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Ди ле ри ко ка и на из Ју жне Аме ри ке на ле ћу на не при јат но из не на
ђе ње док јур ца ју кроз Ка рип ско мо ре бр зим чам ци ма – елит ни 
тим хе ли коп тер ских снај пе ри ста до ла зи из Ма ја ми ја да их за у ста
ви. Наш са рад ник Џо на тан Френ клин од ла зи у је ди ну аме рич ку 
ле те ћу снај пер ску је ди ни цу

Снај пе ри  
С мо ра
Фото: мортен андерсен
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Сун ча ног је се њег да на, 482 ки ло ме
тра од оба ле Гва те ма ле, по руч ник 
Ден Ро бертс спре мао се за бор бу у 

свом ма лом хе ли коп те ру аме рич ке обал ске 
стра же. У зад њем де лу хе ли коп те ра MH
68A Stin gray, ни шан џи ја Ен дру Кре мер, 
стар 30 го ди на и за тег нут као ма ра то нац, пу
нио је пу шку ка ли бра 50. Сва ки ме так био 
је де бео и ду га чак као хот дог и до вољ но 
сна жан да про би је пет цен ти ме та ра че ли ка. 
Не где у оке а ну ис под њих, бан да на о ру жа
них кри јум ча ра у чам цу с ја ким мо то ри ма 
ју ри ка се ве ру с 1.800 ки ло гра ма ко ка и на. 
Кри јум ча ри су кре ну ли ка оба ли Мек си ка, 
ода кле ће су ро ви и спо соб ни кар тел по сла
ти до циљ ног тр жи шта: но здр ва Аме ри ке.

Ро бертс је био у па тро ли Co ast Gu ard’s 
He li cop ter In ter dic tion Squ a dron (HI TRON), 
елит ног ти ма ко ји има за да так да пра ти и 
на пад не ис по ру ке ко ка и на из Ју жне Аме ри
ке. По што мор на ри ца Сје ди ње них Др жа ва 
не ма за кон ску до зво лу да отва ра ва тру на 
ци вил не бро до ве ко ји од би ју да се за у ста ве, 
они зо ву HI TRON, је ди ну вој ну је ди ни цу 
у Аме ри ци ко ја има одо бре ње да пу ца у 
мо то ре бро до ва – без бед на так ти ка ко ја 
из бе га ва кр ва ви ха ос ко ји тре ба об ја шња ва
ти штам пи или стра ним вла да ма. С ба зом 
у Џек сон ви лу, Фло ри да, хе ли коп те ри су 
нај бе збед ни је и нај е фи ка сни је ору ђе Вој ске 
САД за за у ста вља ње ча ма ца с дро гом, по зна
тих и као Go Fasts, и има ју над ле жност ко ја 
укљу чу је и це ло Ка рип ско мо ре и ис точ ни 
Па ци фик. И док је ма ли број Аме ри ка на ца 
чуо за HI TRON, швер це ри их се пла ше, 
што об ја шња ва ру стич ни али ефи ка сни ка
му фла жни де зен у зе ле ној и пла вој бо ји на 
њи хо вом чам цу.

У Ро бер то вом хе ли коп те ру ра дио је крц
као од оба ве ште ња ко ја је слао шпи јун ски 

авион обал ске стра же и гра нич не па тро ле 
из над њих. Еки па кри јум ча ра – обич но се ља
ци из Ко лум би је или Еква до ра – је два да је 
про шла тре нин ге пре не го што их по ша љу 
из Ју жне Аме ри ке у при ми тив ним чам ци ма 
од 12 ме та ра с мо то ри ма од 800 КС. Све де
ни на ми ни мал ну те жи ну, на па лу ба ма се на
ла зе основ не ства ри – хра на, во да и ко каин. 
По не кад чак и не по не су хра ну.  

„Ја ни кад не бих ни ушао у тај ча мац, али 
они их во зе и по 3.000 до 5.000 ки ло ме та
ра”, ка же пи лот обал ске стра же Ерик Бе лек. 
„Не ки од њих ствар но уме ју да упра вља ју.”

Али чак ни нај ла га ни ји бр зи ча мац се не 
мо же ме рити с хе ли коп те ри ма обал ске стра
же, ко ји ла ко иду бр же од 120 mph. Ка да је 
по руч ник Ро бертс – обри ја не гла ве и др жа
ња ко је иде уз 16 го ди на ис ку ства у во жњи 
хе ли коп те ра за вој ску – ви део ча мац, спу
стио је хе ли коп тер на 23 ме тра и при шао му 
от по за ди из мр твог угла за по са ду. 

„Ако успе мо, ми се по зи ци о ни ра мо та ко 
да шоу поч не под на шим усло ви ма”, об ја

шњава. „Из не на ђе ње и ха ос на па лу би Go Fa
sta увек иде у на шу ко рист, на ро чи то но ћу.”

Док је Ро бертс по ста вљао хе ли коп тер у 
по зи ци ју, ко пи лот Ме креј укљу чио је пла во 
све тло исто вре ме но мо тре ћи кон трол ну 
та блу да би кон тро ли сао бр зи ну и ви си ну. 
Ме креј је укљу чио ме га фон на ле те ли ци 
и на ре дио: „За у ста ви те ча мац, од мах” и 
„De ten gan se aho ra, esto es la Gu ar da Co sta”. 
На тре ну так је по са да бро да ста ја ла по пут 
ста туа. Он да су се бр зо оку пи ли и ор га ни зо
ва ли у ла нац, ба ца ју ћи то ва ре ко лум биј ског 
пра шка пре ко огра де у во ду. За пе ча ћен у 
во до от пор не пла стич не џа ко ве, сва ки па кет 
ко ка и на је био ве ли чи не та шне и вре део 
око ми лион до ла ра, али кри јум ча ри су очај
нич ки све ба ци ли пре ко па лу бе, ко мад по 

ко мад.
На зад њем се ди шту, ни шан џи ја Кре мер 

се спре мао да пу ца  опа сан по ду хват ако се 
узме у об зир да му је ме та од ска ка ла кроз 
не мир но мо ре а да се ње гов хе ли коп тер 
за но си кроз про мен љи ве ве тро ве. Пу ца ње у 
кри јум ча ре дро ге је то ли ко по ли тич ки осе
тљи во да сва ку опе ра ци ју пи лот мо ра стро
го да кон тро ли ше и да ја вља опе ра ци о ном 
цен тру Обал ске стра же пу тем ра ди ја. 

„Мо ра мо бити си гур ни да онај ко ји пу ца 
не на пра ви Ви јет нам од ово га”, ка же Ро
бертс. „Да смо у ма рин ци ма, мо гли би смо са
мо да се спу сти мо до њих и да им смр ви мо 
гла ве че ки ћем, али ово је обал ска стра жа.” 

Док хе ли коп тер ма не ври ше у по зи ци ју за 
пу ца ње, брод је оштро скре нуо, на да ју ћи се 
бек ству. 

„Во зач је био пра ви про фе си о на лац”, се ћа 
се Ро бертс прет ход ног су сре та. „Имао је 
на о ча ре и опре му за ки шу и са мо је гле дао 
ис пред се бе, у сти лу: ‘Не ви дим хе ли коп тер 
ко ји је од мах по ред ме не.’” 

По што је мо ре би ло не мир но, бр зи ча мац 
је од јед ном по ско чио пре ко та ла са и уда рио 
та ко да су мом ци из обал ске стра же оче ки ва
ли да ће се пре по ло ви ти. На сле де ћем та ла
су, ча мац је са вр ше но пре шао пре ко вр ха, а 
он да се наг нуо и за ро нио као ри ба. „Са мо је 
не стао”, ре као је Ро бертс. „Он да смо га ви де
ли ка ко је из ро нио и во зач се и да ље др жи 
за во лан, као да се ни шта ни је до го ди ло.”

Ка да је Go Fast иг но ри сао и по след њи пу
цањ упо зо ре ња, Кра мер је по ста вио пу шку 
у по зи ци ју. На ни ша нио је Ја ма ха мо то ре, 
и пр ви пу цањ је про био ме тал но ку ћи ште, 
уби ја ју ћи мо тор јед ним мет ком. Два пуц ња 
ка сни је и по след њи мо тор је био мр тав. 
Ча мац се за њи хао, не си гу ран и но шен не
мир ним мо рем. „Во зач је јед но став но ди гао 
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ру ке увис”, ка же Ро бертс. „Ми си ја је би ла за
вр ше на, ни ко ни је био по вре ђен, а ко њи ца 
је би ла на хо ри зон ту да од ве де ло ше мом ке 
у при твор. Ово је џентлмен ски рат.”

То ком осам де се тих и де ве де се тих, бр зи 
чам ци су јед но став но бе жа ли од од брам бе
них сна га Сје ди ње них Др жа ва. Хе ли коп те
ри обал ске стра же би ис пра ти ли ис по ру ку 
од о зго, али ни су има ли овла шће ње да 
пу ца ју. Али 1998. обал ска стра жа је убе ди ла 
Ми ни стар ство прав де да из да овла шће ње 
за но ву тех ни ку бор бе про тив дро ге. Сви 
сум њи ви бр зи чам ци у аме рич ким или ме
ђу на род ним во да ма ће од од ти ма по себ но 
тре ни ра них вој ни ка, ко ји ће им при ћи хе ли
коп те ром, до би ти на ре ђе ње да ста ну. Али, 
уме сто да лан си ра ју ра ке те и про јек ти ле 
по пут ави ја ци је, обал ска стра жа је иза бра ла 
суп тил ни је ре ше ње: тре ни ра ни стрел ци ће 
ис па љи ва ти ви со ко ка ли бар ске мет ке у мо то
ре чам ца. Уз про сек од два хи ца по мо то ру, 
сва ки ча мац мо же би ти оне спо со бљен уз 
ну ла ди пло мат ског тро шка. „Јед ног ти па је 
по го дио ле те ћи шрап нел”, ка же ко ман дир 
Џеј сон Черч, ко ји је зву чао ви ше за бри ну то 
не го фру стри ра но док је опи си вао ка ко ис
ку сни кри јум ча ри пру жа ју сво ја те ла пре ко 
мо то ра, иза зи ва ју ћи снај пе ри сте да пу ца ју.

За раз ли ку од дру гих је ди ни ца, у Вој сци 
Сје ди ње них Др жа ва при пад ни ци обал ске 
стра же су ви ше ци ви ли не го ко ман до си, 
та ко да је иде ја о на о ру жа ним хе ли коп тер
ским опе ра ци ја ма про тив ча ма ца од мах иза
зва ла сум њу. Над ле жни у обал ској стра жи 
су се у по чет ку бри ну ли да би ле те ћи снај
пе ри сти мо гли бити го ми ла рас пу ште них 
ка у бо ја. Би ли су у пра ву. Ра ни HI TRON 
пи ло ти, не дав но от пу ште ни из вој ске или 
мор на ри це, би ли су не мар ни хва ли сав ци 
ко ји су ужи ва ли у ни ским ле то ви ма пре ко 
мо сто ва и нер ви ра њу го спо де ад ми ра ла.

Да би сма њи ли ри зик од уби ја ња не ви них 
чам џи ја и по та па ња по но сне исто ри је обал
ске стра же с ми си ја ма спа са ва ња, Ми ни стар
ство прав де и обал ска стра жа су са ста ви ли 
де та љан си стем пра ви ла ко ја ре гу ли шу 
пуц ња ву (ме та мо ра би ти у по кре ту, не сме 
има ти за ста ву, и мо ра би ти осум њи че на за 
швер цо ва ње дро ге). Уз по моћ ових пра ви
ла, HI TRON је по стао моћ но али сла бо 
при ме ће но оруж је. Док сто ти не улич них по
ли ца ја ца и тај них опе ра ци ја по ку ша ва ју да 
ухва те по не ки па кет ов де или ко ји ки ло грам 
ко ка и на та мо, HI TRON пе ца уз вод но, хва
та ју ћи швер це ре док на пу шта ју ко ка ин ске 
ла бо ра то ри је у Ју жној Аме ри ци у опе ра ци ји 
Но ва гра ни ца. 

То ком про те кле де це ни је опе ра ци је HI
TRON до ве ле су до кон фи ско ва ња ко ка и на 
у вред но сти де вет ми ли јар ди до ла ра – око 
10 од сто свег ко ка и на ко ји за пле ни аме
рич ка вла да. Зна се за са мо је дан ча мац у 
исто ри ји ко ји је ус пео да по бег не хе ли коп те
ри ма, во зе ћи ка оба ли ка да су ње го ви про

го ни те љи оста ли без го ри ва. У оста лих 117 
слу ча је ва од 1998. обал ска стра жа је спа зи ла 
Go Fast и HI TRON је сти гао на сце ну, или 
је снај пе ри ста убио мо тор или су се кри јум
ча ри пре да ли.

Али чак и уз ско ро са вр ше не ре зул та те, је
ди ни ца HI TRON има про бле ме с огра ни че
њи ма бу џе та. Док мор на ри ца или ма рин ци 
мо гу да по тро ше и ми ли јар ду до ла ра на ис
тра жи ва ња оруж ја, обал ска стра жа па тро ли
ра це лим Па ци фи ком и Ка рип ским мо рем 
– по вр ши ном ко ја је ве ћа од Сједињених 
Држава – с фло том од осам хе ли коп те ра, од 
ко јих је не ко ли ко обич но на сер ви су. Та ко 
је у прак си це ла та те ри то ри ја – јед на од 
ру та ко јом нај ве ћи део ко ка и на и дру гих 
не ле гал них дро га ула зи у Америку – по кри
ве на са бед на че ти ри хе ли коп те ра. „То је 
као да има те два по ли цај ца која пи шу ка зне 
за пар ки ра ње за це лу на ци ју”, ка же је дан од 
чла но ва по са де HI TRONa.

Упр кос за не мар љи вој опре ми, зва нич ни
ци обал ске стра же придају ве ли ки значај 
опе ра ци ји HI TRON. Они зна ју да, ако не 
бу ду мо гли да пре сре ћу бр зе чам це пре не го 
што уђу у те ри то ри јал не во де, обич но 12 
на у тич ких ми ља од нај бли же оба ле – он да 
је игра из гу бље на. И ма да Ва шинг тон во ли 
да при ча о са рад њи у ра ту про тив дро га, 
си ту а ци ја на те ре ну је мно го ком пли ко ва ни
ја. Пре ма ин тер вју и ма с обал ском стра жом 
и стра ним зва нич ни ци ма за бор бу про тив 
дро га, на вод ни са рад ни ци Мек си ко, Ни ка
ра гва, Ку ба, Ја мај ка и Ве не цу е ла ни су баш 
ко о пе ра тив ни, ка же је дан од офи ци ра обал
ске стра же: „Мек си кан ци су вр ло, вр ло те
шки за са рад њу на ми си ја ма про тив дро ге”. 

Ми си ја HI TRON до дат но је ком пли ко ва
на због рас цеп ка ва ња ко ка ин ског би зни са. 
То ком ка сних осам де се тих, не ко ли ко ве ли

ких кар те ла је во ди ло би знис. Да нас је по
сао де цен тра ли зо ван, пред у зет нич ки и им
про ви зо ван. С бр зим чам ци ма кар те ли иду 
на ста ти сти ку: на сва ких де сет ча ма ца ко је 
кри јум ча ри по ша љу на се вер, би знис план 
ра ди чак и ако са мо је дан или два про ђу по
ред ко лум биј ске мор на ри це, су пар нич ких 
бан ди, ло шег вре ме на и HI TRONa.

До бра вест је да је HI TRON са мо врх вр
ло ду гач ког и углав ном не ви дљи вог ко пља. 
У ко манд ном цен тру на Ки Ве сту, на Фло ри
ди, пред став ни ци CIA, DEA, обал ске стра
же, Стејт де парт мен та и Вој ске Сје ди ње них 
Др жа ва ко ор ди ни ра ју опе ра ци је про тив 
дро га. Мор на рич ки бро до ви из це лог ре ги
о на до ста вља ју ин фор ма ци је о при ме ће ним 
Go Fast чам ци ма и сум њи вим ак тив но сти ма. 

„Ово је спро во ђе ње за ко на, а не ра то ва
ње”, ин си сти ра Едвард Гре и нер, ко ман дант 
HI TRONa ко ји так тич но на зи ва пу ца ње 
из снај пе ра оне спо со бља ва ју ћом ва тром.  
Ка да сам га пи тао о ко ли чи ни ко ка и на 
ко ји се за пле ни или уни шти као ре зул тат 
HI TRONa, Гре и нер се на сме јао: „Ка да нас 
ви де, мно ги од тих мо ма ка ће про ба ти да 
ба це то вар ка ко би по ку ша ли да по бег ну. 
Ако има ју 3.000 ки ло гра ма у па ке ти ма по 
25 ки ла, то је мно го па ке та”.

Док се кри ти ча ри ра та про тив дро га фо
ку си ра ју на ве ли ке ко ли чи не ко ка и на ко ји 
ни је пре срет нут – или на ста бил ну це ну 
ко ка и на, или на ла ко ћу с ко јом кри јум ча ри 
на ла зе но ве пу те ве – HI TRON до но си 
не што што вре ди ви ше од са мог ко ка и на: 
по са ду. По што их ухап си обал ска стра жа, 
осум њи че ни швер це ри се пре да ју аген ти ма 
FBI и DEA ко ји ра де с Па на ма Екс пре сом 
– оба ве штај ном опе ра ци јом осно ва ном 
2000. Pa nEx пред во ди по моћ ник др жав ног 
ту жи о ца Сје ди ње них Др жа ва Џо зеф Ра да, 
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ко ји ти хо оште ћу је тр го ви ну ко ка и ном у 
ма сив ним ко ли чи на ма. Откад је Pa nEx лан
си ран, са да стал ни тим ис тра жи те ља – уз 
по моћ чи та вог во да до у шни ка – ухап сио је 
пре ко 1.000 осум њи че них тр го ва ца дро гом 
и за пле нио 54 то не ко ка и на. 

Ра де ћи из кан це ла ри је ту жи о ца Сје ди ње
них Др жа ва у Там пи, Фло ри да, Pa nEx ци ља 
на во ђе кар те ла та ко што ис пи ту је, а он да 
скла па на год бе с ухап ше ним кри јум ча ри ма. 
Да би из бе гли ду гач ке за твор ске ка зне или 
кар ту у јед ном сме ру на зад за Ко лум би ју, 
они при хва та ју да пре у зму нај о па сни ји по
сао на све ту: да ра де као аген ти САД уну тар 
ко ка ин ских кар те ла у Ју жној Аме ри ци. Ови 
до у шни ци – ко ји не ка да ра де и го ди на ма на 
нај ви шем ни воу – по мо гли су фе де рал ним 
аген ти ма да на пра ве за се ду тан ке ри ма и ри
бар ским чам ци ма с то ва ри ма до вр ха пу ним 
ко ка и ном. Јед но та кво хап ше ње би ло је про
шлог мар та, ка да су обал ска стра жа и Pa nEx 
удру жи ли сна ге да за пле не 20 то на ко ка и на 
код оба ле Па на ме – нај ви ше ика да. 

То ком пу не не де ље про шле је се ни, жи вео 
сам као HI TRON у Џек сон ви лу, Фло ри да. 
Гле дао сам са те сни ма ка с по те ра ма у њи хо
вој цен тра ли – огром ном ави он ском хан га
ру, не ве ро ват но чи стом и спар тан ском. Ту 
сам ин тер вју и сао пи ло те и ко ман дан те и 
ле тео на хе ли коп тер ске ми си је у ко ји ма су 
се пи ло ти при бли жа ва ли по вр ши ни Атлан
ти ка у по тра зи за по крет ним ко ка и ном.

Али ко ли ко је све за пра во за стра шу ју ће 
с тач ке гле ди шта кри јум ча ра, обал ска стре
жа ми је омо гу ћи ла да са знам. У су мрак су 
ме ста ви ли на ве ро ват но нај бр жи ча мац у 
зе мљи Go Fast са 1.000 КС и пуним ре зер
во а ром. Уз круп ног при пад ни ка обал ске 
стра же Рича, ко ји ми је био во дич, по слат 
сам с јед но став ним на ре ђе њем: из гу би се. 
Од зу јао сам у за ла зак сун ца с де сет ми ну та 
пред но сти; по сле то га не ко ли ко хе ли коп те
ра обал ске стра же ће кре ну ти за мном. Ко
ли ко ду го ћу мо ћи да их над му дру јем?

У во да ма Џек сон ви ла, Фло ри да, мој брод 
је био да ле ко нај бр же во зи ло на во ди. Окру
жен ма лим је дре ња ци ма и јах та ма, осе ћао 
сам се као пор ше ме ђу аути ћи ма за су да ра ње. 
По ме рио сам ру чи цу са мо ма ло уна пред. 
што је ство ри ло пе тлов реп од во де иза ме
не, а док сам возио 100 на сат, во да је по че ла 
да ми пр ска по на о ча ри ма. Осмо трио сам 
хо ри зонт го лим оком. Ко ли ко је те шко 
спа зи ти хе ли коп тер? Или осе ти ти ве тар 
од ње го вих про пе ле ра? Ис по ста ви ло се да 
је ло ци ра ње хе ли коп те ра при овој бр зи ни 
не мо гу ће, на ро чи то са сун цем ко је за ла зи и 
пр ска њем од бр зи не ко ји су ми пре тр па ва
ли чу ла. Од јед ном су оба хе ли коп те ра би ла 
из над ме не бр же не го што сам мо гао да ка
жем: „Дај те ми да во зим по но во“.

„Ова ко“, ре као је Рич, во зач чам ца ко ји ми 
је пре о тео упра вљач и на те рао брод у по лу
кру жно, због че га ми се учи ни ло да ће се 

ча мац пре вр ну ти. Гу ра ју ћи ру чи цу до мак си
му ма, Рич је мо мен тал но оста вио хе ли коп те
ре за на ма и дао нам 180 ме та ра пред но сти. 
Да смо би ли у за ли ви ма Лу и зи ја не или ка на
ли ма Ма ја ми ја, тај ма не вар би упа лио. Али 
на отво ре ном оке а ну, хе ли коп те ри су кру жи
ли ши ро ко из над нас, и за 30 се кун ди би ли 
смо у до ме ту ме та ка. Снај пер је усме рио 
hightech ла сер на ку ћи ште на шег мо то ра, 
ни шан је био ве ли чи не ку ти је за ци пе ле и ја 
сам осе тио олак ша ње што сам знао да ови 
мом ци мо гу да пу ца ју са мо у Yama he.

Раз ми шљао сам о ис ку сним кри јум ча ри ма 
ко ји зна ју да Сје ди ње не Др жа ве не мо гу 
ле гал но да пу ца ју у њих и ба ца ју се пре ко 
мо то ра, иза зи ва ју ћи снај пе ре да пу ца ју. Док 
је наш ча мац од ска као по та ла си ма, де ло
ва ло је као са мо у би ство др жа ти се на вр ху 
тог мо то ра. Чак и ако вас ме так не би убио, 
ни је би ло на чи на да из бег не те да бу де те 
ка та пул ти ра ни с мо то ра у отво ре ни океан. 
Сто је ћи у ка би ни на шег чам ца, мо рао сам 
да се др жим док је Рич жи вах но окре тао 
наш Go Fast ис пи су ју ћи осми це бр же од 
хе ли коп те ра. Али сва ки пут ка да смо сте
кли пред ност, хе ли коп те ри би се спу шта ли 
бр зо и под са вр ше ним углом да раз би ју наш 
ча мац на де ли ће. С тач ке гле ди шта кри јум ча
ра, по сто је са мо две оп ци ја: пре да ти се или 
по ку ша ти упу ца ти хе ли коп тер.

„Ка да би сру ши ли хе ли коп тер, вра та па
кла би им се отво ри ла”, ре као је по руч ник 
Ро бертс, ко ји је при ме тио да за три го ди не, 
ко ли ко ле ти на ми си ја ма пре сре та ња, кри
јум ча ри ни ка да ни су пу ца ли у HI TRON. 
„Али зна мо да су на о ру жа ни по што ба ца ју 
оруж је у во ду чим нас ви де.”

Ја шу ћи на та ла си ма у Џек сон ви лу, схва тио 
сам за што је опе ра ци ја HI TRON са вр ше на 
вој на ми си ја за ове мла де вој ни ке. „Но си мо 

шле мо ве с ви зи ри ма, ни ко нам ни ка д не ви
ди ли це”, ка же Ро бертс, „што је до бро, јер 
би у су прот ном не ки Па бло Еско бар мо гао 
да по ша ље не ке си ле џи је у Ма ја ми да нам 
пре не су по ру ку”. (Не ка пре зи ме на у овом 
тек сту су про ме ње на да би се обез бе ди ла 
ано ним ност при пад ни ци ма HI TRONa) 
Обал ска стра жа ни је ни из бли за скло на 
би ро кра ти ји као вој ска или мор на ри ца. А у 
по ре ђе њу са ма рин ци ма, обал ска стра жа су 
хи пи ци. У HI TRONu, од мо ри и днев ни 
рас по ред под се ћа ју на ци вил ни стил жи во
та до вољ но да се осе ћа ју као у про ши ре ној 
по ро ди ци. Ве ћи на по са де је оже ње на и има 
де цу. Док вој не пи ло те мо же те на ћи у ло кал
ним ру па ма и стрип тиз ба ро ви ма, при пад
ни ци обал ске стра же ви ше во ле Ca ber net и 
ко зји сир. Упр кос њи хо вим ми си ја ма на би
је ним те сто сте ро ном, обал ска стра жа је и 
да ље old school, по пут ва тро га сног оде ље ња 
на Сред њем за па ду САД. Ка да при пад ни ци 
HI TRONa до би ја ју по хва ле и на гра де од 
сво јих прет по ста вље них, ком пли ко ва на це
ре мо ни ја се за вр ша ва ти ме што се до бит ни
ци ма по кла ња њу књи ге, бес плат но је дре ње 
и об ве зни це.

На де гу ста ци ји ви на ко јој сам не дав но 
при су ство вао с при пад ни ци ма HI TRONa, 
це ло куп на ат мос фе ра оди са ла је ти хим не на
гла ше ним са мо по у зда њем. Пи лот Ро бертс 
има ре ста у ри ран Chevy No va, без на леп ни ца 
обал ске стра же, са мо с ин ди ка то ром бр зи
не у ва зду ху – ин тер на ша ла ме ђу ко ле га ма 
пи ло ти ма. „Ми се не ре кла ми ра мо”, ре као 
је је дан од чла но ва по са де. „Кор по ра ци ја ма 
тре ба ју мар ке тинг и на ци о нал но пре по зна
ва ње. На ма не. Сви ко ји до де љу ју сред ства 
(у Ва шинг то ну) зна ју шта HI TRON ра ди.”

Зна ју, из гле да, и ко ка ин ски кар те ли, ко ји 
су у по след ње две го ди не по че ли још ком
пли ко ва ни је швер цер ске опе ра ци је. Ис тра
жи те љи Pa nE xa са да из ве шта ва ју о но вом 
пре во зном сред ству у кри јум чар ској фло ти: 
ми нипод мор ни ца ма, ко је су FARC ге ри ле 
са гра ди ле у џун гла ма Ко лум би је. Пло ве ћи 
не по сред но ис под по вр ши не во де, у ове 
ми нипод мор ни це мо гу да ста ну по са да од 
че ти ри осо бе и 450 ки ло гра ма ко ка и на. Од 
2005. вла сти Ко лум би је и Сје ди ње не Др жа
ве ухва ти ле су ви ше од де сет пло ви ла “на
лик на под мор ни цу”, сва ко с ка па ци те том 
да сме сти и до пет то на ко ка и на.

Али за раз ли ку од пра вих под мор ни ца 
ове су ска ла ме ри је од фи бер гла са из кућ не 
ра ди но сти, ло ше офар ба не, је два скле па не 
и спо соб не за мак си мал ну бр зи ну до 12 
ки ло ме та ра на час. Пут од Ко лум би је до Ма
ја ми ја том бр зи ном би мо гао да по тра је и 
не де љу да на. Са да HI TRON има но ве ме те 
– Go Slows. 
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