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Адвокат съм и съм в затвора. Дълга история.
Аз съм на четирийсет и три и вече съм излежал поло-

вината от десетгодишната присъда, произнесена от сла-
бохарактерен и лицемерен федерален съдия във Ва-
шингтон, окръг Колумбия. Подал съм всички възможни 
обжалвания и в напълно изчерпания ми арсенал не е оста-
нала нито една процедура, правен механизъм, малко из-
вестен законодателен акт, формалност, вратичка или мо-
литва. Нищичко. Познавам закона, затова бих могъл да 
постъпя като някои затворници и да задръстя съдилища-
та с камари безполезни искания, молби или други без-
смислени операции, но това няма да ми помогне. Нищо 
няма да ми помогне. Всъщност няма надежда да изляза 
на свобода още цели пет години, без няколко нищожни 
седмици, които ще ми опростят накрая за примерно по-
ведение, а моето е образцово.

Не би трябвало да се наричам адвокат, защото фор-
мално не съм. Адвокатската асоциация на Вирджиния 
се намеси съкрушително и ми отне правата малко след ка-
то бях осъден. Пише го черно на бяло – присъда за углав-
но престъпление води до изключване. Отнеха ми право-
то да практикувам и дисциплинарните ми проблеми бя-
ха надлежно отразени в Адвокатския регистър на Вир-
джиния. През онзи месец бяха изключени трима адвока-
ти – средно по толкова изгарят.
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В моя малък свят обаче съм известен като затворни-
чески адвокат и в качеството на такъв по няколко часа 
всеки ден помагам на съкилийниците си да решават 
правните си проблеми. Проучвам обжалванията им и 
подавам искания и молби, изготвям простички завеща-
ния и по някой и друг нотариален акт. Преглеждам дого-
ворите на някои „нарушители с бели якички“. Съдил 
съм правителството за основателни оплаквания, но ни-
кога за такива, които намирам за лекомислени. Освен то-
ва има и много разводи.

Осем месеца и шест дни след началото на присъдата 
ми получих дебел плик. Затворниците с нетърпение очак-
ват пощата, но аз преспокойно можех да мина без него. 
Беше от адвокатска кантора във Феърфакс, Вирджиния, 
представляваща съпругата ми, която – учудващо – иска-
ше развод. За броени седмици Дион се превърна от под-
крепящата ме съпруга, готова да понесе дългото изпита-
ние, в жертва, която отчаяно искаше да избяга. Не можех 
да повярвам. Прочетох документите в абсолютен шок, с 
омекнали колене и влажни очи, а когато се уплаших, че 
току-виж съм ревнал, се прибрах в килията. Трябваше 
да остана сам. В затвора се проливат много сълзи, но ви-
наги тайно от другите.

Когато напуснах дома ни, Бо беше на шест години. 
Беше единственото ни дете, но планирахме да имаме 
още. Сметките са лесна работа, правил съм ги милион 
пъти. Когато изляза, Бо ще е на шестнайсет, пораснал 
тийнейджър, а аз ще съм пропуснал десет от най-хуба-
вите години за един баща. Преди да навършат двайсет, 
момчетата боготворят бащите си и са убедени, че те ни-
кога не грешат. Учих го на бейзбол и на футбол, а той ме 
следваше като пале. Ходехме за риба и на палатка, а по-
някога в събота сутрин Бо идваше в кантората ми, след 
като закусехме само по мъжки. Той беше целият ми свят, 
затова и двамата много страдахме, докато се мъчех да му 
обясня, че се налага да замина за дълго. Не позволих Бо 
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да ме посещава в затвора. Колкото и да ми се искаше да 
го притисна в прегръдките си, не можех да понеса ми-
сълта момченцето ми да види баща си зад решетките.

На практика е невъзможно да се бориш за каквото и 
да било в дело за развод, когато си в затвора и не ти пред-
стои да излезеш скоро. Парите ни, и бездруго не особено 
много, се бяха стопили след осемнайсетмесечна тежка 
битка с федералното правителство. Изгубихме всичко 
освен детето и всеотдайността си един към друг. Синът 
ни беше като канара, но всеотдайността ни стана на пух 
и прах. Дион ми обеща, че ще е силна, че ще издържи и 
ще ме чака, ала след като заминах, действителността се 
оказала различна. Тя се чувствала нещастна и изолирана 
в нашето градче. „Хората си шушукат, като ме видят“ – 
написа ми в едно от първите си писма. „Толкова съм са-
мотна“, проплака в друго. Не след дълго писмата ѝ ста-
наха чувствително по-къси и по-редки. Посещенията ѝ 
също.

Дион е отраснала във Филаделфия и животът в про-
винцията така и не ѝ понесе. Когато неин чичо ѝ предло-
жи работа, тя изведнъж се разбърза да се прибере. Пре-
ди две години се омъжи повторно и сега Бо, вече единай-
сетгодишен, тренира с втория си баща. Последните 
двайсет писма до сина ми останаха без отговор. Сигурен 
съм, че изобщо не са стигнали до него.

Често се чудя дали някога ще го видя отново. Мисля, 
че ще опитам, но се колебая. Как да утешиш дете, което 
обичаш болезнено силно, но което не би те познало? Ни-
кога няма да живеем отново заедно като баща и син. 
Честно ли ще е за Бо неговият отдавна изчезнал баща да 
изникне неочаквано и да настоява да стане част от живо-
та му?

Разполагам с предостатъчно време да размишлявам 
върху това.

Аз съм затворник номер 44861-127 във Федералния 
затворнически лагер близо до Фростбърг, Мериланд. 
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„Лагер“ означава затвор с лек режим за онези от нас, ко-
ито не са смятани за опасни и които са осъдени на по-
малко от десет години. По причини, които така и не ми 
се изясниха, първите си двайсет и два месеца прекарах в 
затвор със средно строг режим близо до Луивил, Кентъ-
ки. В безкрайната каша от букви на бюрократичния жар-
гон това заведение е известно като ФИИ – Федерална 
изправителна институция – и е много по-различно от ла-
гера ми във Фростбърг. ФИИ е за престъпници с изявена 
склонност към насилие, осъдени на повече от десет го-
дини затвор. Животът там беше много по-труден, макар 
да оцелях без нито едно физическо нападение. Неимо-
верно ми помогна фактът, че съм бивш морски пехоти-
нец.

В системата на затворите лагерът си е направо ку-
рорт. Няма стени, огради, бодлива тел или наблюдател-
ни кули. Въоръжените надзиратели са малко. „Фрост-
бърг“ е относително нов, а условията са по-добри, от-
колкото в повечето държавни училища. И как не, след 
като Съединените щати харчат 40 000 долара годишно за 
издръжката на затворник, а 8000 за образованието на 
ученик от началното училище. Имаме психолози, мени-
джъри, социални работници, медицински сестри, се-
кретарки, всякакви асистенти и десетки чиновници, ко-
ито много трудно биха обяснили ясно с какво запълват 
осемчасовия си работен ден. Но в крайна сметка те са 
част от федералната система. Паркингът на служители-
те близо до главния вход е пълен с хубави коли и нови 
пикапи.

Във „Фростбърг“ има шестстотин затворници и с 
малки изключения всички се държим много прилично. 
Някогашните насилници са си научили урока и оценя-
ват цивилизованата среда. Онези, които прекарват в за-
твора целия си живот, най-после откриват най-хубавия 
си дом. Много от тези момчета не искат да излизат. На-
пълно са се слели с институцията и не биха могли да 
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функционират навън. Топло легло, храна три пъти 
дневно, здравни грижи – нима ще постигнат нещо по-
добро на улицата?

Не твърдя, че мястото е приятно. Ни най-малко. Има 
мнозина като мен, които не са подозирали, че някой ден 
ще преживеят такова сериозно падение. Хора с профе-
сия, с кариера, с бизнес, хора с пари, хубави семейства и 
членство в кънтри клубовете. В Бялата банда са Карл, 
собственик на оптически магазин, който прекалил с над-
писването на суми от здравни осигуровки, и Кърмит, 
брокер на недвижими имоти, който залагал два и дори 
три пъти едни и същи къщи в различни банки, и Уесли, 
бивш сенатор от щата Пенсилвания, който взел подкуп, 
и Марк, който отпускал ипотеки в малко градче, като 
определено нарушавал доста изисквания.

Карл, Кърмит, Уесли и Марк. Бели, средна възраст 
петдесет и една. Всички се признават за виновни.

И аз. Малкълм Банистър, чернокож, на четирийсет и 
три години, осъден за престъпление, което нямах пред-
става, че съм извършил.

В момента аз съм единственият чернокож във 
„Фростбърг“, който излежава присъда като „бяла якич-
ка“. Голяма чест, няма що.

Мястото ми в Черната банда не е ясно определено. 
Повечето са хлапета от улиците на Вашингтон и Болти-
мор, арестувани за престъпления, свързани с наркоти-
ци. Когато ги пускат под гаранция, те се връщат на ули-
цата и шансът им да избегнат втора присъда е едва двай-
сет процента. Как да успеят без образование, без никак-
ви умения и с престъпно досие?

Всъщност във федералния лагер няма никакви банди 
и никакво насилие. Ако се сбиеш с някого или го запла-
шиш, те изхвърлят от тук и те изпращат на много по-ло-
шо място. Има доста скандали, най-вече заради телеви-
зията, но още не съм виждал някой да фрасне друг с юм-
рук. Част от момчетата са лежали в щатски затвори и 
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разказват ужасии. Никой не би желал да замени това 
място с друг кафез.

Така че се държим прилично и броим дните. За хора-
та с бели якички наказанието се изразява в унижение и в 
загуба на статута, на общественото положение, на начи-
на на живот. За чернокожите животът в лагера е по-без-
опасен в сравнение с местата, откъдето идват или накъ-
дето са се запътили. Наказанието им е само поредната 
проява в криминалното им досие, поредната стъпка към 
превръщането им в закоравели престъпници.

Поради което аз съм по-скоро бял, отколкото черен.
Във „Фростбърг“ има още двама бивши адвокати. 

Рон Наполи, някогашен специалист по наказателно пра-
во във Филаделфия, бил съсипан от кокаина. Бил цар на 
наркоделата и представлявал много от главните дилъри 
и трафиканти от Ню Джърси до двете Каролини. Пред-
почитал да му плащат в брой и в кокаин и накрая изгу-
бил всичко. Данъчните го спипали за укриване на дохо-
ди. В момента е излежал половината от деветгодишната 
си присъда. Напоследък Рон не е много добре. Изглежда 
депресиран и отказва при каквито и да било обстоятел-
ства да спортува или да се грижи за себе си. Става все 
по-пълен, по-муден, по-раздразнителен и по-болен. 
Преди разказваше увлекателни истории за клиентите си 
и за техните приключения в света на дрогата, но сега 
само седи на двора, тъпче се с царевичен чипс и изглеж-
да абсолютно отчаян. Някой му изпраща пари и той хар-
чи повечето за вредна храна.

Третият, Амос Кап, е типична вашингтонска акула. 
Благодарение на достъпа си до вътрешна информация 
хитрецът се бе въртял около всички големи политиче-
ски скандали. С Кап ни съдиха и осъдиха заедно; всеки 
от нас получи по десет години от същия съдия. Имаше 
осем подсъдими – седем от Вашингтон и аз. Кап открай 
време си е бил виновен за нещо, със сигурност беше ви-
новен и според нашите съдебни заседатели. Той обаче 



11

знаеше тогава, знае и сега, че аз нямам нищо общо със 
заговора, но е твърде голям страхливец и мошеник, за да 
обели и дума. Всякакви прояви на насилие са строго за-
бранени във „Фростбърг“, но ако ме оставите пет мину-
ти насаме с Амос Кап, ще му строша врата. Той го знае и 
сигурно отдавна е казал на директора. Държат го в за-
падното крило, възможно най-далече от мен.

Единствен аз от тримата адвокати съм склонен да по-
магам на другите затворници с правните им проблеми. 
Работата ми допада. Трудна е и ми запълва времето. А и 
така поддържам професионалните си умения, макар да 
се съмнявам, че имам бъдеще като адвокат. Когато изля-
за, мога да кандидатствам пред Асоциацията за възста-
новяване на правата ми, но процедурата ще бъде мъчи-
телна. Истината е, че никога не съм печелил добре като 
адвокат. Практикувах в малко градче, при това съм чер-
нокож, а и малцина от клиентите ми бяха в състояние да 
платят приличен хонорар. В канторите по Брадък 
Стрийт имаше десетки други адвокати, които се борич-
каха за същите клиенти, и конкуренцията беше жестока. 
Не съм сигурен какво ще правя, когато това приключи, 
но сериозно се съмнявам, че ще се върна към кариера в 
правото.

Ще бъда на четирийсет и осем, неженен и, надявам 
се, в добро здраве.

Пет години са цяла вечност. Всеки ден си правя дълга 
разходка по черния път, който обикаля лагера. Често го 
използват за джогинг. Върви по границата – „линията“, 
както е известна. Престъпиш ли линията, те смятат за 
беглец. Околността е прекрасна и гледката е невероятна. 
Докато крача и се любувам на вълнистите възвишения в 
далечината, едва сдържам порива си просто да продъл-
жа да ходя, да прекрача линията. Няма ограда, която да 
ме спира, няма надзирател, който да ми кресне. Ще по-
тъна в гъстите горски дебри и ще изчезна завинаги.

Иска ми се да имаше стена, триметров здрав тухлен 
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зид с лъскави кълбета бодлива тел отгоре, която да пре-
пречва гледката ми към възвишенията и да възпира меч-
тите ми за свобода. Това е затвор, по дяволите! Не мо-
жем да си тръгнем. Сложете стена и престанете да ни 
изкушавате!

Изкушението обаче неизменно си е тук и колкото и да 
се боря с него, кълна се, че то се засилва с всеки изминал 
ден.


