вибрала найтвердіший метал, який тільки могла знайти.

І на ній теж є хрестоподібний приціл. Тая жартує, що
це тому, що подружжя це ніби хрестовий похід. Може,

для нас так воно і було.

Гоя:

Я відчувала, як від нього йде щось таке, чого я раніше не

відчувала.
Він однозначно не та людина, що до війни, проте

залишилося багато тих самих якостей. Його почуття

гумору, його доброта, його тепло, його відвага і

почуття відповідальності. Його спокійна впевненість надихає

мене.

Як і в інших пар, у нас і далі є свої повсякденні

житейські речі, які нам доводиться долати, та найважливіше,

що я відчуваю: він мене кохає. Іще відчуваю, що я і діти

для нього важливі.

Війна

Я не той, яким був, коли вперше пішов на війну.
Ніхто не залишається тим самим. Поки не

потрапляєш у бій, у тобі є ота така невинність. А тоді раптом
бах! бачиш зовсім інший бік життя.
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Я ні за чим не шкодую. Я міг би знову це робити.
І водночас війна однозначно змінює тебе.

Ти стикаєшся зі смертю.

Як «морський котик» ти переходиш на Темну

сторону. Занурюєшся в неї. Тим, що весь час ходиш на війну,
ти тяжієш до найтемніших частин існування. Твоя

психіка вибудовує захисні механізми саме тому ти лаха-

єш з жахливих речей, як-от розтрощені голови і навіть

гірше.
Я з дитинства хотів стати військовим. Але мені було

цікаво: як я почуватимусь, коли когось вб ю.

Тепер я знаю. Нічого особливого.

Я зробив це більше разів, ніж будь-коли міг собі

уявити, або, якщо вже на те пішло, більше, ніж будь-який
інший американський снайпер до мене. Але водночас

я був свідком зла, яке мої цілі вчинили або збиралися
вчинити, і, вбиваючи їх, я захищав життя багатьох своїх

побратимів-солдатів.

Я не проводжу багато часу у філософських роздумах

про вбивство. Я виразно усвідомлюю свою роль у війні.

Я переконаний християнин. Не досконалий далеко

ні. Та я сильно вірю в Бога, в Ісуса, в Біблію. Коли я помру,

Бог спитає мене за все, що я зробив на землі.

Можливо, Він триматиме мене до останнього і

переведе через лінію всіх решту, бо розібратися з усіма моїми

гріхами займе дуже багато часу.

Пане Кайл, прошу заходити до кабінету...
Чесне слово, я не знаю, що насправді станеться в

Судний день. Та я схиляюся до того, що тобі відомі всі твої

гріхи, і Богові вони всі відомі, і тебе охоплює сором

за ту реальність, яку Він знає. Я вірю, що той факт, що
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я прийняв куса як свого Спасителя, стане моїм

порятунком.

Та в тому кабінеті, чи що воно там є, коли Бог

поставить мене перед моїми гріхами, не думаю, що серед

них буде хоч одне моє вбивство під час війни. Усі, кого

я застрелив, були злом.

Я мав добру причину для кожного пострілу. Вони всі

заслужили померти.

Я шкодую за людьми, яких не зумів врятувати: мор-

піхами, солдатами, своїми товаришами.

Я досі відчуваю їх втрату. Мені досі болить, що я не

зміг їх захистити.

Я не наївний і далекий від того, щоб романтизувати

війну і те, що мені там доводилося робити. Найгірші
моменти свого життя я пережив як «морський котик».

Втрата друзів. Те, як хлопець помер у мене на грудях.

Впевнений, що деякі речі з тих, через які я пройшов,

блякнуть порівняно з тим, що багато інших пережили

під час Другої світової та інших конфліктів. На

довершення всієї фігні, через яку нашим військовим

довелося пройти у В єтнамі, їм довелося повертатися в країну,
яка плювала їм в лице.

Коли мене запитують, як війна мене змінила, я

відповідаю, що найбільше змінилася моя перспектива.

Знаєте всі оті буденні речі, які тут завдають вам стресу?
Мені насрати на них. Є куди більші та гірші речі, які

можуть статися, щоби дозволяти отим дрібним проб-
лемкам зруйнувати ваше життя та хай навіть один

ваш день.

Я їх бачив.

Мало того: я їх пережив.
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Подяки

Ця книга була б неможливою без моїх побратимів
«морських котиків», які підтримували мене в бою і

протягом усієї служби у флоті. І мене б тут не було без

«морських котиків», моряків, морських піхотинців, авіаторів
і солдатів, які прикривали мою спину під час війни.

Я б хотів також подякувати своїй дружині Таї за те, що

допомогла мені написати цю книгу і зробила в неї власний

внесок. Мій брат і мої батьки надали свої спогади, а

також підтримку. Кілька моїхдрузів також надали безцінну
інформацію. Серед них особливо корисними були один

з моїх лейтенантів і товариш-снайпер, які виступають

у цій книзі відповідно якЛТ і Даубер. Мати Марка Лі також

долучилася кількома дуже важливими зауваженнями.

Особлива подяка Джиму ДеФелісу за його

терплячість, дотепність, розуміння і здатність писати. Без його

допомоги ця книга не була б тим, чим вона є сьогодні.
Я також хочу висловити щиру вдячність Джимовим

дружині та сину за те, що відчинили двері свого дому перед

Таєю та мною під час створення цієї книги.

Ми працювали над цією книгою в різних місцях.

Жодне з них не зрівняється за комфортом з ранчо

Марка Маєрса, яке він люб язно дозволив нам

використовувати під час роботи.
Скотт МакЮен визнав цінність цієї книги ще до мене

і відіграв принципову роль у підготовці її до друку.

Я б хотів подякувати своєму редакторові Пітеру Хаб-

барду, який сконтактувався безпосередньо зі мною щодо

написання цієї книги і зв язав із Джимом ДеФелісом.

Дякую також усьому персоналу видавництва «Вільям

Морроу/Гарпер-Коллінз».



Про автора

ЖИТТЯ КРІСА КАЙЛА

Командир взводу 3-го спецпідрозділу «морських
котиків» Кріс Кайл (1974-2013) провів чотири бойові служби
в операції «Свобода Іраку» та деінде. За мужність у бою

він був нагороджений двома Срібними зірками, п ятьма

Бронзовими зірками з відзнакою за відвагу, двома
Медалями за досягнення ВМФ і КМП та однією подякою ВМФ

і КМП з оголошенням у наказі. Крім того, він одержав

від Єврейського інституту з питань національної
безпеки нагороду «Від вдячного народу» за свою діяльність

у війні проти терору. Після бойових служб Кайл став

головним інструктором з підготовки флотських спец-

підрозділів снайперів та протиснайперської боротьби.
Він є автором «Доктрини снайперів флотських сил

спецоперацій» першого снайперського підручника
«морських котиків». Після відставки Кайл із сім єю переїхав

у рідний Техас.

«Американський снайпер», історія його життя та

служби, написана з допомогою Джима ДеФеліса, була

опублікована в січні 2012 року і стала бестселером
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у всьому світі. Успіх книги привів до численних

виступів на телебаченні та перед слухачами. Він також

дав Кайлу можливість продовжувати свою діяльність

на користь ветеранів він почав діяти в таких групах

і фундаціях, як «Проект Герої », який він заснував із

допомогою компанії «FITCO Фітнес», щоб постачати

спорядження для фітнесу ветеранам, які одужують після

поранень і відходять від післявоєнного стресу.

Друга книга Кайла, «Американська зброя. Історія США

в десятьох стволах», була опублікована в 2013 році
і швидко також стала бестселером у списку «Нью-Йорк
Тайме». На завершальній стадії написання цієї книги

Кріс трагічно загинув у лютому 2013 року, за два місяці

до свого тридцять дев ятого дня народження, коли разом

із другом допомагав ветерану з проблемами. Тисячі

людей зібралися на публічну меморіальну службу на

стадіоні «Ковбойз» в Арлінгтоні у штаті Техас, а ще тисячі

розтягнулися на милі вздовж шосе, щоби віддати йому
останню шану, коли його тіло перевозили на почесне

місце останнього спочинку на кладовищі штату Техас

в місті Остін. Після смерті Кайла його дружина Тая

продовжила його благодійну роботу з допомоги ветеранам,

їхнім дружинам та сім ям. Більше інформації про Кріса
та про деякі проекти, які далі тривають під його іменем,

можна знайти на сайті chriskylefrog.com.



Тая Кайл

ДЕЩО ІНШЕ, НІЖ РОБОТА

Перенесення Крісової історії
на великий екран

Мене від самого початку питали, чи я рада, що за

«Американським снайпером» знімуть кіно.

Правда така: ні, я не рада. Я налякана.

Я хочу, щоб Кріса показали таким, яким він був, із

безліччю різних шарів. У ньому були м якість і доброта,
більше, ніж в інших, а проте коли настав час знищити

ворогів і врятувати інших, він це зробив. Йому
доводилося робити таке, чого багато хто просто не міг би

зробити. Він мусив бути мужнім, виставляти себе на

ворожий вогонь і вбивати ворогів. Він мав рятувати інших,

дуже багатьох. А потім мав повернутися додому й бути
з нами, бути чоловіком і батьком, чия доброта мала

знову знайти собі інше місце в його серці.
Я хочу, щоб у фільмі це все було правильно

показано. Я хочу, щоби люди зрозуміли все, ким він був, як

допомагав людям від ветеранів, які поверталися

додому з війни, до сусідів по вулиці. Його не буде тут, щоби
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виправити, якщо у фільмі щось буде не так. Тому
відчуваю, що ми повинні зробити добру роботу, щоби глядачі,
які не знали його або які ніколи не були в бою, зрозуміли

це без його пояснень.

Як можна взяти чиєсь життя і втиснути його в пару

годин? Таке взагалі можливо?

Тож, з огляду на це все, мені дуже страшно. А відколи

Кріс загинув, стало ще страшніше.
Ми обоє сприйняли як честь для себе те, що людина

з талантом рівня Бредлі Купера захотіла знімати це кіно.

І не тільки тому, що Бредлі велика зірка. Кріс був під

враженням від тих речей, які зробили Бредлі тим, ким

він є. Його почуття гумору і скромність це слово

здається дивним, коли йдеться про кінозірку, та якщо хоч

трошки побути біля нього, починаєте розуміти, що воно

цілком на місці.
Пам ятаю одну з перших телефонних розмов Кріса

з Бредлі невдовзі після оголошення рішення знімати кіно.

Кріс був схильний вподобати собі його з багатьох причин,

серед них турбота Бредлі про ветеранів. Однак що по-

справжньому привернуло його до Бредлі, то це його гумор.
Може, мені треба було би зв язати тебе і протягти

за своїм джипом, щоби ти не був таким красунчиком,

сказав йому Кріс у тій телефонній розмові. Бредлі
розреготався і так утвердилася їхня дружба.

Але кіно не робиться за один день. Для нього

потрібно багато чого наприклад, режисера.

Вибирати режисера було не нашою справою, та це не

стримувало нас від розмов на цю тему. Якось на кухні
я спитала Кріса, кого би він хотів.

Хіба не було б чудово, щоб це був Клінт Іствуд?

запропонувала я.
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Чорт, авжеж.

Ми обоє подумали, що він був би феноменальним

режисером і через свою завантаженість недосяжним.

Після смерті Кріса на режисера запропонували Стіве-

на Спілберга, і той був дуже радий. Він напружено

працював і годинами говорив з автором сценарію Джейсо-
ном Холлом, намагаючись проникнутися тим, ким був

Кріс. І він справді проникнувся, тож я була дуже

розчарована, коли, як, зрештою, часто трапляється в

Голлівуді, зорі не зійшлися і він не зміг бути режисером цього

фільму.
Не встигла я оговтатися, як на борт піднявся Клінт

Іствуд.
«Ти й далі робиш свої чудеса, Крісе, подумала я.

Ми з тобою про це говорили і ось він».

Смерть Кріса означала, що сценарій треба було

переписувати, що означало купу роботи для сценариста

Джейсона Холла і для мене, бо я намагалася

ознайомити Джейсона з нашим життям під час війни і після неї.

Книга показувала наше життя, але для фільму потрібні

були інші подробиці. Почуття й ситуації належало

пояснити глибше, щоби вони справляли враження на екрані.
Від самого початку це було щось інше, ніж робота.

Ми сиділи на телефоні до першої-другої години ночі,

і так щовечора. Не знаю, скільки сотень годин ми так

проговорили. Це було дуже емоційно. Джейсон робив
це, бо хотів, щоб усе було як слід, а ще тому, що я тяжко

сумувала.

Посеред наших розмов він перетворився з

письменника на друга, а тоді на філософа. Я не бачила в ньому

сумного радника, а дещо краще друга у формі

сценариста.
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Пам ятаю, я розказала йому, як сиділа в церкві й

раптом відчула, що в мене ось-ось потечуть сльози. Мусила
міцно взяти себе у руки: якби я допустила ці сльози, то не

просто розплакалася б мене знудило б. З досвіду я знала,

що могла б уже не контролювати ридання.

Що найгірше могло би статися, якби ти не

стрималася? запитав він, коли я йому про це розповіла.
Виникло би сум яття. З того могла би бути сцена.

Не люблю, коли на мене витріщаються.
Це правда; це життя. Ніхто б не засудив тебе за

таке, сказав він. Ти маєш випустити це із себе. Ти ж

не хочеш стати старою в їдливою жінкою ми всі їх

знаємо, отих жінок з натягнутими обличчями, які

дивляться на життя злим, недобрим поглядом. Тобі треба
випустити це назовні.

Досі думаю про ту пораду. Я не збираюся стати

однією з тих жінок.

З наближенням зйомок Клінт і Бредлі спитали, чи

могли би прийти і зустрітися зі мною і з дітьми, щоби

відчути Крісове сімейне життя. Ті, хто залагоджував

їхній приїзд, спитали мене про готелі. Я не знала, що

сказати.

Є дуже гарні готелі в Далласі і Форт-Ворті, сказала

я. Це не те щоб дуже далеко.

Ні, ні, відповіли мені. Вони хочуть бути десь

поблизу, їх не цікавить клас.

Найближчий готель «Холідей Інн».

Чудово. Це все, чого вони хочуть.

Вони прилетіли, я зустрілася з ними в місцевому
приватному аеропорту і привезла у дім. Вони були дуже
шанобливі та люб язні, не тиснули, а просто всотували

в себе, ким був Кріс. Я показала їм весь Крісів одяг і його
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бейсболки, щоби вони знали, що ми прості люди, які не

пускають пил в очі. Ми говорили і говорили. Коли нам

знадобилася перерва, Бредлі вийшов надвір і влаштував

шалений матч з європейського футболу з моїми сином

і донькою та з моєю подругою Карен, яка приїхала до

мене на вікенд, щоби допомогти з дітьми. Невдовзі

підійшов мій друг Метт, щоби приготувати антилопу, яку

Кріс підстрелив ще до загибелі. М ясо антилопи дуже

пісне і здорове, а Метт, який не тільки прекрасний кухар,

а й розуміється на дичині, знає особливий спосіб його

приготування, так що виходить справжній делікатес.
Після обіду Бредлі захотів на десерт морозива.

Тут можна десь поблизу купити? спитав він.

Тут є «Дейрі Квін», сказала я, подумавши, що,

може, він хоче чогось більш висококласного.

У вас тут є «Дейрі Квін»? Бредлі був схожий на

дитину, яка щойно відкрила, що Санта Клаус приходить
і в Техас. Це було так мило.

Він забрав із собою Колтона, поки решта з нас

розмовляли з Клінтом. Вони тільки-тільки вийшли, а мені

почали надходити есемески від друзів про фото і чутки

на Фейсбуку: «Бредлі Купер! У нашому містечку!».
«Бредлі Купер!»
Того вечора ми проговорили багато годин; було вже

пізно, коли я привезла їх до готелю. І лише тоді, коли

вони вже зайшли в готель, мене шандарахнуло:

«Та це ж Бредлі Купер і Клінт Іствуд!»
Я б усе віддала, щоби бути мухою на стіні, коли вони

поселялися. Вони вписалися під вигаданими іменами,

і не виключено, що рецепціоністка їх не впізнала, бо

Бредлі пізніше сказав мені, що вона дуже спокійно

поставилася.
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З іншого боку, вранці, коли вони виписувалися, вона

попросила їх підписати для неї DVD з фільмом.
Того ранку я під їхала під готель, щоби забрати їх.

Першим вийшов Бредлі. Коли він сів у машину, всі мої

побоювання щодо фільму вихлюпнулися назовні. Я

нестримно розплакалася.

Не знаю, як розказати вам про Кріса, вишльохала

я. Було так мало часу. Я не можу.

Мені здавалося, я не можу зробити всього, що

повинна зробити заради Кріса. Але Бредлі мене заспокоїв:

Ні, ні, ні, все добре, сказав він. Усе, що нам було
треба, це просто побувати тут.

Він трохи більше пояснив про своє ремесло.

Я не двійник, нагадав він. Я входжу в роль.

Усе, що мені треба, це відчувати, що Кріс зі мною. І я це

відчуваю.
Мені зразу ж полегшало. Я була дуже прихильна до

них і до того, як оце зірвалася; я знала, що вони щосили

стараються правильно передати зовнішній бік. Тепер
я знала, що вони роблять навіть більше. Знала, що вони

вникають в саму суть.

Ми приїхали додому, ще трохи порозмовляли, а тоді
почали готуватися до сніданку. Було вже досить пізно.

Карен готувала якусь смакоту, але всі просто стояли і

чекали ніхто не хотів брати першу тарілку.
Клінт, певно, вмирав з голоду, але був надто чемний,

щоби покласти собі першим. Звичайно, ніхто інший

нічого би собі не взяв, поки не візьме він, тому виникла

деяка заминка. Я попросила його пригощатися.

Ні, ні, сказав він, незмінно делікатний, я

почекаю, поки всі інші візьмуть.
Прошу, не соромтеся, наполягала я. Ви гість.
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Тоді він тихим, протяжним голосом спокійно сказав:

Що ж, думаю, або так, або мені доведеться

відгризти собі руку.

Цим він, як і багато інших разів, усіх розсмішив.
Такий-от був Клінт скромний, веселий, завжди

тихий і дуже спокійний. Він нагадував мені мого

дідуся дотепного і спостережливого. Він умів дивитися на

прості речі з таким захватом, що це було просто
заразливо. Було видно, що він прожив довге і гарне життя, яке

дало йому благородну мудрість.
Того ж дня Бредлі та Клінт зустрілися з Крісовими

батьками, братом і братовою. Для Бредлі було важливо

отримати їхню підтримку, і він був дуже задоволений,

що отримав її. Дуже відчувалася щира теплота з кожної

зі сторін так, ніби Кріс був присутній з ними в кімнаті.

Раптом настав час їхати в аеропорт. Уже на під їзді нас

підрізав якийсь водій з гучним сигналом.

Мені стало цікаво, що було б, якби я його

притиснула, і з машини би вискочив Брудний Гаррі. Розкажіть

про вашу пригоду з розлюченим водієм. У той момент

мені стало смішно, коли я подумала, як той водій

зразу би змінив тон. Згодом я дізналася, що Клінт не мав

цілковитої певності щодо моїх водійських навиків...

і сказав, що дуже щасливий, що пережив поїздку в

аеропорт. Звичайно, уявлення про жінку-водія це

стереотип, але додайте до цього невтішну вдову і

розлюченого водія... і це все в маленькому містечку... думаю,
Клінт мав право висловити вдячність за те, що пережив

ту поїздку.
Розмовляти з Сієнною Міллер, актрисою, яка грає мене

в кіно, було ніби розмовляти з подругою. Вона дуже

тонко все відчуває, і коли я розповідала про своє подружжя
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і про Кріса як-от що я відчувала в момент, коли ми

вперше поцілувалися, вона все зразу схоплювала.

Моя участь у фільмі не дуже велика, тож Сієнна

мусила передати все за неймовірно короткий час. Я вважаю,

вона зробила величезну роботу, бо дуже виклалася в цій

ролі. Під час добору акторів мене запитали, кого би я

могла запропонувати на роль себе. Я сказала, що не хотіла би,

щоб мене грала актриса, в якої не було дітей і яка ніколи

не мала розбитого серця. Я знаю, що акторам платять за

гру, та є величезна різниця між тим, щоб виражати те,

про що лише читав, і те, що пережив. Клінт і продюсери,

вибравши Сієнну, влучили просто в яблучко. Вона вся

в емоціях, добрих і поганих, вона дуже добре все передає.

А до того ж вона просто дуже мила. Ми розмовляли

по скайпу, і коли діти приходили зі школи, вона

розмовляла з ними, як будь-яка мама.

Над фільмом трудилися не тільки зірки. Кожен вклав

у нього душу. Навіть реквізитники узяли його близько

до серця.

Одного дня мені подзвонили стосовно деяких

дрібних деталей щодо нашого з Крісом майна: йшлося про

машини, меблі. «Це не моя робота, щоб усе було
точнісінько так, як у вас, сказав реквізитник (мушу
зізнатися, забула, як його звати). Але хочу, щоб усе було
правильно. Хочу, щоб ви дивилися це кіно і бачили в ньому

справжню частину вашого життя».

І вони так і зробили, включно зі старим зеленим

«Юконом», який був у Кріса. Ці дрібні штрихи додають

фільму дуже багато шарів.
Чим більше ставалося таких-от речей, тим упевне-

нішою я почувалася. Люди, які робили це кіно, були не

просто талановиті вони вкладали в нього душу.
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Мене досі запитують, чи книга «Американський

снайпер» стала для нас свого роду терапією. Ні, не

стала. Під час роботи над нею ми заново пережили багато

болючих і тяжких речей.
Але коли вона нарешті вийшла і коли спала перша

шалена хвиля, стало інакше. У молодості ми з Крісом

дуже багато пережили разом: доброго, поганого, війну,

народження дітей, шлюб, тріумфи, поразки, смерть

друзів, появу нових друзів. Чого тільки не було, а ми й далі

були глибоко закохані. Останній місяць його життя був
найкращим у нашому подружжі; весь рік перед ним

був найнеймовірнішим роком, який ми провели разом.

Ніхто ніколи не знатиме нашої історії у всій її

повноті, але найголовніше в ній завжди буде на виду завдяки

фільму і завдяки Джейсонові, Бредлі, Клінтові, Сієнні

та всім, хто до нього доклався. Ми не могли би знайти

талановитіших людей, і ніхто інший не вклав би у це

стільки праці.
Думаю, я більше не налякана. Тепер я чекаю на цей

фільм.



Джейсон Холл*

З ГЛИБИН ГОРЯ. ЛЕГЕНДА
Як трагедія вплинула на сценарій
«Американського снайпера»

Я закінчив перший чорновий варіант сценарію
«Американського снайпера» в п ятницю 1 лютого 2013 року і

віддав його продюсерам. На мою думку, він відразу вийшов

добрим. У суботу ввечері я збирався піти повечеряти,

коли мені подзвонив Даубер, один зі старих товаришів

Кріса зі спецпідрозділу «морських котиків». Він

допомагав мені з деякими технічними питаннями у сценарії,
і ми з ним зблизилися. Даубер сказав, що Кріса вбили.

Я не міг у це повірити.
Лише за кілька днів до того я обмінювався з Крісом

есемесками. Я не був його близьким другом, але мав

відчуття, ніби добре його знаю, і провів кілька місяців,

намагаючись дивитися на світ його очима для потреб

сценарію.

*
Сценарист і продюсер Джейсон Холл написав сценарій
«Американського снайпера».
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Я геть розклеївся. Подзвонив Бредлі Куперу і

продюсерам, ми всі були шоковані й у сльозах. Нам це просто

не вкладалося в голові.

Через два тижні я поїхав на похорон і заїхав до Крі-
сового дому. Було незвично, що його там нема. Я був
єдиним не «морським котиком» під час неформальної

церемонії на його честь на вулиці запускали
повітряні кульки. Зі мною ніхто не хотів говорити вони

справедливо вважали, що я тут не на місці. Усі вони знали

його краще, ніж я, а я був просто якимось голлівудським
писакою, який ліз не в свої справи. Та вже ввечері я

боровся на руках з одним із них, чим, думаю, довів свою

відданість. За це мене заповажали, їхня повага

допомогла мені пробитися до його друзів і завоювати довіру

всередині товариства. Хлопці, які спершу не хотіли зі

мною говорити, дали мені свої телефони і згодом по-

справжньому допомогли в процесі роботи.

Похоронна процесія від Далласа до Сан-Антоніо це

було щось просто надзвичайне; справді глибокий досвід.

Я ніколи нічого такого не переживав. Це було трагічно
і прекрасно. Люди стояли вздовж дороги під дощем. Було
видно, що загинув хтось особливий.

Через кілька днів після похорону я подзвонив до Таї

і спитав, чи ми можемо поговорити. Вона була дуже
люб язна, і наступні кілька місяців ми провели дуже

багато часу в телефонних розмовах. Тая виявила

велику мужність, бо розкрилася і говорила про Кріса в такий

час, коли це мало для неї бути особливо боляче. Завдяки

цим розмовам я побачив Кріса з раніше недоступного

для мене боку і зрозумів, як треба переписати сценарій.
Від неї я отримав ракурс, який не міг би отримати

від нього. Люди не бачать себе такими, якими їх бачать
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інші, а Тая, природно, мала чудовий ракурс і велику

любов до нього. Вона* заповнила багато пробілів.
Мій початковий сценарій закінчувався його

останнім поверненням з Іраку. Тепер переді мною відкрилася
картина його і його сім ї боротьби за те, щоби знову

притертися між собою. Фільм став не просто історією
про те, чого Ірак і війна коштували йому та його сім ї,
він переріс в історію про те, чого йому коштувало

повернутися додому в духовному плані. Він став

ціліснішим; його подорож; його історія в Іраку, його легенда

і його шлях додому як він поборов своїх демонів і

допомагав іншим ветеранам, як заснував неприбуткову
організацію та всі інші свої програми допомоги. Йому
було нелегко, але він досяг феноменального тріумфу.

Тая розповіла, що за місяць до Крісової загибелі вона

мала з ним розмову, в якій вони згадали все, через що

пройшли. Я вмістив цю сцену у фільм. Вони

обговорили всі важливі речі та в певний спосіб підсумували своє

життя, свою боротьбу, свої надії, свої мрії. Вона

вхопилася за нагоду розповісти Крісові, як його цінує і яка вона

рада, що він повернувся, як коханий, як батько, як

чоловік. Було дуже зворушливо це все чути і мати змогу

внести у сценарій.
У мене нема слів, щоб сказати, як багато відкритість

Таї значила для мене не тільки як для сценариста. Щоб
настільки довіритися, потрібна неабияка відвага. Вона

відчинила переді мною вікно у своє прекрасне

подружжя це були чудові відносини, але не завжди легкі; у них

був і справжній біль, і людяність. Завдяки цьому я зміг

глибше поцінувати власну дружину і власне подружжя.

Просто сидіти і записувати все вже це було
страшно, тож я можу тільки уявити собі, як воно було для
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актора. Думаю, Бредлі по-справжньому справив
враження на людей. Він поділився такою часточкою себе, якої

ми раніше не бачили. Його фізичне перевтілення
вражає, мало того я думаю, що він зумів втілитися в Кріса
так, як я взагалі вважав би неможливим для будь-якого

актора. Бачити це на моніторі було чимось рідкісним.
Виглядає, ніби він не просто переживає Крісоь / історію;
маю враження, ніби в ньому живе Крісова душа.
Сподіваюся, Крісова легенда буде зростати і зачіпати дедалі

більше людей. Я також сподіваюся, що фільм дасть

людям хоч дрібку розуміння величезної самопожертви цих

хлопців, які йдуть на війну. Важко осягнути той шлях

і випробування, через які проходять ці військові та їхні

сім ї. За цим стоїть колосальний патріотизм але за цим

стоїть також і величезна самовідданість «морських
котиків» та всіх інших військових. Якщо цей фільм зможе

відкрити віконце у цей світ я щасливий.



ЗМІСТ

7
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16

33

75

93

114
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188

234

259

296

322

347

377

405

Від автора

Пролог. Зло у прицілі

I Приборкування жеребців
та інші способи розважатися

II Дрижаки

ЦІ Інспекції

I III П'ять хвилин жипя

М Снайпер

МІ Справи зі смертю

МИ Улайні

Ж III Сімейні конфлікти

JHt ІІІІ Карателі

-ММ «Диявол Рамаді»

ММІ Втрата

ММИ Тяжкі часи

ММНІ Смертність

М М1111 Додому й у відставку
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Життя Кріса Кайла

433 Тая Кайл.

Дещо інше, ніж робота

442 Джейсон Холл.
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