Feleségemnek és jó barátomnak, Alice-nek: Köszönöm, hogy mellettem állsz jóban és rosszban.
Mindketten tudjuk, hogy a sok kitelepülésemmel inkább rosszban volt részed mellettem, mint jóban.
Fiaimnak: Nagyon büszke vagyok a férfiakra, akikké lettetek. Soha ne feledjétek: nem számít, merre mész az életben vagy mit csinálsz, a feleséged és a gyerekeid azok, akikre leginkább szükséged van, s
amikor lebetegszel vagy magad alatt vagy, ők azok, akik melletted lesznek.
Minden békaembernek és SEAL-nek odakint: köszönöm. A páratlan humorérzéketek nélkül ez a
könyv nem lett volna lehetséges. S hadd mondjam mindazoknak is, akik a katonaságban szolgálnak
vagy szolgáltak: köszönöm hazátok iránti rendíthetetlen elkötelezettségeteket és szolgálatotokat.

A SZERZŐRŐL
William (Billy) Allmon három háború veteránja, 1969-től 1993-ig szolgált haditengerészeti SEALként. Fedett műveleteket és bizalmas feladatokat hajtott végre és vezetett világszerte. A szakmai önéletrajzát olvasni olyan, mint egy listát James Bond kalandjairól, s katonai jelenléti tevékenységeket tartalmaz sok országban Salvadortól a Sivatagi Viharig, ahol felderítőtisztként szolgált.
A harctéri és különleges műveleti tapasztalata mellett Billy elismert terrorelhárítási és biztonsági
szakértő, és a New York-i Long Islandben a Tengerészeti Főiskolán kalózok elleni eljárásokat oktat,
túlélést túszként, és technikákat potyautasok kezeléséhez. Az Egyesült Államok Haditengerészetének
SEAL-jeit oktatta harcászatra, tömegpusztító fegyverekre, zárt környezetű harcra, nyomkövetésre, mesterlövészetre, kézitusára és rejtett híradórendszerekre és eljárásokra más hasznos ismeretek mellett.
Kormányügynökségek rendszeresen kapcsolatba lépnek vele szakmai tanácsért annak érdekében, hogy
jobban kiképezzenek katonai technikusokat és különleges műveleti csoportokat a kitelepülésük előtt.
Billy főaltisztként vonult nyugállományba és csendesen él a sivatagban – ahol szinte biztosan új és
vidámabb durva tréfákat álmodik meg SEAL testvérei… vagy mások ellen.

TARTALOM
Előszó
1. Tizenhat kilométeres futás? Hozz pénzt buszjegyre!
2. Őrszolgálatból lett kitolás... velem!
3. Megfájdult a lábad a futástól? Próbáld ki a kúrát, amit a SEAL-ek használnak
4. Aranyered van? Próbáld ki ezt az ősi kínai gyógymódot
5. Ördögökkel futás
6. SEAL feleségek megtréfálása - rossz ötlet
7. A testvériség kezdete
8. Új fiúk jelentkeztek be; vegyünk róluk méretet a hullazsákjukhoz!
9. Egy SEAL szakasz összetétele: Egyes feladatok jobbak a többinél
10. Úgy véled, kopaszodsz? Nos, ha egy SEAL szakaszban vagy, akkor igen!
11. A pucér harcos
12. Alkalmazkodik, elhárít, rögtönöz
13. Lopakodó jármű
14. Törött farok
15. Hol van a vőlegény?
16. Visszavágás első osztályon repülésért
17. Amikor SEAL-ek más SEAL-ek útját állják
18. Visszavágás, amiért seggfej szakasz főaltiszt vagy
19. Egyes házasságoknak nem is kellene meglenniük
20. Mit csinálsz egy részeg SEAL-lel/békaemberrel?
21. Kirúgva Franciaországból
22. Amikor a hipnózis rosszul sül el
23. Megint részeg, főaltiszt? Hát, ideje visszavágni
24. Amikor egy SEAL testvér tejet vagy jégkrémet lop
25. Zavaros jégkockák
26. SEAL-ek felrobbantanak egy ufót
27. A harc könnyebb, mint a politika
28. Aranyér járőr
29. Lila fej
30. Egy barátságos hotel Olaszországban
31. Körbe-körbe úszás víz alatt és éjszaka
32. Benne vagy a hírekben
33. Minél merevebb, annál fájdalmasabb
34. Öreg SEAL csapatsrácok kontra fiatal SEAL csapatsrácok
Visszatekintve
Záró megjegyzések

ELŐSZÓ
Sok könyv íródott az Egyesült Államok Haditengerészetének SEAL-jeiről. Ebben a könyvben én azonban a SEAL-ek humoros oldalára akarok koncentrálni. Úgy érzem, van elég könyv és film vérről, merészségről és harcról. Amúgy is szinte minden SEAL (és nem SEAL) sokkal inkább nevetne, mintsem
katasztrofálisan hátrányos eseményekről olvasson vagy halljon.
Bárki, aki volt harcban, rendőr, mentős vagy tűzoltó volt, egy kórház sürgősségi, égési vagy onkológiai osztályán dolgozott – ők az olyan emberek, akik úgy érzem, sokkal inkább nevetnének, mintsem
leüljenek könyvet olvasni fájdalomról, félelemről és halálról.
Szóval, mi van a „sötét” humorban, ami vicces? Némelyek úgy érezhetik, hogy a sületlen tréfák
ebben a könyvben gyerekesek, nem viccesek, vagy tekintve a helyzetet és a hivatást, amelyet a történetek felölelnek, egyáltalán nem illenek a forgatókönyvekbe, melyekben minden SEAL-nek dolgoznia
kell. Ezeknek az embereknek azt mondom: Igazán áldottak vagytok, hogy ilyen kényelmes életet éltek.
Meg lettetek védve a sok csúnyaságtól, mely körülvesz benneteket.
Azt is felteszem, hogy a pályátok nem az emberi életek megmentésének területén van az Egyesült
Államokban vagy valamely más tengerentúli országban. Következésképpen, talán nem érintkeztetek az
élet csúnyaságával, mely olyan éleslátást nyújtana nektek az olyasfajta megértéshez, melyre néha szükség van az akasztófahumorhoz.
A humor ezen oldalakon belül annak nyers igazságát ábrázolja, hogy mi kell a szellemi folytatáshoz egy olyan pályán, mely szenvedéssel, halállal és félelemmel teli, annak érdekében, hogy az ember
elméje ép maradjon. Légy tudatában, hogy a humor ezen oldalakon belül nem politikailag korrekt.
Vaskos, sikamlós, otromba vagy bármilyen más jelzőjű, amit a félénk természetű használ, mert nincs
gyomra az ilyen humorhoz. Úgyhogy saját kockázatodra folytasd, mivel agyadra fog menni a SEAL
humor.
Az első könyvem, a When the Bullet Hits Your Funny Bone: The Essence of a U. S. Navy SEAL
után kaptam néhány bírálatot olyanoktól, akikről kiviláglott, hogy nem szeretik azokat, akik a katonaságban szolgáltak. Elcsodálkoztam, hogy miért fáradtak egyáltalán egy olyan könyv megvásárlásával,
mely olyanokról szól, akik a katonaságban szolgáltak.
Noha mindenkinek joga van a saját véleményéhez, mulatságosnak találtam, hogy a bírálatukban
kijelentették, hazudtam a „tevékenységekről” és a történetekről, mert nem lehetséges, hogy igazak legyenek (mintha ezek az olvasók ott lettek volna), és mintha a „bírálatuk” lenne az egyetlen, ami igazán
számít!
Itt egy gondolat olyanoknak, akik negatív kritikákat írnak: Néhány rossz kritika olyan, mint az éttermi kritika; amikor bizonyos emberekről van szó, nem számít, mit szolgálsz fel nekik, nem számít az
étel minősége, a légkör vagy a helyszín, nem fog számítani. Miért? Mert nem számít, mit kapnak, már
magukban eldöntötték, hogy nem fog nekik tetszeni.
Egészségedre, s remélem, van gyomrod ahhoz, hogy élvezz egy kis SEAL humort!
Billy Allmon
Nyugállományú SEAL főaltiszt
58-as osztály
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TIZENHAT KILOMÉTERES FUTÁS?
HOZZ PÉNZT BUSZJEGYRE!
A futás sosem volt erősségem. Úgy értem, persze, szükséges, s része a formában maradásnak, míg a
SEAL csapatokban vagy, de a gondolat, hogy csatában futsz, többnyire ostobaság. Miért? Nos, először
is, ha nem csaptál össze az ellenséggel, a futás szűkíti a látómeződet. Vannak más okok is, de nem
azért vagyok itt, hogy harcászati információ átadásával segítsek rosszfiúkat. Mint főaltiszt egy SEAL
szakaszban, azt szoktam mondani a srácaimnak: „Amikor számbeli fölényben lévő erővel csapsz össze
tűztámogatás nélkül, két választásod van: Futsz, amíg el nem fáradsz, aztán megfordulsz és harcolsz,
vagy megfordulsz és harcolsz.”
Egy SEAL életében minden egyes munkanapból egy-két óra edzéssel telik. Az Államokban, s attól
függően, hogy melyik SEAL csapathoz vagy vezényelve, a napjaid hétfőtől péntekig különböző edzésekből állnak. Például:
Hétfő: Két óra csuklózás
Kedd: Akadálypálya, egy 3,2 kilométeres futással követve
Szerda: 1,6 kilométer óceánúszás
Csütörtök: 5 kilométeres futás
Péntek: Lumpkin Park–Blue Inlet futás, ami csak kábé 16 kilométer, de a hőség és a páratartalom
miatt száznak érzed
Új voltam akkor a keleti parton, a nyugati parti Egyes SEAL Csapatból érkezve. A keleti parti
SEAL-ek Hollywood Békaembereknek hívtak bennünket, vagy Nyugati Parti Nyamvadtaknak, ami egy
kedveskedő kifejezés minden nyugati parti SEAL-re. Egyik nap a Lumpkin Park futásról kérdeztem…
és ezt a magyarázatot kaptam:
„Amint kiraktak a Lumpkin Park rajtvonalnál, van egy kis ösvény, ami átvezet a parkon. Csak kövesd azt az ösvényt, és menj át egy megjelölt sekély mocsáron. A mocsár másik végén az 5. utcánál
fogsz kikötni. Kövesd az 5. utcát, amíg kiérsz a Rio Drive-ra. Amint elérted a Rio Drive-ot, fordulj
jobbra és fuss tovább azon az úton. Látni fogsz néhány magas épületet a távolban. Tarts arra. Választhatsz, hogy a parton futsz a homokban, vagy a deszkasétányon, ami a partot követi. Fuss, amíg eléred a
Blue Inlet torkolatát a legvégén. A csapatbusz ott fog várni, hogy visszavigyen mindnyájunkat a bázisra.”
Párás és forró nyár volt. Mind felszálltunk a csapatbuszra, és elmentünk a Lumpkin Parkhoz. Amikor mind végeztünk az izmaink rövid nyújtásával, megkezdtük ezt az eszement futást. Mint mindig, a
gazellák elindultak. Ezek a fiatal srácok frissen a SEAL kiképzésről, akik a legjobb formában vannak,
melyben valaha is lesznek életükben. Úgy döntöttem, óvatos iramot diktálok, mivel nem voltam biztos
az útvonalban, amelyet futottam, s mivel a nyugati partról jöttem, biztosra vettem, hogy olyan útbaigazítást kaptam ehhez a futáshoz némelyik keleti parti SEAL-től, amiben nem lehet megbízni.
A Lumpkin Park tele volt fákkal, sűrű aljnövényzettel, magas páratartalommal és harminc fokos
hőséggel. Mivel nem volt hűsítő szél, csorgott rólam a verejték. A futás a sekély mocsárban némileg
frissítő volt, de a szúnyogok, böglyök és vízi mokaszinkígyók idegesítőek voltak – és arra motiváltak,
hogy húzzak a búsba onnan.

Amikor kijöttem a Lumpkin Parkból, az 5. utcára érkeztem. Ezen az úton futottam, amíg kiértem a
Rio Drive-ra. Amint ráfordultam a Rio Drive-ra, a távolba néztem, s pár magas épület tetejét láttam ott,
pontosan, mint mondták. Miközben melegem volt és vert a víz, azok az épületek olyan távolinak tűntek, mintha Floridából New Yorkba futottam volna! Amikor elértem azt a partterületet, melynek a
deszkasétány tapadt az egyik oldalához, megláttam a fiatalabb srácok közül néhányat elől – póló nélkül, az izmaikat feszítgetve, és a csinos csajokat fürkészve a parton. Amikor öreg vagy, mint én, viselj
pólót!
Senki nem futott mellettem, mert ha úgy lett volna, kiszívtam volna minden levegőt a tüdejükből,
úgy ziháltam. Kezdtem azt gondolni magamban: Mi a bánatnak kell tizenhat kilométert futni? Haszontalannak tűnt.
Arról nem beszélve, hogy rövidnadrágot és futócipőt viseltünk. Néhányunk pólót viselt, mivel
fogytak a hatos csomag sörök, a gazellák kocka hasával ellentétben, de felszerelés nélkül mi értelme
volt? Aztán belém hasított még egy gondolat. Ha valaki értelmet akar adni ennek az értelmetlen futásnak, viseljen valami harci felszerelést. Tudod: harci bakancsot, álcamintás zubbonyt, nadrágot, málhaövet (ez tartja a vizes kulacsaidat, a késedet, a tárakat a lőszerednek, a tájolódat meg az eü csomagodat), és egy hátizsákot benne kábé húsz kilóval. Elvégre SEAL-ek vagyunk, és harcra készülünk. Nem
olimpiai maratonfutók vagyunk!
Amikor elértem a Blue Inlet torkolatát, fáradt voltam. Nem én értem célba utolsóként, de majdnem. Ahogy mind ott álltunk, sok olyan „fáradtnak látszol, vénember” pillantást kaptam a fiatal srácoktól. Ezért álltam a buszon visszafelé menet.
Az egyik fiatal srác azt mondta:
– Hé, főaltiszt, leülhetsz a helyemre.
Ránéztem és csak annyit mondtam:
– Nem, kösz. Úgy nézel ki, mint akinek nagyobb szüksége van rá, mint nekem.
Ez kiváltott néhány nevetést. Igazából azonban, ha leültem volna, nem hiszem, hogy a lábaimban
lett volna erő megint feltolni a testemet.
Miután három hónapig csináltam ezeket a heti értelmetlen futásokat, kitaláltam egy tervet, hogy
megszabaduljak ettől az elmebajtól. Mivel volt egy városi busz, mely a Rio Drive-ról a Blue Inlethez
vitt, egyszerűen pénz és időzítés kérdése volt az egész. Miután átfutottam a „Pokol témaparkon”, úgy
döntöttem, a futók bolyának végén fogok lézengeni, hogy senki ne vegye észre az eltűnésemet. Amikor
elértem a buszmegállót a Rio Drive-on, felszálltam a buszra és a Blue Inletig utaztam. Amint megérkeztem a Blue Inlethez, látószögön kívül sunnyogtam, amíg a szokásos helyem a bolyban el nem érkezett, aztán csatlakoztam hozzájuk. Ne feledd: Ha nem csalsz, nem próbálkozol!
Miután kábé egy hónapig csináltam (és élveztem) ezt, felszálltam a buszra egy végzetes napon és a
parancsnokomat is a buszon találtam. Mindketten egymásra néztünk, azzal a „ráfaragtam” mosollyal
mosolyogtam, s mindketten rögtön leszálltunk. Aznap rendkívül hosszú volt a futás. Mindketten együtt
értünk célba a hosszú, néma futáson. Amikor felszálltunk a csapatbuszra a Blue Inletnél, a péká azt
mondta:
– Főaltiszt, amikor visszaértünk a csapatkörletbe, látni akarom az irodámban.
– Igen, uram! – feleltem. Tudtam, a farpofáim veszíteni fognak némi súlyt ma.
Amikor beléptem a péká irodájába, azt mondta:
– Főaltiszt, el akarja mesélni nekem, miért szállt buszra, amikor mindenki más végigcsinálta az
egész futást?
Vigyázzban állva, így feleltem:
– Mert senki másnak nem jutott eszébe, uram.

– Szóval, főaltiszt, azt mondja, kezdeményezőkészséget mutatott?
– Igen, uram, így igaz, uram.
– Nos, főaltiszt, mivel úgy érzi, az én elképzelésem a futásról nem éri meg az idejét, mondjon meg
nekem valamit, kérem. Mit szeretne csinálni egy pénteki edzésen? Röplabdázni? Vízilabdázni? Vagy
csak szeretne lustálkodni és néhány tiszttel masszíroztatni a lábát?
Azt gondolva magamban, hogy az utóbbi nem is olyan rossz, inkább az eredeti gondolatommal válaszoltam ennek a pénteki futásnak az elmebajáról:
– Uram, minden tisztelettel, mikor látott utoljára valakit is harcban rövidnadrágot és futócipőt viselni póló nélkül? Uram, mi SEAL-ek vagyunk. Úgy érzem, az embereknek harci felszerelést kellene
viselniük. Harci bakancsot, álcamintás zubbonyt, nadrágot kellene viselniük, a málhaövüket és egy hátizsákot benne vagy húsz kilóval, aztán így futni, aminek nem kell tizenhat kilométeresnek lennie. Hat
és fél kilométer a Lumpkin Parkon át elég futás lenne. Úgy érzem, ezt kellene csinálnunk pénteki
edzésnek, uram. Mindig harcra kellene készülnünk.
A pékám gonosz vigyorral nézett rám.
– Rendben! Mondja meg az embereknek, hogy mostantól minden pénteken ez lesz, amit mind csinálni fogunk, és mondja meg az embereknek, hogy a maga ötlete volt.
– Igen, uram – feleltem.
Miközben leléptetett, azt gondoltam magamban: Ez tényleg tudja, hogyan tegyen népszerűvé. Jó
ideig utáltak, amiért kinyitottam a nagy számat és egy durva futást még nehezebbé tettem. De az remek
volt ebben a változásban, hogy a fiatal gazellák többé nem futottak a boly élén, nem is futottak a puha
homokban a parton, hogy lenyűgözzék a csajokat, mivel nem voltak csajok a mocsárban. Az idősebb
srácok voltak azok, akik most velük együtt értek célba vagy néhány lépéssel előttük! Miért? Talán az
idősebb srácok tudják, hogyan diktálják maguknak a tempót, amikor le vannak terhelve. Vagy lehet,
hogy csak azért, mert az idősebb srácok jobban tudnak csalni, mint a fiatalabbak!
Mindenesetre igazi seggfejnek néztek, amiért a pénteki hosszú futást megváltoztattam tengerparti
csajnézésről mocsári halálvágtára.
Ez a harag kézzel foghatóvá vált egyik nap, amikor nekiláttam felhúzni a harci bakancsomat. Beledugtam a lábamat a bakancsba, s míg a buszon voltunk útban a Lumpkin Parkhoz, hogy megkezdjük
a harci futást, nagyon viszketni kezdett a lábam. Topogni kezdtem, hogy próbáljam enyhíteni a viszketés. Azonban bármit csináltam, nem vált be, s egyre rosszabb lett. Levettem a bakancsomat és megráztam, hogy azt lássam, finom vörös por jött ki belőle. Ekkor már fájdalmasan viszketett a lában. Úgy
tűnt, egy viszketőporos visszavágó célpontja lettem! A srácok mind röhögtek, miközben visszavettem a
bakancsot. Visszamosolyogtam mindnyájukra és azt mondtam:
– Uraim, kinyitottátok Pandora szelencéjét.
Eltartott egy ideig, de miután átfutottam a mocsár kábé fél méteres vízén, végül elmúlt a viszketés.
Hú, de jó érzés volt!
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ŐRSZOLGÁLATBÓL LETT KITOLÁS…
VELEM!
Legénységi állományúak lévén a katonaságban, mind kivesszük a részünket őrszolgálat adásából valahol. A SEAL csapatokban mi valamelyik bázison részesülünk benne, ahol állomásozunk és kiképzésen
veszünk részt. Mindig alig vártam az egyhetes tábori őrszolgálatot a kaliforniai sivatagban, ahova mind
mentünk kiképzésre.
Mi volt a vonzerő? Nos, remek volt, hogy megszabadulj mindentől, ami „hivatalos” a nyugati parton, és hogy a magad ura legyél anélkül, hogy bárki is megmondaná neked minden nap, mit csinálj.
Más szavakkal: semmi felnőtt felügyelet. A tábori őrszolgálathoz csak az kellett, hogy a tábor őrzött
legyen és semmit ne lopjanak el. Azon túl az időd a tiéd volt!
Mivel az őrszolgálat a félreeső sivatagi táborban mindig megkövetelte, hogy legalább két SEAL
őrizze a tábort (ez biztonsági okokból volt, bár nem vagyok biztos benne, kinek a biztonságát féltették),
segített múlatni az időt, ha egy SEAL társsal voltál, aki kicsit paranoiás volt és azt hitte, mindig jönnek
érte a „rosszfiúk”. Remekül szórakozhattál egy ilyen srác közelében. Ross volt a tipikus poszttraumás
stressz zavaros srác, akivel sokat szórakozhattál, és az ő rovására.
Ross a párnája alatt pisztollyal aludt, fegyvert vitt magával a zuhanyzóba, és elrejtett egy kést a
hűtőjében, a sör mellé.
Egyik nap, míg mindketten kint voltunk a sivatagi táborban, Ross azt mondta nekem, elviszi a
dzsipet a városba és vesz valami kaját. Mivel a város jó egy órányira volt, tudtam, jó ideig nem jön
vissza; ez bőséges időt adott nekem, hogy megvalósítsak egy durva tréfát, amit kiterveltem.
Összeszedtem néhány dolgot a durva tréfámhoz. Semmi komoly, csak pár apróság, mint feketelőpor robbanóanyagnak, pévécécsövek, rádió adó-vevők, egy törülköző meg néhány homokzsák. Összeállítottam három robbanótöltetet és elhelyeztem a tölteteket közvetlenül a főkapun kívül, ahol minden
járművet le kellett parkolni – és annak a helynek a közelében, ahol Ross leparkolja majd a dzsipet, a
SEAL kiképzőtáboron belül.
Minden robbanótöltetet a parkoló mellé helyeztem homokzsákok mögé (mivel ez csupán tréfa volt,
és nem akartam, hogy Ross megsérüljön). Mindegyiket álcáztam, nehogy észrevegye a robbanótöltetek
helyét. Élesítettem mindhárom robbanóeszközt, aztán vártam, hogy Ross visszatérjen. Vihogva, mint
egy gyerek, önkéntelenül is elképzeltem, hogyan fog reagálni Ross a robbanásokra.
Hallottam a távolból az ismerős motorhangot jönni a katonai terepjáróból, amit Ross vezetett, s
önelégült mosolyra görbült a szám. Miközben a támadóállásomban ültem egy nyugágyon egy sörhűtővel, szépen elbújva egy vasfa alá, és ami még fontosabb, Ross látószögén kívül, figyeltem, ahogy behajtott a parkolóhelyre a dzsippel. Ross leállította a motort; aztán fogta a két élelmiszerbolti kajás
szatyrát és lépkedni kezdett a táborépület főbejárata felé. Gyerekes vigyorral a képemen, elműködtettem az első robbanótöltetet a rádió detonátorommal, és mint ahogyan ki lett képezve, Ross elvetődött a
porba. Ekkor elműködtettem a másik két robbanótöltetet, míg Ross gurult néhányat és gyorsan fedezékbe kúszott. Miközben a homokban hevert, várva a támadást, ami sosem következett be, felfogta, hol
van és felkiáltott:

– Allmon! A kurva anyád!
Hangosan felnevettem Ross reakciójára, s miközben Ross közeledett hozzám, visítani kezdtem a
röhögéstől. Rosst tej- és tojásfoltok borították a zubbonyán, miután a földre vetődött az első robbanás
alatt. Nyilván dühös volt rám, de nem érdekelt… egyszerűen túl vicces volt!
Végül pénzt adtam Rossnak a kárba ment élelmiszerért és mondtam neki, hogy visszamehet a városba kaját venni. Metsző pillantással válaszolt:
– Kapd be, Allmon.
De a harc csak most kezdődött.
Aznap éjjel, miközben Ross aludt (tudom, fasz vagyok), elővettem egy gránát szimulátort, amit kiképzési gyakorlatokhoz használtunk. Ez egy dinamitrúd egynegyedénél kicsit kevesebbel volt egyenlő,
és beraktam az ágya alá. Az időzítőt tíz percre állítottam, aztán távoztam a hálókörletünkből. A küszöbön álló robbanásra várakozás több lett, mint amit el tudtam viselni, s egy rövid pillanatig átfutott az
agyamon egy hülye gondolat: Menjek be és állítsam le az időzítőt? Aztán elmúlt az aggodalom. Fenét!
Ez vicces lesz! Végül is ő barát és SEAL testvér; meg fogja érteni a poént.
Vártam, hogy visszaszámoljon az időzítő… Eltelt tíz perc és nem történt semmi. Semmi robbanás.
Vártam tizenöt percet… Húsz percet… amíg el nem telt harminc perc és még mindig semmi. Fenébe;
úgy véltem, biztos rossz az időzítő. Úgy döntöttem, reggel kicserélem, aztán elműködtetem, amikor
Ross a zuhanyzóban lesz.
Visszamentem lefeküdni, s miközben az ágyamon pihentem azon mosolyogva, hogy mit fogok
csinálni Rosszal reggel és hogyan fog reagálni… BUMM! Olyan gyorsan ugrottam fel az ágyamon,
hogy bevertem a fejemet a fölöttem lévő ágyba. Ross nevetését hallottam a szavak között, ahogy megkérdezte:
– Ez hogy tetszett, Billy?
Remek, Ross visszavágott nekem, s most világos volt, hogy hosszú és álmatlan hét lesz ez az őrszolgálat!
Reggel, mialatt a reggelit ettük, mindketten egymásra néztünk, bólogatva azzal a „ha harc, hát legyen harc” tekintettel. Lehet, hogy Rossnak poszttraumás stressz zavara volt, de ugyanakkor fondorlatos humorérzéke is. Mindketten egyetértettünk, hogy csak egy szabály lesz: Senki nem sérül meg testileg egyik csínyünktől sem. Elég korrekt.
A napjaink a lőterek szemrevételezésének, fel nem robbant robbanótöltetek helyben való felrobbantásának és más SEAL kiképzési feladatokhoz készíteni szükséges céltárgyak építésének világias
feladataival teltek. Hosszú, izzasztó és unalmas munka volt. Így amikor végeztünk, ahogy mondják:
havajdizsinapfény következett. Eljött az idő, hogy hátradőlj, lazíts, filmet nézz, vagy… célba vedd a
SEAL testvéredet.
Minden nap feszültséggel teli volt, mivel mindketten résen voltunk, mert akárhová mentünk,
akármit csináltunk, akármit vettünk fel, akármilyen ajtót nyitottunk ki, akármilyen villanyt kapcsoltunk
fel… sosem tudhattuk, mi fog elműködtetni valamiféle robbanótöltetet!
Na, a SEAL-ek ugyanúgy szeretik az otromba tréfákat, mint bárki más – tekintsd magadat unalmas
személynek, ha te nem –, azonban amikor „résen” kell lenned heti hét napon, napi huszonnégy órában,
tudván, célba vettek egy robbanótöltettel, mely bármelyik pillanatban elműködhet, nos, az rendesen
elhasznál.
Míg Ross kint gyakorolt valamit a mesterlövész lőtéren, én a MASH-t néztem a tévében, nevetve
Klingeren, aki női ruhát viselt a mozgó tábori sebészeti kórházban. Az a pillanat volt az, amikor kigondoltam egy agyafúrt tervet Ross ellen. Ross mindig szerette a reggeli bélmozgást, így arra gondoltam,
mi lenne jobb hely egy robbanótöltetnek, mint az álmennyezet – a vécé fölött? Így míg Ross a szűkebb

lövéscsoportokon dolgozott a mesterlövész lőtéren, óvatosan telepítettem egy kis robbanótöltetet az
álmennyezetbe a fürdőszobánkban, a vécé fölé.
Másnap reggel, amikor Ross bement a fürdőszobába, én csak ültem a tévészobában, a leleményességemen kuncogva. Nem kellett sokáig várnom, hiszen amint úgy éreztem, hogy Ross ellenőrizte a területet, ahol a következő húsz percet tölteni fogja, és amikor úgy éreztem, kényelembe helyezkedett,
megnyomtam a gombot a rádió gyújtókészülékemen… BUMM! Közvetlenül utána nem hallottam
semmit. Amikor viszont Ross kijött a fürdőszobából és belépett a tévészobába, ahol álltam, fehér por
borította, ami a mennyezetburkoló lapokból záporozott rá. Nagyszerű látvány volt! Nagy vigyor volt a
képemen és azt mondtam:
– Megvagy!
Ross hosszan és keményen nézett rám, miközben bólintott. Aztán egy szó nélkül sarkon fordult és
visszament a fürdőszobába befejezni a reggeli feladatát.
Másnap mindkettőnkön jelei mutatkoztak az alváshiány miatti kimerültségnek. Továbbra is keresődtem, megnézve mindent botlódrótok, nyomólemezek, rádió vevőkészülékek és bármi után, ami úgy
látszott, elműködtethet egy robbanótöltetet. Kezdtem jól érezni magam a felderítő képességem miatt,
mert időről időre találtam egy nyomólemezt, botlódrótot, rádió vevőkészüléket, vagy egy mozgásérzékelőt, és hatástalanítottam az eszközt. Ross láthatóan dühös volt rám, amiért megtaláltam az eszközeit.
Súlyosbítottam a helyzetet azzal, hogy szekáltam a hanyagsága és az agyafúrt leleményesség hiánya
miatt, mondogatva neki, hogy továbbképzést kellene vennie rögtönzött robbantótaktikákból.
Másnap végeztünk az őrszolgálattal, és befejeztük a „feladatok átadását” az új SEAL őröknek,
akik elfoglalták a helyünket. Elbúcsúztunk tőlük, és mondtam Rossnak, hogy jól viseli a vereséget. Beintett nekem, és elszáguldott a furgonjával, én meg elhajtottam a kocsimmal. Pine Valleyben megálltunk egy kávézónál, hogy harapjunk egyet. Ross nevetett a durva tréfáinkon, ahogy én is. Jó buli volt
és remek emlékek lettek később.
Amikor végeztünk a kajával, Rosszal a járműveinkhez mentünk és elindultunk San Diegóba. Ross
furgonja előttem volt, s miközben a főúton haladtunk, egy állami rendőrségi ellenőrzőponthoz értünk.
Ross lehúzódott és beszélt a járőrrel. Néhány pillanat múlva Ross továbbment bármilyen probléma nélkül. Beálltam az ellenőrzőpont közepére; abban a pillanatban nagyon hangos BUMM!-ot hallottam.
Szentségit, Ross! Kirángattam a kocsimból és megbilincseltek. A rendőrök átkutatták a kocsimat
robbanóanyagok és fegyverek után. Megkérdeztem a rendőröktől, mi az ábra. A rendőr, akivel Ross
beszélt, azt mondta, az előttem lévő sofőr azt állította, robbanóanyagokat és fegyvereket vittem ki a
sivatagba (igaz megállapítás, de nem úgy, ahogy ez az állami rendőr gondolta). Közöltem a rendőrrel,
hogy ő meg én együtt dolgozunk és ez csak egy tréfa volt. A rendőrök azonban nem nevettek. Tájékoztattak, hogy lefoglalják a kocsimat.
A káosz közepette sok érdekes emberrel kellett beszélnem a Kaliforniai Közlekedésrendészeti
Osztálytól robbanóanyagok és fegyverek szállításáról. Miután átkutatták az egész autómat és nem találtak semmit, tovább kérdezgettek és kapcsolatba léptek a parancsnokommal is (Fogtam a Schultz őrmester jelmondatot és ismételgettem: „Nem tudok semmit”).
Hét óra telt el lassan, mire végül elengedtek. De csak miután alaposan megmotoztak, kihallgattak,
lefényképeztek és aláírattattak velem mindenféle dokumentumot a vallomáshoz, amit tettem.
Ez jó volt Ross! Arra az esetre, ha tudni szeretnéd, nem vagyunk kvittek, noha évek teltek el. A
harc még mindig harc!
És igen, teljesen megérte.
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MEGFÁJDULT A LÁBAD A FUTÁSTÓL?
PRÓBÁLD KI A KÚRÁT, AMIT A SEAL-EK
HASZNÁLNAK
A fiamnak van néhány hiszékeny barátja, aki bevesz mindent, amit egy SEAL mond, lényegében mindenről. Elvégre mindenki tudja, hogy a SEAL-ek lényegében mindent láttak és csináltak. Isten a tudója,
némelyik olyan sztorihoz nehéz méltónak lenni! A SEAL lét olyan elismerést hoz, amilyet Davy
Crockettnek kellett elviselnie, amikor a baromságokat hallgatta önmagáról azzal kapcsolatban, hogy
miket csinált életében.
Egyik nap, míg vacsorázni mentünk a fiammal meg néhány barátjával, a fiam barátja, Nick azt
mondta nekem, a haditengerészetbe akar menni, és SEAL akar lenni. Ránézve erre a fiatalemberre, aki
annyira áhítozott rá, hogy szolgálja a hazáját és egy olyan szakmában, amely oly sok személyes áldozatot követel, megkérdeztem tőle:
– Tényleg biztos vagy benne, hogy ez az, amit csinálni akarsz?
Nick kidüllesztette a mellkasát és büszkén felelte:
– Igen, uram, Mr. Allmon, biztos vagyok!
Önkéntelenül is mosolyogtam az ilyen hazafiságon.
– Nick – mondtam –, mivel készíted fel magad az életre a SEAL csapatokban?
Nick az arcán egy kis vigyorral nézett rám.
– Hát – mondta –, edzek minden nap. Sokat úszok a szabadidőközpont medencéjében, de nem sokat futok, mert horzsolások lettek a talpamon.
– Horzsolások? – kérdeztem. – Hogy a fenébe lettek horzsolások a talpadon?
– Nem tudom. Azt hiszem, túl keményen érte a lábam a földet, amikor futottam.
– Hát hogyan futsz? Odavágod a lábadat a földhöz? Biztos hülyén festesz az ujjatlan pólódban
meg a szűk rövidnadrágodban, miközben végigtrappolsz az úton.
Nick nem mulatott jól, amikor a barátai elkezdték gúnyolni, felkapva a karjaikat, mint egy pitiző
kutya, aztán közösen trappolva az asztal alatt.
A barátaira nézve, Nick tiltakozott:
– Nem úgy futok! Mr. Allmon, azt hiszem, attól van, hogy a talppárnámon futottam, és most túlságosan fáj, hogy fussak rajta.
Visszanézve, nem kellett volna a „talppárnámon” megjegyzést annyiban hagynom, de fene vigye –
úgy éreztem, már eleget zaklatták a társai nyilvánosan.
Nick aztán rám nézett és megkérdezte:
– Mr. Allmon, tud valamit, amit tehetnék, hogy megszabaduljak a fájdalomtól, hogy visszatérhessek a futáshoz?
Némán ültem egy pillanatig, aztán komolyan Nickre néztem és azt mondtam:
– Ha tényleg komolyan gondolod a fájós lábad kikúrálását, csinálhatod azt, amit a többi SEAL csinál, amikor olyan problémájuk van, mint neked. Ez nagyon régi gyógymód, ami egyik SEAL-től a má-

sikra öröklődik. Nick, ez a kúra sok éve létezik, de gondosan be kell tartanod ezeket az utasításokat.
Venned kell három nagy üveg savanyú káposztát; üvegnek kell lennie és nem konzervnek. Öntsd mind
a három üveg savanyú káposztát egy nagy fazékba és párold – ne forrald – egy óráig a tűzhelyetek tetején. Adj hozzá szűrt vagy palackozott vizet, hogy fenntartsd az eredeti folyadékszintet a fazékban. Fontos, hogy ne csapvizet adj hozzá; szűrt vagy palackozott víznek kell lennie. Miután egy óráig pároltad a
savanyú káposztát, hagyd harmincöt fokra hűlni, aztán áztasd a lábadat a savanyú káposztalébe harminc percig naponta kétszer. Két hétig kell ezt csinálnod szünet nélkül. Megértetted?
– Igen, uram, Mr. Allmon, megértettem. Az kikúrálja a fájdalmat a lábamból?
– Ki – bólintottam –, de csak ha követed ezeket az utasításokat, Nick.
A fiam minden nap felhívta Nicket, hogy meggyőződjön, párolt savanyú káposztalébe áztatta a lábát. Örömömre, Nick állta a szavát. Igazából annyira áztatta a lábát, hogy a felesége megkérte, a házon
kívül áztassa, mivel nem bírta tovább elviselni a párolt savanyú káposzta szagát.
Úgy esett, hogy közelgett az évenkénti SEAL csapat gyűlésünk; a fiam meghívta Nicket, hogy jöjjön vele, mivel ez családi nap volt. Nick sokat beszélt a SEAL testvéreimnek a vágyáról, hogy SEAL
legyen, és az elkötelezettségéről a gyógymód iránt, amit a fájó lábára adtam neki. Remek volt figyelni
Nicket, aki lelkesen magyarázta, hogyan követte az utasításaimat, hogy hogyan készítse el és használja
a savanyú káposztalevet a fájós lábához. A SEAL testvéreim Nickre néztek és nevettek.
Végül az egyik SEAL testvérem azt mondta:
– Nick, ne vedd szívedre ezt a tréfát. Nem te vagy az első áldozata Allmon főaltiszt csínyeinek.
Nick láthatóan megdöbbent.
– Tréfa? Ez tréfa volt? Istenem, olyan hülyének érzem magam!
Nick dermedten csóválta a fejét hitetlenkedve, hogy rászedte valaki, akit csodált és tisztelt.
Hogy gyógyítsam a sebzett egóját, felkiáltottam:
– Hé, Nick, most is szeretlek!
Értesülve, hogy mit műveltem a férjével, Nick felesége sem volt odáig értem és azt mondta:
– Legközelebb hagyjon ki engem a hülye tréfáiból, kérem.
Hát persze, hogy… nem!
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ARANYERED VAN? PRÓBÁLD KI EZT AZ
ŐSI KÍNAI GYÓGYMÓDOT
Igazán furcsának találom, hogy amikor egészségügyi tanácsról van szó, az emberek a barátaik tanácsát
kérik orvosé helyett. Amikor egészségügyi tanácsért keresnek meg, úgy érzem, nem az én hibám, hogy
alávetik magukat a javasolt kezeléseimnek, akármi is legyen az, ami meggyógyítja őket. Hé, nem vagyok én orvos!
Az igaz, hogy az embernek nem kell orvoshoz futni minden kis problémával, ami az emberi testtel
történik az évek során. Némelyik ilyen problémához tanácsot kérhetünk és kérünk is barátainktól és
szeretteinktől – amíg a tanácsnak van értelme.
Kérdezd csak meg Waltert a barátságos egészségügyi tanácsomról. Walter eljött hozzám, és valami okból kifolyólag úgy érezte, bizalmasan közölnie kell velem, hogy nagyon csúnya aranyere van. Azt
hiszem, olvasta az első könyvemet és tudta, meg fogom érteni és igazán törődni fogok a fájdalommal,
amit érzett, és tudni akarta, mi lenne a legjobb kezelés egy ilyen problémára.
Walterre nézve, és tudva, milyen fájdalma volt, elmondtam neki, hogy két választása van.
– Először is, vásárolhatsz egy tubus Preparation H-t vagy… ha szeretnéd meggyógyítani ezt a
problémát, hogy soha többé ne jelentkezzen megint hátralevő életedben, kipróbálhatod a következő ősi
kínai módszert ennek a fájdalmas problémának a meggyógyítására.
Walter a szemében reménnyel nézett rám.
– Úgy érted, van egy ősi gyógymód erre, és soha nem jön vissza?
– Úgy van, Walter.
– Mondd a gyógymódot!
– Nos, ez a gyógymód kicsit furán fog hangzani, de mi nem hangzik furán, ami Kínából jön? Emlékezz, hogyan nevetett mindenki, hogy tűvel gyógyítják az emberek betegségeit és nevetségesnek ítélték! De most elfogadott gyógyászati mód, ami emberek millióin segít minden nap.
– Igaz – mondta Walter. – Akkor az akupunktúrához kell fordulnom?
– Nem, Walter, ez a kúra sokkal egyszerűbb. Azonban nagyon gondosan követned kell az utasításokat, vagy a kúra nem fog működni.
Walter lelkesen bólogatott.
– Készen állok! Mondd, hogyan szabaduljak meg ettől a nyavalyától?
– Oké, Walter, először is, vásárolnod kell egy üveg kapros savanyú uborkát, de nem akármilyen
üveg kapros savanyú uborkát. Nagyon fontos, hogy az uborkának a kaliforniai Imperial Valleyben kellett
teremnie, mivel az ugyanazon a szélességi fokon van, mint Kína. Az uborkák nem lehetnek vastagabbak a hüvelykujjadnál, és nem hosszabbak tíz centinél. A levet ki kell öntened az üvegből és fekete teával pótolnod. Álljon az uborka abban a teában huszonnégy óráig, mielőtt használod. Öntsd ki az
üvegből a fekete teát, aztán töltsd meg az üveget fekete tea és tiszta olivaolaj keverékével, ami főzve
lett, de nem forralva. Az uborkának az üvegben kell állnia huszonnégy óráig, hogy beszívja a keveréket.
Figyeltem a képzeletbeli ellenőrzőlistát, ami készült Walter fejében, miközben gondosan figyelt
minden szavamra.

– Huszonnégy óra után – folytattam –, mielőtt este lefekszel, vegyél ki egy uborkát és mártsd extra
tiszta olivaolajba, aztán dugd a végbeledbe. Hagyd bent a reggeli bélmozgásodig. Ezt meg kell tenned
minden este hét napig, hogy az uborkák végleg meggyógyítsák az aranyeredet.
– Mire jó a fekete tea? – kérdezte Walter.
Elmagyaráztam, hogy gyulladáscsökkentőként hat, amikor az uborka és a tiszta olivaolaj gyógyító
tulajdonságaival kombinálják.
– Hű – mondta Walter várakozó mosollyal –, azok a kínaiak aztán értik a dolgukat!
– Jól mondod, Walter. Furán hangzik, de tényleg használ, és nekem egyszer se jött vissza, miután
csináltam.
Egy héttel később, a „kezelés” hetedik napjának végén, Walter felhívott és közölte, hogy még
mindig aranyere van, de most elkezdte vér nyomait felfedezni, ami a végbeléből jött. Csipetnyi bűntudatot érezve, mondtam Walternek, hogy jobb lesz elmennie a sürgősségire és beszélnie az orvosoknak
a kínai gyógymódról, amit használt, hogy jobban azonosíthassák a problémáját, mert talán ez nem csak
egyszerű aranyér.
Amikor Walter bement a sürgősségire, elmesélte, hogy egy csomó orvos meg ápolónő ment be,
hogy lássák őt, amint többször is elmagyarázta az „aranyér elleni ősi kínai gyógymódot”, amit javasoltam. Mondani sem kell, Walter elátkozott a mobiltelefonján. Bár ott lehettem volna!
Walter már nem kér tőlem egészségügyi tanácsot, ami igazán kár, mivel ki akartam próbáltatni vele a tuti súlyvesztő kezelésemet.

