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Посвещение

На баща ми - чийто идеи за живота ми се опитвах, не винаги успешно, да осъществявам – и
чиято сила и подкрепа е днес с мен.

На Пати – за дружеския дух, който ме утешаваше, когато се провалям и ме смирява, когато
успявам, винаги давайки ми от себе си – с любов.

Пеперудата е най-видимата илюстрация в природата на прераждането. В началото
като гъсеница, непривлекателна и неразривно свързана със земята, пеперудата се появява
от своя пашкул с красиви и лъчезарни цветове и си издига нагоре към небето. Свободна –
родена отново –  точно такава,  какъвто всеки  от нас може да бъде,  когато ние,  чрез
Христос се раждаме отново в Духът.

Информация за Чарлз Колсън 

Чарлз Уендъл Колсън (1931-2012) беше евангелски християнски лидер и основател на фондация
за  работа  със  затворници.  Преди  да  стане  християнин,  като  юрист  през  периода  1969-1973  той
работеше като специален съветник на президента Ричард Никсън за връзките с обществеността и с
медиите, и беше известен като „човекът за мръсни поръчки на президента.“ Той се прочу по време на
скандала  „Уотъргейт,“  който доведе  до  оставката  на  Президента  Никсън през  1974.  Колсън беше
обвинен, признат от съда за виновен и прекара 7 месеца в затвор в Алабама.

Колсън станал християнин през  1973,  като  се  покаял,  направил пълен обрат  в  живота  си  и
основал  фондация  за  работа  със  затворници.  Посветил  живота  си  на  разпространяване  на
християнското  учение  и  на  християнското  разбиране  за  света.  Произнасял  е  много  лекции,
включително  и по радиото, и е написал повече от 30 книги. Той беше един от основните водачи,
които  през  1994  подписаха  документ  за  екоменическо  сътрудничество  между  Евангелските
протестанти и католиците в САЩ.

Бил е „почетен доктор“ в повече от 15 университети в САЩ и е насител на наградата Темплетън
за 1993, която се дава на жив човек, който според преценката на журито „има изключителен принос за
утвърждаването на духовните измерения на живота чрез своите мисли, открития или практическата
си  работа.“  Паричното  изражение  на  тази  награда  е  над  1  мил.  долара,  които  Колсън  дарил  на
фондацията си за разширяване на работа със затворниците. Той дарил и хонорарите, които получавал
за  лекциите  си  и  за  книгите,  които е  написал.  През  2008 беше награден с  медал от  Президента
Джордж Буш.
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Въведения

Въведение към изданието от 2008 година

Когато „Роден отново“ беше публикувана за пръв път през февруари 1976, аз бях поканен от
Барбара  Уолтърс  за  14-минутно  интервю  по  телевизията  в  „Днешното  шоу.“  Срещнахме  се  в
чакалнята преди началото на излъчването на програмата и Барбара предложи да не се договаряме
дали ще говорим за политика или религия, а просто да разговаряме двамата. Аз се съгласих. И така, в
продължение на точно 7 минути разговаряхме за живота ми като един от старшите помощници на
президента Никсън, който отиде в затвора, а другите 7 минути посветихме на моята среща с Исус
Христос. 

Оказа се, че интервюто беше изпълнено с „електричество“ и аз вярвам, че Бог използва това по
един чуден начин – и отпечатаният тираж на тази книга беше продаден в цяла Америка още същата
вечер. Почти 500 000 копия бяха публикувани и продадени през 1976 по време на възникналото тогава
християнско движение „Роден отново.“ На обложката на есенният брой на списанието „Нюзуик“ беше
написано: „Годината на евангелистите,“ а Джими Картър, „роденият отново“ фермер от Джорджия,
беше избран за Президент на САЩ.

Бог използва тази книга не само за да предизвика вярващите да се включат в движението за
обновление,  но  и  за  да  насочи  служението  ми  в  две  области  –  в  затворите,  чрез  фондацията
„Приятелство в затвора“, която сега има клонове в 113 страни по света – и в писането. След „Роден
отново“ аз написах повече от 20 книги, които Бог използва, за да вдъхновява както вярващите, така и
невярващите хора.

Но нито една от тези книги не е толкова интимно свързана с мен както е „Роден отново.“ След
като бях работих дълги години в политиката, аз знаех как да изфабрикувам една история, независимо
дали става въпрос за намаляване на щетите чрез създаване на съмнение относно последствията от
нещо, което сме направили неправилно и да й придам позитивен облик или да „лепна някое петно“
върху репутацията на човек, който считахме, че е наш политически противник. Не бях толкова уверен
в писането на необработената и нелустросана истина за себе си и за това как изпаднах в немилост.

Бях мотивиран от  това,  че  моята  немилост  не  се  оказа  краят  на  историята,  нито даже беше
главната част от историята. Истинската история се състоеше в това, че Христос се пресегна надолу
към мен, даже в моята немилост и срам, и ми се откри като Онзи, който прощава и прави ново. „Роден
отново“ е историята на един пречупен човек, който беше променен чрез любовта и силата на Исус
Христос – който продължава да ме променя с всеки изминал ден.

Това  е  този  вид  история,  която  Христос  е  създавал  в  сърцата  на  безбройно  много  хора  в
продължение на 2000 години: историята на надеждата и обновлението, историята на претворяването в
действие на текста на  Рим. 8:28 – история за Бог, който използва всички неща за доброто на онези,
които го обичат и са призовани според неговата цел.

Знам, че Уотъргейт ме хвърли безцеремонно в очите на публиката и накара много хора да вземат
книгата ми, когато тя беше отпечатана за пръв път. Някои хора търсеха да научат гледната точка на
„вътрешен човек“ от администрацията на Никсън и за скандала, който доведе до неговия импийчмънт.
Някои хора отвориха тази книга изпълнени със скептицизъм, очаквайки, както си представям, още
едно „извъртане“ на политическите измами. А някои, които бяха чули, че съм станал християнин,
искаха да преценят сами, дали тази промяна е истинска. 

Каквато и да е причината, аз смирено научих, че през годините Бог продължава да използва тази
книга, за да дава надежда и окуражение на много хора. Защото всички съгрешиха и са недостойни за
славата на Бога – независимо дали се намират по върховете на политическата власт или са в низините
на затворническата килия. Аз съм бил и на двете места. И независимо от това къде се намира човека,
Бог ще се срещне с него или нея там, за да даде покана за прошка и за нов живот.

Това е историята на моя живот. Моля се Бог милостиво до използва тази книга в работата си за
създаването на нови житейски истории в хората навсякъде по света.

Чарлз Колсън
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Въведение

Погледнато от една гледна точка аз изгубих всичко – власт, престиж, свобода, даже собствената
си идентичност. През лятото на 1974, като затворник №23226 във Федералния затвор „Максуел,“ аз
гледах  към  екрана  на  един  малък  черно-бял  телевизор.  Заедно  с  другите  хора  от  нашата  страна
наблюдавах как президента Никсън, на когото бях служил вярно и предано в продължение на три
години и половина подаде оставката си. Това беше едно от най-злочестите преживявания в живота ми.

Но  погледнато  от  друга  гледна  точка,  аз  намерих  всичко,  намерих  всичко,  което  наистина  е
важно: лична връзка с живия Бог. Животът ми беше драматично променен от Исус Христос.

В мрачните ограничения на този затвор аз започнах да правя записки,    опитвайки се да опиша  
драматичната  промяна  в  живота  ми  и  какво  означава  да  преминеш от  Белия  дом в  затвора  .  Бях  
получил изгодни оферти да напиша политически спомени, но се чувствах принуден да разкажа на
хората простата история на това, което Бог направи в живота ми.

В един жълт бележник започнах да си описвам историята,  която после се превърна в „Роден
отново.“ Там даже нямах представа за християнската издателска промишленост. Само знаех, че имам
история,  която съм длъжен да разкажа,  история,  която може да донесе надежда и окуражение на
другите хора.

Едва  ли  съм  мечтал,  че  „Роден  отново“  ще  се  превърне  в  международен  „бестселър“  (най-
продавана книга); че милиони копия ще бъдат отпечатани; че десетки хиляди хора от цял свят, от
затворници в тъмните килии до министър-председатели и принцове в дворците ще я четат; че Светият
Дух ще използва думите й – Божията работа в живота ми – за да запали нов живот в сърцата на хората
по целия свят.

В известен смисъл тази книга разказва една стара история – за политиците по време на едни от
най-драматичните  моменти  в  историята  на  Америка,  за  епохата  на  Уотъргейт,  която  доведе  до
единствената оставка на президент в историята на САЩ. Но тази история е още по-стара от това –
това е  история,  която звучи като ехо през вековете.  Това е история за  истината,  за  надеждата,  за
чудната Добра Новина за силата на Исус Христос да променя живота на човека.

Това е тази Добра Новина (евангелието, благата вест), с която се надявам, че ще се срещнете в
страниците на тази книга.

Чарлз Колсън

Преди да започнем

Идеята за написването на тази книга се зароди в един далечен и зноен ден през лятото на 1974.
президентът Никсън съвсем наскоро беше подал оставката си; правителството беше в безпорядък и
страната ни, изтощена от конвулсиите на Уотъргейт, беше вцепенена и шокирана. Аз линеех в един
затвор в Алабама като жертва на най-големият политически катаклизъм в историята на САЩ.

Духът ми плачеше от агонията и в търсенето на отговор на въпроса как можа всичко това да се
случи. В мислите си се връщах повече от 20 години в миналото си,  от времето когато бях ниско
остриган лейтенант от Морската пехота до годините, когато седях в Овалния кабинет до президента
на САЩ. През цялото това време бях служил с горящ идеализъм на страната си.

Как можахме ние, които притежавахме доверието на цялата нация, да се изгубим толкова далече
в полето? Трябва да има някакви уроци за моя живот – за другите – за страдащата ни страна. Какъв
беше спасителният отговор?

Около  мен  в  мрачните  килии  на  този  затвор  имаше  стотици  мъже,  впримчени  както  от
обстоятелствата в техния живот, както и от веригите на хората, които са ги хванали. На техните тъжни
и отчаяни лица бяха изписани безброй истории на човешката трагедия. Спомнях си за хората, с които
бях служил – Холдеман, Ърличман, Митчел, Никсън. Те също бяха впримчени – от собствените си
стремежи за власт и бяха жертви на собствените си човешки слабости.

Докато продължавах да търся по-дълбок смисъл на това,  което се беше случило на мен и на
другите, аз започнах да пиша – страници, пълни с оценки на хора и събития, с оформени заключения
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и  колебливо  търсене  на  идеи  за  коригиране.  Бях  се  фокусирал  в  институциите  и  думите,  които
препрочитах ден след ден изглеждаха тежки, тромави и далече от целта.

Молитвата  все  още  беше  новост  за  мен.  В  собствената  си  неспособност  аз  търсех  Божията
помощ. Питах се преди всичко друго, трябваше ли да напиша книга? Имаше оферти – едната  от тях
беше много привлекателна – да напиша за годините на Никсън. Но колкото повече се молех и търсех,
толкова повече мислите ми се фокусираха върху собствените ми преживявания. Какво бях открил в
собствения си живот?

Тогава отговорите започнаха да идват при мен по неочаквани начини. Докато пишех писма до
новите си християнски приятели във Вашингтон, аз се опитвах да им разкажа колко реален беше Бог
за някой от нас в затвора. По някакъв начин Господ ми помагаше да да направя така, че думите в
писмата ми да оживеят. Убежденията ми се задълбочиха. Да, аз трябваше да напиша книга – но само
ако търся Божието ръководство, докато пиша. 

Каква форма трябваше да има тази книга? Отново се помолих за помощ. И отново отговорът
дойде чрез събитията. Докато описвах повечето от затворническите си преживявания в писмата до
приятелите ми, аз усещах Божията ръка на рамото си. Струваше ми се, че чувах „За сега остави
настрани  всички техни теории. Разкажи историята на живота си – твоята история.“ Но кой бях
аз, за да морализаторствам и да проповядвам на другите? Аз „оплесках нещата,“ аз бях един от онези,
които помогнаха да се стигне до Уотъргейт и аз бях в затвора като доказателство за това. Но въпреки
това, може би точно този факт, плюс още някои необикновени неща, които ми се случиха, може би ме
доведоха до някои мъдри мисли, които биха могли да помогнат на другите хора.  Може би имаше
някаква цел за всичко онова, което ми се случи?

И тогава  започнах да разбирам положението.  Нацията меше в тъмнина;  по цялата  ни страна
имаше  гняв,  горчивина  и  лишаване  от  илюзиите.  Докато  моето  намерение  беше  да  мисля  за
извършването на грандиозни реформи,  Бог изглежда,  че ми казваше,  че    обновяването на духа на  
нашия  народ  може  да  започне  с  всеки  човек   –    с  обновяването  на  духа  на  всеки  отделен  човек  .
(Коментар: Абсолютна истина. „С криви тухли не може да се иззида права стена.“Д.Пр.) В умът ми се запечатаха
думите на Бога: „Ако искаш да направиш нещо, подчини Ми се изцяло и аз ще те водя.“ 

Подчини се. Бащите-основатели на нашата държава са създали идеята за принципа, че грешните
хора  са  нищо,    ако  не  се  научат  да  бъдат  зависими от  Бога  .  Та  нали с  цел  да  създадат  истинско
общество на християните, пуританите са дошли на този континент. Някъде в морето, по време на
пътуването им с кораба „Арбела,“ Джон Уинтроп произнесъл описанието на тази идея: „Богът на
Израел е сред нас...ние трябва да бъдем град на хълма.“ Целта на пуританите не е била да бъдат
политически завоеватели, а да бъдат ученици на Исус Христос.

В  Декларацията  за  независимостта  на  САЩ  тържествено  се  казва:  „С  твърдо  упование  в
защитата  на  Божественото  Провидение...“  А  нашият  най-велик  президент  –  Абрахам  Линкълн  –
смирено  признал,  че  без  Бога  „Аз  ще се  проваля.“  Колко великолепно Бог  възнагради завета  на
нашите праотци и колко богато благослови нашия народ! Толкова дълбоки бяха нашите религиозни
корени, но въпреки това, колко далече си отклонихме ние.

Докато пишех ми стана ясно, че Уотъргейт би могъл да извърши едно здравословно почистване
на нашия народ,   ако американците разберат защо всъщност се случи всичко това  . Дали г-н Никсън и
хората му бяха по-зли от всеки друг от предшествениците им? Вярно е, че г-н Никсън и хората му
доведоха нацията до Уотъргейт. Но това не  е ли само е само част от по-голямата истина – че всички
хора са способни да вършат както добро, така и зло    и че по-тъмната страна от човешката природа  
винаги може да вземе връх в сърцето на всеки човек? Ако хората вярват, че само защото една банда
мошеници са изгонени от управлението на държавата всички злини, които тормозят народа ни са
премахнати, тогава истинският урок от това грозно време не е бил научен и тази самоизмама може да
се превърне в трагедия за всички.

Уотъргейт зададе толкова много въпроси. Може ли въобще хуманизмът да е отговорът за нашето
общество? Има една почти свята представа, че човек може да направи всяко нещо, стига наистина да
пожелае да го направи и да има волята да го осъществи. В миналото това беше моето кредо, но чрез
Уотъргейт разбрах колко неустойчив и  уязвим може да  бъде  човека  и  вече  не  вярвам,  че  аз  съм
господарят на съдбата си. Аз се нуждаех от Бога. Нуждаех се от приятели, с които мога искрено да
споделям провалите си и усещането си, че съм неспособен.

Ето с такава нагласа и в тези рамки написах тази книга: един неопитен автор и новоизлюпен
християнин, но изпълнен с покорство пред Всевишният,  молейки се другите да могат да намерят
надежда и окуражение от моите преживявания. В отговор на молитвата дойде помощта от опитни
редактори и специалисти от издателството, от която се нуждаех.
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Като отговор на молитвите ми дойде и заглавието на книгата, което може да разсмее онези, които
вярват,  че  „Роден  отново“  е  едно  износено  протестантско  клише.  Веднъж,  когато  една  неделя
придружавах жена ми Пати в нейната католическа църква, тя съвсем случайно отвори тяхната книга с
църковните химни, усмихна се и му бутна с лакътя си. След дълги седмици на търсене и отхвърляне
на  стотици  идеи,  в  този  момент  и  двамата  разбрахме,  че  заглавието  на  книгата  е  написано  на
страницата: химнът беше озаглавен „Роден отново.“

За мен „Роден отново“ е всичко друго,  но не и клише, което показва,  че  някой е стигнал до
състоянието на духовно превъзходство; то само означава нов старт в подреждането на живота ми, но
това трябваше да стане с обновяване на моят дух. Молих се особено да бъда искрен в писането си,
понеже знаех твърде добре, че дълбоко в природата ми дреме желанието да  представям себе си в най-
благоприятната  светлина.  И  тъй  като  падах  и  после  се  изправях  и  след  това  отново  падах  през
изминалите няколко години,    аз се научих как Бог може да ни пречупи, за да ни направи отново  . А
чрез зависимостта ми от него дойде едно изненадващо чувство за свобода – и едно развеселяване и
ободряване на моя дух. 

Беше ми дадена една огромна жажда да споделям всичко това с другите хора. Докато пътувате с
мен през тези страници, моята надежда е и вие да поискате Божията ръка да влезе в живота ви. А най-
искрената  ми  и  смирена  молитва  сега,  в  това  време  на  осъждане,  е  молитва  за  съживление  на
оклюмалия дух на народа ни. А това може да стане само по един единствен начин – когато всеки от
нас се поклони с подчинение пред Бога и когато Всевишният ни изведе от тъмнината в светлината – с
цел още веднъж да се съберем заедно, като наистина народ, който е покорен на Бога.

Чарлз Колсън
Октомври, 1975

Глава 1

Нещо е объркано

Стоях там с жена ми Пати и със синът ни Уендъл и се чудех. Тази вечер – вечерта на изборите
през 1972 – би трябвало да бъде моментът в живота ми, с който най-много да се гордея. Та нали точно
това трябва да направи партията,  която е  победила в изборите – да отпразнува голямата изборна
победа и преизбирането на Ричард Никсън за втори път като президент на САЩ.

Всичко около нас беше подготвено за празнуване. Просторната и богато украсена зала в хотел
„Шорхам“ във Вашингтон беше пълна с известни личности, облечени в сиви костюми и с елегантни
дами с богати кожени палта. Но въпреки това, картината беше разфокусирана. Нещо беше объркано.

Стоях там и си мислех, че за разлика от всяко друго празненство, на което бях присъствал през
20-те си години в политиката, в атмосферата липсваше усещането за триумф. Лицата около нас не
бяха усмихнати и всъщност даже изглеждаха разочаровани и даже величествено разочаровани. Около
големите телевизионни екрани, на които се показваха постоянно променящите се данни за рекордно
голямата  преднина  в  резултатите  от  избора  в  полза  на  Никсън,  имаше  малко  въодушевление.
Припомних си същото празнуване преди 4 години в хотел „Уолдорф“ в Ню Йорк.  Какъв огромен
контраст! Празнуването на победата в изборите през 1968 беше пълно с живот, въпреки, че резултата
беше  драматичен.  Много  ясно  си  спомних  сцената  –  балната  зала  в  „Уолдорф“  беше  пълна  със
страстни млади хора,  които бяха работили толкова много в продължение на месеци,  за  да свалят
„демократите“ от властта. През цялата дълга вечер, докато оркестърът свиреше без да си поема дъх,
въодушевлението се покачваше, докато сладкият мирис на победата изпълни въздуха. Когато гласът
обявяваше гръмко резултатите от гласуването в отделните избирателни райони, район след район,
това беше съпровождано от възторжени възгласи,  въздишки и смях в залата,  а  присъстващите се
тупаха одобрително по гърбовете и викаха одобрително. А през тази вечер?

Пати се обърна към мен и ме попита: „Чък, какво се обърка? Ти си толкова мълчалив.“ „Не знам
какво се е объркало. Предполагам, че просто съм уморен.“ С кимане на глава и с един жест аз посочих
към тълпата, която се блъскаше около бара. „Единственото нещо, за което се тревожат онези хора е
безплатното пиене.“ Уендъл предложи: „Хайде да се поразходим и да чуем какво казват хората.“ Само
за 2 седмици работа като доброволец в предизборната кампания Уендъл беше научил много неща.
Сега искаше да придобие още проницателност и да се върне към обучението си по политически науки
в университета Принстън. А и аз имах нужда от разбера какво става.



8

Коментарите във VIP зоната бяха обезпокоителни. Къде беше Никсън? Не би ли трябвало това, че
са дарили по 25 000 $ за изборната кампания да им дадат правото поне да се здрависат с него в нощта
на изборите? Тогава срещнахме сенаторът Боб Дол, председателят на Републиканската партия. Той
гневно ме посочи с пръст: „президентът даже не спомена Комитета в речта си.“ После една група
намръщени мъже дойдоха при нас. Един възрастен здравеняк сграбчи ръката ми и каза намръщено:
„Искам да се срещна с вас относно моята работа.“ Никой от другите старши служители на Белия дом
не бяха там и аз веднага бях затрупан от молби. 

Не, аз не бях в лошо настроение. Но и в мен нещо се беше объркало. Отвътре се чувствах толкова
лишен  от  жизненост,  каквато  беше и  атмосферата  в  залата  и  бавният  такт  на  музиката.  Нямаше
никаква логична причина да нямам настроение. Тъй като бях част от изборния екип на президента,
тогава това беше най-желаната цел в живота ми. В продължение на три дълги години аз бях подчинил
всичко, което правех, всяка частица от енергията си на каузата на Ричард Никсън. Нищо друго не
беше по-важно от тази цел. Ние никога нямахме време да се съберем заедно като семейство, нямахме
време за никакъв социален живот, нямахме ваканции и почивки. Тогава защо езикът ми не можеше да
усети вкуса на аромата на този час на победата?

И точно в този момент моят малък „пейджър,“ радиоприемникът, който носех закачен на колана
ми, когато наблизо нямаше телефон, се включи, чу се едно пискливо изсвирване и когато поставих
„пейджъра“ до ухото си,  чух заповедта:  „Колсън, Колсън, обадете се на оператора в Белия Дом.“
Когато се свързах с оператора, той ми каза, че президентът иска веднага да отида в неговия офис.
Една кола бързо откара мен, Пати и Уендъл в тъмнината, минахме покрай почти безлюдният парк
„Рок крийк“ и през центъра на Вашингтон и накрая през металните врати при поляната пред Белия
дом. Един офицер в синя униформа, чийто ширити проблясваха в светлината от зданието, козирува и
ми каза, че г-н Никсън е в „работния“ си кабинет, в Административното крило на Белия дом, което
беше наричано Е.О.В. Никсън използваше традиционния Овален кабинет в Западното крило на Белия
дом предимно за официални срещи, а предпочиташе да работи в тихата интимност на приличащия на
бърлога офис в Е.О.В. от другата страна на алеята. В тази огромна сива Викторианска сграда, обрасла
с храсти джинджифил, с арки и кулички, в миналото се е помещавал целия Сенат и Министерството
на отбраната, а сега в него се намира само персонала на Белия дом.

Когато отидохме там,  заварихме един самотен агент  от  Сикрит сървис  в  покрития с  мрамор
вестибюл, който ни покани да влезем и ни наблюдаваше, докато аз разположих Пати и Уендъл в моят
кабинет, който беше в съседство с кабинета на президента. Казах им: „Ще се забавя само няколко
минути, а след това ще си отидем у дома да си легнем.“ Върнах се в мрачния коридор и агентът от
Сикрит сървис ми каза тихо: „Той ви очаква, г-н Колсън.“ Отворих широко 3 метра високата врата и
видях, че Ричард Никсън седи в любимия си люлеещ се стол, усмихва се и пуши със задоволство
лулата си. президентът беше облечен в светло синьо карирано спортно сако, което винаги държеше
разкопчано, когато беше сам в кабинета си и аз малко се зачудих на набиващата се на очи комбинация
между сините карета на сакото му и тъмно сините райета на панталоните му. Няколко метра встрани
Боб  Холдеман,  Началникът  на  персонала  на  Никсън,  седеше  край  една  малка  антична  масичка,
четейки внимателно резултатите от изборите в отделните избирателни райони, с гръб към вратата и
въобще не прекъсна работата си, когато влязох.

Президентът  ме  поздрави  широко  усмихнат  и  каза:  „Добра  работа,  момче,  добра  работа.“
Холдеман продължи да не поглежда към мен. „Седни, Чък и пийни с мен,“ каза той. президентът
позвъни да дойде Манола, кубинският му камериер, който се появи бързо с две чаши шотландско
уиски и две чаши с газирана вода. Холдеман никога не пиеше и аз си представих колко нетърпеливо
Никсън беше очаквал пристигането ми. „Това е за теб, Чък. Тези гласове, които прочитаме сега са
твои: католици, членове на профсъюзите, работници, това са твоите гласове, момче. Това беше твоя
стратегия и това е голяма изборна победа!“ Никсън вдигна чашата си към мен и после отпи почти
половината от съдържанието на чашата наведнъж. „По начинът по който гласовете се натрупват, вие
ще достигнете 61 %, г-н Президент. Това е рекорд,“ казах аз и после му припомних за скромният
облог, който бяхме направили помежду си предишния ден. 

Холдеман, който все още беше зает с изчисляването на общия резултат, веднъж грабна телефона,
за да сгълчи своя млад помощник, Лари Хигби, затова, че не му е предоставил най-актуалните числа.
Наблюдавайки смръщеното лице на Боб, аз видях повторението на изражението на лицата на хората в
хотел „Шорхам.“ Ако се съобразявах с  поведението на Боб, аз бих могъл да си помисля, че ние сме
изгубили изборите. президентът продължи да говори: „Чък, двамата с Боб си говорехме,  преди да
влезеш.  Само  преди  10  години  те  ни  бяха  отписали.  Ние  бяхме  „мъртви“  в  Калифорния,  бяхме
„свършени,“ всички до един. А виж ни сега къде сме – на върха – най-голямата изборна победа, която
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някога е постигана,“ ликуващо се изсмя той. „Предполагам, че им показахме.  Нали?“ Той удали с
юмрук разперената длан на другата си ръка. Никсън отпи отново и изпразни чашата си, а след това
отиде в  голямата тоалетна в далечния край на стаята. Аз се обърнах към намръщения Холдеман и го
попитах: „Какво те тревожи?“ Очите на Боб, сини и стоманено студени, се откъснаха от документите,
които четеше и се срещнаха с моя  поглед за пръв път, челото му беше прорязано от дълбока бразда и
даже ниско остриганата му коса изглеждаше наежена. „Опитвам се да събера актуалните данни – не
му давай твоите предположения,“ сопна се той.

Предположих, че Холдеман беше уморен. Може би се възмущаваше от факта, че аз споделям този
момент на победата с президента. Разбира се, в Белия дом винаги имаше жалка ревност. „Какво става,
Чък?  Защо  не  се  усмихваш  и  не  празнуваш?“,  попита  ме  Никсън,  връщайки  се  при  своя  стол.
„Предполагам, че съм малко вцепенен, сър.“ „Тази нощ трябва да се запомни, да пием още по една
чаша. Нека да се радваме на това.“ Винаги бях изпълнявал заповедите на Никсън, но вие не можете да
заповядате на някой да бъде щастлив.

После президентът започна да пише чернова на една телеграма, която щеше да изпрати на своя
победен конкурент, сенаторът Джордж МакГовърн. Сега беше почти 2 часа през нощта. Часове преди
това МагГовърн се призна за победен. Според правилата на играта отговорът на Никсън отдавна беше
закъснял. Но въпреки това, когато прочиташе думите, които пишеше в черновата, той ги отхвърляше.
„Как мога да кажа нещо любезно, след като той продължаваше да се сравнява с Хитлер?“ Холдеман
му подаде една чернова, написана от друг помощник. Никсън я прегледа. „Не, аз не мога да кажа
това,“ каза той и хвърли листа на малката масичка между Холдеман и мен. 

Това, че той не можа да демонстрира милосърдие в часът на своя най-голям триумф показваше
драмата  на  парадокса  на  Ричард  Никсън.  Имаше  доказателство,  което  твърдеше,  че  през  1960
драматичният резултат от изборите му беше откраднат. Помощниците му го призоваваха: „Поискайте
повторно преброяване на бюлетините.“ Но тогава Никсън отказа, понеже считаше, че това ще създаде
несигурност, че ще бъде лошо за имиджа на страната ни и че негова е работата да обедини електората
зад  човека,  който го  е  победил.  Благороден и  аристократ  по време на  поражение  ,    сега  той беше  
безмилостен като победител. 

Много  пъти  бях  виждал  как  президента  показва  рядко  срещана  смелост  в  моменти,  когато
другите  хора  се  свиват  от  страх.  Заради  това  той  беше  спечелил  най-дълбокото  ми  възхищение.
Откакто започнах да уважавам президента за това, което беше в най-добрите си мигове, аз се научих
да го приемам такъв, какъвто беше и в най-лошите си моменти. Предполагам, че лоялността, подобно
на любовта, си създава свой собствен образ за това, което виждаме. Ако някой можеше да ни види в
онази нощ през някаква въображаема шпионка в тавана на президентския офис, каква странна гледка
щеше да е това: победилият президент, мърморещ над думите, които неохотно казва на своя победен
противник; неговият шеф на персонала е ядосан, навъсен и ръмжащ; а архитектът на политическата
му стратегия седи вцепенен и безчувствен. Да, картината беше странна и излязла от фокус. Ако това
беше победа, защо тези трима човека изглеждаха така, все едно че са победени?

Никсън каза на Манола да намери нещо за ядене. Това означаваше, че трябваше да събуди двама
от сервитьорите в Белия дом. Малко преди 3 часа през нощта те се появиха с подпухнали за сън очи,
носейки три чинии с пържени яйца и шунка. Искаше ми се те да бяха донесли някаква храна за Пати
и Уендъл в съседната стая, но реших да не затруднявам повече уморените сервитьори. президентът
дърдореше, припомняйки си различните избори за Сенат и то с такова разпалено увлечение, че ние
много лесно можехме да останем там до разсъмване. Как можех да спася Пати и Уендъл? Отговорът
дойде с един доклад от помощника на Холдеман: Двете информационни агенции – Асошейдет Прес и
Юнайтет Прес бяха преустановили работа до края на нощта; нямало да съобщават други резултати от
изборите до сутринта. Тази радостна новина плюс затварящите ми се клепачи трябва да са убедили
Президента, че трябва да си лягаме. 

Когато  си  тръгвахме,  г-н  Никсън  се  спря  на  горната  площадка  на  дългата  стълба  със  сиви
циментови стъпала, които водеха надолу към паркинга. Директно пред нас в тъмнината се издигаше
величественото тебеширено бяло жилище. Той каза:  „Чък,  просто искам да знаеш – аз винаги ще
бъда...“  Тъй като знаех колко трудно винаги му е  било да демонстрира емоции,  аз го прекъснах:
„Благодаря ви, г-н президент. Утре ще бъде един добър ден.“ След това той се обърна и тръгна надолу
по стълбата, а агентът от Сикрит сървис вървеше пред него, поглеждайки механично ту наляво, ту
надясно.  Спрях се за  момент,  наблюдавайки как 37 президент на САЩ, сега с  най-изразителната
победа от изборите в цялата история на страната ни, чрез която ще управлява, бавно се спуска по
стълбата пред мен. Лампите в няколко прозорци все още светеха, хвърляйки оранжева светлина върху
зелените  храсти  и  кадифените  поляни.  Нощният  въздух  беше  чист.  В  далечината  се  издигаше
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Обелискът на Вашингтон, висок и горд, гледка, която никога не преставаше да ме вълнува. Но през
тази нощ даже това не можа да проникне през апатията вътре в мен...

Пискливият звук продължаваше да бомбардира тъпанчетата ми. Отхвърлих одеялото, с което се
бях завил през глава, разтърках очите си и погледнах към часовника: 8:00 сутринта. Звъненето идваше
от телефона на Белия дом край леглото ми. Почти щях да съборя телефона от поставката му докато се
опитвах  да  хвана  слушалката.  „Чък,  съжалявам,  но  той иска  веднага  да  отидеш в  кабинета  му.“
Обаждаше се Стив Бул, човекът, който правеше дневния график на Президента и негов адютант. „Я
стига,  Стив;  аз  имах  само  4  часа  да  спя.  Изборът  свърши  и  мозъкът  ми  отказва  да  работи.“
„Съжалявам, но президентът иска да дойдеш веднага.“

Избръснах  се  набързо,  изпих  две  чаши  кафе  и  тръгнах,  с  премрежени  очи  и  с  пулсиращо
главоболие. Когато пристигнах в Белия дом, старшият състав вече се събираше в Стаята на Рузвелт за
среща с президента. Помислих си: „Ако президентът иска да ни благодари, защо не направи това,
като ни остави да поспим малко повече.“ Той ли трябвало да е на върха на щастието; сутрешните
обобщени данни от избора потвърждаваха нашите най-оптимистични очаквания – рекордно гласуване
за Никсън в 49 щата с общ резултат 61% от гласувалите. Събралите се служители, повечето от които
бяха  със  зачервени  от  безсънието  очи  като  мен  станахме  прави,  когато  президентът  влезе  и  го
приветствахме ентусиазирано.  Никсън се усмихна и с жест ни покани да седнем. Ръкопляскането
продължи и президента  за  миг  сведе  погледа  си,  държейки се  за  облегалката  на  своя  стол  край
тясната  страна  на  дългата  конферентна  маса.  Той  изглеждаше  свеж,  изненадващо  отпочинал  и
всъщност, той беше педантично точен и решителен, какъвто трябваше да бъде.

После започна да говори: „Аз вярвам, че хората се изтощават, работейки в правителството, без да
осъзнават това.“ След това заговори за любимия си период от историята, средата на 19-я век в Англия.
Никсън  припомни,  че  Дизраели  победи  Гладстон  непосредствено  след  най-великата  работа  на
Гладстон  за  реформирането  на  британското  правителство.   Гладстон  бил  „изтощен  вулкан,“  а
Дизраели бил пълен с енергия. Това, което искаше да ни каже Никсън с това сравнение беше ясно: ние
се бяхме справили добре, но вече бяхме изтощени вулкани, в които нямаше огън, който е нужен за
предстоящите  битки.  Президентът  се  обърна  към  Боб  Холдеман,  който  гледаше  сурово  към
останалите служители. „Боб ще ви обясни процедурите, които изработихме. Нуждаем се от свежа
кръв и от свежи идеи. Промяната е важна.“

Аз се зачудих: „Защо той прави това?“ и погледът ми бързо огледа служителите, седнали около
масата.  Президентът  продължи:  „Вие  бяхте  моят  първи  отбор,  но  днес  стартираме  отново  за
следващите 4 години. Имаме да постигаме велики цели за страната и не трябва да губим нито един
ден. Боб, продължи нататък.“ След това той се усмихна и тръгна към вратата към хола. Нуждаехме се
от един дълъг и болезнен за нас момент за да разберем, че президента беше свършил изказването си и
това му отне точно 12 минути – и ръкоплясканията, сега по-сдържани, едва бяха започнали, когато той
излезе.

Холдеман беше безцеремонен: „Очаквам всеки член на персонала да подаде оставката си при
секретаря до обяд в петък, отнася се за всеки от вас и за всеки човек, който работи за вас. Освен това
предайте  записка,  в  която  изразете  предпочитанията  си  за  новата  си  работа.“  После  се  изкашля,
направи пауза и добави: „Разбира се, това е благоволение, което президента предлага на персонала от
всяка  нова  администрация.“  След  това  връчи  пликове,  в  които  имаше  подробни  инструкции  и
формуляри.

Последната част от неговото съобщение въобще не намали напрежението от вледеняващото му
изказване.  Помислих си:  „Добре,  Боб,  всеки,  който е назначен от президента, му служи, докато
президентът го харесва. Но защо това се прави толкова прибързано и толкова примитивно?“ Аз не
бях позволявал на моят персонал никаква ваканция през годината на избора, но като компенсация им
бях обещал въодушевяващо празнуване, добри отпуски и помощ при намиране на по-добра работа,
ако спечелим изборите. Сега, според Холдеман, аз трябваше да събера всички тези 30 мъже и жени в
моя кабинет и да им кажа, че ще трябва да си търсят нова работа.

Казах си, че аз въобще не се тревожа за себе си. Още през месец юли бях казал на Президента, че
ще искам да напусна персонала му и да се върна към адвокатската си практика. Въпреки това, аз се
почувствах изненадващо разочарован. Може би си мислех, че разфокусирана картина от предишната
вечер ще изчезне с отминаването на нощта и с настъпването на ярката сутрешна светлина. Шокирах
се, когато видях същата недоволство в тази стая.

Мъжете се споглеждаха с невярващи очи, зашеметени от внезапността на случилото си. После
започна недоволството,  в началото само мърморене от изненадата, но скоро всеки изглеждаше, че
заговори веднага, след като неверието, че това се е случило, беше заменено от гневът.  Хърб Клейн,
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дългогодишният верен помощник на президента за връзките с пресата, който 25 години беше работил
с Никсън, безмълвно излезе от стаята с наведена глава, с отчетливо чути къси и бързи крачки.

А  когато  врявата  в  стаята  започна  да  стига  до  нивото  на  кресчендо,  Стив  Бул  ме  извика  в
официалния Овален кабинет на Президента. Г-н Никсън притеснено ми обясни, че аз не попадам в
същата категория като другите. Каза ми, че преди да замине същият ден за Кий Бискейн искал отново
да ме помоли да преосмисля решението си да си подам оставката. Събрах моя екип и ги уверих, че
независимо от официалното изискване да връчат писма с оставката си, аз ще помогна на всеки от тях
да си намери подходяща работа в новата администрация и им казах да излязат в отпуск.

Но настроението на всички беше потиснато. Победата, която беше постигната като резултат от
толкова дълги месеци на изтощителна работа, сега изглеждаше безвкусна.

Видях как Никсън замина същият следобед, наблюдавах как  президентският хеликоптер „Марин
уън“ се издигна елегантно от Южната поляна. След това тръгнах обратно към кабинета си, вървейки
бавно през  Западното  крило  на  Билия  дом.  Винаги  беше  спокойно,  когато  президента  пътуваше,
защото  половината  от  персонала  пътуваше  заедно  с  него.  Обикновено  в  сградата  на  Белия  Дом
оставаха няколко секретарки-машинописки, работници в залите, които ремонтираха осветлението и
няколко други служители, които седяха наоколо и си разговаряха. Но в този следобед видях само един
самотен полицай в униформа, който стоеше край отворената врата на Овалния кабинет. Празнотата
беше нереална и тишината беше натрапчива – все едно че някаква смъртоносна болест беше минала
тук... Почти можех да чуя тътнежът на далечните артилерийски взривове.

Президентът  беше  говорил  за  велики  цели  и  най-накрая,  след  дълго  чакане  те  изглеждаха
достижими.  За  пръв  път  от  години  в  страната  имаше  стабилност.  Войната  във  Виетнам  беше
свършила наскоро и ние бяхме спечелили съкрушителна победа на изборите. Но кое беше това нещо,
което ни тревожеше, завладяваше умовете ни, тук, в сърцето на правителствената власт? Достигайки
до корените на въпроса, какво ме тревожеше вътрешно? Дали просто бях уморен? Или имаше нещо,
което беше много объркано?

Глава 2

Достатъчно добър

Заглавията в следобедните вестници отбелязаха огромната победа на Никсън и в статиите имаше
предположения за персоналните промени. Набързо помислих са собственото си решение. Винаги в
миналото се стремях да изкача нови висоти и това придаваше смисъл на живота ми.  Но какво се
случва когато няма повече планини за изкачване?  (Коментар: Казват, че когато завладял целият тогавашен

свят, Александър Македонски се разплакал в палатката си, защото нямало вече какво да завладява. Д.Пр.)  Аз бях само
на 41 години. Със сигурност трябваше да има други трудни промени. Но какви? Какво бих могъл да
правя оттук нататък, което да е толкова задоволяващо като да помагаш за избора на президент, да
бъдеш един от неколцината мъже,  които ежедневно вземат решения,  които оформят бъдещето на
нацията? 

Но въпреки това знаех, че трябва да продължа напред. Аз бях един от онези „изтощени вулкани,“
за които говореше президента в своето странно изказване. Да се върна обратно към моята адвокатска
практика? Това беше очевидното  нещо, което можех да направя и то беше правилно от гледна точка
на семейството ми. Това беше начинът да увелича парите в банковата си сметка, които бяха намалели
значително,  докато живеехме  с  правителствената  заплата.  Но  дали парите  бяха  истинската  цел  в
живота ми?  Не, колкото повече мислех за това, толкова повече една дума обобщаваше всичко, което
беше важно за мен.  Гордостта. Дълбокото чувство на гордост, демонстрирано от Ричард Никсън в
неговия офис – това беше качеството, от което най-много се възхищавах. Всъщност, гордостта беше в
сърцевината  на  президенстването  на  Никсън  и  в  неговия  стремеж  към  историческа  важност  и
величие. Гордостта винаги беше в сърцевината и на собствения ми живот, доколкото назад в миналото
си мога да си спомня...

Беше слънчев ден в началото на юни 1949, по време на церемонията по случай завършването на
„Брон  и  Николс,“  малко частно училище в  Кембридж.  Редове  от  дървени сгъваеми столове  бяха
поставени на футболното игрище на брега на кротко течащата река Чарлз. Половин миля по-нататък
се намираха обраслите с бръшлян тухлени сгради с колониален стил на университета Харвард. Като
редакторът на училищният вестник,  на когото съучениците предричаха да успее и като уважаван
ученик, аз бях избран да произнеса прощалното слово от името на завършващия клас. Зад мен на една
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издигната дървена трибуна седяха моите 40 състуденти, повечето от половината от които бяха готови
същата есен да станат първокурсници в Харвардския университет. Гордостта беше основната дума в
моето  изказване.  „Ние  сме  горди,  много  горди  от  уроците,  които  научихме  за  демокрацията   в
училището  и  в  нашия  клас.“  Когато  гледах  към  редиците  изтъкнати  жители  на  Бостън,  сред
присъстващите нямаше други лица, които за излъчваха повече гордост от лицата на майка ми и на
баща ми, които бяха направили жертвата да ме изпратят да се уча в училище, което надхвърляше
нашите финансови възможности и общественото ни положение.

Примерът на родителите ми оформи ранния период от живота ми. Наложило се баща ми да
прекъсне гимназиалното си образование преди да се дипломира, за да помага на майка си и на сестра
си, след като баща му умрял от една грипна епидемия след края на Първата световна война. Той се
оженил за майка ми и след това в продължение на 12 години се обучавал във вечерна гимназия, в
началото изучавал счетоводство, после право и през цялото това време работел като счетоводител със
заплата 32 $ седмично в един завод за опаковане на месо. Колко впечатлен бях, когато като 8-годишен
седях в препълнената зала и наблюдавах как баща ми, облечен със студентско наметало и черна шапка
се дипломира във Североизточния юридически университет. 

Когато баща ми не четеше учебниците си, късно в неделя следобед, ние с него си разговаряхме.
Той ми казваше: „Работи упорито, учи се старателно; в този живот нищо не се постига лесно. Няма
преки пътища към успеха, Не е важно, дали работата която вършиш е умствена или е физическа,
важното е да я вършиш добре.“ Това беше работната етика на пилигримите. В живота си аз се опитвах
да изпълнявам тези съвети на баща ми. Ние живеехме в апартамент в стара Викторианска сграда без
асансьор в Уинтроп, малък град, населен с хора от средната класа, разположен от другата страна на
залива  на  Бостън.  Според  стандартите  от  Депресията  ние  живеехме  доста  добре;  майка  ми  се
стремеше да живеем така и винаги харчеше малко повече от парите, които баща ми припечелваше.
Живеехме  сдържано  комфортно  и  постоянно  дължахме  някаква  скромна  сума  пари.  Когато
неплатените сметки ставаха твърде много, майка ми организираше разпродажба на наши мебели и
друго имущество. Спомням си шокът, когато един ден се върнах след училище и видях, че съвършено
непознати хора изнасят столове от нашия хол.  Това,  че бяхме задлъжнели и че не бяхме сигурни
откъде ще намерим парите за да платим наема през следващия месец, създаваше една несигурност,
която съчетана със съветите,  които моят баща ми даваше,  несъмнено подхранваха моят  по-късен
стремеж да успея в живота си.

След като се  дипломира като юрист,  доходите на баща ми нараснаха значително,  но неговия
успех  скоро  беше  подкопан  от  лошото  му  здраве.  Той  беше  принуден  да  напусне  работата  си  в
„Дженерал фуудс,“ компанията, която беше купила завода за опаковане на месо, в който той работеше
в миналото. По времето когато завърших гимназия, баща ми се бореше „да стъпи на краката си“ като
адвокат на свободна практика в един град, чиято юридическа гилдия, както и повечето от другите
институции,  бяха  напълно  контролирани  от  хората,  които  са  завършили  в  Харвард.  Единствено
поради милостта на съдбата баща ми успя да спечели едно малко дело през пролетта на 1949, което
му даде възможност да плати последната вноска за обучението ми в „Брон и Николс.“ Ако това не се
беше случило, аз нямаше да се дипломирам. Въпреки, че бях „надут“ от гордост в този юнски ден до
такава степен, че шевовете на новият ми син костюм от дубле щяха да се скъсат, в същото време аз
бях изпълнен с несигурност как ще мога да платя вноската за обучението си в колежа. Всяко лято след
като станах на 11 години аз работех, за да помагам за плащане на таксата за моето обучение. Но
парите за обучението в колежа бяха два пъти повече от вноските за обучението ми в гимназията.
Започнах да работя най-скъпо платената работа, която можах да намеря през това лято – куриер в една
брокерска  фирма  в  Бостън  и  с  притеснение  очаквах  резултатите  от  молбите  за  записване  в
университета. Бях кандидатствал в Харвард и в университета Браун. Първо получих съобщение от
Браун, че съм приет за обучение, което ще се заплаща от военноморския флот, плюс 50 долара за
покриване на ежедневните разходи. След това, в началото на юли бях поканен на интервю с декана на
администрацията на университета Харвард.

В  определеният  час  веднага  бях  въведен  в  един  красив  ъглов  кабинет  в  200-годишната
административна сграда, с изглед към тихия двор на Харвардския университет от едната страна и
шумният Харвардски площад от другата страна. В помещението се усещаше слаб мирис на плесен,
фините  месингови рамки на  стъклата  бяха  покрити с  патина,  през  които проникващата  слънчева
светлина хвърляше отблясъци по блестящия дървен под. Едно елегантно старо колониално бюро беше
поставено  между  етажерки  с  книги,  пълни  с  спомени  от  забележителната  история  на  Харвард.
Деканът, перфектно подбран за своята роля, беше облечен със спортно сако от туид, с посивяла ниско
подстригана коса и  излъчваше очевидната  аура  на  изящество,  което бяха  отличителната  черта на
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хората от Харвард през онези години. „Г-н Колсън, ние сме много щастливи да ви информираме, че
вие сте млад човек с късмет – Съветът на надзорниците ви дарява с пълна стипендия за обучението ви
в Харвардския университет.“ Той направи пауза, за да ми даде възможност да изразя своя възторг. 

И наистина, аз бях възхитен, но  в същото време бях наясно и с другата реакция дълбоко вътре в
мен:  възмущението,  което с  годините се беше насъбрало в мен от поведението на превъзходство,
демонстрирано  от  целия  академичен  елит  на  Харвард,  от  високомерната  снизходителност  на
аристократичните мъже към онези хора, които не произлизаха от толкова късметлийски семейства.
Благодарих му учтиво и зачаках.  Имаше пауза,  защото той запали лулата си и след това направи
продължително издишане на пушек. После каза: „Е, добре, предполагам, че вие имате да ми зададете
много въпроси, свързани с мястото, където ще живеете и с графика на обучението.“ „Но г-н декане, аз
всъщност не съм решил дали ще се запиша да се уча в Харвард,“ казах аз. Той ме погледна за миг,
очевидно  раздразнен  и  каза:  „Не  мога  да  си  представя,  че  някой  би  се  отказал  да  се  обучава  в
Харвард.“

Гордост. Когато бях момче, аз обикновено заставах на покрития с камъчета плаж, поглеждах над
сиво-зелените  вълни  към  пристанището  на  Бостън,  след  това  погледът  ми  се  преместваше  към
Брехминс, хълмът с морския фар, където живееха знатните семейства, които можеха да проследят
благородното си потекло като потомци на хора, които са завършили в Харвард още от онова далечно
минало, когато първите преселници са пристигнали в Америка с кораба „Мейфлауър.“ Ние не бяхме
нито хора от други народности – италианци или ирландци-католици, които се стремяха да се доберат
до политическата власт под опеката на Бостън – нито бяхме „стара и непродаваема стока.“ Наричаха
ни „Янките от блатото.“ На нас ни беше отказано да бъдем „приети“ и ние най-страстно се стремяхме
към това.  Сега, в този момент, аз имах това – бях допуснат да вляза в елита.  И в гордостта си аз
вярвах,  че  все  още  мога  да  постигна  нещо  по-добро  –  да  имам  шанса  да  откажа  да  приема
предложението им.  Без  никакво съмнение  това  беше извратена  гордост,  но  възмущението против
Източният интелектуализъм се беше натрупало в мен и стана причина за  някои буйни събития в
последващите етапи от живота ми. 

И поради това, през септември същата година, с 20 $ в джоба на моят син абитуриентски костюм,
аз отидох в Университета Браун, в Провидънс, Лонг Айлънд, когото хората от Харвард възприемаха
като  беден  братовчед  в  „Бръшляновата  лига“  (Коментар:  Спортна  конфедерация,  състояща  се  от  8
университети в североизточната част на САЩ. Това име се използва като общо име на групата университети, от които
е съставена: Браун,  Колумбийския,  Корнуел,  Дартмут, Харвард, Пенсилванския,  Принстън и Йеил.  Д.Пр.) Гордостта,
примесена с дълбоко вкоренен патриотизъм, който изпитвах още когато бях малък, беше и причината
да стана морски пехотинец. В разгара на Корейската война, по времето когато бях първокурсник в
Браун и морската пехота се нуждаеше от доброволци, в нашето студентско градче се проведе силна
кампания  за  набиране  на   доброволци.  Един  студент  от  горните  курсове  от  моето  студентско
общество, Бил Мелони, от когото аз се възхищавах, също беше се записал в програмата за обучение
на офицери от морската пехота. Бил говореше за морската пехота с такава гордост, че една седмица
по-късно аз се озовах пред бюрото на офицера, които записваше доброволците за морската пехота,
един висок първи лейтенант,  чието име беше Косгров.  „Флотски курсант Колсън,  сър,“  казах  аз.
„Искам да се запиша в Корпуса на морската пехота.“

Косгров,  който беше завършил Морското училище, се намръщи, погледна ме отдолу нагоре и
рязко каза: „Колсън, вие малко избързвате. Първо ние трябва да проверим, дали вие сте   достатъчно  
добър,  за  да  бъдете  приет  в  Корпуса  на  морската  пехота.“  Стоях  пред  бюрото  му  безмълвен  за
известно време. „Какво искаше да каже с това „достатъчно добър?“ Аз бях един от първенците в моя
клас  по  отношение  на  воинските  качества.  През  следващите  два  месеца  изпитвах  болка  от
„скастрянето“ на Косгров. В един от дните на седмицата студентите, които се подготвяха да бъдат
запасни  офицери,  носеха  военната  си  униформа  в  класната  стая  и  по  време  на  следобедните
упражнения. От този момент нататък, предната вечер аз излъсквах обувките си, металните копчета и
катарамата на колана си до блясък и научавах всяка подробност от упражнението, което щяхме да
правим през следващия ден. Започнах да се подражавам на походката на  Косгров, с изправен гръб и с
повдигната брадичка. По време на всяко упражнение забелязах, че Косгров ме наблюдаваше.

Накрая, през един пролетен ден намерих едно напечатана бележка на таблото за съобщения на
която пишеше: „Флотски курсант Колсън, явете се при лейтенант Косгров.“ За миг сърцето ми се
разтуптя;  всъщност аз все още не бях решил дали искам да вляза в Корпуса на морската пехота;
просто исках да съм „достатъчно добър.“ Когато застанах вдървено в поза „мирно“ пред бюрото на
Косгров,  той се облегна назад в своя люлеещ се стол,  въртейки молив в ръката си.  Накрая седна
изправен и рязко и категорично каза: „Колсън, ние мислим, че вие сте достатъчно добър.“
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Преди да може да продължи, аз го прекъснах: „Къде да се запиша, сър?“  По-късно научих, че
Корпусът на морската пехота имал непопълнени свободни бройки и спешно се нуждаел от нови хора. 

Колко различен е светът около мен, когато го гледам, облечен с униформата на Морската пехота,
и с емблемата на шапката ми, на която има земното кълбо и една котва. Когато бях млад взводен
командир,  аз  служех в  дивизията  на  генерал „Чести“  Пулър,  леко нецензурен стар  военен,  чиито
героични подвизи го бяха направили единственият човек в историята, който беше награден с 5 медала
„Кръст на морската пехота.“ Сърдито говорещият Пулър беше Морякът на моряците; въпреки че той
водеше хората си да умират,    те го обичаха  . Подобно на хиляди мои другари аз бих се хвърлил от
някоя скала, ако той ми заповядаше да направя това и един ден всъщност почти го направих.

По време на едно учение в Карибско море (войната в Корея вече беше свършила), моят взвод
беше стоварен на една малка плажна ивица на един планински остров на Порто Рико. Имаше два пътя
за достигане до възложената ни цел: един дълъг и заобиколен път по относително равен терен, а
другият – директно нагоре по един скалист зъбер, който се издигаше на височина около 200 метра във
въздуха. Заповедта дойде: „Изкачете се по скалата.“ В първите няколко мига аз не можах да повярвам,
че  наистина искат това  от  нас.  Това  беше само едно тренировъчно учение и когато се  вгледах в
заплашителната  вулканична  пепел,  аз  си  помислих,  че  това  не  само  е  безразсъдно  смело,  но  и
невъзможно.  Казах  си:  „Някой,  може  би  аз,  ще  бъда  убит.  Но  морските  пехотинци  могат  да
направят всичко,“ и поведох моята група от 45 мъже нагоре по скалата, вкопчвайки се във всяко нещо
по пътя си с нашите пики, въжета и с голите си ръце. Когато стигнахме на върха, погледнах назад към
плажа под нас, към морето отвъд него  и на този остров разбрах, че Пулър беше прав;    когато човек  
вложи всичко от себе си за постигането на целта си  ,   той може да направи невъзможното  . 

През същото лято на 1954, когато бяхме в базата на Морската пехота „Камп Лъджърн“ (Коментар:

В Джаксънвил, Северна Каролина. Д.Пр.) получихме заповед: „Явете се веднага с моряшката торба, спешно!“
Само за  часове  нашият  батальон  беше  качен  в  един  стар  тип  кораб  от  Втората  световна  война,
наричан „ръждивата кофа“ или „мулето.“ Заедно с няколко тона амуниции в товарното отделение на
кораба  под  нас  ние  се  отправихме  към  Гватемала,  която  по  онова  време  беше  обхваната  от
комунистическо въстание. Нашата задача беше да запазим живота на американските граждани в тази
страна.  Далече преди да пристигнем на скалистото крайбрежие на тази малка Латиноамериканска
република, амунициите бяха раздадени на нашите бойците, а през това време аз и командирите на
другите  взводове  обсъждахме  плановете  за  дебаркирането.  Окончателните  заповеди очаквахме да
получим от Вашингтон. През тази нощ морето беше гладко като стъкло, а въздухът беше тежък и
горещ. Докато стоях на палубата, всичко наоколо беше тъмно, с изключение на червените и зелени
светлини отличителни светлини на другите кораби от нашата бойна група и хилядите звезди, които
премигваха на небето. Никога не бях виждал толкова много звезди, които приличаха на душ от малки
светещи точици, подобни на фойерверките, с които празнувахме 4 Юли.

Беше почти полунощ и аз се страхувах от това, което може би ни предстоеше, как трябваше да се
държа, тъй като разбирах,  че съм отговорен за живота на 45 мъже. Внезапно се усетих нищожно
малък, гледащ към вселената и знаех, че съм само една малка точица, която стои върху друга малко
по-голяма  точка,  която  плава  в  морето,  което  за  мен  беше  огромно  и  безкрайно,  но  всъщност
представляваше друга малка точка в сравнение с необятността около мен. Чудех се: „Къде е краят не
всичко това?“ Когато бях момченце, родителите ми ме бяха водили в Неделното училище на една
епископална църква, но това никога не ми беше направило голямо впечатление.  През тази нощ аз
внезапно се уверих така, както бях сигурен за всяко нещо в живота ми,    че там, в това огряно от  
звездите небе, беше Бог. Бях убеден, че той управлява вселената, че за него няма никакви тайни, че по
някакъв чуден начин той поддържа реда във всичко. По мой собствен непохватен начин аз се помолих,
знаейки, че той е там и единствено се питах, дали той има време да ме чуе.

По-късно същата  нощ извънредната  ситуация  беше отменена:  войските  на правителството на
Гватемала, което беше лоялно на САЩ, успяха да отблъснат комунистите без нашата помощ, въпреки
че ние останахме там в продължение на 6 седмици, просто за да сме сигурни. А моето усещане за
Бога избледня, когато личните проблеми се промъкнаха в живота ми. 

Усещайки, че съм доказал себе си в Морската пехота и жадуващ за нови предизвикателства, аз се
демобилизирах  и  преминах  в  запаса.  Примамваше  ме  юридическия  университет.  И  политиката.
Започнах работа в една стажантска програма в Военноморския департамент във Вашингтон, която ми
позволяваше денем да работя, а вечер уча право в университета Джордж Вашингтон. През първата ми
година във Вашингтон се срещнах със старият сенатор от Масачузетс, великият стар аристократ и
джентълмен Леверит Салтонстал,  който ми предложи да работя в неговия офис и две години по-
късно, въпреки моята младост и липсата на опит, той ме направи свой пръв помощник.
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Салтонстал  беше  внушителна  и  уважавана  личност  в  Сената,  но  той  беше  подценил  своята
политическа сигурност в родния си щат, където политиците се сменяха бързо, защото италианците и
ирландците заменяха „старата  гвардия.“  Джон Ф.  Кенеди,  младшият сенатор от същия щат,  беше
изгряващата звезда и водещият кандидат за номиниране за президент от страна на управляващата
Демократична партия за следващите избори. От 1948, когато станах доброволец в загубилото усилие
за избирането на Брадфорд за губернатор на Масачузетс, аз практически се обучавах в правенето на
политика  според  стилът  на  Бостън.  Научих  всички  измами  и  хитрости,  някои  от  които  които
достигаха до границата и даже малко преминаваха отвъд границите на закона. Писането на фалшиви
и  мошенически  писма,  късане  на  рекламните  плакати  на  противниците,  разпространяването  на
подвеждащи истории в пресата, гласуване от името на умрели хора и шпиониране на противниците по
всякакъв възможен начин бяха стандартна практика.

Когато наближи датата на провеждането на изборите през 1960,  Салтонстал ме помоли да да
ръководя  неговата  кампания.  Социологическите  проучвания  показваха,  че  той  изостава  зад
популярният  губернатор  от  демократичната  партия  Фостър  Фурколо,  първият  итало-американец,
който заемаше поста губернатор на Масачузетс. Борбата за преизбирането на Салтонстал приличаше
на безнадеждно изкачване на някой планински връх, особено като се вземе предвид водещата позиция
на Кенеди в противниковия лагер. Така че предизвикателството беше очевидно.

Ние окуражихме Том О'Конър, млад и неизвестен кмет на Спрингфийлд, да се яви като основен
кандидат на демократичната партия против Фурколо и той се представи толкова добре, че изпревари
губернатора във вътрешните избори на демократите за кандидат за сенатор  и за наша изненада после
се оказа, че той е още по-труден противник по време на изборите за сената отколкото беше Фурколо.

Нашата  предизборна  кампания  също  вървеше  добре.  Когато  вашият  кандидат  притежава
почтеността и репутацията на Салтонстал, ловкият ръководител на кампанията разбира, че неговия
човек е зает с много по-важни неща и не знае какво прави ръководителят на неговата кампания долу,
на бойното поле.  След няколко фалшиви писма, плюс подстрекаването на бунт на данъкоплатците в
града на О  '  Конър, по данни от социологическите допитвания ние имахме равни шансове с него  .

В  края  на  септември  социологическите  допитвания  показваха,  че  ние  имаме  превес  сред
ирландските  избиратели,  които  имаха  решаваща  роля  за  резултата  от  избора.  Тази  информация
налагаше да използваме една специална тактика. Тайно наех няколко стаи в един третокласен хотел в
Бостън, монтирах няколко нови ключалки на вратите и вкарах в тях 20 млади доброволни сътрудници
в нашата кампания, които започнаха да надписват едноцветни пликове до всяко ирландско звучащо
име, записано в телефонния указател, около няколкостотин хиляди имена. След това подлъгахме 6
известни  ирландци-демократи  да  подпишат  едно  писмо,  че  призовават  да  се  подкрепи  Кенеди
(кандидат за президент срещу Никсън) и Салтонстал – в избора за сенатор. Двамата сенатори, въпреки
че бяха от противостоящи партии, бяха работили заедно в полза на толкова много проекти в рамките
на щата Масачузетс, че изразът Салтонстал-Кенеди се беше превърнал в синоним на всяко федерално
лакомство,  което  достигаше  до  Масачузетс.  Писмото  представляваше  безсрамен  провинциален
призив към демократите да гласуват за Салтонстал, както и за Кенеди. Самият Салтонстал не знаеше
нищо за тази лудория и разбира се, в речите си продължаваше да подкрепя Никсън. В петък вечерта
преди денят на избора аз посетих тайното скривалище в този хотел. Двадесет изтощени доброволци
ръчно поставяха писмото с призива в купища от пощенски пликове. В полунощ бях организирал два
пикапа да пристигнат край задния вход на хотела; младежите щяха на натоварят в тях кашоните с
писмата и след това щяха да ги откарат до една отдалечена пощенска станция, където един приятел-
пощенски служител щеше да ги приеме и изпрати до адресантите. Имаше само един пречка. Един от
доброволците, първокурсник в Харвард, който отговаряше за изпълнението на тази тайна операция,
поиска да говори с мен насаме. Излязохме от стаята и тръгнахме по един полутъмен коридор. Той
каза: „Чък, тревожи ме едно от момичетата. Баща й е алчен партиен активист и тя си мисли, че с това
което  правим,  ние  не  сме  лоялни  към  Никсън.  Чух  я  как  говори,  че  ще  отиде  в  щаба  на
републиканската партия и ще каже на неговия ръководител какво правим ние тук.“ Аз изпъшках: „О,
не. Това ще провали всичко, което правим. Всяко разгласяване ще изиграе ролята на бумеранг и ние
ще понесем удара. Никсън няма никакъв шанс да спечели изборите в този щат и аз съм информирал
хората му какво правим тук. Ние се опитваме да осигурим поне избирането на сенатор-републиканец,
това е всичко.“ Стоях там с наредена глава и гледах съм мръсния килим в коридора и усещах, как
стомаха ми конвулсивно се свива от притеснение. Ние не можехме да позволим някой друг да научи,
че изборният щаб на Салтонстал е организирал изпращането на това писмо. То трябваше да изглежда
като искрено писмо, което е написано от поддръжници на Кенеди. Изборът можеше да бъде повлиян
от този призив в последния момент, на който опонентът нямаше никакво време да реагира. „Чуй какво
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ще ти кажа, Том,“ казах аз и погледнах втренчено в уморените очи на младежа. „Вземи това,“ подадох
му десет  чисто  нови десетдоларови банкноти,  всичко,  което  имах в  портмонето си.  „Вземи това
момиче тази вечер и я напий, на всяка цена я дръж да е пияна до денят на изборите.“

Том, който беше женкар и любовчия и с радост изпълни заповедите ми. Сутринта на следващия
понеделник  писмата  пристигнаха  в  домовете  на  300  000  ирландски  семейства  в  целия  щат.
Салтонстал,  тайно  прикрепен към  кандидатурата  на  Кенеди,  беше  сръчно  преизбран  с  голямо
предимство пред съперника си. Носен от стремителния си успех в ръководенето на избирателната
кампания  на  Салтонстал,  аз  презрително  отхвърлих  предложението  на  сенатора  да  продължа  да
работя за  него като негов  административен помощник,  което беше една сигурна и добре платена
работа  за  следващите  6  години.  Отказах  да  приема  и  доста  предложения  да  се  присъединя  към
известни адвокатски фирми в Бостън. Вместо това, със спестените си 500  $ станах съдружник на
Чарлз Морин, брилянтен млад юрист, с когото се запознах по време на моите политически пътувания,
който скоро се превърна в моят най-близък приятел. Въпреки че беше учил в Харвард, Чарли беше
католик с канадско-ирландски произход и подобно на мен не принадлежеше към елита, но страстно
искаше да успее в живота. Отворихме адвокатска практика с офиси във Вашингтон и Бостън. Аз наех
един двустаен офис във Вашингтон, а Морин – един тристаен офис в Бостън.

За  щастие  клиентите  започнаха  да  идват  преди  да  бяхме  похарчили  последните  500  $;  към
средата на годината даже наехме нашия пръв служител-юрист, умен млад мъж, на име Джо Митчел,
който ни беше препоръчан от моят близък приятел Елиот Ричардсън, който по онова време работеше
в прокуратурата. Джо беше изключително високо квалифициран и щеше да бъде грабнат от всяка
адвокатска фирма, ако не нямаше едно малко затруднение – той беше негър. Два месеца след като
двамата с Морин го назначихме да работи при нас и стана очевидно, че това не „вреди“ на бизнеса ни,
няколко адвокатски фирми в Бостън започнаха да го канят да отиде да работи при тях. Ние не само
бяхме наели един надарен юрист, но и направихме пробив в расовото разделение сред адвокатските
среди в Бостън. 

Фирмата  ни се  разрасна  бързо,  но  моментите  на  тревоги не  ни бяха  спестени.  Малко преди
Рождество през 1962, Чарли и аз прекарахме една дълга вечер в нашия офис в Бостън, със запретнати
ръкави на ризите и с главните счетоводни книги на младата ни фирма, разтворени на една голяма маса
за съвещания. По едно време около полунощ Морин, с една загрижена бръчка на челото си обобщи
ситуацията така: „Все още дължим 10 000 $ за мебелите, месечната вноска за плащанията е нараснала
до 20 000 $  месечно, ние наемаме твърде много хора, големите фирми ни блокират и аз не виждам
достатъчно поръчки, чрез които да издържим през пролетта.“

Не можех да оспоря заключението на Чарли. Ние растяхме бързо,  може би твърде бързо.  На
следващия ден, докато летях обратно към Вашингтон, аз установих, че гледам през прозореца на DC-9
към покритата със сняг земя отдолу. Но всъщност не виждах заспалите градове на Нова Англия, а
виждах водите на  Карибско море,  малката плажна ивица  и  скалата,  на която се  изкачих преди 8
години. Нивото на адреналинът ми се покачи. Започнах да пиша едно писмо до Чарли: „Следващата
седмица ще се срещна с един приятел, който работи в „Груман еъркрафт,“ сигурен съм, че той ще ни
подкрепи.  С  едно  пътуване  до  Калифорния,  там  има  две  компании...“  Продължих  на  няколко
страници, описвайки новият бизнес, с който знаех, че можем да се заемем – но ако се фокусираме
изцяло в това ново начинание. Дълги години Чарли пазеше това писмо; ние вложихме всичките си
спестявания в този нов бизнес.

Въпреки  че  отказвах  да  призная  това,  личният  ми  живот  страдаше  от  прекомерното  ми
ангажиране с политиката и бизнеса. Нанси Билингс, красивото бостънско момиче, за което се ожених
в денят,  в който се дипломирах в университета,  странеше от вълнението на политическата арена,
което аз толкова много ценях и беше посветила цялото си време на отглеждането на трите ни деца –
Уендъл, който се роди през 1954, Кристиян, който се роди през 1956 и Емили, която се роди през 1958.
С  течение  на  времето  ние  установихме,  че  все  по-малко  неща  ни  свързват.  Прекрасният  дом  на
родителите й и социалното им положение, както и доброто ни семейство подсъзнателно бяха важни за
мен в моят жаден стремеж да бъда приет в елита на обществото; но несигурността от времето на
следването ми в университета беше изчезнала и беше дала път на увереността, че животът ми изцяло
зависи от мен самият. След няколкогодишна раздяла, разводът дойде през януари 1964.

По-късно през същата година аз се ожених за Пати Хюгис, разумно момиче с добро сърце от
Спрингфилд, Вермонт, чиято лъчезарна усмивка и очарователно поведение я бяха превърнали в една
от  най-добрите  секретарки  в  района  на  Капитолия.  Тя  имаше  същото  увлечение  като  мен  към
политиката. Понеже произхождаше от емигрантско семейство на ирландци-католици, нейната религия
ни създаде един проблем. Пати, (в миналото си била Принцеса на красотата), имаше много приятели
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и беше задължена да се ожени официално; ние се оженихме с една скромна брачна служба в един
военен  параклис,  който  е  разположен  до  Арлингтонското  гробище.  Запознах  се  накратко  с
католическата  религия,  но  моят  развод  беше незаобиколима пречка  да  получим благословията  от
нейната църква и за известно време аз се отказах от това намерение.

Няколко  години  по-късно  Пати  и  аз,  понеже  нямахме  свои  деца,  подадохме  една  молба  в
агенцията за осиновяване във Вашингтон. Почтената матрона, която ни интервюира, подозрително
провери всяка подробност от живота и на двама ни и ми каза: „Г-н Колсън, изглежда вие имате много
успешно досие. Защо считате, че трябва да имате още деца?“ След кратък спор и размяна на мнения
по тази тема разбрах, че тя имаше предвид, че съм твърде зает за да имам деца и вероятно не съм се
справил много добре с грижите си за първите си 3 деца. Аз обясних колко много обичам Уендъл,
Кристиян и Емили, и как прекарваме заедно всяко свободно време, но Пати и аз искаме да имаме и
собствени деца.  Тя  каза:  „Вие много ясно обяснявате  какво искате,  нали?  Предполагам,  че не  си
мислите, че някога сте се провалили в каквото и да е в живота си?“ „Да, така е, аз никога не съм се
провалял,“ казах аз надменно. „  Не ви ли се струва, че разводът ви беше провал  ?“ - продължи да ме  
притиска тя. Въпросът ме жегна. Дълбоко вътре в себе си аз знаех, че се бях провалил,   но не можех да  
призная това нито пред себе си, нито пред някой дру  г  . 

Отказът на агенцията за осиновяване можеше да изиграе ролята на ценна проверка в живота ми;
можеше да ми даде шанс да погледна критично към себе си и да оценя това, в което се бях превърнал.
Но  аз  пропуснах  този  шанс  .  Аз  прехвърлих  вината  върху  недостига  на  деца  за  осиновяване,  на  
използването  на  противозачатъчните  средства  и  върху  премахването  на  ограниченията  за
извършването на аборти. Коравата външна обвивка, която бях изградил около себе си през всичките
години, през които си поставях цели в живота си и на успешно ги постигах, беше непробиваема.

За пръв път се  срещнах с  Ричард Никсън когато той беше вицепрезидент по времето,  когато
президент беше Дуайт Айзенхауер. Срещите ми с него през годините ме впечатляваха много;  той
беше човек с необикновен интелект и способности, с виждане за нашата страна и за нашата партия, с
които аз ентусиазирано се съгласявах. В края на пролетта на 1964 двамата с него седяхме насаме в
неговия аскетично обзаведен кабинет на 24 етаж на Туенти Броуд стрийт в Ню Йорк, където аз се
опитвах да убедя г-н Никсън, че само той би могъл да спаси републиканската партия от пълното
поражение, което със сигурност щеше да се случи след номинирането на Голдуотър за кандидат на
партията за президентските избори. Той ми каза: „Добре, опитай се. Вземи телефона и виж на колко
делегати можем да разчитаме.“ 

Въпреки че се опитваше да изглежда безразличен към тази идея, очите му блеснаха при мисълта
за предизборната кампания. „Линдън Джонсън ще трябва да има дебат с мен, нали, Чък? Искам да
кажа, че в края на краищата, аз се съгласих да участвам в дебат с Кенеди.“ Той се обърна и погледна
замислено  през  прозореца  към  силуета  на  града,  в  който  наскоро  се  беше  преместил  да  живее.
Двамата с Никсън се разбирахме добре помежду си – млад и амбициозен политик, който създава и
сваля крале и един по-стар претендент за трона. И двамата бяхме мъже, които произхождаха от една и
съща средна класа, мъже, които през целият си живот са работили упорито и неуморно,   горди мъже,  
които се стремят към най-неуловимата от всички цели – да бъдем приети и уважавани от онези, които
презрително  са  ни  отхвърляли  в  младините  ни.  „Но  през  тази  година  ще  бъде  много  трудно,“
размишляваше той. „Целият елит е против нас. Ако този път не успеем, това винаги ще е...“ каза той и
не довърши мисълта си.

Разбира  се,  не  беше  възможно  през  тази  година  да  спрем  номинирането  на  Голдуотър  и
последващото  поражение  за  републиканците.  Но  за  Ричард  Никсън  и  за  мен  мечтата  оставаше
ослепително жива. Лесно можеше да се предскаже, че по време на неговата бъдеща кампания през
1968, за голямо нещастие на моите клиенти и на моята адвокатска фирма, се наложи аз да си взема 4-
месечен отпуск. „Тези избори са твърде важни за нашата страна. Тя се нуждае веднага от Никсън. Аз
ще се върна след изборите,“  обещах аз на моите партньори,  въпреки че знаех в сърцето си какво е
най-съкровеното ми желание. 

В началото на управлението на Никсън, Джон Уолп, мой стар приятел и бивш губернатор на
Масачузетс, а сега министър на транспорта, ме покани да започна да работя в неговото министерство.
Заместник-секретарят на Сената ме покани да стана помощник секретар.  Аз увъртах и не вземах
категорично решение. Очаквах едно обаждане, което щеше да ми каже,  че президентът има нужда
от мен. Това обаждане дойде в края на есента на 1969 – обаждане от Белия дом.

„Минете направо оттук, г-н Колсън.“ Един висок, изправен като бастун военноморски офицер с
униформа, украсена със златни ширити, преметнати през рамото му, ме поведе към мястото, което в
началото изглеждаше като стена с бяла мазилка, а се оказа офисът, където работеше секретариатът,
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който  посрещаше  хората,  които  имаха  определена  среща  с  президента.  После  видях  една  бяло
боядисана малка вратичка, вградена в стената; тя приличаше на част от самата стена, но всъщност
представляваше таен вход, който се използваше само от персонала и водеше към Овалния кабинет на
Президента. Когато за пръв път влязох в тази пълна със слънчева светлина стая с блестящи бели
стени, сърцето ми се разтуптя толкова силно, че аз се притесних, че то може да бъде чуто и от другите
хора.  Минах по огромният,  декориран в  синьо  и златно  кръг  на  Големия  печат  на  САЩ, цветно
избродиран в неговия център, който беше поставен точно под подобен печат от хоросан, инкрустиран
на  тавана.  Срещу  огромни  прозорци  от  пода  до  тавана,  гледащи  към  Южната  поляна,  зад  едно
огромно махагоново бюро, седеше президентът.

Беше се облегнал назад в стола си, слънчевите лъчи огряваха раменете му, разкривайки първите
белези на побеляване в косата му, втренчено четящ документи в една голяма кафява кожена папка,
поставена в скута му. Той погледна нагоре, над стъклата на очилата, които до тогава не знаех, че
носеше и на лицето му се появи една широка и кратка усмивка: „Сядай, момче. Радвам се да те видя
отново. Изчакай една минута и ще разговаряме.“ След това погледът му отново се върна към кафявата
папка, в която имаше писма с щампован надпис: „Ежедневно обобщение на разузнаването“ и под този
надпис едни кратък надпис: „Президентът.“

Президентът. Не човекът, който познавах от толкова дълги години, а Президентът – и в тази стая,
изградена по времето на президенството на Теодор Рузвелт, където е била изиграна голямата драмата
на 20-я век. Даже самото присъствие в тази стая беше достатъчно вълнуващо, но сега аз бях там,
насаме с Президентът, единственият най-важен човек в света и сега аз съм член от неговия персонал.
Моят живот, всичките 38 години от него, се беше осъществил.

Глава 3

 Счупи всичкия порцелан

Още от самото начало бях подозиран от повечето хора от персонала на Белия дом: бях завършил
университет от „Бръшлянената лига“ и идвах от Бостън, цитаделата на либерализма. Още по-лошото
беше, че бях най-ранният поддръжник на Ед Брук, единственият по онова време чернокож сенатор.
Поради това консерваторите като Боб Холдеман от Оринж Каунти, Калифорния считаха, че аз съм
просто  още  един „източен  либерал.“  Не  ми  помогна  и  едно интервю,  което дадох  на  един млад
репортер  от  вестник  „Бостън  глоб“  скоро  след  идването  ми  в  Белия  дом.  Един  от  въпросите  в
интервюто беше за министърът на правосъдието Джон Митчел и за неговата „южняшка“ стратегия за
подбор на съдии във Върховния съд, които бяха имали спречквания с Митчел по време на изборната
кампания през 1968,  както и за някои негови спорни присъди. В отговор аз възторжено похвалих
Никсън и казах, че няма да коментирам въпросите, свързани с Митчел.

Заглавието  на  това  интервю  беше  едно  малко  нещастие:  „Колсън:  Митчел  не  е  герой.“  В
продължение на месеци след появата на това интервю министърът на правосъдието не отговаряше на
телефонните ми позвънявания.  По онова време никой не се осмеляваше да се противопостави даже
насаме на Митчел, още по-малко – публично; беше достатъчно Митчел да каже само една дума и
хората бяха уволнявани. Може би Митчел беше толкова изненадан от моята нетактичност, която той
не знаеше, че беше неволна, че той пропусна да се обади на Никсън и да поиска да бъда безцеремонно
изхвърлен от Пенсилвания авеню. А когато след време той се опита да направи това – една година по-
късно, през есента на 1970 – аз вече се бях окопал здраво там. Дълги години след това даже самото
споменаване на моето име карало Митчел да сумти и да пухти яростно с лулата си и целия да се
изчервява от яд.

На работното си място започнах да правя това, което винаги бях правил в политиката и когато
работех  за  правителството  –  скачах  директно  в  заплетените  ситуации.  В  началото  -  с  планът  за
реорганизация на пощите, който беше пратен в глуха линия в Конгреса, след една заплаха за стачка на
пощенските служители. Важният човек в профсъюза на пощенските служители беше мой приятел;
двамата с него изработихме един компромисен законопроект и аз го заведох за един неофициален
разговор с Никсън, по време на който затвърдихме проекта и съпътстващо посяхме първото семе за
нов политически съюз с работниците.

Един петъчен следобед в началото на 1970 Никсън се впусна в една от своите гневни тиради
против федералната бюрокрация. В продължение на цяла година той искал да се изработи една проста
заповед за създаване на комисия, която да проучи начините за оказване на помощ на католическите
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училища.  Той  беше  обещал  да  направи  това,  ако  бъде  избран  за  президент  още  по  време  на
предизборната  си  кампания.  Няколко служители умишлено разтакавали това.  Митчел  се  усъмнил
дали  това  начинание  не  противоречи  на  конституцията.  Лобистите  в  полза  на  общественото
образование били против тази идея. Същата сутрин бях довел една група педагози от католическите
училища да се срещнат с Никсън; те му разказаха за нуждите си и му припомниха за обещанието,
което той беше дал по време на предизборната си кампания. 

Няколко часа по-късно отново бях извикан в Овалния кабинет. Никсън ми каза: „Чък искам сега
да бъде създадена една комисия. Мислех си за това, което казаха хората тази сутрин. Аз заповядах
това да бъде направено преди една година и никой не обърна никакво внимание. Ти направи това.
Счупи всичкия порцелан  в тази сграда, но ми подготви една заповед, за да я подпиша в понеделник
сутринта.“ Това се случи в 17:00 в петък. „Не знам откъде да започна,“ признах пред моята секретарка
Джоан Хол. В онези времена моят персонал се състоеше само от двама ни. Джон Ърличман, шефът на
администрацията на Белия дом отсъстваше, беше заминал в отпуск да кара ски; Боб Финч, шефът на
министерството на здравеопазването, образованието и социалните грижи също беше в отпуск и беше
заминал на юг. Един от помощниците на Финч  ми даде една папка, която беше намерил затрупана
върху бюрото на един от служителите. 

Първо се обадих в министерството на правосъдието; по правило всички заповеди, подписвани от
президента  бяха  съставяни  там.  Но  служителят,  в  чийто  отдел  се  правеха  тези  неща  рязко  ми
отговори, че министерството е затворено през съботата и неделята и не би могъл да накара никой да
работи  преди  понеделник  сутринта.  Помислих  си:  „Не  е  чудно,  че  президентът избухна  гневно.
Вероятно си мисли, че той управлява правителството.“ Помислих си да позвъня на Митчел, но даже
да отговореше на обаждането ми, той щеше да откаже да ми помогне.

Поради това, в петък вечерта, след като изрових няколко стари заповеди, за да ги използвам като
образец,  аз  продиктувах  документа  на  Джоан,  което  се  оказа  началото  на  два  ужасни  дни.  На
следващата сутрин успях да се свържа с Финч. „Това ли е нещото, за което беше настоявал шефа?“,
попита ме той, признавайки по този начин, че в продължение на месеци не беше успял да открие
папката. Когато му казах, че сега папката е на бюрото ми, той одобри заповедта, която бях подготвил.
После телефонистът на Белия дом намери финансовият директор, като го накара да излезе от един
курс по голф. С вбесяващ глас той одобри определения бюджет за тази комисия. Ърличман беше в
един  ски  курорт  в  Колорадо  и  не  отговори  на  няколко  от  позвъняванията  ми;  помощникът  му
пътуваше за някъде и също не можеше да бъде намерен. Стриктният порядък на персонала в Белият
дом изискваше Ърличман да докладва всички представяни за подпис заповедите на президента. Но
президентът беше казал заповедта да му бъде представена за подпис в понеделник сутринта, поради
което в понеделник сутринта аз я поставих на бюрото му.

Когато разбраха какво се беше случило, Митчел и Ърличман побесняха. Това постави началото
на една малка врява в спокойните кабинети на Пенсилвания авеню № 1600. Ричард Никсън хареса
това.  Беше намерил някой, който се осмели да прекоси „червената линия“ и да „счупи порцелана.“
Скоро започнах да правя същото и в други области, като спечелих един глас в Сената в полза на една
ракетна програма на АВМ,  като намерих работа на приятеля на един сенатор,  като извивах ръце,
правех  договорки,  разпространявах  компрометиращи  истории,  за  да  отстраня  противниците  и  да
подкрепям приятелите.

Не мина много време и аз станах важен член на персонала на президентството. Скоро след случая
с тази заповед на мен ми беше предоставена за ползване една черна лимузина. Опияняващо беше да
се возиш стремително по улиците на Вашингтон на път към Капитолия, непосредствено зад лъскавата
и непробиваема от куршуми лимузина на президента със знаменца, прикрепени към предната броня.
В  такива  случаи  залата   на  Камарата  на  представителите  беше  препълнена  –  членовете  на
правителството, на Върховния съд, на дипломатическият корпус и 535-те избрани членове заемаха
всеки стол в самата зала, а галериите бяха препълнени. Аз седнах на мястото си, което беше покрай
стената откъм страната на трибуната на Председателя на Камарата, когато гласът на Фишбейт Милър,
дългогодишният  портиер  на  Камарата,  извика  гръмогласно:  „Г-н  Председателю,  президентът  на
САЩ.“ Гръмки,  почти оглушителни аплодисменти започнаха и  продължиха.  И продължиха.  Моят
шеф си проправи път надолу през тълпата по пътеката, усмихваше се и се ръкуваше със старите си
колеги, сред което се изкачи горе на трибуната, за да изпълни предписаното  му от Конституцията
задължение да „предостави на Конгреса (и в наши дни – на милионите американци, наблюдаващи по
телевизията) „Информация за Състоянието на Съюза.“

Работата ми предимно беше изтощителна, шеметна върволица от срещи и купчини от документи,
описващи  подробностите  от  противоположни  гледни  точки  на  различни  правителствени  агенции
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относно въпроси, свързани с политиката. Спомням си, че тогава стигнах до откритието, че „Нищо,
което е стигнало до високото ниво на президента  ,   не е просто  .“ Всеки документ изискваше да   имаме
мнение  и грижливо изработена  препоръка,  но  в  някои дни едва  имаше време да  направим нещо
повече  от  това  просто  да  реагираме.  Натоварването  беше  безмилостно,  нощите  се  превръщаха  в
продължение на дните и отлитаха като струйка цигарен дим.  Нито веднъж не усъмних, че мога да
свърша възложената ми работа, каквато и да беше тя.  Правилото, към което се бях придържал през
целия си живот беше да вървя право напред, борейки се с всички сили. 

Обаче имаме моменти в живота ми, когато имах съмнения, безпокойства и даже дълбоки страхове
за страната ни и за управлението, което се опитвахме да осъществяваме. Един от тези моменти беше
периодът след противоречивото решение на Никсън през пролетта на 1970 да заповяда нашествие –
ние предпочитахме да го наричаме „нахлуване“ -  в Камбоджа, когато за пръв път усетих пълната
тежест от това,  да съм част от президенството.  Президентът беше убеден,  че това действие беше
нужно, за да се намали напрежението върху въоръжените ни сили във Виетнам. Ние бяхме наясно, че
това  решение  ще провокира  нов  кръг  от  несъгласие  и  враждебна  политическа  реакция  в  нашата
страна. Когато аз и Ърличман предупредихме Никсън, че едно пълномащабно нападение, което се
отличава  от  по-ограничените  военни  операции,  предлагани  от  Пентагона  може  да  предизвика
вълнения  по  цялата  ни  страна,  той  ни:  „Каквото  и  да  направим,  ние  ще  бъдем  нападани  от
опозицията,  така  че  е  по-добре  да  действаме.“  Вечерната  реч  на  Никсън  на  30.04.1970  беше
безпощадна към политическите ни противници. Той каза: „САЩ няма да бъде някакъв състрадателен
и  безпомощен  гигант.“  От  цялата  страна  се  чуха  възмутени  възгласи,  изразяващи  шока  и
възмущението  на  цялата  страна  –  както  се  започне  от  губернаторите  и  се  стигне  до  църковните
водачи. Четирима сенатори: Марк Хетфийлд от Орегон, Джордж МакГовърн от Южна Дакота, Харолд
Хюджис от  Айова  и Чарлз Гудел от  Ню Йорк обсипаха с  горчиви думи решението на Никсън и
отправиха призив към Сената и Конгреса да съкратят финансирането на войната във Виетнам.

Но  имаше  едно  събитие,  което  се  случи  в  едно  заспало  студентско  градче,  разположено  в
хълмистата част на средата на Америка, което шокира целия свят. Следобед на 4 май 1970 дойде
първият бюлетин от държавният университет Кент в Охайо – служители от Националната гвардия
бяха стреляли по студентска демонстрация.  Намръщени служители на Белия дом, преследвани от
спомените от вълненията в страната ни, които избухнаха след застрелването на Мартин Лутер Кинг
две  години преди  това,  се  скупчиха  около  бръмчащите  телеграфни апарати  в  прес-офиса  на  Рон
Зайцлер, докато станаха известни подробностите от тази грозна история: 4 убити и 11 ранени.

През същата вечер работих до късно и отидох в столовата за  персонала на Белия дом,  за да
вечерям набързо. В един ъгъл на облицованата с дъбова ламперия трапезария на един огромен цветен
телевизор показваха как мъже от Националната гвардия напредват през облаци от сълзотворен газ,
чуват се залпове от изстрели, а на земята лежат телата на окървавени студенти. Имаше една ужасна
картина, която се запечата в съзнанието ми и сега е толкова жива, каквато беше тогава: млада жена
пищи от мъка, коленичила над тялото на свой приятел. Огледах хората в препълнената зала. Подобно
на снимка от стоп-камера, никой не се помръдваше: никой не се хранеше и келнерите с червени сака
стояха като замръзнали. Служителите в Белия дом седяха в смайваща тишина, очите им бяха вперени
в зловещата трагедия, която се разиграваше пред тях. После на екрана се появи лице на човек, който
хлипаше от скръб, бащата на Алисон Крауз, който беше мъртъв. Той изплака: „Президентът е виновен
за  това!“  Първата  ми  реакция  беше:  „Колко  несправедливо!  Колко  ужасно  е  да  се  говори  така.
Президентът няма нищо общо със смъртта на Алисон.“ А после си помислих: „Ами ако това се беше
случило с моята Емили?“ Аз също щях да обвинявам лидера на правителството, символът на властта,
против която моята дъщеря беше протестирала. Може би аз даже щях да направя и нещо повече.

След това през главата ми мина гадната мисъл, че даже ако обвинението на този опечален баща
беше основателно, даже отчасти,    тогава и аз също бях отговорен  ; аз бях помагал на президента да  
вземе решението за Камбоджа. За един ужасен миг усетих, че г-н Крауз е тук, в трапезарията, че
неговите пълни със сълзи очи гледат право в моите очи и се почувствах омърсен. Станах и отказах да
вечерям.  Навреме  се  научих,  че  ако  искам  да  продължа  да  работя  в  Белия  дом  и  да  съветвам
президента при вземането на решения, последиците от които са живота или смъртта на реални хора,
аз не мога да си позволя да влагам лични чувства. Колко лесно беше преди това да чета истории, да
изучавам  решенията,  които  са  вземани  от  някой  друг  човек,  да  размишлявам  безпристрастно  за
достойнствата,  а  колко  различно  е  ти  да  вземаш  тези  решения  и  да  живееш  с  тях  и  с  техните
последици. Когато ни съобщаваха за заловени избягали затворници по време на преследване, което
бяхме заповядали,  в  умът ми проблясваше картината на човек,  лежащ свит в  бамбуков сандък,  а
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плъховете и паяците гризат плътта му; аз почти можех да чуя виковете му от болка. Това бяха дневни
кошмари, които бяха реални като живота.

Скоро принудих себе си да мисля само за бройки; колкото по-голям е броят, толкова по-безличен
ми се струваше, че е той. Сравнителните статистически данни също действаха обезболяващо: през
последната седмица са убити само 10 американски военни в сравнение с 50 за същия период предната
година. След стрелбата в университета „Кент“ избухнаха стачки на студенти и преподаватели в много
студентски градчета – от Станфорд до университета в Мериленд. Двама чернокожи студенти бяха
убити от полицията в студентското градче на щатският университет „Джаксън“ в Мисисипи. 

Отразявайки състоянието на обхванатата от страх страна, цените на акциите на стоковата борса
спаднаха  със  100  пункта.  Независимият  по  дух  министър  на  вътрешните  работи  Уолтър  Хикел
изпрати лично писмо до Никсън, в което обвиняваше началника си, че е останал глух за студентските
протести и в един момент на непредпазливост ги е нарекъл „нехранимайковци.“  Публично Никсън
хвалеше Хикел заради храбростта му,   но насаме се кълнеше, че ще го уволни  .

Министрите  на  държавната  администрация  и  на  отбраната  изпускаха  тайно  информация  на
приятели от пресата за случки, в които те са се противопоставяли на решението на президента. Някои
от най-ценните съветници на Хенри Кисинджър подадоха оставка, включително и дългогодишният
ветеран и експерт по Виетнам Мортън Халперин, който заедно със своя близък приятел д-р Даниел
Елзберг написа черновата на първия съвършено секретен доклад за Югоизточна Азия, „Национално
изследване на сигурността, Меморандум № 1.“

Имаше публични призиви от студентски лидери и от лидера на профсъюза на административните
служители за отстраняването на Никсън от управлението. В кулоарите на Капитолия се чуха първите
слухове за импийчмънт. Никсън беше президент само малко повече от 15 месеца. През уикенда на 9
май тълпи от студенти, по приблизителна оценка около 150 000 души, пристигнаха във Вашингтон.
През  тази  съботна  сутрин  улиците  около  Белия  дом  бяха  заградени  с  контролни  пропускателни
пунктове  на  разстояние  няколко  квартала  от  него  във  всички  направления.  Колата  ми  беше
посрещната на пропускателният пункт на кръстовището на 19 улица и улица „Е“ и беше ескортирана
от моторизирани полицаи с  каски.  Като част  от предпазните мерки,  няколкостотин автобуси бяха
подредени в плътна линия по улиците около Белия дом, блокирайки Пенсилвания авеню от север и
Елипсата от юг. Полицейският отряд за борба с безредиците беше разположен на ключови места зад
автобусите. В приземния етаж на една от сградите на Белия дом беше разположен батальон войници
от 84 въздушнодесантна дивизия,  които бяха облечени в пълно бойно облекло и въоръжение,  и с
камуфлажни каски.

Докато вървях през приземния етаж и разговарях с войниците, повечето от тях млади момчета с
весели лица, някои от тях спящи върху студения мраморен под, други четящи или играещи карти, това
беше  натрапчиво  припомняне  за  онова,  което  бях  видял  на  два  пъти  в  страните  от  Централна
Америка: униформени войници охраняват двореца от нападение на враговете на правителството. Но
сега  това  се  случваше  тук  –  в  най-силната  демокрация  на  света?  По-късно  същия  ден  от  един
прозорец на горния етаж, докато наблюдавах как тълпата изпълва улиците, аз се борех с мислите си.
Това, което споява обществото  ни не е силата, нито законите,   а моралното въздействие  . Президентите
управляват не с декрети, а мълчаливото разрешение на свободните хора. Без общата добра воля на 200
милиона американци, повърхностно наричано „обществено доверие,“ правителството е импотентно, а
анархията или нещо още по лошо – е неизбежно.

Въпреки това, дотолкова, доколкото можех да видя във всяка посока имаше гневни граждани,
които призоваваха към неподчинение. Неуместна е оценката, дали нещо във външната ни политика е
правилно или погрешно, ако не може да бъде възстановена моралната основа на управлението. Може
би ние бяхме  „състрадателен и безпомощен гигант,“ за който говореше Никсън – но не на бойното
поле, в какъвто смисъл беше употребил този израз – а тук, където деликатната тъкан, която обвързва
свободните хора заедно в едно цяло, беше опъната до точката на нейното скъсване.

С напредването на деня тревожните очаквания вътре в обсаденият Бял дом се увеличаваха. В
средата на следобеда дойде едно предупреждение от командния пункт в мазето на Белия дом: огромно
струпване  на  демонстранти  се  придвижваше  към  северозападния  ъгъл  на  двора.  Бяха  хвърлени
няколко камъни, строшени бяха прозорци на автобуси, можах да чуя шум от движението на войниците
в партерния етаж и дрънчене на оръжия. Внезапно се чуха приглушени изстрели от изстрелването на
гранати със сълзотворен газ в тълпата,  последвани от издигането във въздуха на огромни облаци
пушек.  Два от автобусите бяха преобърнати настрани.  Полицаи с  противогази и стоманени каски
влязоха  сред тълпата  –  размахваха  палки,  хора  тичаха,  някои падаха.  Имаше изстрели и  писъци,
трошене на стъкла и шум от удари на стомана. Слаб ветрец от запад понесе мъглата от сълзотворния
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газ към прозорците на Белия дом; почувствах разяждащо и изгарящо усещане в очите и носа си.
После  всичко  утихна.  Тревогата  завърши  толкова  бързо,  както  и  започна;  тълпата  отстъпи,
разпръсквайки се на малки групички.

Трудното решение на Никсън да отидем и да изровим северовиетнамците от техните храмове в
„неутрална“ Камбоджа и след това  –  неговата  непреклонност,  въпреки нарастващите протести от
конгресмените и публичните демонстрации изглежда че намери своята отплата, когато бяха заловени
и унищожени огромни количества вражески доставки. Силите на Ханой бяха силно осакатени. Броят
на произшествията с участието на американци намаля и изтеглянето на войсковите части от бойното
поле  се  ускори.  В  края  на  май  1970  по  улиците  на  Ню Йорк  демонстрираха  повече  от  100  000
строителни работници и докери, носейки плакати, които призоваваха за подкрепа на войските, а на
каските  им  беше  залепена  снимката  на  Никсън.  Въпреки  съпротивата  на  по-голямата  част  от
персонала на Белия дом, който считаха, че каската е символ на разгонването на студентите, Никсън ми
нареди да се обадя по телефона на организатора на демонстрацията, един як и непохватен ирландец
от Бронкс, на име Питър Бренан. Два дни по-късно едно шествие от неквалифицираните работници,
зидари  и  металурзи,  носещи  каски  и  флагчета,  пристигна  в  Овалния  кабинет  за  да  се  срещне
усмихнатият и оценяващ усилията им президент.  Снимките от тази среща – които демонстрираха
безпрецедентният  политически  съюз  между  един  републикански  президент  и  работническите
организации – заляха цялата страна.

Много  скоро след  това  телеграми,  демонстриращи подкрепа  наводниха  Белия  дом.  Духът на
хората беше насърчен. Никсън продължи тази набрана инерция, като покани 50 лидери от Уол Стрийт
на една елегантна вечеря във вечерната зала на Сената. Само за 2 дни цените на акциите на борсата се
покачиха с 50 пункта: изглеждаше, че в страната се завръща стабилността и опасенията намаляват. Но
споменът от 9 май не можа да бъде заличен. Зад металните врати на Белия дом, почти неосъзнато,
навлезе  манталитета  на  обсадното  положение.  Сега  положението  беше  „ние“  против  „тях.“
Постепенно, колкото повече стеснявахме кръга около нас, количеството на „тях“ започна да набъбва.

Най-дълбока стана враждебност ни към медиите. В отговор на това, което възприемахме като
ежедневни нападения на коментаторите на новините по телевизиите и на вестниците Ню Йорк Таймс
и Вашингтон пост, след персонала на Белия дом циркулираха указания като указанието от 1971, в
което директно се разпореждаше: „Нито един член от персонала не трябва да се среща с който и да е
журналист от Ню Йорк Таймс по какъвто и да е повод.“ Веднъж направих грешката да приема една
покана  за  обяд  с  Йозеф  Крафт,  либерал  и  профсъюзен  журналист.  Лин  Нофзигер,  твърдолинеен
консерватор и служител в Белия дом ни видя в луксозният ресторант „Санс суси.“ Нофзингер дойде
при нашата маса и с невъзпитана усмивка ме сгълча, че обядвам с един „яростен либерал.“ В началото
си помислих, че това е някаква добра шега, един малък майтап с Крафт, но същия ден следобед бях
извикан  в  кабинета  на  Холдеман,  който  директно  ми  се  скара  и  ме  предупреди:  „Ако  искаш да
работиш тук, друг път не прави това.“ Бях зашеметен.

През  есента  на  1970  Президентът  ме  изпрати  да  направя  „дискретни“  срещи  в  Ню  Йорк  с
президентите  на   три  телевизионни  мрежи,  за  да  обсъдим  някои  регулаторни  въпроси  и
безпристрастността, с която те отразяваха събитията. Тъй като бяха всемогъщи в рамките на своите
собствени  владения,  но  икономическата  им  съдба  в  голяма  степен  зависеше  от  решенията  на
Федералната комисия по съобщенията и тримата мъже бяха необикновено сговорчиви. Значението на
моето  посещение  беше  разбрано  от  тях.  Изработихме  заедно  едно  успешно  законно
предизвикателство към „лоялната опозиция“, като предоставихме безплатно телевизионно време на
демократите и вярвахме, че по този начин сме обуздали противниците си.

Словесното нападение върху пресата от страна на вицепрезидента Андрю обедини мълчаливото
мнозинство от  американците,  но  за  нещастие  в  същото време то  втвърди противопоставянето на
повечето  журналисти  срещу  нас.  Тъй  като  телевизиите  станаха  безмилостни  с  техните  вечерни
предавания против войната във Виетнам и против политиката на Никсън, на свой ред ние загубихме
способността си да бъдем обективни и все повече считахме себе си за жертви на конспирация от
страна  на  пресата.  Поведението  ни втвърди  убедеността  на  журналистите,  че  ние  се  стремим за
унищожим свободната преса. Така „порочния“ кръг продължи да се върти.

В началото на 1971, след една година добросъвестна работа на персонала на съвета, ръководен от
Джон Ърличман, Президентът даде началото на първата съвместна инициатива на администрацията
на Никсън, наречена „новата американска революция.“ Промяна в разпределянето на приходите в
бюджета,  реформа  в  социалното  подпомагане  и  реорганизация  на  управлението  –  всичко  това
привлече вниманието на публиката. Тази програма за реформа на вътрешната политика предизвика
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голям шум и бързият отказ от нея показа на всички, че съдбата на президенството на г-н Никсън ще
зависи от външната политика. 

Програмата  за  преустройването  на  външната  политика  на  САЩ,  която  Никсън  и  неговият
съветник Хенри Кисинджър създадоха скоро след изборите беше амбициозна и дългосрочна. През
юли 1969 президентът обяви, че САЩ не могат повече да играят ролята на световен полицай и че ние
ще помагаме на другите народи само ако самите те помагат на себе си. Значението на тази реч беше
разбрано в Москва и Пекин – повече нямаше да има друг случай като Виетнам. Но същевременно г-н
Никсън казваше насаме, че той ще притисне СССР за да се постигне договореност за въоръжаването
и  за  разведряване  на  международните  отношения.  Вкарвайки  клин  в  комунистическия  свят  чрез
оказването на натиск върху СССР и изкушаването на Китай, той щеше да се стреми към постигането
на нов троен баланс на силите в световната политика и се надяваше, че светът ще поддържа този
баланс.  Ключовата дума в тази програма беше „свързаност“;  всяко нещо беше взаимно зависимо;
договореността за атомните оръжия, напрежението в Средния изток, търговията и разбира се, една
голяма отворена рана – Виетнам.

За  да  създаде  план  от  тези  първоначални  намерения  беше  друга  задача  и  може  би,  когато
страстите от тази епоха утихнат, този план може да бъде оценен като един от най-великите актове в
дипломатическата джунгла. „Купуването на време“ за намирането на почтено решение във Виетнам,
както президентът често пъти описваше това пред мен, беше от решаващо значение за договорната
позиция на САЩ по време на тайните преговори с Китай и Русия. Самите задачи трябваше да се
управляват в пълна секретност. Изтичането на информация беше по-опасно, отколкото уменията на
нашите противници. Това беше истинско изпитание и мъчение за нервите ни.

През  май  1971  Кремъл  отстъпи  от  една  ключова  позиция,  която  блокираше  преговорите  за
стратегическите  въоръжения  в  продължение  на  повече  от  една  година.  В средата  на  май Никсън
получи лично писмо от Брежнев, което поставяше край на четиримесечните тайни преговори между
Кисинджър  и  съветския  посланик  Анатоли  Добринин.  Сега  и  двете  страни  бяха  сериозни.  Едно
съглашение  за  въоръженията  можеше  да  бъде  завършено  преди  края  на  същата  година.  Беше
планирано  да  се  направят  едновременни  съобщения  на  20  май  в  Москва  и  във  Вашингтон.
Формулировката на споразумението трябваше да бъде спазена стриктно,  но даже самият факт,  че
САЩ и СССР могат да стигнат до съгласие по тази тема беше показателен.

За да отпразнува този пробив, президентът покани Кисинджър, Ърличман, Холдеман и мен да
вечеряме  с  него  на  борда  на  президентската  яхта  „Секвоя“  същата  вечер,  преди  обявяването.
Плаването по тихите води на Потомак беше един от малкото начини, които Никсън беше открил, за да
избяга от смазващия товар на президенството. Пътувах с президента до военноморското пристанище.
В  меко  сивият  кадифен  комфорт  на  огромния  Кадилак  той  започна  да  говори  от  мигът,  в  който
тръгнахме: как това съглашение за стратегическите въоръжения ще се превърне в първия строителен
блок на новия ред. Ще последват други: мир във Виетнам в рамките на няколко месеца – Хенри щял
да  направи  щедро  предложение  на  тайните  преговори  в  Париж  –  после  разведряването  и  ново
разбирателство  с  Съветите  и  с  Китай,  това  са  прекрасни  обещания  за  Америка.  Мечтите  стават
реалност – и за разнообразие – имаме да ви съобщим една добра новина.

Дванадесет минути по-късно влязохме в територията на историческият Военноморски оръдеен
завод и продължихме към един строго охраняван кей, по продължението на който беше завързана
величествената стара яхта. Моряци, облечени в блестящо бели униформи рязко отдадоха чест. Никсън
спря при горното стъпало на едно малко мостче и отговори на козируването на капитана, после се
обърна с лице към кърмата на яхтата и с очевидна почит козирува на знамето. Това не беше някаква
показност на политик; никой освен малцината моряци с каменни лица и неговите най-доверени хора
щяха да го видят. Уважението към знамето беше дълбоко вградено в този човек. По-късно същата
вечер, точно в 20:00 Никсън ни отведе всичките на предната палуба, за да застанем „мирно,“ докато
беше свалено знамето на САЩ на мачтата, намираща се на „Хълма Вернон“ в далечината. Корабната
камбана на „Секвоя“ беше ударена като салют.

Вечерта  беше  благоуханна,  въздухът  беше  чист;  даже  мръсно-кафявата  вода  на  Потомак
изглеждаше  освежаваща,  докато  с  вълнички  преминаваше  покрай  тесният  бял  корпус  на
президентската яхта. Ние седяхме на горната палуба; Никсън, Кисинджър и аз отпивахме шотландско
уиски и  газирана  вода,  а  Холдеман и  Ърличман пиеха  джинджифилова  бира.  Предложих тост  за
Президента,  после  за  Кисинджър,  който  се  усмихна  одобрително.  Това  беше  момент,  който  си
заслужаваше да бъде изживян. Мислите за триумфа обаче, ме накараха да припомня за критиците,
които толкова яростно се нахвърляха да захапят петите на президента. Никсън се замисли: „Може би
сега критиците ни в Конгреса ще ни дадат малко време. Чък, мислиш ли, че те ще разберат смисълът
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на това, което празнуваме сега?“ После си отговори сам: „Разбира се, не. Единственото, което виждат
те е Виетнам. Те никога няма да разберат какъв е залогът. Мир, истински мир – край на надпреварата
във въоръжаването – надежда за твоите деца и внуци.“

Доста време след 19:00 ние слязохме долу в обшитата с махагон главна кабина, за да заемем
местата си около дългата маса, на която бяха поставени най-скъпите прибори на военноморския флот,
които блестяха на колосаната ленена покривка на масата. Никсън напъха салфетката си в якичката на
ризата си и седна на мястото си откъм тясната страна на масата. Погледнах го изненадано: „Защо един
президент се тревожи, че може да окапе вратовръзката си?“ Не можех да си отговоря веднага, но
после се сетих, че тя, подобно на отдаването на чест знамето, е част от този човек. Това беше остатък
от неговия произход като човек от средната класа, един навик от времето, когато е седял край масата в
кухнята  заедно  с  жена  си  Пат  и  с  дъщерите  си.  Докато ядяхме нежните  обезкостени нюйоркски
пържоли с гарнитура от прясна царевица, президентът разказа за плановете си за разведряването в
отношението си със Съветите. Това беше едно необикновено изложение, ясно разбираемо, въпреки
леещото се вино, хладно и аналитично, брилянтно замислено. Внезапно той се обърна с намигване
към мен и каза: „Чък, мислиш ли, че можеш да ме качиш на свръхзвуков самолет да са отлетя до
Китай?“  Това  беше  бодващо  припомняне  за  безуспешните  ми  усилия  да  събера  необходимата
обществена подкрепа за  оказване на натиск върху Конгреса за  да отпусне пари за  купуването на
свръхзвуков   пътнически  самолет.  Но  Кисинджър  пребледня,  страхувайки  се,  че  Никсън,  поради
непредпазливост, може да разкаже подробности за плановете да посети Китай, с които бяха запознати
само  Кисинджър  и  Холдеман.  Никсън  се  обърна  към  Кисинджър:  „Спокойно,  спокойно.  Ако
либералите от твоя персонал, Хенри, не престанат да съобщават всяко нещо на Ню Йорк Таймс, аз
няма да отида никъде. Изтичането на информация, изтичането на информация; ето това трябва да
спрем на всяка цена. Чу ли ме, Хенри?“  Кисинджър, който често пъти не можеше да разбере дали се
шегуват с него се впусна в една страстна реч в защита на своя персонал. Холдеман се усмихна: „За
всичко  са  виновни  нелоялните  либерали  от  щатския  департамент.“  И  той  и  аз  знаехме,  както  и
Никсън, се самият Хенри често пъти е главният източник на изтичане на информация; разбира се,
ставаше дума за маловажни неща, които не бяха свързани със сигурността, но създаваха добър имидж
на Хенри в пресата, често пъти за сметка на имиджа на Никсън. 

Президентът продължи,  за  да  върне  към темата  за  неговите  критици.  „Чък,  твоя  задача  е  да
държиш далече  всички тези  луди хора от хълма достатъчно дълго,  за  да може Хенри да  свърши
работата си в Париж. Тогава ще започнем голямата игра – Китай и Русия.“ Един от „лудите хора,“
който най-много дразнеше Никсън, беше един новоизлюпен сенатор, Харолд Хюджис. Мускулестият
бивш шофьор  на  камион  и  според  собственото  му  признание  –  пристрастен  към  алкохола  беше
особено  гласовит  водач  на  хората,  които  бяха  противници  на  Никсън  в  Сената  и  беше  един  от
кандидатите на номиниране като кандидат за  президент на демократичната партия за  следващите
избори.  През  март  той  се  беше  нахвърлил  яростно  върху  Андрю  и  беше  казал,  че  той  е  „най-
унищожителният човек“ в американската политика. Той беше на първата линия по време на всяка
нова демонстрация против войната и беше водещ поддръжник на всяко предложение за прекратяване
на войната. На 7 април той беше един от 6-те сенатори, които участваха в осъждане на външната
политика на Никсън, което беше предавано по националните телевизии. А две седмици по-рано, в реч
по  случай  Денят  на  правосъдието  той  обвини  администрацията  за  „потискане,  подслушване  на
телефонните разговори, за поставяне на скрити микрофони, за  полицейско следене и за опити на
правителството да сплаши медиите.“

Понеже не знаех за магнетофоните „Сони,“ скрити навсякъде в Белия дом и за подслушването на
телефонните разговори, извършвано от ФБР по целия град, аз не обърнах внимание на обвиненията на
Хюджис, като ги възприех като параноично дърдорене на някакъв амбициозен политик. Показалецът
на  Президента  направи  бавен  кръг  по  горния  ръб  на  винената  му  чаша.  „Някой  ден  ние  ще  ги
принудим, ще ги принудим да отидат на терена, където искаме да отидат. И ще забием петите си в тях,
ще стъпим здраво върху тях  и ще си завъртим петата – нали, Чък, нали?“

После очите му се впериха в Кисинджър: „Хенри знае какво искам да кажа – направи това при
преговорите,    Хенри – повали ги на пода и ги стъпчи, смажи ги, бъди безмилостен  .  “ Кисинджър се
усмихна и кимна. Холдеман не каза нито дума, но изражението на лицето му приличаше на човек,
който потрива ръце в очакване. Аз отговорих от името на трима ни: „Прав сте, сър, ние ще се справим
с тях.” Само Ърличман, с каменно изражение на лицето си, наклони главата си назад и гледаше към
тавана.

Така  на  борда  на  „Секвоя“  в  тази  благоуханна  пролетна  вечер  беше  обявена  свещена  война
против  врага  –  против  онези,  които  се  противопоставяха  на  благородните  цели,  към  които  се
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стремяхме ние – за мир и стабилност в света. Обявихме война на онези, които се различаваха от нас,
каквито и да бяха мотивите им, те трябваше да победени. Сега семената на унищожението бяха вече
посяти – не в тях, а в нас.

Глава 4

 Вечер на президента извън Белия дом

Но работата ми като помощник на президента не се ограничаваше само с въпросите, свързани с
вътрешната  и  външната  политика.  Спомням  си  една  вечер  в  началото  на  октомври  1971,  когато
работех до късно с директорът по бюджета Джордж Шултц и се подготвях за деликатните преговори с
лидерите на профсъюзите относно нивата на заплатите и за политиките за контрол на цените. Към
21:00 бяхме разпръснали отворени папки и документи навсякъде в офиса на Шултц. 

Президентът току-що беше свършил едно телевизионно обръщение към нацията по въпросите на
икономиката, което двама с Шултц гледахме по телевизията. Очаквах Никсън да ми позвъни, защото
той винаги искаше да  му кажа мнението си  за  изказването му и  част  от  задълженията  ми беше
постоянно да следя случващото си, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Няколко минути след
21:00 телефонът иззвъня. Той ме попита: „Е, Чък, какво е мнението ти за изказването ми? Хареса ли
ти това,  което казах  за  съвместната работа на  обществото? Нали си спомняш,  че  ти беше много
загрижен за това.“ Разговорът ни продължи, прескачайки от тема на тема. След като говорихме около
4 минути, той ме попита: „Къде е тази вечер Еужени Орманди?“ „Не знам,“ отговорих му аз, чудейки
се  каква  връзка  има  между  диригентът  на  Филаделфийският  симфоничен  оркестър  и  речта  на
президента по икономическите въпроси. Президентът обясни, че Джюли преди няколко дни била на
концерт на Орманди в „Кенеди Център“ и после много му го препоръчала. „Провери дали Орманди
все още е в „Кенеди Център.“ Искам тази вечер да отида там,“ каза той.

„Много  лесна  работа“,  помислих  си  аз.  Но  чрез  телефонистите  на  Белия  дом  открих,  че
служителите  от  персонала,  които  обикновено  се  справят  с  тази  неща,  вече  си  бяха  заминали.
Секретарката  на  Шултц,  Барбара  Отис,  започна  да  разлиства  вестниците.  Там  пишеше,  че  има
представления в два други театъра в „Кенеди Център“ - в Операта и в Театъра Айзенхауер – но за
концертната зала не се споменаваше нищо за Еужени Орманди. Започнах леко да се тревожа; 4 или 5
минути бяха изминали и президента може би вече губеше търпение. Виждайки притеснението ми,
Шултц  изостави  заниманието  си  с  документите,  свързани  с  изработването  на  становището  по
сложната  тема,  които бяха  разпръснати по бюрото му.  И  тримата  –  директорът на  финансите  и
бюджета, неговата секретарка и специалният съветник на президента – се ровехме във вестниците и
списанията, където се предлагаше информация за забавленията през седмицата. Телефонистите на
Белия дом, които винаги бяха успявали да се свържат с когото и да било, по всяко време, на всяко
място, сега трескаво звъняха на всеки възможен телефонен номер в „Кенеди Център“ - в гримьорните,
в  кабинетите  на  директорите,  телефоните  за  спешни  случаи  –  но  без  никакъв  успех.  По-късно
научихме, че „Кенеди Център“ не отговаря на телефонните обаждания след 21:00, когато касите му се
затварят.  Вече  бяха  изминали  6  минути  от  обаждането  на  президента.  Случи  се  това,  което  се
опасявах, че ще се случи – той се обади отново, но беше много любезен. „Просто се чудя дали си
успял да разбереш какво представление има сега в „Кенеди Център“?“ „Все още не съм, господине.
Продължаваме  да  търсим.“  Той  издаде  един  от  онези  неразбираеми  мърморещи  звуци,  после  се
изкашля и предложи аз да му се обадя, когато науча нещо. В този момент се намирах в кабинета на
Шултц и реших да се върна в моя кабинет. Изобретателната ми секретарка Джоан Хол сигурно щеше
да се справи с тази задача. Джоан направи едно разумно предложение. Чрез телефонната централа на
Белия дом потърси Еужени Орманди в дома му във Филаделфия. „Г-н Орманди, обаждаме ви се от
Белия  дом.“  „Наистина  ли?“  „Да,  президентът  се  опитва  да  разбере  дали  тази  вечер  имате
представление в „Кенеди Център“?“ Дълга пауза. „Не, аз съм тук, у дома и чета книга.“ „Е, добре,
благодаря ви. Съжаляваме, че ви обезпокоихме.“ Джоан прекъсна разговора доста смутено. Често съм
се питал какви мисли са минали през главата на г-н Орманди в онази вечер за президента и за това
колко добре ние управляваме държавата.

Преди тази случка, когато изпълнявах някакви специални задачи за президента, аз винаги оставах
невъзмутим. Но и никога преди това не ми беше поставяна такава проста задача. Но в онези няколко
минути след второто му обаждане – тогава беше някъде около 21:25 – аз започнах да изпадам в
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паника. Орманди не беше в „Кенеди Център,“ но какво щеше да стане, ако президентът беше поискал
Орманди да е там? Не ми се искаше да имам нищо общо с организирането на неговото пътуване? И в
този  момент  ми  се  обади  Пати  и  ме  попита:  „Кога  ще  си  дойдеш  у  дома?“  Веднага  извиках  в
слушалката:  „Отвори  веднага  днешния  вестник  и  разбери  какво  представление  има  тази  вечер  в
„Кенеди Център.“ Не ми задавай никакви въпроси, просто разбери и ми се обади. По-късно ще ти
обясня.“ Не си спомням дали тя въобще ми се обади. Знаех, че Пати винаги очакваше, че ще се случи
най-лошото.  Тя  просто  искаше  аз  да  си  почина.  Междувременно  Джоан  продължаваше  да  звъни
навсякъде, опитвайки се да разбере какъв е концерта, който в тази вечер се представя в концертната
зала.  Понеже  бързах  и  бях  разстроен,  аз  реших  да  изпратя  едно  съобщение  до  президента  чрез
Манола, неговия камериер. „Манола, обажда се Колсън.“ „Да, господине. Искате ли да говорите с
Президента?“ „Не, не, той отиде ли да си легне?“ „Не, г-н Колсън. Разхожда се в „стаята на Линкълн“
и изглежда неспокоен.“ „Манола, моля те, занеси му едно съобщение. Кажи му, че г-н Орманди – да,
О-Р-М-А-Н-Д-И – днес няма представление в „Кенеди Център.“

Надявах  се,  че  това  съобщение,  предадено чрез  Манола  ще  задоволи президента.  В края  на
краищата, вече беше станало 21:30, наистина много късно, за да се отиде някъде. Надявах се, че може
би той просто ще реши да почете някоя хубава книга. Но не това се случи. В 21:35 президентът ми се
обади отново и раздразнението му беше доста явно от тона на гласа му. „Е, Чък, ти откри, че Орманди
не се намира в „Кенеди Център,“ нали?“ „Да, господине.“ „Това е много добре, Чък, много добре,“
отговори той. После помълча малко и ми зададе въпросът, от който се страхувах. „Чък, мислиш ли, че
можеш да научиш какво всъщност дават там в момента?“ Обясних му, че в никой от вестниците няма
никаква информация за това. „А помисли ли, че можеш да позвъниш в „Кенеди Център“ или аз трябва
да направя това?“, попита президента, преднамерено натъртвайки всяка своя дума. Казах му, че вече
се опитвах да направя това, но телефоните не отговаряха и че ще продължавам да се опитвам да се
свържа, а след това ще му се обадя.

Той каза: „Това е много добре. Направи го“ и след това затвори телефона. Към този момент вече
бях разхлабил възела  на  вратовръзката  си  и  бях започнал да  се  изпотявам.  Помощникът ми Дик
Хауард също беше в кабинета ми и звънеше на приятели, за да ни помогнат да се справим. После
Джоан ми направи знак. По телефона се беше свързала с главната сервитьорка в ресторанта „Голямата
сцена“ в „Кенеди Център.“ Младата жена, Рейчъл Рамирец, беше испанка и не говореше английски
много  добре.  Джоан  ме  попита  дали  искам  да  говоря  с  нея  и  аз  взех  телефонната  слушалка.
„Госпожице Рамирец,  казвам се  Чарлз Колсън.  Аз съм специален съветник на президента,  да,  на
президента на САЩ, да, точно така, на г-н Никсън.“ Още повече разхлабих възела на вратовръзката
си. „Г-це Рамирец, тази вечер президента иска да дойде в концертната зала на „Кенеди Център,“ но
ние не знаем какво е днешното представление. Ще можете ли да отидете до концертната зала и да
видите  какво  представление  се  играе  в  момента  там.“  Помислих  си:  „Това  е  невероятно  нелепа
ситуация. Тя ще си помисли, че аз съм някой смахнат и че това е някаква шега.“

„Президентът иска аз да отида до концертната зала?“ - изквича тя с невярващ глас. Аз отново
внимателно й повторих всичко. „Не затваряйте телефона, аз ще чакам докато се върнете, казах аз
отчаяно.“ „Голямата сцена“ се намира на 4-я етаж на огромното здание, в края на южната му страна.
За щастие – единственият късмет досега през тази вечер – концертната зала също се намираше откъм
южната страна. Нужни са 10 минути енергично вървене, за да се стигне от единия до другия край на
„Кенеди Център.“ Поради някаква необяснима причина тази келнерка повярва на думите ми. Аз чаках
на телефона през цялото време, което ми се стори, че продължи цяла вечност.  След няколко минути
тя се  върна и ми обясни на развален английски,  че  концертната зала е  пълна с  военни офицери,
облечени в униформи и свири военен оркестър.

Помолих я да ми направи още една малка услуга: да отиде зад кулисите и да намери някой, който
прилича на някакъв началник и да му каже, че президента може да дойде и той трябва да направи
нужните  приготовления.  Имайки  тази  информация,  Джоан  се  обади  на  дежурният  офицер  в
Пентагона и научи, че това е официална вечер за старшите офицери на която те трябва да носят черни
вратовръзки и на която ще свирят четири военни оркестри. С въздишка на облекчение се обадих на
президента в 21:53 и му казах, че в концертната зала има концерт за военните, на който присъстват
само хора с покани. „Това са същите оркестри, които вие слушате в Белия дом, сър; не мисля, че сте
изгубили нещо. Тези оркестри ще дойдат и ще свирят за вас по всяко време, когато пожелаете.“

За мое изумление той отговори: „Чудесно. Точно това бих искал да слушам тази вечер, но аз не
съм облечен подходящо.  Ако трябва  да сложа черна вратовръзка,  аз ще трябва да се  преоблека.“
„Наистина  ли  искате  да  си  създадете  всичките  тези  главоболия  –  имам  предвид,  че  сигурно  сте
уморен,“ казах му аз смирено. Би трябвало да го познавам по-добре. Това беше най-сигурният начин
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да гарантирам, че той ще отиде на концерта. „Чък, нареди колата да бъде на южния изход след 5
минути.“ Седях в продължение на един дълъг миг в леден ужас. Как започнах този процес, чрез който
Президента щеше да прекара една вечер в града? Трябваше да уведомя хората от Сикрит сървис  и за
проблема с носенето на това важно малко черно куфарче, в което се намираше устройството за атомна
тревога.  Лекарите,  пресата,  радио  комуникациите.  Защото  пътуването  на  президента  по  улицата
означаваше събирането на една малка армия. Преди това никога не бях се занимавал с организирането
на негово пътуване. За щастие, моят помощник Дик по-рано в продължение на година и половина
беше се занимавал с това. Той се обади на W-16, дежурният офис на Сикрит сървис, който се намира в
мазето на Белия дом. Избутвайки ме навън през вратата с думите: „Иди в „Кенеди Център“ и им кажи
че Президентът идва при тях,“ Дик ми каза, че той ще се погрижи за придвижването на президента до
„Кенеди Център.“ Излитайки навън от стаята като попарена птица,  аз скочих в една лимузина на
Белия  дом,  която  Джоан  беше  повикала.  „Хайде,  тръгваме,  настъпи  здраво  педала  на  газта.
Президентът е след нас,“ извиках аз на шофьора, като забравих да му кажа къде ще ходим. Шофьорът
изглеждаше изумен, а после подозрителен; за момент си помислих, че той се опитва да разбере дали
аз не съм пиян. Най-накрая, когато му казах къде отиваме, той потегли с максимална скорост. 

Докато се движехме по Виржиния авеню към „Кенеди Център“ със скорост 100 км/час, аз успях
да чуя по радиостанцията трескавите повиквания от контролния център на Сикрит сървис, с които
събираха служителите си в Белия дом, обаждаха се за колата на президента и за тяхната кола, която
щеше да  го  придружава.  После научих,  че с  изключение на  двама агенти,  другите  служители на
Сикрит сървис вече си били заминали. През няколкото мигове, в които можех да разсъждавам, аз се
замислих за глупостта на цялата тази случка. С течение на годините се беше създала система за пълно
и безпрекословно подчинение на президентите. Шермън Адамс,твърдоглавият шеф на персонала по
времето  на  президента  Айзенхауер  не  разрешавал  никаква  друга  реакция  от  нископоставения  и
стриктно  дисциплиниран  персонал,  освен  безпрекословно  подчинение,  изразявано  с  тракане  на
токовете. Ерата на „императорското“ президентство достигна до пълния си разцвет при Джон Кенеди,
който се доверявал единствено на членовете на семейството си и на дългогодишните си поклонници,
подражаващи на Камелот. Все още се разказват истории за жестоките изисквания на Линдън Джонсън
към хората му, които били наказвани и за най-малката грешка и били отстранявани от работа в Белия
дом.

Нямах време да се отдавам на тези размишления, защото внезапната и сковаваща мисъл:  „Ами
какво ще стане, ако се окаже, че представлението в концертната зала вече е свършило?“ Бях забравил
да проверя това. Едно раболепно усещане започна да се надига от дъното на стомаха ми, когато си
представих как президента пристига в „Кенеди Център“ само за да види, че публиката се разотива.
Освен чрез много услужливата келнерка от „Голямата сцена“ ние не бяхме способни по друг начин да
уведомим организаторите на това събиране в концертната зала, че президентът ще пристигне там.
Дали те й бяха повярвали? Докато си мислех за това, аз все повече и повече се смразявах. Защо би
трябвало да й повярват? Аз не бих й повярвал. 

Когато пристигнахме при южния вход на „Кенеди Център,“ аз се успокоих поне когато видях
един  от  президентските  агенти  на  Сикрит  сървис,  който  беше  там  със  слушалка  в  ухото  си.
Професионалистите се  бяха погрижили за  всичко! Зад кулисите имаше работници, които сменяха
декорите и един висок, много изискан мъж стоеше в сянката, както и диригентът на оркестъра на
морската  пехота. Радостно му съобщих новината: „Президентът пристига, за да чуе вашия концерт.“
Той пребледня: „Твърде късно е. Кажете му да не идва. Сега и четирите оркестри свирят заедно на
сцената.  Това са финални потпури. След 6 минути програмата ще свърши.“ „Президентът ще дойде
във всеки момент. Ще трябва да изсвирите нещо. Изсвирете отново потпурите,“ казах аз категорично.

Морския пехотинец разбра това, което му казах. Той пое дълбоко въздух, вгледа се за миг в мен,
все още пребледнял, след това се обърна обратно и излезе на сцената. Там започна да шепне нещо в
ухото  на  диригента  на  армейския  оркестър.  Това  приличаше  на  сцена  от  ням  филм.  Морякът
потвърждаваше с бързо клатене на главата си нагоре-надолу. Армейският музикант клатеше сковано
главата си наляво и надясно. Още шепнене. Същото се повтори многократно. Едната глава се клатеше
нагоре-надолу, а другата – наляво и надясно. Помислих си, че цялото това представление може да
прерасне в ръкопашен бой между различните родове войски. Внезапно последва друга вихрушка от
шепнене. После диригентът на армейския оркестър започна да кима с главата си нагоре и надолу.
Въздъхнах с облекчение.

Докато  свиренето  на  сцената  продължаваше,  аз  крадешком  погледнах  покрай  завесата  към
приличащата на пещера елегантно декорирана концертна зала. Мъжете бяха облечени в тъмносини
униформи,  украсени с  златни ширити и  цветни ленти;  жените  бяха  облечени в  дълги надиплени
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рокли. Отражението на светлините на сцената върху проблясващите златни ширити в тъмната зала
беше една възхитителна гледка. Тогава се замислих за недоумението, което скоро щеше да завладее
препълнената зала, когато отново щяха да бъдат изсвирени същите потпури. Помислих си, че това
беше първата смешна мисъл, която ми хрумна през цялата вечер.

Диригентът  на  оркестъра  на  морската  пехота  се  върна  зад  сцената  заедно  с  колегите  си  от
военния флот и от авиацията и тримата съставиха списък на допълнителните мелодии, с които щяха
да удължат програмата с още половин час. Чак тогава разпознах, че високият и представителен мъж,
който  стоеше  наблизо  беше  Уилям  МакКормик  Блеар,  директорът  на  „Кенеди  Център,“  бивш
посланик на страната ни в Дания по време на управлението на Кенеди, който беше женен за датска
благородничка и беше част от елита на общество във Вашингтон, който гледаше на нас, хората на
Никсън, като на някакви некултурни натрапници в неговия Център.

Представих му се, а той разшири презрително ноздрите си и каза: „Вие знаете, че това е много
неправилно.“  Обясних  му,  че  президента  има  запазена  ложа  в  „Кенеди  Център.“  Това  беше
президентската ложа и президента се ползваше с правото да я използва тогава, когато пожелае. В
бъдеше ще трябва да организираме по-добър ред за комуникации, в случай, че президента отново
пожелае  да  присъства  на  някое  представление  в  последната  минута.  „Аз  имах  много  ясна
договореност с Белия дом, че Президента винаги ще ни уведомява 24 часа предварително, преди да
ни посети,“ каза той раздразнено.  Реших,  че нямам време да започвам спор и се страхувах,  че в
напрегнатото състояние, в което се намирах, мога да извърша някакъв акт на насилие – като например
да му забия един юмрук в носа. Помислих си да направя това, но само за един кратък миг.

Тъй като очаквах президента да пристигне във всеки момент, аз бързо се спуснах надолу при
коридора с двете противопожарни врати, които водеха към главното фоайе. Бързах и нямах време за
губене. Поради това с пълна скорост натиснах двете дръжки за отваряне на вратата. Бам! Двете крила
на вратата се отвориха с трясък. Само на половин метър пред тях стоеше изуменият президент и един
разтревожен агент на Сикрит сървис, който беше започнал да изважда пистолета си. Почти щях да
съборя Президента на земята! „Браво, Чък!“

Възстановявайки се от изненадата забелязах, че президента беше облечен в червен смокинг с
черни ревери. Щях да започна да му казвам, че той беше забравил да се преоблече, но ми дойде една
по-мъдра мисъл: „Всичко е наред,“ казах аз задъхано.  „Можете да отидете направо в ложата си.“
„Къде е ложата?“, попита агентът на Сикрит сървис. „Аз ще ви отведа до там,“ казах аз безгрижно,
без да знам местоположението й, но се надявах, че някак си ще се справя. По средата на пътя по
дългия коридор, водещ към задната страна на залата президентът се обърна към мен и каза: „Чък,
уреди ли да изсвирят онази мелодия, нали се сещаш какво имам предвид?“ Той се опита да избегне
подробните обяснения с едно махване на ръката си, но после каза: „Привет на най-старшият по чин.“

Според протокола тази мелодия трябваше да бъде изпълнявана, когато президента влиза в залата.
Още веднъж се затичах към кулисите за да намеря моя добър нов приятел, диригента на оркестъра на
морската пехота, изпълнен с благодарност, че сега агентът на Сикрит сървис сам ще трябва да намери
входа за ложата на президента. Началникът на оркестъра на морската пехота не се зарадва, когато ме
видя. Задъхано му казах: „Следете за да видите появата на президента. Когато той влезе в ложата си,
накарайте  оркестъра  да  изсвири  „Привет  на  най-старшият  по  чин.“  Диригентът  изглеждаше
разтревожен.  „Четирите оркестри са на сцената. Те никога до сега не са свирили  „Привет на най-
старшият по чин“ заедно и аз не виждам как това може да стане без репетиция.“

В този момент сигурно съм имал вид на човек,  който ще получи сърдечен удар,  защото той
вдигна ръката си и каза: Почакайте за един момент.“ Още една консултация. Още пантомима. После
той се върна. „Решихме, че само оркестърът на морската пехота да изсвири тази мелодия.“ Върнах се
обратно по дългия  коридор и се  лутах,  докато открих ложата  на президента.  За  мое  облекчение,
агентът на Сикрит сървис охраняваше вратата. Президентът седеше вътре сам в малкото предверие,
което се намира между входа към мецанина и неговата ложа. Това беше уютна стая, чийто стени бяха
облицовани с червено кадифе, имаше баня и хладилник за използване по време на антрактите.

В паметта ми се е запечатала завинаги следната сцена. Президентът стоеше с лице към стената,
на около половин метър от нея. Гледаше втренчено в червеното кадифе, ръцете му висяха отпуснати
надолу в най-отпадналата поза, в която някога го бях виждал. Представих си, че той или брои до десет
или повтаря монотонно на себе си: „Колсън трябва да си отиде, Колсън трябва да си отиде.“

Влязох в ложата,  изведох от нея генерал Хейг,  който се беше настанил там,  отворих широко
вратата, за да може диригентът на оркестъра на морската пехота да подаде сигнала на оркестъра и
въведох президента в  ложата.   Оркестърът започна да свири „Привет на най-старшият по чин“ и
Президентът започна да маха с ръка на аплодиращата го тълпа.
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Бавно се върнах в моята кола, която ме чакаше. Краката ме боляха. На път за вкъщи уведомих по
радиото командния офис на Сикрит сървис, че президента е в ложата си и че те трябва да се погрижат
за връщането му у дома след края на представлението. Казах им, че ако той попита къде съм, да му
кажат, че ще си бъда у дома.

У дома, когато вече бях изпил до половината втората си чаша с уиски, аз се сетих, че трябваше да
кажа на още някой, освен на Сикрит сървис, за да знае, че президента е в „Кенеди Център.“ Обадих се
на прес-секретаря Рон Зиглер и го уведомих. Но той ми отговори категорично: „Президентът не може
да е там, иначе аз щях да бъда уведомен.“

Когато накратко му разказах за доста необичайната ситуация, Зиглер измърмори: “Журналистите
ще бъдат много ядосани, че никой не ги е информирал.“ Затворих телефона с един доста ясен епитет,
състоящ се от две думи, който прецених, че е подходящ край на тази вечер.

През следващия ден Холдеман ме извика в офиса си и ме наруга за това, че съм нарушил всяка
точка от правилника. „Знаеш ли, Чък, това не е шега. Ти можеше да поставиш в опасност живота на
президента. Сикрит сървис не бяха подготвени. Това, което си направил е глупаво от началото до
края.“ Съгласих се, че наистина беше глупаво, но попитах Боб как трябва да постъпя, ако това отново
се случи в бъдеще. „Просто му кажи, че той не може да отиде, това е всичко. Той през цялото време
обърква този кафез. Ти не можеш да му позволяваш да излиза навън.“ Докато размишлявах над тази
озадачаваща метафора, обичайно суровия Холдеман омекна: „Снощи президентът се е наслаждавал,
всичко е завършило добре и предполагам, че това е най-важното“

Следващият  път,  когато  президентът  ми  се  обади,  за  мое  успокоение  това  беше  свързано  с
войната във Виетнам, с инфлацията и с преговорите с Русия.

Глава 5

 Томахавката на президента

„Скъпи Чък,
Разбира се ти знаеш колко съм горд с всичко това, което правиш. Ако онзи стар швед, моят дядо

можеше сега да се върне от онзи свят, той сигурно щеше да се пръсне от гордост поради успеха на
своя правнук. Единствено в Америка може да се случи такова нещо.“

Оставих писмото от баща ми и се обърнах бавно в стола си, за да видя гледката от моя прозорец.
Дългите сенки на декемврийския следобед падаха върху грижливо подрязаните храсти на южната
поляна. От стаята ми в сградата на Изпълнителния офис погледнах към западното крило на Белия
дом, към огромните блестящи стъкла на прозорците на Овалния кабинет, изпъкнали навън. Когато за
пръв път станах част от персонала на Белия дом, един стар приятел, който беше работил като секретар
за уговорените срещи при президента Айзенхауер ми даде един мъдър съвет: „От време на време
просто се  разхождай наоколо,  вглеждай се в  красотата на парка и на сградите,  дишай дълбоко и
усещай мириса на историята. Това ще ти помага да помниш къде се намираш и ще задържа нещата в
правилна перспектива.“ 

Добре,  аз  бях  наясно  къде  се  намирам,  но  по  някакъв  начин  перспективата  не  идваше.
Изминалите месеци бяха твърде безумни. Нямаше много време за мислене за каквото и да е друго,
освен за стачките на пощенските служители, за Камбоджа, за студентските протести, за държащите
ни в напрежение битки с Конгреса относно номинациите на съдии във Върховния съд и за изборите
на членове на Конгреса през 1970. Аз се оказах включен изцяло във всяко едно от тези неща като
посредник на президента при уреждане на споровете. Ние бяхме твърде заети, както самите ние да
правим история, така и да мислим за историята, която е била правена тук –  понякога бяхме твърде
заети и нямахме възможност въобще да мислим.

Бих могъл да ви разкажа колко впечатлен беше баща ми, когато дойде тук преди 2 седмици.
Офисът ми беше обновен от интендантската служба на правителството. Блестящите жълти завеси и
бледо  синьо-зеления  килим имаха  същата  цветова  гама  като  в  Овалния  офис;  белите  стени  бяха
украсени с масивни исторически картини от Националната галерия на изкуствата. Това беше огромна
квадратна  стая  с  6-метрова  височина  на  тавана.  Понякога  похабеното  пространство  тревожеше
пуританската  ми  скромност.  Вратите  с  височина  3  метра  бяха  от  тежък  и  резбован  махагон,  с
позлатени панти и брави, на който беше щампован печата на агенцията, която първа беше обитавала
офиса. На вратите на моя офис беше щампован печата на старото Военноморско министерство.
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Но  най-важното  беше,  че  моят  офис  се  намираше  непосредствено  до  работния  офис  на
президента и беше отделен от него само от рафтове за книги, вградени в касата на една бивша врата.
Аз се срещах с него почти ежедневно, а понякога и по няколко пъти на ден. Новият офис беше само
част от това, което станах с моето издигане в края на първата година. На мен ми бяха подчинени
около 20 служители и аз присъствах на заседанията на правителството, както и на ранните сутрешни
съвещания  на  президента  с  Кисинджър,  Холдеман и  Ърличман  –  т.е.  с  хората,  които ръководеха
работата  в  правителството.  Това  беше шеметна промяна за  човек,  чийто деди бяха дошли в  тази
страна  като  имигранти.  Отведох  баща  си  на  една  церемония  в  столовата  на  Сената,  на  която
президента връчи награди на героите от нападението на Сонтей, дързък, но неуспешен опит да бъдат
спасени американски военни, пленени от северовиетнамците. Баща ми беше смаян от всичко това,
гледайки президента, изправен под огромният портрет на Абрахам Линкълн, докато военния оркестър
свиреше военни маршове, а великолепният полюлей блестеше в ярката светлина на телевизионните
камери. На връщане към моя офис показвах на тате „Розовата градина,“ когато Стив Бул дотича при
нас и каза на баща ми: „Г-н Колсън, президентът иска да се срещне с вас.“

Г-н Никсън беше забелязал  белокосия мъж с  мен и изпратил да  ни заведат  при него.  Бяхме
въведени в Овалния кабинет, където баща ми каза на президента, че от времето на Гулидж (Коментар:
Президент на САЩ от 1923 до 1929) винаги е гласувал за кандидата на републиканската партия, но не
можал да гласува за неговия предшественик Хардинг, защото бил твърде млад и един месец не му
достигал,  за  да му разрешат да участва в онези избори. Президентът,  който имаше впечатляващи
познания за историята, разказа подробно за Гулидж, а след това каза на баща ми колко много разчита
на съветите на неговия син. Помислих си, че гръдния кош на баща ми щеше да спука от гордост.
Фотографът на Белия дом беше извикан и направи снимка, която както ме увери тате в писмото си,
сега била най-скъпоценното му притежание.  Взех писмото и го пъхнах в едно чекмедже.  Аз знаех
това, което баща ми не знаеше - че ако бях толкова ценен за президента, както той твърдеше че съм,
това беше защото бях готов понякога да си затворя очите за нарушаването на някои етични стандарти
и  да  бъда  безмилостен  ако  се  налага,  но  да  изпълня  възложената  ми  поръчение.  Това  ми  беше
спечелило репутацията и властта, като тази, описана в цитат от Нюзуийк ( от 6.09.1971), където се
казва:  „Когато  президентът  вървеше  от  Овалния  кабинет  към  своя  хеликоптер,  за  да  започне
пътуването си...човекът, който говореше бързо в лявото му ухо при всяка негова стъпка беше Чък
Колсън.  Домакините  във  Вашингтон  започнаха  да  се  съобразяват  с  неговото  име  –  самото
споменаване на което „беше повод за създаване на напрежение така, като идващ проливен дъжд,“
според думите на съпругата на един от членовете на правителството.“

Но същият този стремеж – да  изпълня поръчението на президента на всяка цена – ми спечели и
съмнителната  титла,  че  съм  „томахавката  на  Никсън.“  Една  статия  в  „Уолстрийт  джърнъл“  от
15.10.1971 беше озаглавена така: „“Томахавката на Никсън“ (ако предпочитате да го наричате така),
Чък Колсън върши мръсната работа на президента.“ Заровен в текста на тази статия има едно наглед
хумористично шикалкавене на бивш член на персонала на сенатора Салтонстал, който казал: „  Колсън  
е  готов да  стъпче  баба си,  ако се  наложи да  го  направи  .“  По онова  време възприемах това  като  
допустима шега;   през следващите години щеше да ми се наложи да чуя много повече от това  . Като
човек, който се справя с проблемите или като човекът-томахавка, често пъти се налагаше да разчитам
на  уменията  ми  да  боравя  с  брадвата,  за  да  се  справям  с  правителствените  служители,  които
съобщаваха секретна информация на пресата, докато се водеха тайните преговори с Ханой, Пекин и
Москва.

В понеделник, 14.06.1971, когато пристигнах в Белия дом за редовното сутрешно съвещание при
президента, видях Хенри Кисинджър, който вървеше толкова ядосан, колкото никога дотогава не бях
го виждал. „В това правителство не може да има външна политика,“ гневно започна той. „Казвам ти,
Чък, никаква външна политика. Може би е по-добре приемем всички предложения на Съветите и да
се свърши с това. Това изтичане на информация бавно и систематично ни унищожава.“ После удари с
разтворената си длан по античната масичка стил „Чипъндейл“ и  по нея се раздрънчаха моливите и
чашите за кафе. „Унищожава ни,“ извика той отново.

И по-рано бях виждал Кисинджър ядосан, остри изблици на гняв, подобно на лятна буря, които
отминават бързо. Но никога не го бях виждал толкова ядосан. После погледна свирепо към Холдеман:
„Казвам ти, Боб, президента трябва да се намеси – днес. В момента се извършва мащабна подривна
дейност  срещу правителството.“  Кисинджър  говореше  за  изтичане  на  информация  за  съвършено
секретни документи, първата част от които бяха публикувани в „Ню Йорк Таймс“ предишния ден. Аз
бях прочел неделната публикация и ми се стори, че тя не е нищо повече от едно обобщение на стари
документи, становища и телеграми, показващи подробно как политиката „Нови граници“ на Джон
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Кенеди  ни  въвлече  във  Виетнам.  Но  сега,  когато  слушах  гневните  викове  на  Хенри  разбрах,  че
публикуваният материал може да торпилира нашите тайни преговори. „Уверявам ви, господа, че има
сили, които работят за унищожаването на това правителство. Вижте това,“ той хвърли към нас три
напечатани листи. „Това са телеграми от Австралия, от Великобритания и от Канада. И в трите се
казва едно и също нещо – протести. Хората не могат да ни се доверяват. А и защо би трябвало? Ако
нашите съюзници не могат да ни се доверяват, как ние ще можем да се договорим с враговете си?“

По-късно същата сутрин се срещнах с Ърличман, който беше получил подобни тревожни доклади
от Министерството на правосъдието.  Националната служба за  сигурност ни предупреждаваше,  че
продължаването на тези публикации може сериозно да навреди на жизнено важни национални тайни
и на разкодиращите способности на САЩ. Можело да бъде разкрита самоличността на агентите на
ЦРУ в чужбина. Във все още непубликуваните текстове имало доклади за полетите на самолетите U-2
над Китай. Въпреки, че китайците знаели за тези полети, публичното им разгласяване може да ги
ядоса и да принуди Пекин да спаси репутацията си, като отмени посещението на Никсън - и то в най-
деликатния етап на финалната подготовка. Това, което сутринта започна като познато вдигане на врява
от Кисинджър, следобед експлодира като пълномащабна правителствена криза. Беше взето решение
още същия следобед да се поиска съдебна заповед за спиране на публикацията. 

Във вторник един федерален областен съдия в Ню Йорк разпореди  на „Ню Йорк Таймс“ да спре
серията от публикации, но в четвъртък „Вашингтон пост“ продължи публикуването на документите
оттам,  докъдето беше стигнал „Ню Йорк Таймс.“  Последваха го  „Бостън Глоуб,“  а после и „Лос
Анджелис  Таймс.“  Копия  от  документи  на  Пентагона  започнаха  да  се  появяват  навсякъде,
включително, както научихме за наш ужас – и в представителството на СССР в Ню Йорк. Няколко
дни по-късно,  с  почервеняло лице Анатолий Добринин,  разтревожен от опасността  за  появата  на
някакъв инцидент,  който може да обърка напъпващото ухажване между Никсън и Брежнев,  върна
един комплект документи в офиса на Кисинджър. И защо не? Той можеше да ги чете всичките по
страниците на вестниците на „Таймс“ и „Пост.“ После едно копие от „Национално изследване на
сигурността,  Меморандум  №  1,“  документ,  класифициран  с  най-високата  степен  на  секретност,
описващ стратегията  ни за  Виетнам,  беше намерен в офиса  на  един сенатор.  Страхувахме се,  че
шлюзовете  предстои  да  бъдат  широко  отворени  и  че  това  беше  само  началото  на  кампания  на
вътрешно-политическите ни противници за разгласяване на всевъзможни класифицирани документи. 

Зад цялата тази беля стоеше Даниел Елзберг, загадъчен млад мъж, който работеше за Кисинджър
през 1969 и разработваше планове за непредвидени случаи във Виетнам. Бивш офицер от Морската
пехота и отявлен „ястреб,“ който според собственото му признание веднъж вземал наркотици, Елзберг
за една нощ се превърна в народен герой на антивоенното движение. Пресата го величаеше като смел
шампион за „правото на обществеността да знае.“

От докладите на ФБР Генералният прокурор стигна до заключението, че Елзберг беше част от
комунистически  шпионски  кръг.  Президентът  считаше,  че  поведението  на  Елзберг  е  държавна
измяна. „Чък, искам той да бъде разкрит пред обществото. Искам да бъде разгласена истината за него.
Не ме интересува как ще направиш това, но го направи. Ние трябва да позволим на страната да узнае
какъв  вид  „герой“  е  г-н  Елзберг.“  Никсън  се  разхождаше  пред  вратите  към  „Розовата  градина,“
пробождаше въздуха с показалеца си  и повтаряше: „Разбираш ли ме? Това е заповед.“ „Да, сър, това
ще бъде направено,“ отговорих аз. Не се нуждаех от никакво убеждаване. Личното ми мнение беше,
че Елзберг се явяваше пречка за спиране на войната. Мои приятели се сражаваха във Виетнам, като
Бил Малони, който ме предума да вляза в корпуса на Морската пехота, а сега летеше на спасителни
мисии зад фронтовата линия и денонощно излагаше на опасност живота си. 

Усилията  ни  да  спрем  публикуването  на  документите  в  пресата  бяха  осуетени;  за  щастие
вестниците се въздържаха да отпечатат някои от най-деликатните документи, а други не последваха
примера  на  Елзберг,  както  се  страхувахме,  че  може  да  се  случи.  Преговорите  с  Китай  и  СССР
продължиха.  Но  ние  платихме  висока  цена  за  полемиката,  разиграваща  се  на  фона  на  застоя  в
икономиката и на привидно безкрайната война.  Проучванията на „Галъп“ и „Харис“ показаха, че
одобрението за президента е паднало до най-ниското ниво. Действията на Елзберг дадоха нов импулс
на противниците на войната. В Сената се проведоха нови обсъждания и на 22 юни Сенатът за пръв
път с резултат от гласуването 57:42 гласа прие поправка, призоваваща за едностранно изтегляне на
войските ни от Виетнам в срок от 9 месеца. Четири дни след това преговарящият екип на Северен
Виетнам в Париж отхвърли предложението за мир, което Кисинджър беше поставил за разглеждане
през м. Май и ние стигнахме до заключението, че това не е просто едно нещастно съвпадение.

Самият Елзберг за мен беше само едно име, символ на злодейските сили, които работят за да не
постигнем целите си за мир по света. Това ме накара да събера в един юлски ден подчинените си и да
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им кажа да го разобличат в  пресата.  После,  помнейки добре думите на Никсън,  аз „по щастлива
случайност“ дадох на един любопитен репортер компрометираща информация за адвоката на Елзберг,
събрана от секретни досиета на ФБР. По-късно научих, че ФБР  дало гласност на същата информация
по  националните  новинарски  емисии  и  пресата  я  публикува.  Това  беше  обичайна  практика  за
използване на медиите от ФБР, когато те разследваха някой човек.

След това повиках служители на приятели-конгресмени и им възложих цялостно и публично
разследване на Елзберг, на неговите мотиви и на хората, свързани с него. Въобще не си помислих за
ефекта, който това публично разгласяване може да окаже върху предстоящото дело срещу Елзберг по
обвинението за кражба на правителствени документи. По време на съвещание, което се проведе късно
една вечер между президента, Холдеман и мен, Никсън за пръв път показа признаци на  вътрешно
напрежение – избухваше, удряше с юмрук по бюрото си и се навеждаше напред в стола си, а лицето
му  почервеняваше.  „Не  ме  интересува  как  ще  стане  това.  Искам  да  престане  това  изтичане  на
информация. Не ми давайте никакви извинения. Използвайте всички начини и средства. Боб, имаме
ли тук един човек, който да направи това? Искам резултати. Искам ги сега.“

По онова време това избухване не изглеждаше изненадващо. Ричард Никсън просто беше стигнал
предела на самообладанието си. Президентите са човешки същества и повечето от тях от време на
време изпадат в това състояние. Но въпреки това, от този момент стилът на управлението на Никсън
се промени. Човекът, който Никсън търсеше, за да свърши работата по разобличаването на Елзберг в
пресата се оказа един бивш служител на ЦРУ на име Хауард Хънт. Привлекателен, сладкодумен и
дискретен, Хънт беше идеалният кандидат. Беше запознат с външната политика, но още по-важното
беше, че имаше силна вяра в консервативната идея и беше фанатично почтен. Запознах се с него,
когато работихме заедно за заздравяване на връзките между възпитаниците на университета „Браун.“

Иронията се състоеше в това,  че името на Хънт беше последното от списъка с имената на 6
потенциални  кандидати,  който  бях  дал  на  Холдеман;  другите  петима  или  не  можеха  да  бъдат
намерени, или отказаха да приемат работата при нас. Хънт беше набързо интервюиран от Ърличман и
беше нает като консултант с дневна заплата от 100 $ и с непълно работно време. Въобще не съм си
представял важната роля, която той щеше да играе, когато го отведох в един малък офис в далечния
ъгъл на третия етаж на „Правителствената сградата.“ „Хауард, твоята задача ще се състои в това да
преровиш документите на Пентагона – от началото до края. Анализирай политическите възможности,
които можем да спасим сега, когато получаваме всичките тези удари. Работи с комитетите в Конгреса,
които проучват изтичането на информация и този луд човек Елзберг.“

Хънт,  облечен в спортно сако от туид,  с приемливо измачкани панталони, седеше от другата
страна  на  моето  полирано  бюро  от  червено  дърво  и  премигваше  разбиращо,  докато  говорех.
Помислих си: „Какво облекчение, че успяхме да  назначим професионалист, за да се справи с тези
въпроси.“ Трябваше да бъда предпазлив с него след първото поръчение – да проведе разговор с един
служител на ЦРУ, който беше участвал в злощастният заговор за отстраняването на президента на
Южен Виетнам Дием през 1963,  който въвлече САЩ във война във Виетнам.  Хънт предложи да
поставим магнетофон  под  една  кушетка  в  един  празен  офис  и  той  да  покани  там  в  един  петък
следобед служителят от ЦРУ, за да си поговорят по-свободно, докато пият шотландско уиски. Хънт ми
каза, че това е стандартна процедура в играта на разузнаването. За два часа двамата мъже изпиха една
пета от бутилката, пълна с най-хубавото уиски в Белия дом, докато аз чаках резултатите в моя офис.
Някъде след 18:00 часа Хънт дойде да ми разкаже със замъглени очи, с разхлабена вратовръзка и
пелтечейки едно извинение. Той не си водел бележки, а нямаше и магнетофонен запис на разговора
им. Сикрит сървис бяха инсталирали магнетофона под кушетката, но Хънт поради грешка, когато се
опитал да го включи, го повредил.

След няколко седмици Хънт беше включен в специална разследваща група, ръководена от Ийгъл
Бъд Крог, силен, разумен млад помощник на Джон Ърличман. Хънт бил придружаван от един бивш
агент  на  ФБР  със  стоманен  поглед,  наричан  Г.  Гордън  Лиди,  който,  подобно  на  Хънт,  беше
изключително почтен. На тази група, която после стана известна с    името   „водопроводчиците  ,“ бяха
дадени широки пълномощия за да запушат изтичането на тайна правителствена информация. В края
на лятото групата Хънт-Лиди проникна с взлом в офиса на един психиатър в Лос Анджелис, търсейки
информация, която може да бъде използвана против един бивш пациент,  Даниел Елзберг. След като
изгубихме представата си за честна игра,  вече нямаше никакви проверки на методите, които тези
двама политически фанатици и идеалисти използваха и чиито погрешно насочвани авантюри скоро
щяха да избухнат под формата на  фантастични заглавия във вестниците и в новините по телевизията.
Нашето крепостно мислене ни потопи в моралното разделение,  довеждайки ни до съставянето на
„списъци на враговете,“ нова изтънченост на древната развращаваща система за възнаграждаване на
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приятелите  и наказването на  враговете.  Появиха  се  и  други извращения,  като сенчеста  форма на
демонът, който щеше да нокаутира 37-я президент на САЩ, който сега бавно се оформяше – подобно
на истински дух, излизащ от бутилка.

Междувременно, когато беше обявено посещението му в Китай и опасността от изтичането на
информация  временно  беше  парирана,  г-н  Никсън  фокусира  вниманието  си  върху  злочестото
състояние на националната икономика.  Въпреки че президентът скоро щеше да обърне в обратна
посока  обхвата  на  правителствения  контрол,  нещо  на  което  през  целия  си  живот  се  беше
противопоставял,  в  края  на  юли  той  все  още  се  опитваше  да  подхранва  обществената  вяра  в
предстоящ  подем  на  икономиката.  Кабинетът  на  Никсън  старателно  изпълняваше  заповедите  и
публично говореше с ентусиазъм, че възстановяването ще настъпи съвсем скоро. Но Артур Бърнс,
дългогодишен приятел и съветник на Никсън, а сега и ръководител на Федералния резервен съвет,
отказа  да  се  присъедини.  Той  съобщи пред  Обединеният  комитет  по  икономика  на  Конгреса,  че
липсата на прогрес на правителствената администрация в борбата против повишаването на заплатите
и цените е важна бариера пред надеждите за възстановяване. Пресата разгласи критиката на Бърнс
към управлението на Никсън, който се оплака на следващия ден по време на съвещание с няколко от
нас: „Защо Артур никога не може да ни подкрепи? Ние трябва да повдигнем духа на хората; страната
ни се нуждае от увереност. Понякога Артур може да е много непреклонен.“

Един от присъстващите членове на правителството,  който не беше съгласен с  политиката  на
Бърнс, каза лукаво: „Г-н Никсън, знаете ли за плана на Артур да повиши заплатата на ръководителя на
Федералния резервен съвет до нивото на член на правителството?“ „Какво каза?“, попита Никсън и
седна наперен в стола си. „Искаш да кажеш, че Артур говори за контрол на заплатите и цените, и в
същото време иска да му се увеличи заплатата?“ Министърът кимна утвърдително. „Е, добре, на вас
харесва ли ви това?“, каза Никсън, колкото изумен, толкова и ядосан. В този миг по някакъв начин
знаех какво щеше да се случи, още преди той  да се беше обърнал към мен. „Чък, вземи това и го дай
на  пресата.“ Помислих си: „Г-н Президент, наистина ли искате да направя това?“ Уолстрийт вече
беше  достатъчно  разклатен;  ние  трябваше  да  представим  здрав  фронт  поне  за  пред  публиката.
Стрелбата по Бърнс във вестниците беше рисковано начинание. Погледнах към Холдеман и повдигнах
вежди, за да го попитам дали да запиша тази задача или да я забравя. Холдеман ми кимна да я запиша.

По-късно този министър каза, че Бърнс е препоръчал увеличението на заплатата му да влезе в
сила  за  човекът,  който  след  него ще  заеме  неговия  пост;  той  не  се  стремял  лично  да  се
облагодетелства. Но сега вече беше твърде късно да обръщаме внимание на тази малка подробност.
Ентусиазмът  да  „ударим  Артур  по  вирнатия  ме  нос“  не  можеше  да  бъде  удържан.  Предадох
указанията  на  един  мой  служител,  който  съзнателно  разказа  пред  един  репортер  на  вестник
„Уолстрийт Журнал,“ че публично Бърнс е оказвал натиск за контрол над заплатите, но насаме се е
стремял да му бъде увеличена заплатата.

Както обикновено се случва с повечето лоши идеи, резултатът беше една голяма беда. Бърнс се
оплака от несправедливото съобщение на Джордж Шулц, Директор на Офиса за управление и бюджет
и негов стар приятел. Понеже научил за това оплакване, Холдеман казал, че никой от персонала на
Белия дом никога не би направил такова нещо.  На свой ред Зиглер казал,  че не знае да е имало
обсъждане между Никсън и Бърнс относно повишаване на заплатата. Списание „Тайм,“ позовавайки
се  на  информация  от  Белия  дом  съобщи,  че  подлецът  е  бил  Колсън.  Без  да  бъде  записано  на
магнетофона по време на интервюто, списанието твърдеше, че Зиглер бил казал, че Колсън е действал
на  своя  глава.  Междувременно,  както  се  страхувахме,  кавгата  предизвика  леко  земетресение  на
Уолстрийт и в цялата финансово общество. По време на следващата си пресконференция президента
Никсън похвали „най-отговорното и държавническо“ лидерство в областта на фискалната политика   на  
своя „най-добър приятел Артур Бърнс.“

Провалът свързан с Бърнс разпали нов кръг от разпространяването на историите, че „Колсън е
томахавката на президента,“ на съживяването на стари истории, особено онези, в които се говори за
използване  на  груби методи в кампанията  през  1970,  която се  провеждаше под мое ръководство.
Бъркотията, причинена от статиите, породи нови искания да дам интервюта. Отказах всички покани с
погрешната увереност, че като избягвам репортерите, аз ще обезкуража публичността. Но се оказа, че
колкото  повече  избягвах  репортерите  и  странях  от  включването  си  в  общественото  обсъждане,
толкова  повече  интерес  възбуждах.  Без  въобще  да  искам  това,  аз  се  превръщах  в  тайнствена  и
прикрита  личност  и  се  излагах  на  опасността  от  увеличаващото  се  враждебно  отношение  на
репортерите. 

През 1971 персоналът на Белия дом беше разделен по отношение на политическата стратегия.
Ърличман, Митчел, Рей Прайс, автор на речите на президента  и други настояваха да се обърнем с
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призив към традиционните поддръжници на републиканците и към либералните избиратели, които
все още не бяха решили за кого ще гласуват. В противоположната група влизаха: Пат Бученан, Майк
Балзано,  талантлив млад член  на  моя  екип  и  аз  –  ние  настоявахме,  че  трябва  да  се  стремим да
привлечем гласовете на американците от средната класа. Ние усещахме, че ветровете на социалната
промяна променят  в наша полза политическата карта на страната ни, както и умовете, и сърцата на
хората.

През  август  1971  президентът  обеща  федерална  помощ  за  църковните  училища  пред  една
приветстваща го и тропаща с крака тълпа, по време официална вечеря в Ню Йорк на рицарите от
Колумбийския  университет.  Никсън  заяви  още  по-категорично,  че  е  против  облекчаването  на
изискванията за извършването на аборти; енергичните мерки срещу употребата на наркотици бяха
засилени.  Ние  яхвахме  всяка  идея,  която  имаше  обществена  подкрепа,  като  откраднахме
политическата  платформа,  която  доведе  Джордж  Уолас  до  съкрушителни  победи  на  първичните
избори  във  Флорида  и  Мичиган.  Амнистирането  на  младежите,  които  се  бяха  отклонили  от
изпълнението на военната си повинност стана анатема за нашето ново мнозинство. Рейтингът ни  при
измерване на общественото мнение бавно се покачваше.

Знамето „законност и ред,“ който Ричард Никсън и хората му издигнаха за пръв път по време на
предизборната кампания през 1968 сега беше възприемано от американците така, както се гледа  на
знаменце, прикрепено към ревера на сакото на мъж, когато „ерата на допустимостта“ се превърна във
враг. Противниците ни от демократичната партия, чиято партия сега се управляваше от реформатори
и либерали, бяха принудени да увъртат по темата за расовата дискриминация при разпределение на
седалките в автобусите, правеха компромиси с абортите и с наказанието на младежите, които са се
отклонили  от  военна  повинност  и  докато  ние  обещавахме  повишаване  на  борбата  срещу
престъпността и употребата на наркотиците, те предвиждаха „по-меки“ методи. От гледна точка на
политическата стратегия ние имахме водеща позиция и нещо повече, ние с религиозен плам вярвахме
в правотата на нашата кауза.

Аз подозирах, че отчасти изборът на темите се правеха от твърдоглавите политици, каквито до
различна  степен бяха  повечето решителни мъже,  които бяха  успели да  се  изкатерят  до  върха  на
политическата купчина. Но под това ниво имаше хора с твърди убеждения. Президентът вярваше, че
могат да бъдат възстановени старомодните ценности, нещо на което неспокойната ни страна може да
разчита и в което да вярва. През лятото на 1970 веднъж той ми каза: „Ако не успея да направя друго
като президент, аз поне ще възстановя уважението към американското знаме.“ 

А през есента на 1971, след едно дълго и трудно заседание с неговите вътрешнополитически
съветници, по време на което отново беше обсъждано даването на федерална помощ на църковните
училища, Никсън ми довери една своя мечта за нещо, свързано с „трайната духовна ценност.“ „Знаеш
ли, Чък,“ каза ми той искрено, „Аз може би щях да стана римокатолик.“ Седяхме само двамата в
Овалния  кабинет;  наближаваше  19:00;  бяхме  уморени,  вечерята  на  президента  го  очакваше,  но
очевидно той не беше гладен. „Наистина можех. Но ако бях станал католик, всички щяха да кажат, че
това е някаква политически трик за привличане на вниманието – мошеникът Никсън се опитва да
убеди католиците да гласуват за него. Но ти знаеш,“ той се замисли, говорейки меко и мечтателно,
„красиво е да мислим за това, самият факт, че има нещо, за което можеш да се хванеш и да се държиш
здраво, нещо наистина стабилно. Всичките тези разговори за оказването на помощ на католическите
училища, ти знаеш, че това не е свързано с политиката. Аз вярвам, аз вярвам...“

През есента на 1971 стратегията за изборната кампания през 1972 вече беше ясно определена:
обръщане към американците от средната класа.  Президентът ми беше телефонирал у дома точно
преди последния уийкенд през септември. „Чък, вземи жена си и нека да направим заедно един дълъг
уийкенд в Кий Бискейн.“ (Коментар: островно курортно градче в Майами, Флорида, съединено с материка
с тесен път, подобно на Несебър) Това не беше заповед, а лична покана и при това – сърдечна. Пътувах
през по-голямата част от полета с президента в неговата красива кабина в „Air Force One“, седнали
един срещу друг с едно сгъваемо бюро между нас. По-късно г-жа Джули Никсън, жена ми Пати, аз и
президента седнахме в предния салон на хеликоптера, който ни откара от Белия дом до Кий Бискейн.
Двете ни съпруги разговаряха така, както си говорят две домакини, а през това време президента и аз
гледахме мълчаливо към ярките светлини на Маями, които бързо преминаваха само на няколкостотин
метра долу под нас.  

Докато ритмичния шум от работата на мощните двигатели бучеше в ушите ми, аз си припомних
онзи ден от миналото, по време на военното учение в Порто Рико, когато пълзях нагоре, за да се
изкача на стръмната и опасна скала. Нямаше го вече гневът и объркването през отминалото лято.
Ричард Никсън беше в мир със себе си и беше уверен за мястото си в историята. Най-накрая ние
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контролирахме събитията.  А жестът на Никсън – изглеждащ толкова обичаен – две семейства да
пътуват заедно – беше сигнал за персонала на Белия дом и за журналистите, които пътуваха с нас: аз
щях да ръководя предстоящата политическа игра. В този момент изпитах едно усещане за победа и
даже за недосегаемост от жалките препирни и вътрешни борби в Белия дом.  Тава беше последният
път, когато изпитах такъв вид главозамайване.

Ние стартирахме в изборната 1972 с изравнени шансове с кандидата на демократическата партия
Едмънт Муски, един слаб и висок сенатор от щата Мейн. Католик, внушителен и представителен, той
беше спечелил одобрението като кандидат за вицепрезидент на демократите по време на изборите
през  1968.  От  тогава  той  грижливо  беше  избирал  повечето  от  позициите  си,  по  които  се  беше
изказвал, които му осигуряваха да бъде в „центъра“ на партията си. Понеже бях работил с него в края
на 1950-те, когато той беше младши сенатор, аз знаех единственото му уязвимо място: много лесно
избухваше.  Всеизвестен е  митът,  че  успешната  предизборна кампания на Муски се провали чрез
неговия емоционален отговор в последните дни от предварителните избори в Ню Хемпшир, след като
един вестник опетни жена му и публикува прочутото и очевидно фалшиво „Канук“ писмо, което го
обвиняваше в етнически предразсъдъци към американците, които произлизат от французи, живеещи в
Канада  (Коментар:  в  Квебек).  Един  от  служителите  в  моя  екип,  Кенет  Клоусън,  беше  обвинен  в
организирането на  отпечатването на това писмо на челната страница на вестник „Вашингтон пост.“
Даже ако това беше трик, извършен по внушението на Белия дом, това никога не беше доказано. Аз не
знаех нищо нито за това, нито за Уотъргейт. След извършено най-щателно разследване специалният
прокурор не можа да намери никакво доказателство, свързващо това писмо с кампанията на Никсън и
поради това не беше повдигнато никакво обвинение.

Всъщност смъртоносният удар срещу кандидатурата на Муски беше планиран още през януари и
беше резултат от добрата старомодна политика „удари ги здраво с юмрук в корема,“ метод, който бях
научил  в  предишните  предизборни  борби  в  Масачузетс.  На  25  януари  Никсън,  убеден  че
северовиетнамците няма да се съгласят да преговарят за мир, се отказа от тайните преговори с тях в
Париж. В половинчасово изказване по телевизията той смая нацията, като разкри една от най-добре
пазените тайни – че в продължение на 30 месеца Кисинджър беше пътувал тайно до Париж, където
правел  мирни  предложения,  които  били  по-благоприятни  за  виетнамците,  отколкото  бяха
предложенията, за които настояваха демократите в Конгреса. Никсън направи ново предложение и
публично  покани  Ханой  да  приеме  това  предложение  и  да  сложи  край  на  войната.  Образът  на
президента  беше  победоносен,  като  на  търпелив  и  многострадален  държавник,  който  мълчаливо
понася атаките на по-дребните хора. 

Ние  нетърпеливо  очаквахме  по  същия  начин  да  спечелим  от  този  драматично  обръщане  на
общественото мнение. Невероятното беше, че обикновено предпазливият Муски ни помогна това да
се случи. Той прекъсна предизборната си кампания, за да долети във Вашингтон и работи с екипа си
до късно същата вечер над речта, която произнесе рано сутринта на следващия ден на едно събрание
против войната, което се проведе в една местна църква. В речта си той злобно осъди предложението
на Никсън към Виетнам и след това предложи свой собствен план за мир, който беше още по-щедър
към Ханой.  Джон Митчел,  който все  още беше Главен Прокурор,  но имаше желанието да поеме
ръководството на предизборната кампания, даде следните указания чрез Джеб Магрудер, един млад и
амбициозен помощник на Холдеман: „Не обръщайте внимание на казаното от Муски, всяко нападение
срещу него само ще го направи по-силен.“ Но президентът и аз мислехме иначе. 

Обадих се по телефона на Бил Роджърс, любезният и изпълнен с достойнство външен министър
на САЩ и му казах: „Бил, ти ще трябва да обвиниш Муски, че саботира преговорите за мир.“ Имаше
отдавна утвърдено и неписано правило външният министър да не се меси в партизанските борби на
вътрешната политика, но аз настоявах, че Муски беше отишъл твърде далече. Министърът се съгласи,
колкото и безпрецедентна да изглеждаше неговата намеса. На следващата сутрин Бил Роджърс влезе
незабелязано в залата за пресконференции на Държавния департамент.  Присъстващите улегнали и
дългогодишни дипломатически кореспонденти седяха в смаяно мълчание, докато Роджърс атакуваше
речта  на  Муски,  казвайки,  че  тя  „вреди  на  националния  интерес.“  Тонът  на  гласа  му  гневно  се
повишаваше и показалецът му промушваше въздуха,  когато той обвиняваше, че Муски подкопава
позицията ни в преговорите. „Северовиетнамците не отговориха на предложението на Никсън и сега
ще бъдат окуражени да изчакат резултата от нашите избори; в края на краищата, те щяха да постигнат
по-изгодна сделка, ако Муски бъде избран да бъде следващия президент.“

Вярно е, че беше рисковано да искаме такова изказване от джентълмен, който обикновено се
отличава с добри маниери. Критиката, отправена от Роджърс към Муски беше съобщена във всяка
столица по света. Замаян от този удар, Муски ту изпадаше в съмнения относно позицията си, ту се
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самооправдаваше пред пресата,  поради което професионалните политици започнаха да си задават
въпроса дали той има необходимата вътрешна мощ, за  да бъде президент.  Сигурно и Муски си е
задавал този въпрос, защото следващите му речи бяха безлични и скучни.

Митчел ми телефонира разгневен: „Ще отида при президента, ако не ми обещаеш никога вече да
не нападаш Муски. Ще обещаеш ли?“ „Разбира се, Джон,“ уверих го аз. „Няма да има нужда отново
да го нападам.“ И наистина вече нямаше нужда.  Точно този епизод, повече от всички други мръсни
трикове взети заедно, стана причината Ед Муски да започна да губи позицията си на водещ кандидат
на демократичната партия в изборите.

Въпреки  че  елиминира  нашия  основен  съперник,  този  инцидент задълбочи  пропастта  между
хората на Колсън и хората на Митчел. Магрудер, който участваше в ръководния комитет на изборната
кампания,  защитаваше  своята  територия  (както  написа  след  години),  „от  страх,  че  Колсън  ще
спечели.“  Аз  не  допусках  Митчел  и  Магрудер  да  участват  в  съвещанията  със  съкратен  състав.
Разцеплението  причини  повечето  от  нещата,  заради  които  после  скърбяхме.  Залезът  на  Муски
съвпадна  във  времето  с  посещението  на  Никсън  в  Китай.  Предавано  наживо  по  телевизията  и
наблюдавано  от  милиони  американци,  пътуването  на  съвременният  Марко  Поло  беше  както
политически, така и дипломатически майсторски удар. Политическият ни рейтинг бързо растеше.

После  дойде  пролетната  офанзива  на  северовиетнамците,  която  заплаши  не  само  южно
виетнамската армия, но и 60 000 американска армия, която все още беше там. С наближаването на
датата на изборите и предстоящите деликатни преговори с Пекин и с Москва, се наложи президента
да вземе най-трудното решение през периода на управлението си. Ако не правеше нищо, това можеше
да доведе до разгрома на Южен Виетнам и президентът да бъде унизен, преговаряйки в Москва от
слаба позиция. Ако реагира, това може да затрудни преговорите и даже да доведе до разширяване на
войната.  Президентът взе  трудното решение:  да минираме пристанището Хайфон и да извършим
бомбена атака съвсем близо до границата с Китай.

Когато казах, че това решение ще разгневи американските граждани и поради това той може да
загуби изборите, до които оставаха само 5 месеца, аз видях, как президента решително стисна зъбите
си: „Какво от това!“, отсече той. „Това е правилното нещо, което трябва да направим.“ После сподели
с мен: „Единствено Ал и Джон ме разбират. (Ал Хейг, тогава беше заместник на Кисинджър, а Джон
Конали  беше  финансов  министър.)  Те  единствените  от  цялото  правителство,  освен  теб  и  Боб,
подкрепят това решение.“ След това тъжно добави: „Ти знаеш, Чък, че единствено тези двамата от
цялото правителство имат качествата да свършат тази работа, когато аз престана да съм президент
(Бележка на редактора на книгата:  На 1.05.1973,  в  денят след оставката на Холдеман,  Чарлз  Колсън  написа  писмо до  президента Никсън  за да му
препоръча да назначи генерал Хейг като шеф на персонала на Белия дом. На 4.05.1973 беше обявено, че Хейг ще наследи Холдеман. Освен това Колсън
предложи Джон Конъли да бъде преместен и да започне да работи в републиканската партия, като помолил Ричард Никсън да подкрепи кандидатурата на
Конъли за кандидат на републиканската партия за изборите през 1976. През юли 1974 Конъли беше посочен от „Специалното голямо жури на специалния

прокурор“ като организатор на вземането на подкуп в „млечния скандал,“ но по-късно, през март 1975 той беше оправдан.)
Колкото и да бях отвратен от ситуацията във Виетнам, усещайки още от самото начало, че цялата

азиатска авантюра беше една трагична грешка, въпреки че виждах, че плановете ми за предизборната
кампания тръгват накриво, аз все още се възхищавах от президента заради решението, което беше
взето въз основата на един принцип. (Коментар: Предполагам, че тук става дума за принципът: „Прави каквото

трябва  да  бъде  направено,  пък  да  става  каквото  ще.“  Д.Пр.)  За  мен това  беше един от  най-възвишените
моменти от живота на Ричард Никсън.

Критики се сипеха върху нас от всички страни: от пресата, от телевизията и от Капитолийския
хълм (Коментар: От Конгреса и от Сената.), но събитията през следващите месеци не само потвърдиха
правотата  на  решението  на  Никсън,  но  произведоха  и  неочаквани  придобивки.  Минирането  и
бомбардирането  преустановиха  напредването  на  северовиетнамците,  преговорите  с  Москва  се
проведоха така, както беше планирано и публиката – нашето „мълчаливо мнозинство“ - се сплоти зад
президента  толкова  стабилно,  че  политическите  анализатори  по-късно  описваха  решението  като
повратен момент в хода на предизборната кампания. Несъмнено смелостта на Никсън и твърдата му
външна  политика  (придружено  от  грижливото  ни  ухажване  на  избирателите)  бяха  решаващите
фактори за получаването на подкрепата на профсъюзите, които никога преди това не бяха подкрепяли
кандидат на републиканската партия. 

В края на май 1972, когато губернаторът на Алабама Джордж Уолас беше парализиран поради
рана от куршум и отпадна от надпреварата, и когато дългокосите поддръжници на сенаторът Джордж
МакГовърн се стараеха да изопачат правилата на демократичната партия за избор на техния кандидат
за президент, а Никсън  се носеше на върха на вълната, предизвикана от неговия дипломатически
триумф, преизбирането на президента беше предопределено. Единствено тесният кръг в Белия дом не
можеше да види това и бяха толкова преследвани от спомените от близките изборни кампании през
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1960 и 1968, по време на които кандидатът, който водеше в предизборната надпревара, впоследствие
се оказваше победен от съперника си.

През един слънчев съботен ден през юни аз се готвех да поплувам малко в домашния ни басейн,
когато иззвъня телефонът на Белия дом. Беше Джон Ърличман, който ме попита: „Къде се намира
сега твоят приятел Хауард Хънт?“ Аз отговорих: „Мисля,  че работи в комитета за  предизборната
кампания за преизбиране на президента.“ Месеци преди това Хънт вече не получаваше заплата от
Белия дом. „Защо?“, попитах Ърличман. Стори ми се, че това е странен въпрос. По радиото в колата
през същия ден аз чух една незначителна новина, свързана с кражба от офиса на националния комитет
на демократичната партия, който се намираше в един комплекс от офиси и апартаменти, който беше
наричан Уотъргейт. Аз бях леко развеселен, представяйки си разочарованите изражения на крадците,
когато открият, че касата, която са откраднали е празна. Всички знаеха, че каузата на демократите е
провалена.

Ърличман повтори въпроса си: „Сигурен ли си, че той не е служител на Белия дом?“ „Разбира
се,“ отговорих аз. „Защо ми питаш?“ Може би това беше тонът на гласът на Джон, защото си спомням
как внезапно се почувствах така, все едно че желязна ръка стисна стомаха ми. „Чу ли за кражбата в
щаба на демократичната партия?“, попита ме Ърличман. „Оказва се, че в джоба на един от крадците е
намерено нещо, на което е написано името на Хънт. Аз ще ти кажа, ако науча нещо друго.“

Поставих  телефонната  слушалка  във  вилката,  излязох  навън,  седнах  край  басейна  и  ужасни
мисли нахлуха в главата ми. Един от последните пъти, когато се видях с Хауард беше, когато той
дойде в моя офис с Гордън Лиди преди няколко месеца, може би през февруари? Той и Лиди работеха
върху един план на разузнаването и се опитваха да накарат Магрудер да го одобри. Помислих си: „Но
това не можеше да бъде свързано с този план, това просто не можеше да бъде.“ Със сигурност Хънт
беше твърде умен, за да направи толкова глупаво нещо. Помислих си, че ако Хънт наистина е свързан
с тази кражба, пресата бързо ще каже, че и аз участвам, тъй като аз бях негов настойник и приятел.

На следващата сутрин „Вашингтон пост“ озаглави тази история на челната си страница така:
„Петима участват в заговор за поставяне на подслушвателни устройства в офис на демократичната
партия.“  В статията  не се  поменаваше името на Хънт.  Но в понеделник имаше поместени много
предположения  за  хората,  които  може  би  са  замесени.  Съветникът  от  Белия  дом  Джон  Дийн
напрегнато търсеше информация за  датата,  от която Хънт е престанал да работи за Белия дом,  а
президентът звънеше от Кий Бискейн, разгневен, че някакъв човек, свързан с кампанията, му може да
бъде въвлечен в толкова идиотска ситуация. Новината накарали Никсън да се ядоса толкова много, че
той хвърлил един пепелник срещу стената в своя хол в Кий Бискейн.

Във вторник разследването откри връзка между Хънт и мен. Вестник „Стар“ отпечата заглавие с
дебели черни букви на цялата си челната страница: „Помощникът на Колсън и Баркър са свързани.“
Разбира  се,  помощникът на  Колсън беше Хънт;  а  Баркър беше кубинецът,  който беше извършил
кражбата. Президентът сигурно е разбирал колко потиснат се чувствам, защото същия ден следобед
ме извика в кабинета си за да изрази подкрепата си: „Не им позволявай да те хванат, Чък. Те искат да
обвинят за това мен, а не теб.“ Казах на президента, че искам да направя изявление под клетва пред
ФБР и предложих всеки служител в Белия дом да направи същото. (Бележка на редактора на книгата: Запис в аудио
архива на Белия дом от 20 юни 1972 цитира следното обръщение на Колсън към президента: „Всеки (служител в Белия дом) няма нищо общо с това...Вие
трябва да поискате всеки от нашите хора да даде показания под клетва за това.“ Този магнетофонен запис беше поискан от специалния прокурор като
свидетелство по делото, но не беше включен в състава на материалите по делото Уотъргейт. Записът беше предоставен за проверка от адвоката по

делото.) Никога не бях подозирал нито за миг, че някой от служителите в Белия дом, най-малкото поне
сред  хората,  с  които  работех,  даже  за  миг  би  подкрепил  или  прикрил  такава  нескопосана
некомпетентност. Това не беше морална присъда от моя страна; кражбата изглеждаше твърде глупава
постъпка според стандартите на действие, които ние спазвахме. 

Демократите  крещяха  и  пищяха  за  този  случай;  пресата  направи  всичко  възможно  за
разгласяването на  всяка и най-малка нова  подробност  от косвените  улики,  загатвайки,  че  Хънт е
работил в моя офис и е бил моят най-близък приятел. Лари О`Брайън заведе гражданско дело против
мнозина от нас за лишаване от власт преди юристите на демократичната партия да направят същото –
и  всяко  едно  от  тези  дела  предизвикваше  нова  вълна  на  публично  обсъждане.  Въпреки  това,  за
нацията през лятото на 1972 Уотъргейт не беше нищо повече от досадно отвличане на вниманието.
Според думите на един анализатор, шпионирането по време на изборната кампания „прилича на опит
да откраднем сигналите на противниковия отбор докато те се договарят шепнешком помежду си.“

Всичко останало обаче, се развиваше в наша полза. Успоредно с успехите от външната политика,
икономиката се надигаше. В това време нашият опонент се мяташе безпомощно, тъй като позицията
му за Виетнам беше отслабена от смелият удар на Никсън през месец май, а после беше зашеметен от
решението на профсъюзите  да не го подкрепят,  беше притеснен от избора на кандидата  за  негов
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вицепрезидент и беше принуден да замени някои от членовете на своя екип от средното  ниво. През
септември МакГовърн беше замаян от нашите удари, защитавайки своя необмислено съставен план за
социални  помощи  в  размер  на  1000  $  на  човек  от  балансираните  атаки  на  членовете  на
правителството,  за което бях направил график за ежедневни пресконференции. А през това време
Никсън оставаше безопасно изправен на президентския пиедестал. Победата на изборите не можеше
да бъде опровергана от някакъв гаф по време на кампанията, какъвто беше Уотъргейт.

Но пробивът, направен от Уотъргейт накара репортерите да се ровят в архивите на вестниците за
да открия стари информации за „томахавката на Никсън.“ Повечето истории съдържаха преразказване
на обвинения за стари непозволени трикове и за това, че някога съм се похвалил, че ако е нужно, съм
готов да стъпча и „баба си,“ за да бъде избран Никсън. Опитах се да насоча някои репортери към
оригиналната статия в „Уолстрийт Журнал.“ Казвах им, че никога не съм казвал това, но тази фраза
беше толкова запомняща се, че никой не искаше даже да ме чуе.

В  края  на  август  „бабата“  се  превърна  в  нещо  като  второстепенна  тема  на  предизборната
кампания.  Върнах се от конгреса на републиканската партия в петък сутринта и за мое изумление
установих, че около половината от моите сътрудници бяха решили да си почиват един дълъг уийкенд.
В офиса си държах един огромен  афиш с една цифра, която ежедневно намаляваше и показваше броя
на дните, оставащи до датата на изборите. Погледнах към него и видях, че остават 71 дни. Ние се
намирахме на доста голямо разстояние пред противниците си в кампанията, но аз не бях човек, който
приема каквото и да е  без доказателства и се  зачудих как може някой да си вземе толкова дълга
почивка, когато наближава датата на избора?

Колкото повече мислех за това,  толкова повече се ядосвах. Тогава малкият дявол с вилата ме
прободе. Извиках в кабинета си една от моите млади секретарки, Холи Холм, весела и привлекателна
млада  24-годишна  жена  от  един  малък  град  в  Индиана.  „Ще  сложа  край  на  този  абсурд,“
промърморих аз  и й продиктувах една  серия  от  указания,  която приблизително изглеждаше така:
„ Никой не трябва да напуска града без мое разрешение. Има само 71 дни до изборите и всеки един от
тях  е  важен.  Всяка  сутрин  си  задавайте  въпроса  какво  ще  направите  днес,  за  да  помогнете  за
преизбирането на президента. Предизборната кампания е работа, която продължава 24 часа всеки ден,
7 дни в седмицата. Ако съм засегнал чувствата на някой от вас, ще му се извиня след изборите.“ След
като  казах  това,  накрая  добавих  нещо  шеговито  за  себе  си.  „Много  неверни  неща  за  мен  бяха
отпечатани в пресата напоследък, но последната история, че някога съм казал, че „бих стъпкал и баба
си, ако е нужно“, е абсолютно точна.“

След това се почувствах по-добре и даже успях да се усмихна. Тези, които работеха с мен знаеха
за моята склонност към някои екстравагантни начини на изразяване, с цел да бъда разбран правилно.
Но моята тиха млада секретарка беше пребледняла и ръката й трепереше, докато записваше това,
което й диктувах. Накрая, като си пое дълбоко дъх, Холи попита: „Г-н Колсън, наистина ли искате
това да бъде съобщено на всички сътрудници?“ „Разбира се, Холи. Те знаят, че повечето от тези неща
са казани шеговито, но ще разберат смисъла на това, което казвам.“

И стана точно така – това стана известно на половината свят. Само след 24 часа едно копие от
тези указания вече беше стигнало до „Вашингтон пост“ и беше публикувано без съкращения, целия
този бомбастичен текст. Той беше грабнат от пресата, препечатан беше във всички вестници по цялата
страна и даже в парижкият „Хералд трибюн.“ Той се превърна в тема на най-сурови коментари и на
коментар даже на прочутия Арт Бучвалд. Майка ми не успя да съзре хуморът в цялата тази афера и
беше убедена, че аз съм очернил паметта на майката на баща ми. Получих огромен брой гневни писма
от баби, в някои от които заплашваха да създадат организация за протест. Въпреки че и двете ми баби
бяха умрели преди повече от 25 години (аз обичах много и двете), бяха свикани две пресконференции
по време на предизборната кампания,  в  които хората бяха призовавани да подкрепят МакГовърн,
едната от тези пресконференции беше организирана от една възрастна жена от Милуоки, която съумя
да събере огромна тълпа от репортери, преди жегата да бъде разкрита.

Не е изненадващо, че фурорът, предизвикан от този текст успя само да подсили уважението на
Никсън към моята лоялност, който се фукаше наперено пред другите, казвайки: „Колсън ще направи
всичко  –  той  ще  мине  направо  през  вратите.“  В  нашият  тесен  кръг  в  Белия  дом  мачизмът  и
издръжливостта бяха приравнявани с доверието и лоялността; това бяха ключовете към мечтаното
царство, които гарантираха постоянна близост до трона.

Надменността се превърна в отличителен белег на „човека на Никсън,“    защото    надменността  
беше това качество,  което Никсън най-много обожаваше. Поради това не е чудно, че амбициозни
млади  мъже  като  Магрудер  и   другите  жадни,  безрезервно  подкрепящи  млади  лейтенанти  на
Холдеман  се  стремяха  чрез  заплашително  говорене  и  смелост  да  докажат  своята  политическа
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мъжественост на Никсън и на хората около него. Може би беше очевидна глупост да очакваш, че ще
се измъкнеш след като си проникнал в една от най-охраняваните офис-сгради във Вашингтон, но със
сигурност това беше демонстрация на надменност. 

С течение на  времето осъзнах,  че  независимо от това дали ние,  Колсън,  Митчел,  Ърличман,
Холдеман и да, даже Ричард Никсън, сме знаели предварително за Уотъргейт - това може да е важно
от юридическа гледна точка за определяне на вината, но от гледна точка на морала това почти нямаше
някакво значение. Ние бяхме задействали сили, които рано или късно неизбежно щяха да доведат до
появата на Уотъргейт или на нещо подобно.

Глава 6

  Изтощеният вулкан
През седмиците след съкрушителна победа и преизбирането му, Ричард Никсън се усамоти в

Кемп Дейвид. Холдеман и Ърличман също преместиха офисите си там. На този ветровит връх на
планината Кетоктин те щяха да начертаят плановете за следващите 4 години. 

В понеделник след деня на изборите аз се присъединих към тях в Аспен, президентската вила,
изработена от грубо одялани дървени греди, която беше закътана под високите борови дървета. По
време на една вечеря президентът отново вдигна тост с чаша от най-доброто си вино в чест на моята
стратегия за изборите, а през това време Холдеман и Ърличман седяха с каменни лица и не пророниха
нито дума. Президентът ме помоли любезно: „Чък, остани с нас и през следващия мандат. Ще има още
по-големи отговорности и велики неща, които ще трябва да направим.“  За очевидно облекчение на
колегите ми на масата, аз отново отклоних поканата. „Аз съм един от тези изтощени вулкани, за които
споменахте, г-н президент.“ В начинът на мисленето ми нищо не се беше променило. Всъщност аз се
съгласих да остана още няколко месеца през новия мандат, за да помогна на персонала от новата
администрация,  а  освен  това  за  мен  беше  важно  да  избегна  заключението,  че  напускам  поради
Уотъргейт.

Дъг Хауард, моят умен млад помощник, беше дочул разговор между служители от Белия дом, че
Ърличман казвал на приятелите си, че критиките против Белия дом заради Уотъргейт ще престанат,
когато аз престана да работя там. Нетърпението на Боб и Джон да видят, че си заминавам породи
подозренията, че аз ще бъда изкупителната жертва. А начинът, по който бях обвиняван в пресата,
правеше това предположение да изглежда напълно правдоподобно.

Междувременно Холдеман и Ърличман бяха се впуснали в най-амбициозното реорганизиране в
историята на Белия дом, което не само подобри взаимодействието при вземането на правителствените
решения, но и концентрира цялата изпълнителна власт в ръцете на малък кръг от 6 супер-съветници в
Белия дом. Холдеман и Ърличман контролираха целия достъп и всичко което отиваше и излизаше от
президента,  те  извикваха  при  себе  си  тези  членове  на  правителството,  които  трябваше  да  бъдат
отстранени,  те  определяха  и  онези хора,  с  които Никсън щеше да  разговаря  като  наследници на
освободените  членове  на  правителството.  Те  го  държаха  надалече  от  такива  „смущения,“  като
сенатори или членове на персонала на Белия дом, които имаха гледни точки, различни от вижданията
на  Холдеман  и  Ърличман.  Никсън  се  появяваше  рядко  пред  публиката;  журналистите,  които
къмпингуваха на планината Кетоктин в импровизирани каравани започнаха да се оплакват. Любимата
шега,  въпреки  че   се  разказваше  с  нотка  на  горчивина  в  почти  безлюдният  Бял  дом  беше,  че
президентът, който сега преизбран убедително, е бил отвлечен. 

По време на едно пътуване до планината Кетоктин в края на ноември разбрах, че вътрешното ми
неразположение  се  нуждаеше  от  нещо  повече  от  няколкодневна  почивка.  Питър  Бренан,
твърдоглавият профсъюзен лидер от Ню Йорк, когото бях препоръчал да бъде назначен като секретар
по труда  (Коментар: Шеф на министерството на труда, което се занимава с връзките с профсъюзите, с
бизнеса, работните места и др.) се присъедини към мен при едно пътуване с президентския хеликоптер
до Кемп Дейвид. Издигнахме се на височина 300 метра, вървейки по течението на реката Потомак на
запад, а след това, когато излязохме от Вашингтон, поехме на север към планините. Пилотът, ветеран
от Морската пехота, се стараеше да лети възможно най-ниско до земята, да са намали влиянието на
поривистият  насрещен  вятър.  Струваше ни се,  че  влизаме директно в  гористите  планини,  когато
пилотът рязко издигна хеликоптера нагоре. Изкачихме се покрай склона на планината, все едно че
пътувахме по въжена линия, след това прелетяхме над един връх и бързо се снижихме към една гола
поляна,  която беше образувана  чрез  изкореняване  на  гъстата  гора.  Въоръжени морски пехотинци
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облечени в работни униформи бяха разположени както винаги по периферията на мястото за кацане.
Един  морски  офицер  отвори  вратата  на  хеликоптера  веднага,  след  като  колелетата  му  докоснаха
асфалта, отсечено отдаде чест, посрещна Бренан с „Добре дошли“ и бързо ни отведе до чакащата ни
лимузина., която бързо ни откара по тесния три-лентов път покрай други военни караули до една от
малките вили за гости.

Офицерът ни инструктира  да  изчакаме,  докато дойде  г-н  Холдеман.  “Никой не  трябва  да  се
разхожда навън без придружител,“ учтиво обясни офицерът на Бренан. В камината гореше ободряващ
огън, който отопляваше комфортният хол. Бренан беше впечатлен не само от очевидния комфорт на
Кемп Дейвид, но и от бързата ефективност на военните. „Това наистина е нещо,“ промърмори той,
надничайки навън през прозореца, за да разгледа другите сгради, разпръснати сред дърветата. „Това
наистина е нещо добро, нещо точно като в 1984,“ отговорих аз. (Коментар: Това е каламбур и се отнася
за обстановката, описана в книгата „1984“ на английският писател Джордж Оруел.) 

Бренан и аз бяхме станали добри приятели след онези страховити дни през пролетта на 1970,
когато той водеше марша на своите носещи флагчета дърводелци и металурзи по улиците на Ню
Йорк, а по късно – и в Овалния кабинет. „Това място не е за мен,“ казах аз. „Чувствам се така, все едно
че ме наблюдават през цялото време, навсякъде има охрана, която даже се крие зад дърветата. Това
прилича на едно от тайните убежища във филма за Джеймс Бонд – зловещо е! С нетърпение очаквам
да се върна обратно в града.“ Бренан ме погледна втренчено. „Чък, ти имаш нужда от почивка. Нещо
те тревожи.“ Наистина нещо ме тревожеше. Но кое беше това нещо, което ме тревожеше? Имаше
морски офицери, които козируваха всеки път, когато излизах от вратата, имаше луксозни жилища,
красиви пейзажи, изискана храна, имах властта да поръчам всяко нещо, което исках. Но единственото
нещо, което исках да поръчам, въпреки че Никсън винаги ме канеше да остана и да пренощувам тук,
беше хеликоптера да ме отведе у дома. Пит беше прав; имаше нещо погрешно и към този момент аз се
питах  какво  трябва  да  направя,  за  да  се  отърва  от  това  нещо.  Това  трябваше  да  бъде  най-
триумфалният период в живота ми; но въпреки това вътрешно се чувствах зле. Скоро Холдеман дойде
при нас и ние отидохме заедно до Аспен за да прекараме един отморяващ час с Никсън. Веднага щом
Пит  беше  назначен  като  секретар  по  труда,  аз  помолих  хеликоптера  да  ме  отведе  обратно  във
Вашингтон.

Една нова криза във Виетнам през декември същата година отклони мислите ни от Уотъргейт и
от втория мандат. Когато на 24 октомври Хенри Кисинджър се върна от Париж, носейки временното
споразумение за мир, краката ни едва докосваха земята от радост. Хенри вярваше, че слагането на
край на войната ще ни гарантира победата в изборите. Но президента беше убеден, че не трябва да
обявяваме  това  споразумение  преди  изборите,  защото  пресата  ще  му  постави  етикета,  че  това  е
политическа шмекерия.  „Аз дадох само малка подготвителна информация на  Макс Фракел,“  каза
Кисинджър безцеремонно на президента същия следобед, имайки предвид своя приятел във вестник
„Ню Йорк  Таймс.“  Тримата  седяхме сами в  кабинета  на  Никсън.  Погледнах към Никсън,  докато
Хенри  говореше.  Той  не  избухна,  както  се  страхувах  че  ще  постъпи,  но  видях,  че  кипеше  от
недоволство. Той говореше бавно през стиснати зъби, гледайки към Хенри. Но Хенри изглежда не
забеляза това.

На  следващата  сутрин,  според  времето  в  Париж,  т.е.  посред  нощ  у  нас,  северовиетнамците
обявиха сключването на примирието. Дали това стана като отговор на запитване от парижкото бюро
на „Ню Йорк Таймс“ или беше обмислено решение на Ле Дък Тхо, за да затрудни живота ни точно
преди изборите, но вредата беше направена и на следващата сутрин след едно ужасно съвещание
между президента, Холдеман и мен, Кисинджър влезе в залата за пресконференции за да  съобщи
това, което Никсън настояваше да е омаловажаващо обяснение. Изразът „мирът предстои“ беше скрит
добре в дългия монолог, който както можеше да се предполага, се превърна в новина за целия свят. В
продължение на няколко дни се тревожехме, че прекомерното изтъкване на това може да има обратно
отражение върху нас. За наша приятна изненада едва ли някой счете, че това е политическа измама в
последната минута; даже скептиците знаеха, че ние се не нуждаехме отчаяно от някакво усилие, за да
спасим изборите, в които вече водехме с 25 пункта пред демократите.

След изборите през ноември съглашението за мир с Виетнам беше започвало да се превръща в
недостатъчно  стабилно,  защото  Ханой  затрудняваше  изпълнението  на  ключови  договорености.
Президентът Тхю на Южна Корея настояваше за повече гаранции. През декември, когато Кисинджър
се върна в Париж, изпълнен с надежда, че ще сключи споразумението, той получи смразяващ отказ от
северовиетнамците. През първия ден той изпрати до нас една гневна телеграма, с която препоръчваше
преговорите да бъдат преустановени, ние да се върнем към масираните бомбардировки, а президента
Никсън  да  направи  изявление  по  националната  телевизия,  в  което  да  обясни  ситуацията  на
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американските  граждани.  Президентът  ме  извика  в  кабинета  си  за  да  прочета  телеграмата  и  ме
попита: „Е, какво предлагаш?“ Внимателно прочетох трите страници на телеграмата, докато Никсън
седеше и нетърпеливо потропваше с пръстите си. „Аз бих казал на Хенри да продължи да преговаря;
те просто се опитват да ни изпробват как ще реагираме,“ отговорих накрая аз. „Не, не,“ прекъсна ме
Никсън, очевидно не проявявайки никакъв интерес към моята външнополитическа оценка. „Според
теб  трябва  ли  да  правя  изявление  по  телевизията?“  „Аз  не  ви  съветвам  да  направите  това.
Изявлението ви ще подхрани съмненията, че съобщението за тези преговори, което обявихте през
октомври е била някаква машинация. Страната никога няма да приеме това.“

После към нас се присъедини Холдеман и мнението му съвпадаше с моето. Късно същата сутрин
Никсън върна по телеграфа инструкции до Кисинджър: „Продължавай да преговаряш.“ Кисинджър
продължи да преговаря, но северовиетнамците продължиха да се държат агресивно и на 13 декември
Хенри прекъсна преговорите  и се  върна във Вашингтон.  На следващия ден Никсън изпрати една
много категорична телеграма до Северен Виетнам: върнете се на преговорите в  Париж, иначе... Това
не беше блъф. Когато срокът на ултиматума изтече, вълни от бомбардировачи В-52 една след друга
започнаха  да  пуска  стотици  тонове  бомби  върху  целите  в  Северен  Виетнам.  Никсън  не  направи
никакво публично изявление поради опасенията да не навреди на позицията ни  на преговорите и за
да не направи по-трудно за Ханой да отстъпи.

Реакцията на обществеността беше предсказуем шок и гняв, последван от порой от осъждания и
изобличения в медиите, всичките насочени против Ричард Никсън. Приятелите на Кисинджър сред
журналистите във Вашингтон просто не можеха да повярват, че Хенри може да е част от това, на
което „Вашингтон Пост“ постави етикета: „най-дивашкият и безчувствен военен акт, който някога е
виждан...извършен от една суверенна държава към друга суверенна държава.“

Реакцията от Конгреса, който за наше щастие беше във ваканция, беше най-язвителна. Започнаха
да се трупат мнения както от мнозинството, така и от опозицията по отношение на едно предложение
за  решение  за  прекратяване  на  всички  фондове  за  военни  операции  в  югоизточна  Азия.  Ние
възприехме  сериозно  заплахите  от  страна  на  Конгреса,  защото  знаехме,  че  времето  изтича.  Ако
северовиетнамците не престанат да се крият в пещерите и ако не се съгласят да се върнат на масата за
преговорите до датата, когато новият състав на Конгреса започнеше да работи през януари, нас ни
очакваха трудни времена. 

Президентът имаше все по-малко време за спане, защото към него беше насочена цялата критика.
Психологически той беше изтощен още преди тази криза. Беше ползвал само един кратък уийкенд за
да си почине след изборите. Сега видях, как той остарява буквално  пред очите ми. В продължение на
много дни говоренето му не беше много ясно, а това беше белег на пълно изтощение, от което се
страхувах.  Президентът винаги имаше самообладание  и  само  в  моменти на  огромно напрежение
говоренето му оставаше ясно и гласът му беше силен. Когато думите му ставаха трудно разбираеми,
както това се беше случило 2-3 пъти в миналото аз знаех, че тогава той се претоварва отвъд границата
на  своята  невероятна  издръжливост.  Той  почти  не  обръщаше  внимание  на  другите  неща,  като
например разместването на второстепенния персонал в администрацията – факт, който щеше да му
създава неприятности пред следващите месеци.

Тъй като Холдеман и Кисинджър бяха в отпуск в Калифорния, само президентът и аз будувахме.
Спомних си разказите за Линдън Джонсън, който ставал посред нощ, обличал една хавлия за баня,
обувал чехли и слизал в „Ситуационната зала“ в мазето на Белия дом, където заседава Съвета за
национална  сигурност,  за  да  чете  последните  военни  сведения  от  Виетнам.  Според  думите  на
близките му сътрудници, Джонсън дотолкова се потопил в ситуацията на бойното поле, че започнал
да губи общия си поглед за положението и видимо остарял. Ричард Никсън се поучи от грешката на
Джонсън и доколкото знам, нито веднъж не влезе в „Ситуационната зала.“ Но аз мога да разбера
какво се беше случило на Джонсън, защото за един кратък период от време през декември същото
започна да се случва и на Никсън. Колкото и да се опитваше да се самоконтролира, нямаше начин да
избегне безпокойството пораждано от очакването на всеки нов доклад от военните в Сайгон – колко
бомбардировача  са  свалени,  колко  човека  са  убити  или  пленени  –  а  през  това  време  Ханой
продължаваше  твърдоглаво  да  мълчи.  Напрежението  го  отслабваше  физически  и  умствено,  той
болезнено куцаше, защото си беше спукал палеца на крака на ръба на плувния басейн в Кемп Дейвид;
подобно на сенната хрема, от която никога не признаваше, че страда, Никсън отказваше да позволи на
лекарите да лекуват наранения му крак.   

В 16:30 следобед на 28 декември президентът ме извика в работния си кабинет, който беше в
съседство с моя, посрещна ме с тази усмивка, която обикновено използваше когато се явяваше пред
телевизионните зрители и ми каза: „Сядай, Чък. Имам да ти казвам нещо, но никой друг в тази сграда
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не трябва да научава за това. То в никой случай не трябва да се съобщава. Северовиетнамците се
съгласиха да се върнат обратно на масата на преговорите според нашите условия. Повече не могат да
издържат на нашето бомбардиране. Нашите военновъздушни сили свършиха работата.“ Усмивката не
напускаше лицето му и в гласът му имаше момчешко въодушевление.

Бомбардирането щеше да бъде преустановено на следващия ден – в петък. В събота щеше да
бъде направено съвсем въздържано съобщение от заместник секретаря по печата Джери Уорън, че
бомбардирането  е  спряно  и  че  през  следващата  седмица  преговорите  ще  бъдат  възобновени.
Указанията на Никсън към мен бяха точни: ние не трябва да се хвалим с нашия успех, тъй като това
може да даде основание на Ханой да се оттегли.

Хеликоптерът  вече  чакаше  на  южната  поляна,  за  да  откара  президента  в  Кемп  Дейвид  за
новогодишният уийкенд; отсъствието му от Вашингтон щеше да ни помогне умишлено да подценим
голямата новина. Хенри искаше да се върне във Вашингтон за обявяването й, но Никсън настоя той да
не прави това, страхувайки се, че завръщането му щеше да привлече вниманието към новината, което
ние не искахме да се случва. Най-добре щеше да бъде Хенри да остане в Палм Спрингс, далече от
достъпа на журналистите. Президентът не искаше  никакво повторение на октомврийският гаф.

Ставайки от фотьойла  той ми каза:  „Чък,  придружи ме  до  хеликоптера.“  Помогнах му да си
облече палтото и ние отидохме наежени от студа до южната поляна, където към нас се присъедини г-
жа Никсън, облечена в панталон и бежово палто.  Тогава за пръв път я видях небрежно облечена,
изглеждайки  като  всяка  друга  домакиня,  която заминава  някъде  на  почивка  за  уийкенда.  Никсън
повтори инструкциите си за съботното съобщение, след това хвана Пат за ръката и двамата тръгнаха
към хеликоптера. Внезапно тя се обърна, направи няколко крачки обратно към мен и без да пророни
нито дума ме прегърна с двете си ръце. Тя знаеше, че страданието на нейния съпруг беше свършило.

Хеликоптерът на президента  се  издигна бавно във въздуха,  като се  наклони рязко надясно и
напред, насочвайки се към реката. Стоях сам в продължение на няколко минути в студения и сух
зимен въздух. Искаше ми се да кажа на някой човек новината, която току-що бях чул, може би на
постовия край вратата или на Джон Скали от моя персонал, който беше взел голямо участие в това
продължително изпитание, но знаех, че с никой не трябваше да споделям този момент. 

Съобщението,  което  в  събота  направи  Уорън  беше  сбито  и  отразяването  му  в  пресата  беше
въздържано. Същия ден следобед и вечерта няколко пъти разговарях с президента по телефона. Той
беше в повишено настроение.  Двамата разговаряхме и с  Кисинджър,  който ни увери,  че няма да
съобщи новината на никой журналист. В неделя сутринта станах рано, за да прочета какво пишат
вестниците за съобщението, направено от Уорън. Преди 9:00 започнаха да ми се обаждат по телефона
и първото обаждане беше от Скали, който самият дълго време беше работил като журналист. Той
извика: „Прочетохте ли колонката на Рестон? Това е катастрофа. Това може да потопи преговорите
още преди те да са започнали.“ 

Бързо  отворих  на  редакторската  страница.  Каквото  и  да  кажеше  Джеймс  Рестон,  голямата
знаменитост на „Ню Йорк Таймс,“ то скоро се превръщаше в светата истина за другите журналисти
от глутницата. Рестон пишеше, че Кисинджър се противопоставял на бомбардировките и бил готов да
стигне  до  подписване  на  мирното  споразумение  на  26  октомври,  но  това  се  проточило  поради
президента,  който капризно решил да бомбардира Ханой, за да се опита да стигне до по-изгодна
сделка.  Дали това беше опит на приятелите на Кисинджър да спасят репутацията на Хенри, че е
„добро  момче.“?  Опасността  се  състоеше  в  това,  че  Ханой  можеше погрешно да  изтълкува  това
твърдение и да се хванат здраво за техните ноемврийски изисквания, вярвайки, че между Кисинджър
и Никсън има някакво разцепление.

Направих първата си грешка за този ден, като прочетох на Никсън това твърдение, когато той ми
се обади един час и половина по-късно. Той избухна и ми нареди веднага да се обадя на Кисинджър.
(по  това  време  в  Калифорния  беше  6:30  сутринта.)  Той  крещеше  по  телефона:  „Няма  да  търпя
никакво неподчинение. Кажи на Хенри, че не трябва да разговаря с никой. Точка! Имам предвид – с
никой. И му кажи да не ми се обажда.  Няма да приема никакви негови обаждания.“ След това с
трясък постави слушалката във вилката на телефона. Когато се обадих на Хенри, той обеща да не
говори с никой журналист. Той потвърди лоялността си към Никсън.

Обикновено Никсън бързо се успокояваше, но не и в този ден. По-късно Манола ми каза, че до
свечеряване той все още бил обзет от тежки мисли и бил толкова навъсен, че не можал да се наслади
на шампионският мач по американски футбол на отбора „Редскинс.“  По време на последното си
обаждане за този ден, Никсън ми разпореди да кажа на Сикрит сървис да запазят запис от всички
телефонни разговори на Кисинджър в  строго охраняваната му вила в Палм Спрингс.
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Изпълних това разпореждане  и това беше втората ми грешка.  Сикрит сървис научили – и аз
докладвах – че след като неуспешно се опитвал да се свърже с президента, Кисинджър продължил и
се обадил на своя стар приятел Джо Крафт, чиято колонка във „Вашингтон пост“ три дни след това
описваше  очевидно  противоречивата  роля  на  Кисинджър  по  време  на  „12-дневните  убийствени
бомбардировки“ разпоредени от Никсън. Крафт обвиняваше Никсън, че е изложил на риск честта на
Кисинджър и че ако сега, по време на новия си мандат Никсън не го назначи като Държавен секретар,
Кисинджър ще престане да работи за правителството. (Две години по-късно Крафт обясни, че е бил
измамен от Кисинджър.) 

Ето това направи той.  По онова време във Вашингтон се разпространяваха много истории и
слухове  за  разрива  между  Никсън  и  Кисинджър.  Повечето  хора  си  мислеха,  че  разривът  беше
предизвикан поради липсата на съгласие при вземането на решението за бомбардирането. Но не това
беше причината. Причината за разрива беше епидемията от новинарски истории, чрез които Хенри
или неговите приятели се опитваха да го отърват от отговорността за вземането на непопулярното
решение. Както и да е, но това имаше пакостни последствия.

Президентът остана гневен, броейки дните, които оставаха до връщането на Хенри в Харвард.
Една  ноемврийска вечер в  Кемп Дейвид той ми каза,  след  едно особено нещастно егоцентрично
интервю, което Хенри даде на един италиански журналист: „Кисинджър ще ни напусне след 6 или 8
месеца; не е добре човек да остава твърде дълго на тази работа; ще е по-добре за Хенри. Време му е
да се върне при другите неща.“ През ноември си мислех, че Никсън просто беше засегнат от една
вестникарска колонка и че след време ще забрави за това. Но през януари вече знаех, че не беше така.

Чрез  последното  си  усилие  северовиетнамците  успяха  да  отровят  отношенията  между  тези
необикновено  надарени  мъже,  една  връзка,  която  доведе  до  някои  от  най-грандиозните
външнополитически постижения  на  Америка  през  десетилетията.  Иронично е,  че  трябваше да се
случи катастрофата на Уотъргейт, за да принуди тези двама мъже отново да се съберат, когато Никсън
започна  да  счита,  че  необикновената  репутация  на  Кисинджър,  заедно с  връзката  му с  хора  като
Крафт  и  Рестон  е  последното  оръжие,  на  което  може  да  разчита.  Уотъргейт  принуди  Никсън  да
промени отношението си към Кисинджър; през септември 1973, вместо да изпрати Хенри обратно в
университета, Никсън го направи Държавен секретар, точно така, както Крафт беше поискал.

По този начин една малка шайка от уморени, отчаяни и понякога посредствени и дребнави мъже,
препирайки се помежду си, дебнещи се и завиждащи си един на друг, поставиха началото на втория
мандат  на  37-я  президент.  Празненствата  по  случай  встъпването  на  президента  в  длъжност  бяха
подобаващо величествени, даже според стандартите на Никсън и Холдеман. Още повече, че самият
президент изцяло се наслаждаваше на собственото си празненство, танцува до късно вечерта по време
на един от от характерните за него претъпкани от хора балове, а след това ми се обади по телефона в
2:00 през нощта, за да ми прочете някои от промените, направени в последната минута на своята реч,
която щеше да произнесе при встъпването си в длъжност.

После, само 3 дни след това, дойде окончателното съобщение, че е постигнат „честен мир,“ един
израз, взаимстван от двама от любимите държавници на Никсън – Дизраели и Уудроу Уилсън. Това
беше моментът, за който Никсън мечтаеше повече, отколкото даже за собственото си преизбиране.
През този ден ние обядвахме само двамата в работния му кабинет, като си позволихме да изпием по
две превъзходни порции уиски „Дюбонетс“ с лед, преди стандартното ядене, състоящо се от „котидж
чийз“  и ананас.  И защо не? Речта щеше да бъде произнесена чак вечерта и той беше репетирал
нейният текст изречение след изречение в мечтите си през дългите 4 години на първия си мандат.
„Пътят беше труден, Чък, но ние се справихме,“ каза Никсън, но без бодростта, която очаквах. Той
беше унил, докато припомняше едно след друго страданията, гледайки замислено в чашата си, все
едно, че търсеше в отражението си отговорът, който щеше да му каже дали си  е заслужавало да
премине през всичко това. После добави, но вече с по-мек отенък на гласа си: „Колко брутално беше
всичко. Никой не казва колко дълго ще се спазва това мирно споразумение – една година, може би две
години, кой знае. Но ние удържахме на думата си, ще върнем у дома нашите военнопленници, както и
южно виетнамците – поне тези бедни дяволи ще имат шанса да се сражават.“

Тихи и фаталистични бяха мислите на човека,   който беше разбрал прекалено добре   колко малко  
беше постигнато   вследствие на цялата тази бъркотия, кръв и пот  . Това не беше победоносният „Ден
на победата“;  (Коментар: 8 Май 1945, когато западните съюзници празнуват победата над хитлеристка
Германия.  За да се  отличава от тях,  СССР и сега Русия празнува на 9 май.) нямаше развети знамена,
нямаше паради, обсипани с конфети и книжни гирлянди в чест на завърналите се герои от войната.
Да, имаше топлото „Добре дошли“ за върналите се военнопленници, но този поздрав беше последван
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от въздишка на облекчение и 200 мил. американци се върнаха към мирния живот,  изтривайки от
паметта си  колкото се може по-бързо последните 10 години на протести и война.

После имаше дълги периоди на криза и тъмните сенки под очите му бяха станали по-дълбоки в
сравнение  с  първите  дни  на  декември.  Ежедневното  напрежение  в  работата  на  президента  беше
сложило своя ужасен отпечатък даже върху този забележително издръжлив мъж. Преди това аз винаги
се удивлявах на издръжливостта на Никсън, от начинът, по който обикновено той се възстановяваше
след всяко жестоко изпитание, още по-здрав и по-силен от преди. Но не и сега, този път той беше
уморен и не криеше това. Ужасният отпечатък на умората беше изписан на лицето му, усещаше се в
меланхолията  на  гласа  му,  виждаше  се  в  новите  побелели  места  в  косата  му,  която  лъщеше  под
светлината на обедното слънце,  което нахлуваше през високите прозорци в старата викторианска
сграда. Тогава си мислих, че неговия най-лош проблем беше останал в миналото. 

Той продължи да говори натъжено:  „Един ден хората ще разберат защо за  нас беше толкова
важно да направим това по този начин.  Един ден някой,  който ще седи в този стол,  сигурно ще
разбере  това.“  След  това  Никсън  се  изправи,  премина  през  стаята  до  пухкавия  диван,  разхлаби
вратовръзката си и легна на него: „Чък, помоли Манола да дръпне завесите. Иска ми се да подремна
малко, преди тази вечер. Голяма вечер.“ „Починете си, г-н президент. Заслужавате това.“

Без съмнение историята ще покаже, че смелата позиция на президента през декември 1972 и
мирното  споразумение,  което  последва  бяха  просто  друга  зловеща  част  от  Северовиетнамският
непримирим  стремеж да  завладеят  Южен  Виетнам.  По  онова  време  това  мирно  споразумение
изглеждаше  като  важно  постижение  в  десетгодишната  война  на  Америка  в  Азия,  което  си
заслужаваше  всички  усилия  на  президента,  които  изтощиха  ума  и  тялото  му.  Но  още  по-
забележителната  последица  от  това  напрегнато  време  беше,  че  то  изтощи толкова  много  Ричард
Никсън и неговото президентство, за да го нарани фатално преди най-сериозната криза  ,   която все още  
не беше започнала. 

Като последен официален акт, президентът ме помоли да отида в Москва през февруари и да
направя лек опит, ако мога, да отворя здраво затворените врати, които не позволяваха емигрирането
на евреите от СССР. Конгресът, под натиск от страна на профсъюзите и на влиятелни личности от
американско-еврейското общество,  заплашвал да не одобри търговското споразумение,  договорено
със СССР, докато Съветите не отстъпят и не позволят на евреите да емигрират. 

Намаляването на напрежението отново беше в опасност,  този път по тема,  за която Съветите
възмутено ни казаха, че това не е наша работа. Знаех, че президентът беше решил да изпрати мен,
отчасти защото си мислеше, че промяната ще се отрази добре както на мен, така и на жена ми Пати,
която щеше да ме придружи.   

След връщането ни оставката ми щеше да бъде обявена официално и аз щях да се върна в офиса
на моята адвокатска фирма, който се намираше само на един квартал разстояние от Белия дом. Ние
щяхме останем в близки взаимоотношения; президентът искаше аз да оглавя неговото „кухненско
правителство,“ съставено от външни съветници и приятели. Човек не можеше да бъде сладникав и в
същото време да е част от култа към „мъжкарството,“ на когото толкова пламенно се покланяхме в
Белия дом, но въпреки това аз почти се разплаках със сълзи, когато се сбогувахме в денят, когато
трябваше да отлетя за Москва. Никсън спаси и двама ни от това състояние, като ме потупа по гърба,
оставяйки да изрази своето сбогуване с мен в едно писмо, което получих по-късно. Ето това писмо:

Белият дом
Вашингтон

10 Март 1973

Скъпи Чък,

С най-дълбоко съжаление днес приемам официално твоята оставка като Специален съветник на
Президента.

Няма да споменавам за  нежеланието ми да гледам,  че си заминаваш,  защото ти знаеш колко
високо ценя твоя забележителен списък от постижения през последните четири години.  Позволи ми
просто да  кажа,  че  в  нашата  администрация са работили много забележителни мъже и  жени,  но
малцина могат да се сравнят, но не и да надминат, уменията и посветеността, които демонстрираше ти
на поста Специален съветник.
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Съвместната  ни  работа  през  изминалите  години  се  отличаваше  с  едно  дълбоко  и  трайно
приятелство. Още по-възнаграждаващо обаче беше убедеността ни, че ние с теб споделяме една обща
цел – да направим тези години да бъдат най-добрите в историята на нашата страна. Винаги ще ценя
високо твоето вярно приятелство и в същата степен винаги ще ценя великолепната работа, която ти
извърши за нашата партия, за нашата администрация и за хората на нашата добра страна.

Добре е да знаем, че ние можем да продължим да разчитаме на теб от време на време и можеш да
бъдеш сигурен, че ние ще се възползваме от предимството на твоята щедрост. Тъй като ти ще се
върнеш към частния живот, Пат и аз изпращаме на твоята Пат и на теб нашите най-сърдечни и добри
пожелания за успех и щастие, които вие двамата толкова много заслужавате.

Искрено,
Ричард Никсън

Ричард  Никсън  беше  човек  с  много  лица,  понякога  –  брутално  студен,  пресметлив  и
манипулиращ със силата така, както са правели много от великите водачи в човешката история. Но
той имаше и други лица – понякога беше много състрадателен човек, който през всичките повече от
60 години живот беше почитал собствената си майка като светица и никога не си позволи да покаже
на някоя секретарка, че е допуснала грешка в правописа. Веднъж, вместо да притесни секретарката, аз
го видях повторно да диктува едно писмо, за да премахне една обезпокоителна дума.

Много развълнуваната ми жена Пати ме чакаше в една лимузина на Белия дом. Докато държах
ръката й на задната седалка, тя ме затрупа с въпроси. Дали някой ще ни посрещне на летището в
Москва? Колко ли студено ще е времето там? Дали се беше облякла с подходящи дрехи? Опитах се да
споделя нейното въодушевление, но познатата вътрешна незаинтересованост още веднъж се се изяви.
Какви предизвикателства ми беше подготвил живота сега, когато напусках работата си в Белия дом?
Дали се страхувах да забавя темпото и да сляза от въртележката, която се въртеше по 24 на ден, 7 дни
в седмицата, защото се страхувах, че ще се изправя лице срещу лице с една несъмнена вътрешна
оскъдност? Наистина ли знаех кое всъщност е важното нещо? 

Въпреки че в самолета беше топло,  аз почувствах,  че треперя.  Само допреди няколко месеца
също щях да бъда развълнуван като Пати от пътуването до Русия. А сега установих, че ми е трудно да
задържа  вниманието  си  концентрирано  в  указанията,  които  ми  съобщаваше  Стив  Лазарус,
брилянтният  експерт  относно  СССР,  който  ни  придружаваше.  Беше  някъде  около  23:00,  когато
нашият  самолет  „Боинг  707“  кацна  на  летище  Шереметиево.  Пилотът  ни  каза,  че  ние  сме
единственият самолет, който може да кацне в тази мъглива нощ. Когато самолетът бавно доближи
сградата на летището, първото нещо, което забелязах бяха само случайните светлини, които можеха
да пробият през гъстата сива мъгла. Тогава, внезапно по средата на пистата се появи една подвижна
стълба, силни светлини и една групичка от хора, с кожени шапки и кожени дрехи с дълги косми.

Попитах Стив: „Какво трябва да направя сега?“ „Това е много добре. Оркестърът е тук, което
означава, че те се отнасят сериозно към тези срещи. Много интересно,“ промърмори той, гледайки
през прозореца на самолета. „Но какво трябва да кажа аз?“, упорствах аз, тъй като това беше първата
ми авантюра в международната дипломация. „Каквото и да е,“ отговори ми спокойно Стив, докато
очите му бяха вперени в тълпата. „В този момент това не е важно. Просто се усмихвай.“ Поех дълбоко
въздух  и  излязох  навън  в  студената  и  тъмна  нощ.  Руснаците  –  официалните  лица,  които  бяха
изпратили на летището – не бяха мършави комунисти със стоманен поглед, каквито очаквах да са, а
бяха топли и дружелюбни хора, повечето от тях – приятно закръглени; със своите огромни космати
кожени палта и кръгли лица те приличаха на  големи и приятелски настроени мечета „Теди.“ Аз даже
успях да  кажа една-две  фрази на  руски,  които  бях научил  по време  на  курсовете  за  обучение  в
Държавния департамент.

Но по време на пътуването ни към града, посланикът на САЩ „Спайк“ Дюбс, упорит американец
и дипломат от кариерата,  се  наведе към нас:  „Никога не казвайте каквото и да е, където и да се
намирате, включително в тази кола, което не искате да бъде чуто от тях. Помнете, че навсякъде е
пълно с подслушвателни устройства, даже резиденцията на посланика, където ще бъдете настанени .
Всяко нещо, което казвате ще бъде записано, това се отнася и за вас, г-жо Колсън.“ Той погледна към
Пати без да се усмихне.

„Спасо хауз“ (Коментар: намираща се на „Спасопесковския площад) е официалната резиденция на
посланика на САЩ и се помещава в голямо бяло здание във Викториански стил на една странична
улица, заобиколена от отблъскващи мръсни тухлени сгради и също толкова отблъскващи съветски
войници с  техните  дълги кафяви шинели,  с  червени еполети,  с  черни ботуши и  космати кожени
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шапки. Вътре в слабо осветената къща имаше само двама прислужници, един усмихнат стар китаец,
Янг,  който  работеше  в  нашето  посолство  от  установяването  на  дипломатически  отношения  със
Съветския съюз през 1930-те години и един едър руснак-иконом. „Агата Кристи би се зарадвала на
тази картина,“ прошепнах аз на Пати, докато Янг ни водеше през дълги и тъмни коридори, дъските на
пода скърцаха при всяка наша крачка, после се изкачихме нагоре с един рахитичен стар асансьор и
влязохме в подреден с вкус апартамент за гостите. Заедно със Стив ние бяхме единствените обитатели
на къщата. Дюбс, като посланик, живееше в жилищна сграда, която беше съединена с посолството.
Ние огледахме радиаторите,  орнаментите по таваните и картините,  чудейки се къде са  поставени
скритите микрофони. Въобще не предполагах, че самият аз бях работил ежедневно в продължение на
повече от три години в сграда с подобно „обзавеждане“  .  

Рано  на  следващата  сутрин  от  „Спасо  хауз“  започна  една  шеметна  седмица;  за  мен  –  една
стабилна серия от сутрешни и следобедни срещи с различни съветски официални представители, за
Пати – голяма обиколка на Москва в компанията на една усмихната, но мускулеста блондинка, г-жа
Улянова (която по-късно научихме, че е офицер от КГБ). „Полковникът,“ както я наричахме, когато тя
не можеше да ни чуе, нито веднъж не позволи на Пати да се изплъзне от погледа й, даже когато й се
налагаше да посети тоалетната. 

Предварителните срещи бяха само прелюдия към моята планирана среща с Василий Кузнецов.
Дюбс, Лазарус, един помощник щатски секретар и някои други служители, както и аз, бяхме въведени
в една приличаща на пещера зала за конференции на най-горния етаж на едни здание,  сходно на
сградата на Външното министерство. Кузнецов, висок гигант с дълбок пронизващ поглед, влезе един
миг след нас, последван от ято помощници в тъмни костюми, всичките имащи едно и също изражение
на лицето си. Кузнецов седна пръв в  центъра на дългата страна на една дълга маса, точно срещу мен,
а членовете на нашата делегация се подредиха от двете ни страни според прецизния ред на протокола.
След кратки любезности Кузнецов, който говореше безупречен английски, каза, че Съветския съюз не
се интересува от вътрешнополитическите проблеми на САЩ; и че заплахата на Конгреса да анулира
търговското споразумение между двете страни е наш, а не техен проблем. Руснаците мислели, че
Никсън можел да се справи с този проблем, не е  ли така? Той ме гледаше втренчено,  очаквайки
отговора ми. „Този човек не е много любезен,“ си помислих аз. Поех дълбоко въздух, опитвайки се да
забавя ускорените удари на сърцето ми. „Г-н Министър, вашата увереност в президента Никсън е
напълно основателна. Но вие не разбирате манталитета на американците. Всички ние сме имигранти,
цялата ни нация. Един от моите прадеди е дошъл от Швеция, а другият – от Англия – разбирате ли, за
нас правото на личността да емигрира, независимо дали е евреин или е неевреин, дали е с бяла или с
черна кожа – това е фундаментално човешко право.  Това право не подлежи на никакво договаряне,
защото е право, което е дадено от Бога на всеки човек.“

За един миг ми се стори, че видях сянка на усмивка на строгото лице на този тесногръд комунист.
Продължих да говоря и обясних колко дълбоко са въвлечени нашите профсъюзи в този проблем. След
това Кузнецов се впусна в една тирада, все едно че четеше някой комунистически наръчник.  А аз
отново произнесох една класическа лекция на човешките свободи. Така измина повече от един час на
обмяна  на  идеи  и  виждания,  и  тогава  Кузнецов  седна  наперено  в  стола  си,  с  изпънати  рамене,
погледна  към колегите си отляво и отдясно и обяви: „Г-н Колсън, ние ще свършим нашата част от
работата. Можете да кажете на президента.“ След това той стана. Като по команда подчинените му
също станаха.  Той  рязко  се  здрависа  с  мен,  обърна  се  и  излезе  от  стаята,  а  придружаващите  го
последваха. Попитах Стив: „Каза ли нещо с последното си изречение? Правилно ли чух какво каза
той?“ „Да, правилно сте разбрали. Прекрасно, аз си намокрих ризата от пот, но си заслужаваше. Ние
получихме това, за което дойдохме!“ 

Думите на Кузнецов преди да се разделим, колкото и да бяха кратки,  имаха голям смисъл за
опитните дипломати в нашата група, които наблюдаваха за нюанса на думите и даже за модулацията
на гласа с която са изречени; научих, че светът на дипломацията се движи от такива неща.

(След  последвалите  посещения  на  министъра  на  финансите  и  да  други  хора,  квотите  на
разрешенията за емигриране на евреите се увеличиха: през следващата година повече от 30 000 евреи
напуснаха  Съветския  съюз.  Но  СССР никога  не  отстъпваха  през  цялото  време и  в  края  на  1974
Конгресът  ограничи  обема  на  търговията  между  САЩ  и  СССР,  докато  Съветите  не  премахнаха
всички ограничения за емигриране на евреите. Както предвиждахме, СССР изоставиха търговското
споразумение, понеже не желаеха да позволят вътрешната им политика да бъде диктувана от някакъв
акт на Конгреса на САЩ.)

Първият ми самостоятелен полет в пречистеният въздух на международните отношения повдигна
духът  ми  –  до  последният  ден  от  престоя  ни  в  Москва,  когато  Спайк  Дюбс  организира  една
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пресконференция с участието на западни журналисти, около 30-тина дръзки мъже, които понасяха
спартанския живот вътре в Съветския съюз,  за да съобщават новини на външния свят.  След моят
внимателен  и  подробен  разказ  за  срещите  и  след  като  отговорих  на  няколко  общи  въпроси  за
търговското споразумение и за емигрирането на евреите, един репортер ми зададе въпрос, за който не
бях подготвен: „Г-н  Колсън,  има  съобщение  от Вашингтон,  че  вие  сте изпратили Хауард Хънт в
Денвър да вземе интервю от Дита Беард по време на аферата  ITT.  Това вярно ли е?“  (Коментар:
Аферата  ITT – 1971-1972 e  свързана с твърдения, че Министерството на правосъдието е прекратило едно
антитръстово дело против ITT и в замяна на това е получило дарение от ITT в размер на 400 000$ за да бъде
финансирана националната конференция на републиканската партия в Сан Диего през 1972.)

Почувствах  се  като  куортербек  (Коментар:  американски  футбол),  от  когото  всички  очакват  да
подаде топката на свой съотборник, но той внезапно бил ударен жестоко отзад. Уотъргейт ме беше
преследвал и ме намери на другия край на света. В съветската преса не беше поместена нито една
дума  за  този  скандал  и  съветските  официални  лица,  които  бяха  наясно  с  това,  бяха  озадачени;
подслушването и магнетофонните записи са нещо обикновено в тяхната страна. Наистина един-двама
от тях ми бяха споменали за  този скандал,  но само да са  изразят симпатията си към президента
Никсън за това, че „от мухата е направен слон.“ Но работещите в Москва кореспонденти от свободния
свят следяха всяка новопоявила се новина със силен интерес. Опитах се да се измъкна от въпроса с
един остроумен отговор, но последваха други въпроси за Уотъргейт. Дюбс ловко и милостиво обяви
край на пресконференцията. Изпари се главозамайването, което изпитвах от успеха на мисията ми.
Въпреки интересното ми посещение в Румъния, акт на вежливост към президента Чаушеску, който ни
помогна да установим отношенията си Китай и приятните дни, прекарани във Виена, аз отново бях
обхванат от натрапчиво безпокойство. Просто не можех да прогоня постоянните лоши предчувствия.

По време на един безгрижен следобед във Виена, в прозорчето на едно малко магазинче Пати
забеляза най-новия брой на европейското издание на Нюзуик. Направих грешката да го купя и там за
мой ужас на цяла страница беше поместена статия, озаглавена „Слухове свързани с Колсън,“ в която
бях обвиняван за всяко въображаемо злодеяние около Уотъргейт,  за много от които въобще не бях
чувал. (Виж гл.14, където съм обяснил кой е източникът на тази история.) Докато стоях на оживеният
уличен ъгъл във Виена и четях отровните обвинения, Пати гледаше с натъжени очи, а аз усещах, че
примката се затяга. Нямаше начин да избягам от дявола. Съкратихме с 2 дни остатъка от пътуването
си; налагаше се да се върна във Вашингтон.

Лошите ми предчувствия се бяха оправдали. Това не беше същият Бял дом, който бях напуснал
само  преди  3  седмици.  Холдеман  изглеждаше  объркан  и  прекалено  зает.  Когато  му  казах  за
безпокойствата си относно Уотъргейт и за нуждата да изясня какво става, той се опита да измъкне с
една лекомислена фраза; но въпреки това беше очевидно, че и той е разтревожен. Същия ден в който
се върнах, аз се срещнах с Джон Дийн, надявайки се да открия кой е източника на информацията за
статията в Нюзуик. Но той въобще не ми даде шанс да започна да говоря. „Чък, ти няма да повярваш
какво се случи тук откакто ти замина. Той (посочвайки почтително към Овалния кабинет) ме вика
всеки ден при себе си. Предполагам, че аз вероятно ще заема длъжността, което ти напусна.“

Вгледах се по-внимателно в Джон. Той беше един от най-озадачаващите членове на персонала и
се занимаваше с разрешаването на всички дребни и заплетени юридически проблеми. Той съвсем не
приличаше на човек,  който е доверено лице на президента,  дългата му коса,  крещящите дрехи, с
които понякога се обличаше и ергенският му стил на живот не го правеха подходящ да бъде харесван
от Никсън. Сега списанието „Таим“ го беше помолило да им даде една своя снимка; той разпръсна
няколко лъскави снимки на бюрото си и ме помоли да избера най-подходящата. 

„Не се тревожи за статията в „Нюзуик,“ каза ми той безцеремонно. „Това е само една капка в
кофата.  Сега ние сме критикувани безпощадно от всички страни за  Уотъргейт...Харесваш ли тази
снимка?“  Развълнуван  от  ежедневните  си  посещения  в  Овалния  кабинет  и  от  израстването  си  в
кариерата, той не беше способен да обърне голямо внимание за тревогата, която споделих с него.
Самият аз твърде добре познавах това усещане. Както и да е, нямаше нищо, което беше оставало да
правя  в  Белия  дом,  освен да  опаковам личните  си  вещи,  да  представя  доклада  за  последното си
пътуване и някои благодарствени писма, и заедно с Холи Холм, която сега беше моя лична секретарка,
да  „минем на другия тротоар“ на улицата и да влезем в обзаведения с  плюш апартамент,  който
партньорите в моята адвокатска кантора ми бяха предоставили.

Чувствах се добре, че ще бъда отново с моя близък приятел Чарли Морин. Той ми липсваше. Той
и другия ми партньор Дейв Шапиро – един общителен, нисък и здрав мъж, роден в Бруклин, адвокат с
известна репутация, отвориха сърцата, както и портфейлите си. Името на адвокатската фирма, в която
работеха 25 човека беше променено на „Колсън и Шапиро“ и като подарък за завръщането ми у дома
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те  ми  купиха  една  кола  „Линкълн  Континетал“  и  назначиха  един  шофьор  за  мен.  Клиентите  се
нареждаха на опашка пред вратите, което беше последица от статии като прочутата статия в „Ню
Йорк Таймс,“ описваща „че първия истински член на вътрешният кръг на президента е на път да се
превърне в един от най-натоварените и добре платени адвокати във Вашингтон.“ Мислех си: „Всичко
това, топлото посрещане на новото работно място и многото пари ще ми дадат нов тласък.“

По време на последната ми среща с президента като негов специален съветник,  той се беше
облегнал назад в стола си, с кръстосани краката, чийто пети бяха подпрени удобно на масивното му
махагоново бюро. Разговаряхме за пътуването ми до Москва и за други неща. Тогава заговорих за
Уотъргейт.  „Който и да е заповядал случилото се в Уотъргейт,  съобщете го!“,  казах аз разпалено.
„Нека сега да сложим край на това и да приеме нашите загуби.“ (Това е непубликуван магнетофонен
запис от разговорите на президента в Белия дом на 13.02.1973, изискан от специалния прокурор по
делото „Уотъргейт,“  но не е включен към материалите по делото.)  Веднага щом казах тези думи,
президентът свали краката си от бюрото на пода и седна изправен в стола си. „Ти кой мислиш, че е
направил това? Митчел? Магрудер?“ Той ме гледаше втренчено в очите, лицето му беше почервеняло
и гласът му беше гневен. Аз бях докоснал оголен нерв, но в онзи момент бях убеден, че той не знаеше
кой е направи това, както и аз не знаех.

По причини, които тогава не можех да разбера, Ричард Никсън изглеждаше почти парализиран от
Уотъргейт,  беше неспособен или не искаше да види жестоката истина, че мрежата беше хвърлена
върху всички нас.

Глава 7

 Дългото и горещо лято

Няколко дни след връщането ми към адвокатската практика аз бях в Ню Йорк за да се срещна с
продуцентите  на  една  обещаваща  телевизионна  система,  която  можеше  след  време  да  се  окаже
сериозен конкурент на другите телевизионни мрежи. Заедно с мен беше и един блестящ млад адвокат,
Фред  Лаутър,  когото бях привлякъл при нас  от  правителството.  Надявахме се  да  получим добър
хонорар. Срещата се състоя в офисите на една от старите банкови инвестиционни къщи в Ню Йорк. 

Скоро след като отидохме там, седнахме заедно с президента на компанията, председателят на
управителния съвет, тримата вицепрезиденти и двама банкери на една дълга заседателна маса и те
запознаха  Лаутър  и  мен  с  факти,  диаграми,  статистики  и  информация  за  плановете  си  за
многомилионни инвестиции. Нуждаеха се от конкурентен пробив против телевизиите, който щеше да
се  случи,  ако  едно  правителствено  проучване,  което  се  очакваше  скоро  да  бъде  одобрено  и
публикувано от Белия дом, признаеше и одобреше дейността на тяхната индустрия.

Лаутър жадно си водеше записки, но не и аз. За пръв път в живота си не бях способен да се
концентрирам по време на съвещание. Единственото, което можех да направя беше да си давам вид,
че проявявам интерес и да кимам с глава и се надявах, че правех това в подходящите моменти. Питах
се: „Дали пък нямам загуба на съзнанието? Сигурно би трябвало да имам някакъв сериозен проблем
със  здравето? Аз  все  още не  мога да  кажа,  че  съм уморен.“  Внезапно ми се  стори,  че  някой е
монтирал звукозащитен прозорец точно по средата на масата, така че аз виждах как устата на хората
от другата страна се отварят, но не чувах никакъв звук. В края на този ден бях изтощен от усилието си
да се преструвам, че внимавам. Президентът на компанията стигна до основната цел на срещата: „Г-н
Колсън, ще бъдете ли наш представител?“ „С радост ще ви представляваме,“ отговорих аз и казах, че
хонорарът ни е 6-цифрена сума. „Договорихме се,“ усмихна се той, радостно стисна ръката ми и даде
указания на един от вицепрезидентите неговата кола да ни откара до летището „Ла Гуардия“, където
самолетът на компанията бързо ще ни върне във Вашингтон.

„Фред, записките ти достатъчно подробни ли са?“, попитах аз младия си сътрудник, когато се
отпуснахме в плюшените седалки на струващият 4 мил. долара самолет „Гълфстрийм ІІ.“ Той ме
увери, че записките му са подробни. „Ще направиш ли пълно описание на казаното, за да го имам на
бюрото си в понеделник сутринта? Предполагам, че все още съм малко уморен от пътуването ми до
Европа.“ След това се обърнах и погледнах през прозореца, насаме отново със същите съмнения и
безпокойства,  които  бяха  мои  нежелани  придружители  през  последните  5  месеца.  В  миналото
спечелването на голяма сума пари ме въодушевяваше и беше повод да заведа Пати в ресторант, за да
празнуваме. Запитах се: „Къде е старият ми стремеж да се състезавам?“ 
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Много  хора,  които  познавам,  са  имали  подобни  периоди  в  живота  си,  особено  когато  са  на
възраст около 40 години – страхове за бъдещето, съмнения в собствените си качества. Често пъти това
се нарича „мъжка менопауза“ и тъй като бях чел някои неща по тази тема, аз си направих един един
списък  с  критерии  за  самооценка.  Брак  –  щастлив.  Алкохол  –  никакъв  проблем.  Кариера  –
осъществена.  Здраве  –  добро.  Но  и  след  тази  проверка  продължавах  да  съм  объркан.  Реших,  че
спадането на работното напрежение вследствие на преминаването ми от напрегнатата ми работа в
Белия дом към адвокатската практика е приспособяване, за което просто е нужно време.

Имаше един клиент, който представлявах преди да отида в Белия дом и на чието връщане при
мен се зарадвах: „Рейтион Компани“ - производител на електроника и най-голям работодател в Нова
Англия. В средата на месец март летях до Бостън за срещи с висшето ръководство на компанията,
които продължиха през целия ден. Управляващият вицепрезидент Брейнърд Холмс, който в миналото
беше ръководил космическата програма на правителството, беше мой стар приятел, а неговият шеф –
президентът  на  компанията  Том  Филипс се  беше  изкачил  на  върха  на  кариерата  си  чрез
проницателност, съобразителност и с природни таланти. Срещнах се първо с Брейнърд в модерната
сграда от тухли и стъкло на управлението на компанията, разположена на Шосе 128, което е оживен
обиколен път край Бостън.

Холмс,  кипящ от  ентусиазъм  поради  новите  програми  на  тяхната  компания  и  поради  моето
завръщане като техен юридически съветник,  ме преведе през  една серия от срещи с инженери и
вицепрезиденти.  По-късно същия ден Том Филипс ми изпрати съобщение, че иска да се срещнем
преди да си замина. Когато тръгвах към кабинета на президента, Брейнърд ме спря: „Чък, има едно
нещо, което трябва да ти кажа за Том, преди ти да отидеш при него. Той доста се промени вследствие
на  някакво религиозно преживяване.“ Брейнърд замълча, търсейки подходящите думи за да обясни
това. „Всъщност аз не разбирам това, но тази промяна е важна за него. Той...той може да изглежда,
как да кажа...може би е малко по-силен,“ завърши Брейнърд с притеснителна усмивка.

Това беше изненадваща новина. Том Филипс винаги имаше вид на много агресивен бизнесмен;
трудно ми беше да си го представя, че се обучава в Неделно училище. Веднъж той ми беше казал, че е
член на Конгрешанската църква по същият начин, по който аз си поставях етикета, че съм член на
Епископалната църква. Нищо важно, просто членството в още една организация. Мислех си, че той
може би участва в събирането на пари за подпомагане на църквата, каквото би могло да се очаква да
правят шефовете на най-големите компании в щата за църквата и за обществото. 

Когато влязох в кабинета му, това си беше същият стар Том, със смолисто черна коса, с атлетично
телосложение, съблечен по риза както винаги. Но усмивката му беше много по-топла, излъчваща и
всъщност той изглеждаше много по-отпочинал в сравнение в предишните пъти, когато го бях виждал.
В  миналото,  въпреки  че  винаги  беше  сърдечен,  той  изглеждаше  по-забързан  и  претоварен  –
телефоните звъняха,  секретарки влизаха и излизаха от кабинета  му,  бюрото му беше затрупано с
купчина документи. А сега в кабинета му имаше атмосфера на някакво спокойствие, спокоен беше и
самият Том. Той започна: „Разкажи ми за себе си, Чък, как си?“ Ако бях искрен, аз щях да му кажа:
„Благодаря, чувствам се отвратително,“ но вместо това му казах: „Чувствам се прекрасно, само съм
малко уморен.“  Трябваше  да  се  представя  в  най-добрата  си  форма;  Том беше важен  клиент.  „Ти
наистина трябва малко да си починеш, Чък. Това е важно след всичко, което преживя,“ каза той и аз
изпитах странното усещане, че вместо това да е някакъв повърхностен разговор, той наистина искаше
да каже точно това.

Припомнихме си случки от миналото, а след това отново заговорихме за мен. „Чък, относно тази
история с Уотъргейт, ти замесен ли си? Струва ми се, че някои хора се опитват да те въвлекат в нея.“
Казах на Том,  че  нито пряко,  нито непряко имам каквото и да  е  участие с  този  обир –  въпреки
твърденията в пресата. После започнах едно протяжно защитно обяснение, но Том ме прекъсна. „Не
ми обяснявай.  След като ми каза, че не нямаш никаква вина, това ми е достатъчно.“ Разговаряхме в
продължение на 20 минути и не споменахме нищо за религията. Но въпреки това Том беше променен.
В очите му имаше ново съчувствие, а в гласът му – любезност. Накрая му казах „Е, Брейнърд ми каза,
че сега си много увлечен в някаква религиозна дейност.“ „Да, така е, Чък.  Аз приех Исус Христос.
Посветих живота си на него и това беше най-чудесното преживяване в целия ми живот.“

Изражението на лицето ми трябва да е  разкрило,  че  съм шокиран.  Аз се  стремях да намеря
безопасна и здрава опора под краката си. „Том, може би някой ден двамата можем да обсъдим това.“
Ако не се бях въздържал, аз щях да му изтърся: „За какво говориш? Исус Христос е живял преди 2000
години, разбира се, той бил е велик морален лидер и няма съмнение, че е бил вдъхновен от Бога. Но
защо човек трябва „да Го приеме“ или „да посвети живота си“ на Него, все едно че сега Той е
някъде тук?“ Разговорът ни се върна към по-удобни теми, а после Том ме изпрати до вратата на
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кабинета си и ме прегърна с дългата си ръка през рамото ми. „Чък, някой ден ще ти разкажа цялата
история. Аз бях стигнал до положението да си мисля, че животът ми не струва пукната пара .  Сега
всичко се промени – поведението ми, ценностите ми, абсолютно всичко.“

Филипс ме слиса. Да казва, че животът му не струпа пукната пара, въпреки че  е президент на
най-голямата  компания  в  щата,  че  има  красив  дом,  Мерцедес,  прекрасно семейство,  че  вероятно
получаваш годишна заплата около 250 000 $… Но той беше докоснал един оголен нерв – празният
живот.  Ето тази мисъл ме измъчваше, въпреки че не можах да кажа това на Том.  Върнах се във
Вашингтон за  да  се  боря с  вътрешното си  безпокойство –  и Уотъргейт,  и изумителните думи на
Филипс..

Седмици преди това Джон Дийн ме помоли да се срещна с Хауард Хънт и да разбера какво е
отношението му към Белия дом. Моят партньор във фирмата Дейв Шапиро остроумно ми забрани да
направя това и самият той се срещна с Хънт, научавайки на 16 март за пръв път, че Хънт искал да
получи пари, за да остане мълчалив. Хънт искал аз да предам претенциите му в Белия дом. Когато
двамата с Шапиро се срещнахме, за да обсъдим потресаващите разкрития на Хънт, той каза: „Чък,
стой далече от това или ще ти счупя врата. Ако предадеш нататък това съобщение, ти ще станеш
съучастник във възпрепятстване на правосъдието. Това е сериозна работа и твоят приятел е попаднал
в голяма беля.“

Шапиро  беше  либерален  демократ  и  имаше  лошо  мнение  за  Никсън.  Изречени  от
професионалист като Шапиро, думите „възпрепятстване на правосъдието“ звучаха зловещо. Никога
не бях разглеждал Уотъргейт в тази светлина. Разбира се, че трябваше да направя това, но според
моята  логика престъплението се състоеше в самото разпореждане за  извършването на този обир,
който и да беше този, който е заповядал това. Но сега Специална Комисия, ръководена от сенатора
Сам Ървин извършваше всеобхватно разследване. „Вашингтон Пост“ водеше зловеща кампания за
разкриване  на  тайните  около Уотъргейт и  федералните  агенти ровеха  старателно.  „Ако искаш да
помогнеш на приятеля си, по-добре е да му намерим най-добрия криминален адвокат,“ заключи Дейв.

Предадох предложението на президента по време на разговора ми с него по телефона в средата
на месец март. Една седмица по-късно Боб Холдеман ми позвъня. „Бих ли могъл да отида в Белия
дом?“ Боб ме очакваше в кабинета си. „Нека да седнем тук,“ предложи той, отивайки до удобните
кресла пред камината му.

Това беше отклонение от обичайното му поведение. Ниско подстриганият и начумерен Холдеман
никога не се отпускаше; той винаги бързаше, винаги беше зает. Стотици пъти съм бил в кабинета му и
почти винаги сядах край заседателната маса близо до прозорците.  „Как е адвокатската практика,“
попита  ме  той,  усмихвайки  се  топло.  Това  не  беше  познатият  ми  Холдеман,  който  презираше
безцелните разговори. Дали Боб се тревожеше за мен, дали се съмняваше в моята лоялност, или се
страхуваше от моят нов партньор Шапиро? Холдеман продължи: „Чък, ние трябва да сложим край на
тази бъркотия Уотъргейт. Тя виси като тъмен облак над президента. Той има доверие в теб и се нуждае
от твоя най-добър съвет. Какво можем да направим? Къде ни е грешката?“ „Боб, миналата седмица
казах  на  президента  да  наеме  един  криминален  адвокат,  някой,  който  да  събере  всички  факти,
парченцата от цялата тази мистерия и да даде на президента един хладнокръвен и труден съвет. А
след това се освободете от нарушителите. Това е единственият начин.“

През цялото време изражението на лицето на Холдеман не се промени,  но сега разбирам, че
имайки предвид онова, което знаеше той,   моето предложение означаваше,   все едно той да наеме своя  
собствен палач. Той се засмя: „Всички вие, адвокатите, си приличате. Това е проблем на връзките с
обществото. Вече сме наели твърде много адвокати.“ Точно в този момент телефонът иззвъня и когато
Холдеман вдигна слушалката към главата си, той не можа да я постави на ухото си, а се удари със
слушалката по челото.  Това беше реакцията на човек,  който се намира под огромно напрежение.
Внезапно си помислих: “Той е безсилен, тук посред цялата тази власт и сила.“

Когато  после  вървях  през  ливадата  към  пропускателният  пункт  на  северозападната  врата,  аз
изпитах  странното  чувство  на  облекчение,  че  вече  не  работя  в  Белия  дом.  Въпреки  пушека  от
изгорелите  газове  от  натовареното  улично  движение,  пролетният  въздух  беше  удивително  свеж,
когато се усмихнах на часовия и минах през тежката желязна врата.

Няколко дни по-късно заглавието на една статия във „Вашингтон Пост“ сложи край на моето
самодоволство. Там пишеше: „Микрофонен запис свързва Митчел и Колсън с плановете за обира в
Уотъргейт.“ Прочетох статията с премаляло сърце. Тя се основаваше на изтичане на информация от
свидетелско показание, дадено в Комисията на Ървин от Джеймс МакКорд, един от извършителите на
обира  в  Уотъргейт.  Съобщаваше  се,  че  МакКорд  научил  от  Хънт,  че  Колсън  „е  осведомен“  за
Уотъргейт.  Статията  беше  написана  от  ловците  на  информация  за  Уотъргейт,  журналистите  Боб
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Удуърд и Карл Бънстейн. Пати ме погледна от другата страна на масата, на която закусвахме и ме
попита: „Какво става, скъпи?“ Плеснах вестника на кухненската маса и й казах: „Виж това. Човек,
който никога не съм срещал, когото никога не съм виждал, ме свързва директно с обира. До обира в
Уотъргейт аз даже не знаех дали съществува човек с името Джеймс МакКорд.“ 

Това беше отвратителен начин за започване на денят, който в последствие се  превърна в доста
тежък ден.  По време на официален обед в Националният прес-клуб беше насрочен дебат на тема
„Правителството и пресата“ между мен и един отявлен противник на Никсън, носителят на  награди
журналистът  Кларк  Моленхоф.  Дебатът  щеше  да  се  излъчва  по  националната  телевизия.  Когато
пристигнах  в  зданието  на  Националния  прес-клуб,  там  ме  очакваха  журналисти  и  телевизионни
камери.  „Г-н  Колсън,  вие  бяхте  посочен  поименно  от  Джеймс  МакКорд  като  човекът,  който  е
отговорен за обира в Уотъргейт. Имате ли някакъв коментар?“ Аз отрекох това твърдение, но думите
ми  звучаха  несериозно.  Този  въпрос  се  превърна  в  заглавие  на  новината.  Никой  не  обръщаше
внимание на моето отричане. По време на дебата Моленхоф, който размахваше енергично ръцете си
във  въздуха  и  гласът  му  отекваше  в  балната  зала  с  висок  таван,  обвини  Никсън  и  хората  му  в
извършването на всички възможни видове държавна измяна. Аз енергично му се противопоставях.
Разгорещеният дебат забавляваше препълнената зала, където се бяха събрали 500 от най-влиятелните
журналисти в САЩ. Но каквото и да казвах, аз бях в отбранителна позиция и отблъсквах атаките към
Никсън и към себе си. 

Когато през  следващите  дни нападенията  на  пресата  се  увеличиха,  аз  още веднъж се  оказах
главният виновник за Уотъргейт. Една вечер Дейв Шапиро предложи: „Чък, подложи се на изследване
с детектор на лъжата. Като имаме предвид всички тези обвинения в пресата, това може да помогне и
може да убеди прокуратурата да не те преследва.“  Аз поклатих отрицателно глава:  „Това е черна
магия.  Няма да поставя целия си живот в ръцете на някакви шарлатани.“ Нямах нищо за  криене
относно Уотъргейт, но вътрешно бях станал толкова нестабилен, че се страхувах, че болезнените ми
притеснения могат да окажат влияние върху резултатите от този тест.

Но  през  следващите  седмици  проучих  материалите,  които  Шапиро  ми  даде  за  тестовете  с
полиграфа и за  впечатляващите отзиви за  Ричард Артър,  специалист от Ню Йорк,  който Шапиро
предлагаше да използваме. „Това може да е единственият начин да изчистиш името си,“ настояваше
Дейв.  После  добави  с  усмивка:  „Ако  не  минеш  успешно  през  този  тест,  никой  няма  да  знае.
Резултатите от теста са конфиденциални.“

Неохотно  очаквах  идването  на  понеделника.  На  този  ден  както  „Ню  Йорк  Таймс,“  така  и
„Нюзуик“ подробно описваха обвиненията на МакКорд. Аз знаех, че казвам истината и единственото,
на което се  надявах беше,  че  детекторът на лъжата  също ще регистрира  това.  Шапиро уреди да
посетим Артър в първото възможно време – в сряда по обяд. В сряда сутринта небето над Ню Йорк
беше покрито с ниски сиви облаци, от които валеше силен дъжд и духаше силен североизточен вятър.
Шапиро  ми  беше  купил  билет  за  полета  предния  ден.  Пристигнах  с  последния  самолет,  преди
затварянето на летището поради лошото време. Бяхме се договорили да се срещнем в офиса на Артър.

Когато се качвах в таксито, един мъж ме попита дали може да пътува заедно с мен. Оказа се, че
той е Бил Джил, репортер от АВС нюз. Въпреки че Бил ми беше приятел, аз не посмях да му кажа
даже адреса, за където пътувам, поради което помолих шофьора на таксито да ме остави на ъгъла на
55 улица и 5-то Авеню, на 4 квартала разстояние от офиса на Артър. Останалата част от пътя изминах
през локви до глезените, отклонявайки се от острите върхове на чадърите на хората, които вървяха
срещу мен. На едно място можах да видя отражението си в една витрина: с вдигната яка на палтото, с
подгизнала  от  дъжда  шапка,  нахлупена  до  веждите  ми.  Целият  този  епизод  ме  превръщаше  в
криминален престъпник.

Офисът на Артър се намираше в една занемарена сграда на периферията на района на театрите,
заобиколен от стари филмови къщи, магазини за деликатесни храни и светещи неонови светлини.
Бяха минали доста години откакто не бях се качвал в толкова стар асансьор, чиято врата пиколото
отвори чрез дърпането надолу на голяма метална греда,  препречваща отвътре решетъчната врата.
Преоблякох се  и тръгнах към 11-я етаж, като спирахме на всеки от етажите до там, за да слизат ситно
накъдрени жени с пазарски чанти.

Най-после стигнахме до 11-я етаж и тръгнах по един дълъг коридор, чийто под беше покрит с
кафяви и черни теракотни плочки, като минах покрай поредица от дъбови врати, на всяка от които
имаше табелка, на която примерно пишеше: Сидни Фейни/педиатър – Уолтър Рубинщайн д.д.с. Все
едно,  че  това  беше сцена  от някой детективски филм от  1940-те.  На  вратата  на офиса на  Артър
пишеше:  „Научни детективски услуги.“  Вратата  беше заключена.  След като няколко пъти нервно
натиснах дръжката, един нисък мъж я отвори и се представи: „Сътрудник на г-н Артър.“ Каза ми да
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седна на един стол в малката чакалня,  която нямаше прозорци. Къде се бях озовал? Бях в унило
настроение  и  си  спомних,  че  през  този ден се  навършваха  9  години от  сватбата  ни с  Пати и  аз
трябваше да съм у дома с нея.

Слез няколко минути от една задна стая дойдоха Дейв Шапиро и Ричард Артър, усмихнат мъж с
кръгло лице. Двамата избухнаха в смях при гледката на отчаяната и много мокра фигура на бившият
Специален съветник на президента на САЩ. Аз дръпнах Дейв настрани и му казах: „Няма да направя
този тест. Миналата нощ не можах да спя. Стомахът ми е разбъркан. Тази сутрин не можах да закуся,
а  и това място...“  Здравите челюсти на Шапиро все  още бяха разтегнати в усмивка.  „Дък е  най-
добрият в този бизнес и не се тревожи, ако се провалиш.“ После изразът на лицето му стана сериозен.
„Аз все още те представлявам. Толкова много пъти съм попадал на виновни хора,  откакто изгубих
невинните.“  Тези  думи  ме  нараниха.  Значи  даже  Шапиро  не  ми  вярваше.  Никога  преди  не  бях
изживявал ужасното безсилие да знам в сърцето  си това, което е истина, но да не съм способен да
убедя когото и да е,   даже собствения си адвокат  . 

Поставянето на сензорите по тялото ми, с които щеше да се извърши теста беше достатъчно, за
да повиши адреналина в кръвта ми, даже ако в началото бях спокоен. Жертвата е поставяна да седне в
нещо като зъболекарски стол и кабели, тръгващи от голяма сива метална кутия се прикрепват към
върховете на всеки от пръстите на ръцете му. После на лявата му ръка се нанизва един гумен маншон
и се надува. Около гърдите ми поставиха една голяма метална верига, която беше съединена  с друг
сноп  кабели  към  същата  сива  метална  кутия,  от  горната  част  на  която  малки  писци,  висящи от
метални стойки щяха да записват една серия от лъкатушещи линии върху движеща се, навита на руло
хартия.  Артър  положи всички  усилия  да  ме  успокои,  като  ми  говореше  за  незначителни неща и
спокойно ме уверяваше за надеждността на теста,  който според статистическите данни дава само
0,3% грешка. Ако човек има чувствителни реакции, особено за хора с високо кръвно налягане като
мен, тестът бил абсолютно безгрешен. „Кажете ми всяка лъжа, която някога сте произнесли и за всяко
нещо, което сте направили, от което се срамувате,“ започна Артър. „Вие се шегувате. Аз ще трябва да
седя тук цял ден.“ „Не, това е важно. Трябва да започнете с чисто съзнание, без да прикривате нищо
от миналото си.“ Искаше ми се веднага да стана от стола, но се страхувах да се бъда убит от токов
удар. Артър ми предложи помощта си с думите: „Аз съм дипломиран психолог,“ очевидно объркан от
нежеланието ми да  оголя душата си чрез  едно необичайно изповядване.  Встъпителните действия
отнеха  цял  час,  по  време  на  които  разказах  за  предишни  неблагоразумни  постъпки,  които  бях
извършил  още  преди  влизането  ми  в  университета,  а  през  това  време  Артър  наблюдаваше
криволичещите линии, изписвани от машината. 

За да ми демонстрира чувствителността на машината, той ми даде едно тесте от пластмасови
карти,  номерирани от 1 до 15 и ми каза да си избера едно от тези числа и да го заменя с друго
фалшиво число, когато избера съответната карта. По време на проверката направих това и Артър,
проверявайки записите на машината, ми каза кое е числото, което си бях избрал първоначално. „Не е
зле,“ признах аз. Това намали леко безпокойството ми, но усещах, как пулса ми се зачестява и ръцете
ми се разтреперват, когато Артър започна да задава важните въпроси.

„Вие ли разпоредихте да се извърши обира в Уотъргейт?“ „Не.“
„Знаехте ли предварително нещо този обир?“ „Не.“
Шест ключови въпроси. Когато беше задаван всеки от тях, аз усещах как пулсът ми се зачестява и

аз се изчервявах. А кожата ми беше ледено студена. Представях си как малките писци подскачат в
тези моменти, очертавайки диаграмите. Тестът приключи. Вкочанен очаквах резултата, докато Артър
ме  освобождаваше  от  жиците,  с  които  бях  присъединен  към  апарата.  „Провалих  се,  нали?“  Той
преглеждаше дългата хартиена лента, която сега се развиваше по пода, преминавайки през ръцете му,
докато той внимателно проследяваше диаграмата с криволичещите линии. „Не знам, ще трябва да
изследвам записите и ще ви кажа.“

Бях сигурен, че поради нервността си се бях провали на теста. Шапиро искаше да изчакам за
резултата, но аз трябваше да хвана следващият влак за Вашингтон и му казах: „Дейв, обади ми се,
когато  научиш  резултата.“  На  улицата  продължаваше  да  вали  пороен  дъжд,  но  аз  не  обръщах
внимание. Стоях и махах безрезултатно на преминаващите таксита, представяйки си заглавията на
статиите във вестниците, когато журналистите Боб Удуърд и Карл Бънстейн научеха за резултатите,
което непременно щеше да стане по някакъв начин. Най-накрая едно такси спря и в този момент чух
гръмогласния  глас  на  Шапиро:  „Чък,  Чък,  спри.“  Облечен  само  с  риза  с  къси  ръкави,  Шапиро
запъхтяно тичаше към мен: „Ти издържа теста. Прекрасно. Дик просто трябваше два пъти провери
контролните въпроси. Няма никакви съмнения, че ти казваш истината.“ Аз стоях там и прегръщах
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Шапиро,  120 кг огромен мъж,  там,  на претъпкания ъгъл на 57 улица и Бродуей.  Дъждът валеше
толкова силно, че той не можеше да види сълзите, които се стичаха по бузите ми.

Успешното  издържане  на  теста  на  детектора  на  лъжата  ми  даваше  чувство  на  увереност  в
продължение на няколко седмици. С моето съгласие Шапиро съобщи историята на „Ню Йорк Таймс“
и на 8 април тя се появи на челната страница в три колонки, със заглавието: „Колсън съобщава, че
успешно  е  преминал  тест  пред  детектор  на  лъжата  за  Уотъргейт.“  Поне  за  кратко  повярвах,  че
истината може да бъде намерена в малките сиви метални кутии. Но усещането ми за сигурност беше
краткотрайно. След няколко седмици пресата намери начин да използва теста за своите собствени
цели.  На  19  април  „Ню  Йорк  Таймс“  съобщи:  „Чарлз  Колсън,  бивш  специален  съветник  на
президента, преди две седмици се подложи на тест пред детектора на лъжата за да докаже, че не е
знаел  предварително  за  аферата  Уотъргейт  –  това  е  първият  явен  знак  за  продължаващото
безпокойство, свързано с вината и възможните обвинения към най-близкият кръг от съветници на
президента.“                                                                                    

На 27 април заглавие във „Вашингтон пост“ съобщи: „Помощници казват, че Колсън е одобрил
поставянето на подслушвателни устройства.“ Това беше ужасяваща и невярна история, която беше
препечатана в стотици страници и се превърна във водеща новина по телевизията.  В началото на
статията  се  казваше:  „Чарлз  Колсън,  бивш  специален  съветник  на  президента  Никсън  знаеше  за
плановете за поставяне на подслушвателни устройства в Уотъргейт преди те да бяха изпълнени и
настояваше електронното подслушване да  бъде  извършено,  казаха на федералните  прокурори две
групи  висши  членове  на  Комитета,  ръководещ  кампанията  на  Никсън  за  преизбирането  му.“
Историята, разказана от Удуърд и Бънстейн, която по-късно беше поставена под съмнение по време
на разпитите по делото Уотъргейт, се основаваше на едно невинно телефонно обаждане, което аз бях
направил  до  Джеб  Магрудер  в  щаба  на  предизборната  кампания  в  началото  на  1972  –   според
свидетелските показания преди схемата Уотъргейт даже да е била замислена.  И аз бях този, който
съобщи за този разговор. Почти беше невъзможно да се противодейства на една невярна вестникарска
история, която се разпространяваше по цялата страна – приличаше на опит да се събере отново цялата
перушина, изтърсена от калъфката на възглавница по време на ураган. 

Окаяното ми положение се влоши още повече, когато аз припомних невярната история, която аз
бях разпространил за Артур Бърнс (Коментар: че Бърнс уж искал да му бъде увеличена заплатата -  виж
стр.  33).  Почти всеки ден телевизионни оператори с камери започнаха да обграждат тихият ни и
уединен дом на МакЛейн. Както възглупаво обясни един от операторите на АВС, ние бяхме включени
в техния „списък на хора за наблюдение.“ Сутрин след сутрин ние бяхме събуждани от шумът на коли
и   камиони на операторите, от хлопането на вратите, от отварянето и затварянето на металните кутии
с оборудване, от тихите разговори на репортерите, които инструктираха операторите къде да поставят
оборудването си.  Сред това идваше ред на едни и същи досадни въпроси и на същите скучни и
уморителни отговори. Ако спяхме до късно в някоя сутрин през уийкенда, репортерите често пъти се
се  уморяваха  да  чакат  и чукаха  на  входната  врата,  докато им отговорехме.  Спаси ни единствено
обичта  на  Пати  към  хората  и  непогрешимото  й  чувство  за  хумор.  Тя  предлагаше  кафе  на
телевизионните оператори, шегуваше се с мен, сваляше напрежението. Една сутрин, когато бях готов
да отворя със замах входната врата, да изляза по пижама навън и да им кажа да изчезнат с камерите
си, Пати започна да се киска: „Усмихни се, в момента те предават по телевизията.“ Засмях се заедно с
нея, облякох се и дадох обширно интервю.

Тогава Джон Дийн започна да говори за прокурорите и Белия дом премина през друга конвулсия.
„Оставките“  на  Холдеман,  Ърличман  и  на  Главния  прокурор  Ричард  Клийндийнст,  и  апатичното
усилие на Никсън чрез обръщението си на 30 април по телевизията да успокои страната не направи
нищо, за да предотврати яростната атака. За външния свят аз запазих фасадата си на корав мъж, но
имаше моменти, когато бях изненадван от собствената си слабост. Често пъти се събуждах нощем с
усещането за  болка  в  стомаха,  сърцето ми туптеше ускорено и в  главата  ми се мяркаха  странни
фантазии – сцени от затвор, студени циментови подове, железни решетки и мъже, облечени в сиви
дочени дрехи, вървящи по стоманени пешеходни пътеки. Един ден край сградата на Сената бях спрян
и  интервюиран  от  репортер  на  CBS  News  пред  работеща  телевизионна  камера.  След  края  на
интервюто  репортерът  поклати  глава:  „Не  знам  колко  много  от  това,  което  се  случва  можете  да
понесете вие, които сте замесени. Снощи казах на жена ми, че някой от вас ще полудее или ще се
самоубие,  преди  това  да  свърши.  Продължавайте  да  държите  главата  си  изправена,  г-н  Колсън.“
Имаше дни и нощи, когато си припомнях тези думи и ме обхващаше ужасен студ.

В края на април Шапиро и един друг партньор - Юда Бест, започнаха да се срещат с прокурорите.
Офисът  на  прокуратурата  за  Окръг  Колумбия  се  занимаваше  с  разнообразни  престъпления  –  от
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кражби в магазините до разпространение на наркотици, изнасилвания и убийства. Разследването на
скандалите, свързани с президента и неговите хора беше непозната територия за заместник-главния
прокурор Ърл Силберт и двамата му изтощени помощници, когато се случи ние да бъдем разследвани
от тях. Една вечер Бест и Шапиро ме придружиха, когато отидох да се срещна с прокурорите. Силберт
се опитваше да компенсира хилавата си момчешка външност като постоянно се мръщеше и гледаше
като  бухал  през  огромните  си  очила  с  рогова  рамка.  Разпитът  продължи  4  часа.  Аз  отговарях
пунктуално на въпросите му. В един момент той ме обвини: „Разбира се, вие написахте фалшивото
писмото „Канук“ (Коментар: виж стр. 35), което провали изборната кампания на Муски.“ “Не, не съм
го написал аз, г-н Силберт. Аз нямам нищо общо с това писмо.“ Прокурорът, който в този момент още
повече се намръщи, седеше и ме гледаше невярващо. Когато разпитът приключи, Дейв и Юда ме
помолиха да почакам в съседния кабинет, докато те разговаряха със Силберт. Това беше стая с голи
стени,  пълна с  метални правителствени бюра,  върху които имаше купчини от  вестници.  Изрезки
посветени  на  Уотъргейт,  различни  заповеди,  оплаквания,  предупреждения  и  купчини  от  съдебни
документи. Подобно на стотиците други стаи в тази огромна съдебна сграда, в нея се помещаваха
чиновници и съдии, които всеки ден движеха тромавите механизми, поддържащи бавната работа на
мелницата на правосъдието. Като юрист често съм бил в сурово елегантните съдебни зали с високи
тавани, в топло обзаведените кабинети на съдиите, в красивите библиотеки на адвокатите, пълни със
спретнато  подредени  редици  от  книги  и  с  портрети  на  велики  юристи  –  където  се  произнасят
красноречиви аргументи по абстрактни юридически принципи. За пръв път се намирах в мрачните
помещения на армията от съдебни секретари, чиновници и следователи, които привеждаха в действие
закона – там, където закона докосваше живота на хората. Бях започнал да осъзнавам какво означава да
бъдеш лично притиснат  от тази тежка машина.

Минутите на чакането ми се проточиха.  Разхождах се,  гледах навън в мъгливата черна  нощ,
мислех  си  за  Пати,  която  беше  сама  у  дома  и  се  притесняваше,  прелиствах  вестниците,  после
погледнах  към  бюрата  и  си  представих  покъртителните  човешки  проблеми,  които  минаваха
ежедневно през тази стая. Най-после Дейв и Юда дойдоха широко усмихнати – прокурорите вярваха в
думите  ми.  Но  натрапчивото  усещане,  което  бях  почувствал  в  тази  стая  много  дни  упорито  ме
преследваше,  даже след официалното уведомление, че аз не съм обект на разследване от екипа на
Силберт, а ще бъда правителствен свидетел. 

Това  беше една важна вечер.  Сега на моя страна имах положителния резултат от теста пред
детектора на лъжата при г-н Артър и тримата прокурори от Вашингтон. Но това не продължи дълго.
Назначаването на Харвардския професор Арчибалд Кокс като Специален прокурор промени всичко.
Кокс,  дългогодишен  семеен  приятел  на  семейство  Кенеди,  веднага  прекрати  работата  на  първата
група прокурори. По време на първата му среща с тях Силберт предал на Кокс подробен 80-страничен
отчет за състоянието на разследването. Сред другите неща той ме реабилитирал. Кокс прегледал бегло
отчета, слушайки внимателно обясненията на младия юрист. По-късно ми казаха, че когато Силберт
свършил,  вежливият  белокос  професор,  гледайки над рамката  на  очилата  си  попитал:  „Това  ли е
всичко?“ Силберт кимнал утвърдително. Тогава Кокс попитал: „Но къде е Колсън?“

После, по време на първата си пресконференция, Кокс обяви, че ще трябва да бъде извършено по-
подробно разследване на ролята на Чарлз Колсън. Аз отново се озовах в тигана. 

Пати и аз бяхме в Ню Йорк през първата седмица от юни, за да присъстваме на сватбата на сина
на Чарли Морин, когато президентът ми се обади по телефона: „Е, момче, как си?“ Той звучеше като
стария Никсън, стабилен, уверен, в гласът му имаше насърчителни дълбоки и плътни тонове. „Чувам,
че обмисляш да дадеш някои телевизионни интервюта. Това е чудесна идея, няма нищо по-добро от
това. Но само бъди внимателен. Не позволявай сам да си навлечеш неприятности.“ Разбрах, че той ме
ласкае още докато говореше. Но въпреки това усетих прилив на вдъхновение – отново съм в битката.
Президентът имаше нужда от мен. Казах му: „Хауард Смит иска да му дам половин-часово специално
интервю. Аз наистина ще накажа Дийн.“ Седях на едно хотелско легло в индиански стил, а Пати ме
наблюдаваше. Лицето й беше разтревожено, докато нейният воин се подготвяше за битката. 

Бях  позитивно  раболепен,  толкова  бях  развълнуван,  че  Никсън  ми  се  беше  обадил  и  че  се
нуждаеше от помощта ми. Той продължи: „Чък, ти все още служиш на президенството. Извади наяве
истината. Дийн лъже. Аз съм невинен. Нещата които казва той са ужасни. Ти знаеш това.“ „Да, сър,“
отговорих аз. Говорихме 40 минути, той ме подготвяше за битка и аз старателно повторих това, което
трябваше да кажа. Това щеше да е както в миналото, в дните на славата, когато се сражавахме за кауза
и вярвахме в нещо. Маршът „Приветствайте Вожда“ може да бъде свирен като фон. Ето това ми
липсваше през изминалите месеци. Нуждаех се от кауза и Никсън беше моята кауза. Но в това беше и
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един  призив  към  гордостта  ми  „Аз  мога  да  защитя  президента.  Аз  ще  обърна  посоката  на
приливната вълна.“

В продължение на седмици аз подчиних всичко на тази кауза. На 5 юни АВС излъчи специално
половинчасово интервю. „Аз знам, че президентът на САЩ не е участвал в Уотъргейт,“ казах аз,
докато Смит кимаше любезно. „Аз знам, че президентът на САЩ не е участвал и в прикриването на
улики, свързани с Уотъргейт.“ Казах това с категоричен тон, понеже бях убеден в сърцето си. В края
на краищата самият той ми беше казал това. 

Президентът ми се обади за да ми каже, че жена му Джули гледала интервюто по телевизията и
че то е било „най-добре свършената работа,  която тя е виждала в живота си.“ Той добави: „Горе
главата.“ Никсън никога – даже пред мен – не би признал, че гледа телевизия, но по-късно Манола ми
каза, че той му наредил да отнесе един телевизор в кабинета му, за да може президента да гледа това
интервю. Окуражението на Никсън ми даде импулс.

През юни продължих да давам интервюта. Едночасово сутришно интервю по CBS, след което
получих още обаждания по телефона, в които се изразяваше решителна защита на Ричард Никсън,
придружени  с  все  по-мощни  атаки  против  неговия  главен  обвинител  –  Джон  Дийн.  Дадох  едно
интервю пред камера в двора пред къщата ми и друго интервю на стълбите пред сградата, където
беше моята адвокатска кантора. Дадох дълги интервюта във вестниците. Най-малко два, а понякога и
три пъти седмично се появявах по екраните на националните телевизии. Междувременно Шапиро
продължаваше да звъни на комисията Ървин с настояването – напълно безрезултатно – да ми бъде
позволено да се явя на разпит пред комисията.

Тогава дойде ред на едно изтощително едночасово интервю с репортера на NBS Карл Стърн,
който следеше аферата Уотъргейт. Интервюто беше излъчено в шоуто „Денят“ и в него аз продължих
да нападам Дийн и да защитавам Никсън. В телевизионното шоу „Лицето на нацията“ аз се изказах
по-пророчески,  отколкото  си  представях  тогава:  „Това,  което  се  случва  на  Чарлз  Колсън,  на  Боб
Холдеман,  на  Джон  Ърличман,  на  Джон  Митчел  или  всеки  друг,  който  служеше  на  президента,
наистина е много второстепенно. Но има един фундаментален въпрос, който си го задават всички
американци:  „Дали  президентът  е  участвал  в  това  или  не?“  Мисля  си,  че  е  задължително
американците веднага да научат истината за президента на САЩ.“ Аз бях защитникът на Никсън.

През това време Джон засили атаката си, като в продължение на пет дни даваше показания пред
прокурорите, които бяха предавани на живо по всичките 3 национални телевизии и бяха наблюдавани
от 80 мил. американци. Твърденията на Дийн бяха прецизни и почти механични. Монотонният му
безстрастен глас изчерпателно съобщаваше датите на важните съвещания при президента: 13 март, 21
март, и обвиняваше, че Никсън се стреми да прикрие участието си в Уотъргейт още от самото начало,
като е заповядал да се възпрепятства научаването на истината. Това бяха конкретни обвинения, които
изискваха даването на конкретни отговори.

Но Никсън остана в мълчаливо уединение, като се разболя от пневмония. Това беше първото му
боледуване  откакто  беше  станал  президент  и  мислеше  да  си  подаде  оставката,  което  той  беше
обсъждал  с мен по време на един нощен разговор по телефона през юли. Изглеждаше, че той не иска
да се защитава, но не можеше и да си подаде оставката. Напускането щеше да бъде акт на пълен
позор от гледна точка на репутацията на Никсън. Имаше още една причина, за която знаеха само
много малко хора: един прокурорът от Балтимор, г-н Никсън, моите партньори в адвокатската фирма
и аз. По молба на президента ние се занимавахме с уреждането на един „малък“ юридически проблем
на  вицепрезидента.  Спиро  Егню  беше  заплашен  от  отправяне  на  обвинения  в  криминално
престъпление и беше вероятно той да не може да продължи да работи като вицепрезидент. Умът ми се
бореше да обхване огромните размери на тази криза – престижът както на президента,  така и на
вицепрезидента е накърнен. Но тези мисли бяха толкова ужасяващи, че аз бързо ги блокирах.

Въпреки, че бях убеден в невинността на Никсън,    бях принуден да призная пред себе си, че аз  
самият  не  бях  присъствал  на  нито  едно  от  съвещанията,  за  които  свидетелстваше  Дийн.  Но
съмненията ми бяха краткотрайни. Даже ако Дийн казваше истината, а Никсън лъжеше (колкото и
невероятно  да  беше  това),  това  наистина  ли  е  чак  толкова  важно?  Не,  наистина.  Никсън  беше
президентът и мой дълг винаги е бил да го защитавам. Та нали точно в това означава да си съветник в
Белия дом – лоялността е задължителна. Президентът не може да оцелее без лоялността на своите
съветници и аз бях сляпо лоялен през цялото време. Откъдето започва Божията истина, там и свършва
– има една проста и неоспоримо послание. Дийн наруши заповедта, а аз все още продължавах да
живея според нея.  Мисълта, че е възможно да съм измамил Смит, Стърн и милионите американци
(  както доказаха събитията през следващата година,    независимо дали бях направих това съзнателно  
или не  ), никога не мина през главата ми  . Понякога неморалността на това ме натоварваше с чувството
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за вина и срам, които бяха много по-големи отколкото което и да е от различните престъпления, в
извършването на които бях обвинен, докато служих в президентството.

Тъй  като  бях  главен  защитник  на  президента,  опозицията  насочи  оръжията  си  към  мен.
Ежедневно  заглавията  в  пресата  бяха  пълни  с  обвинения  -  основателни  и  измислени.  9  юни  -
„Вашингтон пост“ - „Колсън подтиквал да се извърши обира, палеж“; 12 юни - „Вашингтон пост“ -
„На Колсън е разпоредено да свидетелства“;  13 и 14 юни „Вашингтон стар“ - „Партньор на Колсън
съжалява за записка“; 15 юни - „Вашингтон пост“ - „Колсън казва, че той е разпоредил пътуването на
Хънт“; 15 юни - „Ню Йорк Таймс“ - „Колсън казва, че той е назначил Хънт на работа в компанията
ITT”; 21 юни -  „Вашингтон пост“ -  „Хънт казва,  че  Колсън е разпоредил нахлуването в дома на
Бремер“; 30 юни - „Ню Йорк Таймс“ - „Колсън потвърди, че поддържа разследването, извършвано от
демократите, но отрича, че е знаел, че Хънт е агент на ЦРУ“.

През  юли  директното  излъчваните  по  телевизията  на  разпитите  пред  комисията  на  Ървин
достигнаха  своя  апогей.  На  16  юли,  понеделник,  във  Вашингтон  се  разпространиха  слухове  за
поставено  взривно устройство,  което се  планирало да  избухне  по време на  изслушванията  през
същия ден. Дейв Шапиро и аз застанахме пред телевизора, когато Алекс Бътърфийлд, заместникът на
Холдеман, направи потресаващото признание, че всички разговори на президента, както по време на
срещите  му,  така  и  разговорите  му  по  телефона,    са  били  тайно  записвани  от  1971  до  сега  .  За  
съществуването  на  тази  система  за  записване  са  знаели  само  Никсън,  Холдеман  и  няколко  от
помощниците на Холдеман.

Шапиро  се  обърна  към  мен  и  ме  погледна  намръщено  и  подозрително.  Пребледнял,  аз
промърморих:   „Аз  не  знаех  това.“  В  началото  Дейв  ме  гледаше  невярващо,  а  след  това  –  със
съчувствие. „Ама че приятел си имал!“, изсумтя той. 

После шокът беше заменен от болката. Не можех да повярвам, че президентът е могъл да скрие
от мен за съществуването на записващата система. После си спомних за случаи, в който би трябвало
да имам съмнения: времето в Кемп Дейвид, когато той излезе от кабинета си в коридора, за да ми
прошепне  тайна  информация  за  друг  служител  на  Белия  дом;  друг  път  по  време  на  телефонен
разговор с президента чух щракащ звук, вероятно причинен от смяната на магнетофонната касета. Аз
бях толкова наивен и сляпо вярващ. 

После болката се превърна във внезапно облекчение. Магнетофонните записи щяха да докажат,
че аз не съм замесен в Уотъргейт! Записите щяха да покажат, че аз казвам истината, а Дийн лъже! Но
еуфорията  ми беше краткотрайна.  Когато на  следващия ден отидох в  Белия  дом,  разтревожените
изрази показваха, че предстоят да се случат още и то по-големи беди. Записите щяха да станат обект
на нова полемика. А през това време доверието в президента щеше ежедневно да се понижава. Сега
омразната отрова на Уотъргейт течеше по вените на Вашингтон. Имаше всепроникващ страх, усещане
за  неизбежна  гибел  и  атмосфера  на  взаимни  обвинения,  която  напомняше  дните  на  МакКарти.
Обикновено усмихнатите секретарки сега бяха забързани и раздразнителни. Служителите в Белия дом
бяха разтревожени и изплашени. Раздразнителността бързо избухваше даже между приятели, които в
друго време цивилизовано обсъждат различията в гледните си точки по противоречиви теми. Тонът на
пресконференциите бяха остър, атаките бяха персонални и горчиви, политическото говорене ставаше
все по-невъздържано. И тъй като дебата ставаше все по-злобен, в умовете на някои извратени хора се
появиха мисли за насилие. ФБР беше извикано да провери три заплахи за поставени бомби в дома ми
и в колата ми след интервютата ми по телевизията.

Дейността  на  правителството  започна  да  се  парализира;  важни  хора,  които  изработваха
политиката, оставаха без указания; в Белия дом се изпращаха документи с предложения, но в отговор
не се връщаха указания. Малцина във Вашингтон не бяха потънали в драмата, която се разиграваше в
Сената;  в много от сградите на правителствената администрация телевизионните приемници бяха
включени  по  цял  ден.  Един  ден  Холи  ме  извика  при  телевизора  в  приемната  зала  на  нашата
адвокатска  фирма.  Както  се  случваше  ежедневно,  по  телевизията  предаваха  директно  от  Сената.
Камерите  показваха  сенаторът  от  Кънектикът  Лоуъл  Уикър,  младши  републикански  член  на
комисията Ървин.“ Той гневно обвиняваше: „Бяха направени опити да се окаже натиск върху тази
комисия,“ и след това продължи и прочете дословно текст от наказателния кодекс, за който каза пред
зрителите на телевизията, че аз съм нарушил, като съм съчинявал истории за него в пресата. Лицето
на сенатора беше почервеняло от гняв и студентите, които бяха се събрали в залата, за да наблюдават
как хората на Никсън един по един ще бъдат „набождани на шиш,“ избухнаха в гръмки аплодисменти
в края на 10-минутната тирада на Уикър. 

Шапиро попита с пребледняло лице: „За какво говори той?“ „Не знам,“ запелтечих аз. „Уикър е
любител на бирата и е приятел на Джон Дийн. Никога не съм се срещал с него, но от всичко, което
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знам  за  него,  той  е  разумен  човек.“  Спомних   си  едно  интервю,  което  бях  дал  на  репортер  от
„Вашингтон стар“ преди една седмица. Тогава стана дума за Уикър, но в това интервю не бях казал
нещо,  което да  го  нарани.“  „Добре,  Дейв,  мога  да  направя  само едно  нещо.  Ще му се  обадя  по
телефона и ще му обясня недоразумението и аз съм сигурен, че той ще оттегли това обвинение.“ Но
сенаторът не прие обаждането ми и чрез своята секретарка настоя аз да отида в неговия офис в Сената
на следващия ден в 8:00 сутринта. В мигът, в който двамата с Дейв влязохме в офиса на сенатора аз
разбрах, че ни очаква неприятност. В големият офис ни очакваха 5 човека,  които седяха от двете
страни на бюрото на сенатора.  Уикър е огромен мъж, висок е около 1,95 и тежи около 120 кг,  и
изглеждаше още по-разгневен, отколкото беше по телевизията, наведен напред, опрян с лакти  върху
бюрото си и с юмруци, притиснати до бузите му. 

„Седнете, г-н Колсън,“ каза той, като една вдигна ръката си, за да стисне протегнатата ми ръка.
Започнах  да  говоря  с  най-сърдечният  глас,  който  можах  да  постигна  толкова  рано  сутринта:
„Сенаторе, благодаря, че се съгласихте да се срещнете с мен. Мисля, че е станала някаква грешка. Аз
не  съм  човекът,  който  се  е  опитвал  да  съчинява  истории  за  вас  в  пресата.“  Същата  сутрин  във
вестниците се съобщаваше, че това, в което „опетненият“ Уикър ме е обвинил, е било извършено от
друг бивш съветник на Никсън. Сенаторът не прие обяснението ми и ме обвини за извършването на
други неща от Белия дом. Разменихме си реплики, които ставаха все по-гневни. Накрая, наведен през
бюрото си, той изкрещя: „Вие, хората от Белия дом, ме отвращавате. Аз не ви познавам, но знам какво
подкрепяте,  г-н  Колсън  и  ние  с  вас  живеем  в  два  различни  свята.  Аз  се  занимавам  с  реалната
политика, а вие – не. Вие ме отвращавате толкова силно, че ми се иска да ви разбия носа.“ Казвайки
това, той стана, излезе пред бюрото и застана на 15 см от мен, както прави треньорът на бейзболен
отбор, за да провокира рефера за да се сбият. „Отвращавате ме,“ ревеше той. „Излезте от офиса ми.“
Двамата с Дейв бързо излязохме навън. Тръгнахме към кафенето в сградата на Сената. Дейв разля
първото си кафе и си потопи пръста във второто. За момент гледката на разстроеният Шапиро ме
развесели. Но само след няколко часа някой от офиса на Уикър даде на пресата буквално описание на
нашата среща и през този уийкенд пресата произведе нова порция унищожителни заглавия и статии.

В цялата гнусна борба, свързана с Уотъргейт, за мен епизодът с Уикър беше най-неприятният; бях
лъжливо обвивен пред милиони зрители на националната телевизия, а след това почти щях да се сбия
с американски сенатор. Бях свикнал да играя тази груба игра, но Уотъргейт създаваше лудост, каквато
не бях виждал в продължение на 20-годишния си престой във Вашингтон и принизи политическия
морал  до  нивото  на  атаката  „на  нож.“  Отмених  другите  планирани  участия  в  телевизионни
предавания.  Отново се върна чувството за празнота, задавах си въпросите за самия мен, за целта в
живота ми, защо живея в края на краищата. Съмненията, които бяха завладели съзнанието ми през
февруари отново надвиснаха над мен като саван.

Между другото, срещата през март с Филипс беше оставила траен спомен в паметта ми. Неговата
топлота, неговата любезност, спокойствието, което се излъчваше от лицето му, стряскащите думи: „Аз
приех Исус Христос и му посветих живота си.“ Не разбирах смисъла на тези думи, но те ми звучаха
толкова искрено, прости и без никакъв срам. Том представляваше всичко онова, което Уотъргейт и
Вашингтон не бяха:  благоприличие,  откритост и истина.  В този бурен период често си мислех за
думите на Том; даже още по-често си спомнях изражението на лицето му, от него се излъчваше нещо,
което беше мир и беше много истинско. Завиждах му за това, каквото и да беше то.

Когато опитите ми да се явя пред комисията Ървин бяха отхвърлени отново и комисията прекъсна
работата си на 7 август, двамата с Пати решихме да отидем за една седмица до крайбрежието в Мейн,
което обичахме много. Това щеше да ни даде възможност да направим едно попътно посещение на
родителите ми в Довър,  в покрайнините на Бостън. Мама и тате,  които тогава и двамата бяха на
възраст над 70-те, бяха объркани от всичко, което се случваше във Вашингтон. Нашето посещение
може би щеше да им помогне да се ориентират.

Тогава не бях сигурен защо телефонирах на Том Филипс,  за  да му предложа да се  срещнем
отново, когато щях да бъда в Бостън, но той с радост прие предложението ми. Договорихме се да се
срещнем в неделя вечерта, на 12 август в неговия дом. Изненадах се с какво нетърпение очаквах да го
видя отново.

Глава 8

Една незабравима нощ

Беше 20:00,  облачна  и  сива  вечер,  когато  се  отклоних от  пътя,  който свързваше две  от  най-
благоденстващите предградия на Бостън – Уелсли и Уестън. Огромните борови дървета придаваха
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рязка тъмнина и спокойствие на тясната шосирана улица. Още един завой няколкостотин метра по-
нататък ме отведе до дълъг частен път,  водещ до голямата обшита с дървени дъски бяла къща в
колониален стил  на семейство Филипс. Докато паркирах колата, изпитах чувство на вина за това, че
не казах истината на Пати, когато е оставих при майка ми и баща ми в намиращият се наблизо Довър.

Казах ѝ: „Просто бизнес, скъпа.“ Тя беше свиквала с това, че работя по всяко време, даже в тази
неделна вечер в началото на нашата ваканционна седмица. 

Къщата на Филипс е голяма и просторна. Направих грешка, като отидох пред вратата, която е
най-близо до мястото за паркиране, но се оказа, че това е входа към кухнята. Това не притесни Герт
Филипс, висока усмихната жена, която ме поздрави като дълго отсъстващ роднина, въпреки че никога
не бяхме се  срещали.  „Влизай,  аз  тъкмо почиствах след вечерята.“  Вечеря.  Колко непринудена  е
употребата на тази дума в Нова Англия. Герт ме въведе в огромна модерна кухня и ми каза: „Ще
извикам Том. Той играе тенис с децата.“

Том дойде след една минута заедно с 16-годишният им син Томи и с 19-годишната им дъщеря
Деби; и двамата бяха придобили тен от слънцето. Герт поднесе леден чай на всички ни, докато Том се
подсушаваше с една хавлиена кърпа. Ако Герт знаеше за високото обществено положение на съпруга
й като президент на най-голямата компания в щата, тя със сигурност не го демонстрираше. Всъщност,
тя ми напомняше за една моя любима леля, която обичах да посещавам в провинцията, когато бях
момче.  Тя винаги носеше престилка,  миришеше на прясно опечен хляб и на сладкиши,  и имаше
дарбата да накара всеки в кухнята й да се чувства като  у дома си. 

„Мъже, вие имате неща, за които да си говорите, а аз имам работа да върша,“ каза Герт, когато ни
подаде високи стъклени чаши с леден чай.  Том,  с  хавлиена  кърпа на  шията си,  ме преведе  през
комфортно обзаведената трапезария, а след нея минахме през хола в задната стена, на която имаше
врата, скрита зад една завеса, която водеше към веранда в далечния край на къщата. Нощта беше
необикновено гореща за климата в Нова Англия, а влажността на въздуха приличаше на тежко одеяло,
което ме обгръща. По настояване на Том първо свалих тъмносивото сако на костюма си, а после и
вратовръзката.  Той издърпа една масичка от ковано желязо по-близо до удобното кресло,  в което
седнах. „Чък, кажи,ми,“ започна той, „добре ли си?“ Това беше същият въпрос, който ми зададе и през
месец март. 

Тъй като се считах за доверен човек на президента, както и за прочут и преуспяващ адвокат от
Вашингтон, аз все още продължавах да не съм прекалено откровен с него. „Не мисля, че съм много
зле. Предполагам, че цялата тази афера във Вашингтон и всички тези обвинения ме уморяват. Искам
да говоря за това с теб, Том. Ти си се променил и искам знам да как се случи това.“ Том отпи от
чашата си и се облегна замислено назад в креслото си. Набързо припомни миналото си, бързото си
издигане в кариерата до върха на управлението на Рейтон: управляващ вицепрезидент, когато беше на
37 години, после президент, когато беше само на 40 години. Той беше постигнал това чрез всеотдайна
и тежка работа, денем и нощем, без почивка. „Да, успехът дойде, но нещо липсваше,“ размишляваше
той. „Усещах една ужасна празнота. Понякога ставах през нощта и се разхождах в спалнята си или
понякога гледах с часове през прозореца навън в тъмнината.“ Аз го прекъснах: „Не разбирам това.
Том, аз те  познавах през онези дни. Ти приличаше на стрела, която лети право към целта, имаше
добър семеен живот, имаше успешна кариера, всъщност всичко се случваше по твоя начин.“ „Чък,
може би всичко това беше вярно, но животът ми не беше изцяло комплектован. Всеки ден отивах в
кабинета  си  и  вършех  работата  си,  като  през  цялото  време  се  стремях  на  направя  успешна
компанията,  но  в  живота  ми  имаше  една  голяма  дупка.  Започнах  да  чета  Библията  и  да  търся
отговорите. Понякога това ме караше  да разбирам, че се нуждая от лична връзка с Бога и ме принуди
да търся.“

Тръпка премина през гръбнака ми. Може би това, през което преминах през последните няколко
месеца съвсем не беше нещо необичайно – с изключение на това,  че аз не бях търсил духовните
отговори. Аз даже не бях наясно, че е възможно намирането на лична връзка с Бога. Настоях той да
ми обясни очевидното противоречие между вътрешната празнота, въпреки привидността, че човекът
се наслаждава на охолен живот. Той се засмя: „Това може да изглежда трудно за разбиране, но тогава
на мен ми се струваше, че не притежавам нищо, което наистина е важно. Всичко, което имах тогава
беше повърхностно.  Всички материални неща в живота са лишени от смисъл,    ако човек не открие  
какво се намира под тях. 

И двамата мълчахме известно време, докато аз се опитвах да разбера това, което чух. Първите
светулки  чертаеха  пунктирани  линии  в  моравия  здрач.  Том  стана  и  включи  две  малки  лампи,
поставени на малки масички в ъглите на верандата. Том продължи: „Една вечер бях в Ню Йорк по
работа и забелязах, че Били Греам щеше да говори в Медисън Скуеар Гардън. Отидох, предполагам от
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любопитство,  с надеждата, че може би ще намеря някои отговори. Но онова, което каза Били Греам
в онази вечер, постави всичко на мястото му за мен. Разбрах какво ми липсваше – личната ми връзка с
Исус Христос, осъзнах факта, че никога не бях го помолил да влезе в живота ми, ето това не беше
обърнало живота ми към него. Поради това аз го поканих да влезе в живота ми – същата вечер, там на
събранието.“ Високата фигура на Том се наведе към мен и силуетът му се очерта от жълтата светлина
зад него. Въпреки, че лицето му беше засенчено, аз можех да виждам очите му, които искряха и гласът
му стана по-мек. „Аз помолих Христос да влезе в живота ми и можах да усетя неговото присъствие
вътре в мен, и неговия мир вътре в мен. Можех да усетя, че Духът му е вътре в мен. После излязох
навън да се разходя сам по улиците на Ню Йорк. Преди никога не харесвах Ню Йорк, но в тази нощ
той беше красив. Предполагам, че съм вървял дълго. Всичко ми изглеждаше променено. Валеше лек
дъждец и уличното осветление създаваше златен сияние. Вътре в мен се беше случило нещо и аз
знаех това.“ „Това ли имаше предвид, когато говореше за приемането на Христос?“ Аз бях още по-
объркан. „Да, това е толкова просто,“ отговори Том. „Разбира се, ти трябва да искаш Исус да е в
живота ти, наистина да искаш него. Този е начинът, по който стартира това. И нека да ти кажа, след
това нещата започват да се променят. От тогава намерих такова задоволство и такава радост в живота,
каквито преди не знаех, че са възможни.“

За мен Исус винаги беше една историческа личност, но Том ми обясни, че човек едва ли ще успее
да го покани в живота си, ако не вярва, че Исус е жив днес и че неговият Дух е част от днешната
сцена. Аз бях развълнуван от историята на Том, въпреки че не можех да си представя как такава чудна
промяна би могла да се случи по такъв прост начин. Но въпреки това, вълнението в гласа на Том,
докато описваше преживяването си беше убедително и Том наистина беше променен. Беше по-жив.

После  Том  отново  върна  разговора  към  моето  тежко  положение.  Аз  му  описах  някои  от
участниците в Уотъргейт, напрежението на което съм подложен и колко несправедливо според мен
пресата  се  отнасяше  към  мен.  Отбранявах  се  и  когато  се  започнах  да  му  обяснявам,  Том  каза
спокойно,  но  твърдо:  „Ти  знаеш,  че  аз  подкрепих  Никсън  по  време  на  последните  избори,  но
приятели,  вие направихте сериозна грешка.  Вие щяхте да спечелите изборите без  каквито и да е
„гадни номера.“ Нямаше никаква нужда от Уотъргейт и от мръсните трикове. И това беше грешка,
просто явна грешка. Вие не трябваше да правите това.“ 

Том  се  беше  навел  напред,  лактите  му  се  опираха  на  коленете  му,  а  ръцете  му  бяха  бяха
протегнати напред, все едно, че той се опитваше да ме достигне. В очите му имаше един спешен
призив. „Не разбираш ли това?“, ме попита той с такова нежно чувство, че аз не можех да се защитя.
„Само ако бяхте вярвали в правотата на вашата кауза, нищо от това нямаше да е нужно. Нищо от това
нямаше да се случи. Проблемът на всички вас, включително и на теб, Чък е – вие просто искахте „да
стиснете противника си гръкляна.“ Вие се опитвахте да унищожите противниците си.   Вие трябваше  
да ги унищожите, защото нямахте вяра в себе си.“

В този момент горещината ми се стори непоносима и аз изтрих капките пот над устните си.
Леденият чай ми подейства облекчаващо, когато отпих от него, въпреки че поради думите на Том,
които попадаха болезнено точно в целта, на мен ми се искаше да изпия едно уиски със сода. Признах
пред  себе  си,  че  Том  улучи  целта:  нашият  свят  против  техния  свят  –  така  виждахме  нещата  от
гледната точка на нашето робско изолиране в Белия дом  - Белият дом на Никсън против останалия
свят.  Чувствайки  се  неуверени  в  собствената  си  кауза,  ние  демонстрирахме  с  поведението  си
прекомерна мощ, защото това беше начинът да се предпазим от поражение. Но въпреки това...

„Том, има едно нещо, което ти не разбираш. Политиката е като боят между кучета: или ние ще ги
изядем, или те ще ни изядат. Човек просто не може да оцелее по друг начин. Аз се занимавах 20
години с политика и съм участвал даже в няколко изборни кампании тук, в Масачузетс. Знам как се
правят нещата. Политиката е като войната. Ако ти не държиш противника в отбранително положение,
самият ти ще трябва да се отбраняваш. Том, този мъж, Никсън, е бил под постоянни атаки през целия
си живот. Единственият начин, по който е успял да оцелее е, на удара да отвръща с удар. Погледни
критиката, която пое върху себе си за Виетнам. И въпреки това той беше прав. Ние никога нямаше да
успеем, ако не бяхме се сражавал по начинът, по който го направихме – удряхме нашите критици и
никога не им позволявахме да вземат най-доброто от нас. Ние нямахме никакъв друг избор.“

Още докато говорех ми се струваше, че думите ми звучат все по-кухо. Разбрах, че това са все
същите стари и изтъркани фрази. Аз описвах методите на работа в света на политиката, но внезапно
се запитах, дали пък не съществува някакъв по-добър начин. Том вярваше, че има такъв начин, но
въпреки това той беше толкова дружелюбен, че аз не можах да се засегна от това, което той каза като
обобщение: „Чък, мразя да кажа това, но вие, приятели сами причинихте това на себе си. Ако бяхте
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вярвали в Бога и ако каузата ви беше справедлива, той щеше да ви  води. И неговата помощ щеше да е
хиляда пъти по-силна, отколкото всички мошенически средства и съмнителни планове взети заедно.“

Ако някой друг човек ми беше казал да се осланям на Бога, това щеше да ми изглежда като чиста
„Поляна.“ (Коментар: Това е най-продаван роман за 1913 година, написан от Еленор Портър и е считан за
класическа  детска  литература.  Заглавието  й  се  е  превърнало  в  нарицателно  име  на  човек  с  прекомерно
оптимистично  мислене.)  Но въпреки това  аз  бях впечатлен от начинът,  по който Том управляваше
компанията  си  в  също  толкова  конкурентният  свят  на  бизнеса:  той  не  обръщаше  внимание  на
конкурентите  си,  а  се  опитваше да  върви по  Божиите  пътища.  След  като  той  стана  християнин,
резултатите на Рейтон  станаха още по-добри и обемите на продажбите, и на печалбата пораснаха
много.  Може би  това  имаше  някаква  връзка  с  неговата  промяна.  Както и  да  е,  но  успехът беше
неоспорим. 

„Чък, не мисля, че ти някога ще разбереш какво всъщност казвам за Бога,    докато самият ти не  
поискаш да погледнеш на себе си искрено и откровено  .   Това е първата крачка  .“ Том се пресегна към
масичката в ъгъла и взе една малка книга. Прочетох заглавието й: „Обикновено християнство“ от К. С
Луис. „Предлагам ти да я вземеш със себе си и да я прочетеш, докато си в отпуск.“ Той понечи да ми я
подаде, но се спря и каза: „Нека да ти прочета една глава от нея.“ Облегнах се назад, все още заел
отбранителна поза, а през това време мислите и емоциите  профучаваха в главата ми. 

„Има един порок, който пленява всеки човек на света, порок, който всеки човек на света мрази,
когато го види демонстриран от някой друг човек и за който едва ли има хора, освен християните,
които  да  си  представят,  че  и  самите  те  са  виновни,  че  го  притежават.  Чувал  съм  хора  да
признават, че са раздразнителни, че не могат да се контролират, когато става въпрос за жени или
алкохол, даже хора, които признават, че са страхливци. Не мисля, че някога съм чувал човек, който
да не е християнин и да обвинява себе си, че има този порок...Няма друг порок, за който да не сме
толкова неосъзнаващи себе си. И колкото повече от този порок имаме в себе си, толкова повече ние
не  го  харесваме,  когато  го  видим в  другите  хора.  Порокът,  за  който  говоря    е  Гордостта или  
Самонадеяността. Гордостта води до всеки друг порок: това е състоянието на ума, който напълно
се противопоставя на Бога.“ 

Докато Том четеше аз  усещах,  че  лицето  ми започва  да  се  изчервява,  както  и  едно  странно
изгарящо усещане, което правеше вечерта да изглежда още по-топла. Изглеждаше, че думите на Луис
са написани точно за мен. 

„...Гордостта е била основна причина за нещастието на всяка нация и на всяко семейство още
от началото на света.  Другите пороци понякога могат да съберат заедно хората: можете да
намерите добри приятелства, шеги и доброжелателство сред пияниците или сред нецеломъдрените
хора. Но Гордостта винаги означава вражда – самата тя е вражда. И то не само вражда между
двама човека, но и вражда към Бога. В Бога вие се изправяте пред нещо, което във всяко отношение
е  неизмеримо по-висше от самия  вас.  И ако не  познавате Бога като такъв,  което означава  да
знаете, че вие сте нищо в сравнение с Бога, вие въобще не познавате Бога. Дотогава, докато се
гордеете,  вие  не  можете  да  опознаете  Бога.  Гордият човек  винаги  гледа  отвисоко  надолу  към
нещата и  към другите  хора;  и  разбира се,  дотогава  докато вие  гледате отгоре  надолу,  вие  не
можете да видите нещо, което се намира над вас.“

Внезапно се почувствах гол и нечист, изчезна защитата на моето перчене.  Аз бях изложен на
показ, бях беззащитен, защото думите на Луис ме бяха описали. И докато Том продължаваше да чете,
един откъс изглежда че обобщаваше онова, което ни се беше случило на всички нас в Белия дом:

„Защото Гордостта е раково заболяване на духа; тя изяжда всяка възможност за любов или
задоволство, или даже за здрав разум.“ Така както в предсмъртния си час се предполага, че човек
вижда как като светкавица преминават един след друг важните моменти от живота му, така и сега,
докато Том четеше в тази августовска вечер, важни събития от живота ми преминаха пред мен, все
едно, че бяха прожектирани на филмов екран. Неща, за които не бях мислил от дълги години – речта,
която произнесох при дипломирането си в гимназията, после - когато се оказах „достатъчно добър“ за
да вляза в Морската пехота, първият ми брак, влизането ми в „правилното“ семейство, после - когато
седях на почетното място в денят на младия лидер и другите граждански лидери минаваха един след
друг и ме поздравяваха като изключителен млад гражданин на Бостън, после в Белия дом – борбата
със зъби и нокти за видно обществено положение и длъжност - „Г-н Колсън, президентът ви вика – Г-
н Колсън, президентът иска веднага да отидете при него.“

Поради някаква причина си спомних една случка след изборите през 1972, когато един репортер,
стар противник на Никсън, мина покрай кабинета ми и изпълнен с разкаяние ме попита какво може да
направи, за да получи благоразположението на Белия дом. Аз му предложих „да се изпикае върху
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юмруците си.“ Разбира се, казах това като шега, но и с цел да го накарам да се гърчи като червей. Това
беше арогантно отношение на победител към враг, който е победен.

Сега,  седейки  там  на  слабо  осветената  веранда,  моето  егоистично  фокусирано  минало
връхлиташе на вълни върху мен. Това беше болезнено. Страдание. Отчаяно се опитвах да се защитя.
Не бях ли правил жертви, работейки за правителството? Не бях ли се отказал от голям доход, не бях
ли поставил семейството си в зависимост от една сляпа вяра? Внезапно разбрах истината, че аз исках
да заемам този пост в Белия дом по-силно, отколкото исках парите. Всъщност аз не бях направил
никаква жертва. И колкото повече говорех за моите собствени жертви, толкова повече всъщност се
опитвах да издигам себе си в очите на другите хора. Аз с готовност бих се отказал от всички пари,
които бях спечелил, за да се окажа на върха в правителството.  Това беше гордост - „великият грях“
според Луис – тя ме беше движила през живота ми. 

Том свърши да чете главата за гордостта и затвори книгата. Промърморих нещо неопределено за
ефекта от това, което чух и че „с нетърпение очаквам да прочета тази книга.“ Но торпедото на Луис
беше ударило моят кораб точно в средата.  Мисля си, че Филипс разбра това,  когато ме погледа в
очите. Тази единствена глава проби предпазната броня, с която без да осъзнавам се бях прикривал в
продължение на 42 години. Разбира се, аз не познавах Бога. Как бих могъл? Аз се интересувах само
от себе си: Аз бях направил това или онова, аз бях постигнал, аз бях успял и аз никога не отдадох
почит на Бога и никога не му благодарих за някои от даровете, които той ми беше дал. Никога не бях
считал, че нещо е „неизмеримо по-висше“ от самия мен или ако в някои кратки моменти се замислях
неограничената власт на Бога, аз никога не бях свързвал Бога с моя живот. В онези кратки моменти,
докато Том четеше, аз видях себе си такъв, какъвто никога до тогава не бях се виждал.  И картината
която видях беше грозна.

„Какво ти е мнението, Чък?“ Въпросът на Том ме извади от моята унесеност. Знаех  съвсем точно
какво имаше предвид той.  Дали бях готов  да  направя скокът във вярата  така,  както той го  беше
направил в Ню Йорк и „да приема“ Христос? „Том, ти ме разтърси. Признавам това. Тази глава описва
мен. Но аз не мога да ти кажа, че съм готов да направя тази крачка, която си направил ти. Аз трябва да
съм  сигурен.  Трябва  да  науча  много  повече,  да  бъде  сигурен,  че  всичките  ми  възражения  са
задоволени. Трябва да преодолея интелектуалните си задръжки.“

За един миг Том изглеждаше разочарован, но после се усмихна: „Аз разбирам, аз разбирам.“ Аз
продължих: „Виж, когато бях в морската пехота аз видях хора, които се обръщаха към Бога; самият аз
веднъж също повярвах в Бога. По после всичко беше забравено и всичко се върна обратно както си
беше. Използването на религията като убежище   е само начин да се използва Бога  . Как мога сега да
взема решение да му предоставя живота си? Целият ми свят се сгромолясва около мен. Как мога да
съм сигурен, че просто не търся прикритие и че след като опасността премине, аз отново няма да
забравя за Бога? Първо трябва да отговора на всички интелектуални въпроси и ако направя това, аз ще
бъда сигурен.“ „ Аз разбирам,“ повтори тихо Том.

Бях облекчен, че той ме разбра, но въпреки това, дълбоко вътре в мен нещо искаше да кажа на
Том  да  продължи  да  говори.  Това,  което  казваше  беше  толкова  разумно,  за  пръв  път  някой  ми
говореше за Бога. Но Том не продължи. Даде ми книгата „Обикновено християнство“ (Превел съм тази

книга, както и няколко книги от Били Греам. Можете да ги намерите на http://methodist.bg/resursi/knigi/. Д.Пр) и ми каза:
„След като я прочетеш, може би ще поискаш да прочетеш Евангелието на Йоан в Библията.“ Аз си
записвах  важните  неща,  които  той  каза.  „Има  един  човек  във  Вашингтон,  с  който  трябва  да  се
срещнеш, казва се Додж Кои, той събера хора за християнско общуване – молитвени закуски и други
подобни неща. Аз ще го помоля да ти се обади.“

После Том взе Библията си и прочете няколко от любимите си псалми. Утешителните думи бяха
като  хладен  облекчаващ  мехлем.  За  пръв  път  в  живота  ми  познатите  стихове,  които  ми  звучаха
безжизнено в църквата, сега оживяха. Спомням се как Том четеше „Вярвай в Господа“ и че аз трябва
да вярвам, точно в този момент исках да вярвам – исках само да знам как и само да бъда сигурен.

Том затвори Библията, постави я на масичката до себе си и ме попита: „Чък, искаш ли да се
помолим заедно?“ Ас се сепнах, излязох от дълбокото си замисляне и казах: „Да, искам, прекрасно.“
Никога не бях се молил пред някой друг, освен когато някой изричаше благодарност на Бога преди
хранене. Том сведе глава, сгъна ръцете си, седна на края на стола си и се наведе напред. Той започна:
„Господи,  ние  се  молим за  Чък  и  за  семейството му,  молим се  да  отвориш сърцето му и да  му
покажеш светлината и пътя...“

Докато Том се молеше, нещо започна да нахлува в мен – някаква енергия. После навлезе вълна от
емоция, която почти ме разплака. Преглъщах сълзите си. Все едно, че Том говореше директно и лично
на Бога, почти все едно, че Той седеше заедно с нас. Единствените молитви, които бях чувал бяха
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официални и стереотипни, изпъстрени с местоименията „Ти“ и „Твои.“ Когато той свърши, настъпи
продължителна тишина. Знаех, че Том очакваше аз да се моля, но аз не знаех какво да кажа и бях
твърде смутен, за да се опитам. Отидохме заедно в кухнята, където Герт все още седеше на голямата
маса и четеше. Аз благодарих на нея и на Том за гостоприемството им. „Ще дойдеш отново, нали?“
каза тя и усмивката й ме убеди, че тя наистина искаше отново да ги посетя. 

„Довиждане, Чък и ще ми кажеш какво е мнението ти за книгата, нали?“ Казвайки това, Том
постави ръката си на рамото ми и се засмя: „Ще се видим скоро.“ Аз не говорих много. Страхувах се,
че гласът ми ще трепне, но в същото време бях убеден, че ние ще се срещнем скоро. С нетърпение
исках да прочета неговата малка книга. 

Когато излязох навън в тъмнината, желязната хватка, с която сдържах емоциите си, започна да се
отпуска. Очите ми се насълзиха, докато търсех в тъмното да намеря правилния ключ за запалване на
двигателя на колата. „Каква е тази слабост?“, промърморих аз на самия себе си. Сълзите потекоха и
внезапно разбрах,  че трябва да се върна обратно в къщата и да се помоля заедно с Том. Загасих
двигателя и излязох от колата. В този момент осветлението в кухнята изгасна, а след това изгасна и
осветлението в трапезарията. През прозореца на хола видях Том да стои настрани, докато Герт тръгна
нагоре по стълбите преди да тръгне той. После изгасна и осветлението в хола. Беше станало твърде
късно. За момент останах там и гледах към тъмната къща, където сега светеше само един прозорец на
спалнята на горния етаж. Защо не се помолих, когато той ми даде шанс? Толкова много исках да се
помоля. А сега бях сам, наистина сам. 

Докато изкарвах колата от отбивката към къщата на Том,  сълзите ми  течеха неудържимо.  На
улицата нямаше осветление, не светеше и луната. Светлините на колата осветяваха пътя пред мен, но
тъй като плачех много силно, на мен ми се струваше, че плувам под водата. Спрях колата встрани от
пътя,  на  разстояние  не  повече  от  30  метра  от  отбивката  към къщата  на  Том и  гумите  на  колата
потънаха в купчините боровите иглички по земята. 

Спомням си, че се надявах, че Том и Герт няма да чуят моя плач, а единственият друг звук бяха
свиренето  на  щурците,  което  пронизваше  нощната  тишина.  Хванах  лицето  си  с  двете  си  длани,
наведох се и се опрях върху волана, забравил за мъжкарското поведение, за всички претенции и за
страховете си, че ще изглеждам слаб. И когато направих това, започнах да изпитвам едно чудесно
чувство, че съм освободен. После дойде странното усещане, че водата се стича не само по бузите ми,
но бушува и в цялото ми тяло, като ме почиства и охлажда. Това не бяха сълзи на тъга и на угризение,
нито пък на радост – по някакъв начин това бяха сълзи на облекчение и успокоение.

После се помолих с моята първа истинска молитва: „Боже, не знам как да Те намеря, но ще се
опитам! Не знам дали това е правилен начинът, по който го правя сега, но искам да се оставя в Твоите
ръце.“ Не знаех какво повече да кажа и поради това повтарях многократно думите: „Вземи ме.“

Аз не „приех“ Христос – все още не знаех кой беше той. Моят мозък ми казваше, че е важно
първо да разбера кой е той, да бъда сигурен че знам какво правя, че имам предвид точно това и ще
продължа  да  стоя  на  тази  позиция.  Но  през  тази  вечер  нещо  вътре  в  мен  ме  подтикваше  да
капитулирам – пред какво или пред кого – тогава не знаех.

Стоях там в колата, с влажни очи, молех се, мислех, може би в продължение на половин час, а
може би и повече, сам в тишината на тъмната нощ. Но въпреки това за пръв път в живота ми аз
въобще не бях сам.

Глава 9

Вила край морето

Мама и тате станаха рано на следващата сутрин, за да изпратят ни изпратят двамата с Пати на
ваканционното пътуване  до Мейн.  Пълните  с  безпокойство очи татко ми казаха какво ме очаква,
когато той ми предложи да се разходим само двамата зад тяхната къща. „Сине, сигурен ли си, че
никой не ти е споменавал нищо за нахлуването в Уотъргейт, преди то да се случи?“, попита ме той.
Ние  вече  бяхме  говорили  за  Уотъргейт  в  неделя  следобед,  но  умът  му  на  адвокат  все  още
проверяваше. „Абсолютно, тате. Припомних си всеки мой разговор. Нищо не знаех.“ 

Татко вървеше бавно, докато се изкачвахме по полегатия склон на ливадата. За пръв път осъзнах
колко бързо годините (сега той беше на 73) го побеждават. Под чисто бялата му ниско остригана коса,
която блестеше в  утринната  слънчева  светлина,  имаше нови бразди по челото му,  а  бръчките  по
лицето му бяха станали по-дълбоки. Накрая той каза: „Снощи прочетох всички материали, свързани с
Уотъргейт и просто не разбирам как ти можеш да бъдеш въвлечен в тази афера. Сигурен ли си, че си
ми казал всичко?“  Когато го уверих, че е така, усмивката му се възвърна. Той и мама прегърнаха мене
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и Пати, после ние изкарахме колата от техния двор и тръгнахме към крайбрежието на Мейн. Облечена
с пуловер и спортни панталони, и развълнувано усмихната, Пати започна да говори нетърпеливо за
омари, калмари и да коментира местата, покрай които минавахме. От дълги месеци това беше първият
път, когато ние бяхме сами. 

Но аз бях твърде обсебен от мислите си и не можех да бъда добра компания.  Не  мислех за
Уотъргейт,  а  за  посещението ми предишната  вечер в  къщата  на  Том Филипс.  Очаквах да  събудя
усещания за притеснение от не контролираният изблик на емоции. Но не беше така. Усещането за
духовна свобода все още беше там. Беше се случило нещо важно, но какво? Може би щях да открия
отговора в книгата „Обикновено  християнство.“

Има ли друго по-добро място от океана за търсене на отговорите? За мен морето беше важно още
от  детството  ми,  когато  обичах  да  се  разхождам  по  каменистия  плаж  на  Уинтроп,  Масачузетс.
Свежестта и жаждата за живот винаги се връщаше при мен, когато преставах да мисля за себе си,
гледайки необятността на морето, когато усещах неговата сила, виждайки как вълните се блъскаха с
огромни пръски пяна в обраслите с мъх скали. Един ден в края на изборната кампания в Масачузетс
през 1960, когато сместа от изтощение и тревога почти ме бяха парализирали, аз излязох от офиса на
щаба на кампанията и отидох с колата до едно любимо място в Глочестър. Там, застанал на една
надвиснала крайбрежна скала аз се почувствах обновен, докато наблюдавах как бушуващите морски
вълни се блъскат в скалите и после отстъпват назад, разбити на множество малки водовъртежи. След
време отново отидох там, за да бъда сам, когато търсех отговори за моя първи брак. Сега, когато
трябваше да взема важно решение, морето отново щеше да ми помогне да намеря силата и яснотата
на разума, от които се нуждаех.

След  4-часово  пътуване  аз  и  Пати  пристигнахме  в  пристанището  Буутбей,  прекрасно  старо
рибарско градче и ветроходно пристанище, намиращо се на 180 мили от Бостън. От двете страни на
тесните улички на града имаше долепени една до друга къщи с метален покрив, облицовани отвън със
сиви дъски. Хладният бриз от изток изпълваше въздуха със соления мирис на риба и на море, които са
характерни  за  крайбрежните  градчета  в  Нова  Англия.  Въпреки  старостта  си,  всичко  в  Буутбей
изглеждаше прясно остъргано и почистено,  даже и местните рибари,  които вървяха по улиците с
тежките си мушами, с високи ботуши и шапки, предпазващи закоравелите им и набръчкани лица от
блясъка на слънцето и морето.

Тъй  като  нямахме  резервация,  подминахме  централната  част  на  града  и  тръгнахме  по
криволичещия крайбрежен път, защото търсехме някое усамотено място. Бяхме на 12 мили от града,
когато Пати забеляза една малък хан в края на една дълга и тясна ивица земя, гледаща към Атлантика.
„Може  би  тук  никой  няма  да  ни  разпознае,“  каза  тя.  Съгласих  се,  уморен  от  любопитството  на
ловците на автографи,  от поддръжници на Никсън и негови противници, които винаги бяха щастливи
да ми кажат какво си мислят, често пъти подробно и със страст.

Предпазливо  влязохме с  колата  в  един тесен  и  мръсен път  на  върха  на  една  дига,  която  се
издигаше на 3 м над морето под нея и свързваше един бивш скалист остров с материка. Ханджията
беше  млад  мъж с  каменно  лице,  висок  и  мършав,  който  ни  даде  странните  и  изречени  набързо
типични инструкции на предпазливите жители на Нова Англия и след това ни показа единствената
вила, която изненадващо беше свободна за една седмица. Тя ни подхождаше идеално – една голяма
стая и една огромна открита тераса върху колони, висяща над скалите и морето отдолу.

Пати започна да разопакова багажа, радостна от нашето откритие, а аз отидох на рецепцията на
хана. Докато попълвах документа за регистрацията и чаках, ханджията разговаряше в ъгъла с един от
служителите си, после се върна и ме погледна любопитно: „Вие сте Колсън, нали?“ „Да, така е.“ „От
МакЛейн, близо до Вашингтон?“ Той погледна подозрително адреса, който бях написал. Сърцето ми
се сви; Уотъргейт ме преследваше през целия път до това малко скалисто местенце. Без да се усмихва,
той ми каза: „Един приятел тук ми каза, че вие сте прочут.“ „Е, не, всъщност не съм.“ „Показвали ли
са ви по телевизията?“ „Е, да, няколко пъти. Поради Уотъргейт,“ признах аз, защото прецених, че
няма никаква  полза  да  крия  това.  „Еиоа,“  последвано от  пауза  и  един поглед.  „Разследването на
Уотъргейт все още ли продължава?“ Думата „Еиоа“,  употребявана предимно от жителите на Нова
Англия  се  произнася  с  подчертано  носов  звук  и  означава  „Да,“  „Може  би,“  „Не  знам,“  „Това  е
интересно“ и много други значения. „Да, разследването продължава.“ „Е, добре, това се случи някъде
през  юни  и  аз  си  мислих,  че  е  приключило.  Телевизорът  ми  е  повреден.“  Казвайки  това  и
продължавайки да не се усмихва, той ми подаде ключа от вилата.

С  нетърпение  очаквах  да  кажа  на  Пати:  „Алилуя!  Намерихме  място,  където  телевизорът  не
работи.“ А морето, красивият синьо-зелен океан, бучеше под прозореца ни. „Какво прекрасно време
за почивка,“ казах на Пати, а на себе си казах „Какво прекрасно време да мисля за Бога.“
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През тази първа нощ отворих книгата на Луис и поставих до себе си един жълт бележник, за да
записвам  основни  моменти,  както  правех,  когато  се  подготвях  да  обсъждам някое  важно  дело  в
съдебната зала. В един емоционален момент предната вечер аз се бях предал пред нещо, или пред
Някой. Но сега житейските ми навици започнаха да протестират.  Цялото ми юридическо обучение
настояваше, че анализът трябва да предхожда вземането на решението, че доводите и доказателствата
трябва да бъдат подреждани в две прилежно написани колонки - „За“ и „Против.“ Чудех се дали ще
мога да победя интелектуалните си пречки, за да повярвам в разума си в това, което бях усетил с
емоциите си.

В горния край на страницата на бележника написах: „Има ли Бог?“
Връщайки  се  назад  във  времето,  аз  си  спомних  нощта  преди  20  години,  когато  гледах  в

необятната  тъмнина,  подпрян  на  фалшборда на  военният  кораб  „Милити,“  който  плаваше  към
крайбрежието на Гватемала. Липсваше всякакво възможно обяснение как цялата тази величествена
вселена  и величествените  броеници от  галактики и  звезди,  е  в  състояние  да  остане  в  перфектна
хармония без намесата на някаква грандиозна сила, която в началото е създала всичко това. На мен ми
се струваше неоспоримо, че има такава сила, която е по-голяма от човека. И за мен нямаше никакъв
проблем да нарека тази сила с името Бог.

После си припомних един любопитен и впечатляващ момент от преди 7 години. През лятото на
1966 купих една 5-метрова  ветроходна лодка за  двете  ми момчета и я  закарах в къщата  на един
приятел на брега на едно езеро в Ню Хемпшир, за да ги науча да ветроходстват. Кристиян, който
тогава беше 10-годишен, беше толкова развълнуван, че има своя собствена лодка, че независимо от
това,  че  в  деня на пристигането ни там валеше лек летен дъждец,  той беше решен веднага да я
изпробва. Когато лодката се отдалечи от пристана, единственият звук, който се чуваше, беше звукът
от плискането на водата под корпуса на лодката и плющенето на ветрилото, когато поривите на вятъра
се откъсваха от краищата му. Аз бях на кърмата и държах румпела. Крис беше в средата на лодката,
облечен в оранжеви панталони и държеше въжето за управление на платното. Когато разбра, че той
контролира движението на лодката, на ангелското му лице се изписа най-удивеният израз, очите му се
изпълниха с радостта от новото откритие и с трепета на усещането, че силата на вятъра се контролира
от ръцете му. Установих, че в този незабравим момент тихо говоря на Бога. Даже мога да си спомня
точно какво казах: „Благодаря ти, Боже, че ми даде този син и че ни даде този чудесен момент. Самият
поглед в очите на това момче изпълва живота ми. Каквото и да се случи в бъдещето, даже ако утре
умра, животът ми е пълноценен и изпълнен. Благодаря Ти.“

След това се изумих, когато осъзнах, че бях говорил на Бога, тъй като разумът ми не се беше
съгласил с неговото съществуване като Личност.  Това беше спонтанен израз на благодарност, който
просто заобиколи разума ми и прие като даденост това, което разумът не ми беше показал. Нещо
повече  -   този  спонтанен  израз  предположи,  че  личното  общуване  с  този  неизпробван  Бог  беше
възможно. Защо иначе щях да говоря, ако някъде дълбоко вътре в мен не усещах, че Някой, някъде ме
слуша?

Мислех си,  че  може би на това ниво на интуицията К. С.  Луис се  е доближавал към Бога .
Отворих „Обикновено християнство“ и вместо това се срещнах с един интелект, който беше толкова
дисциплиниран,  толкова  блестящ,  толкова  безмилостно  логичен,  че  можех  единствено  да  бъда
благодарен,  че  никога  не  се  срещнах с  него  като  мой  противник  в  съдебната  зала.  Много  скоро
изпълних две страници в жълтия бележник със записки в колонката „За“ по отношение на въпроса ми
„Има ли Бог.“ 

В колонката „Против“ бях записал обичайните съмнения -  че ние не можем да видим, да чуем
или да усетим Бога - които са толкова често употребявани в нашето материалистично общество, което
вярва, че науката има отговори на всички въпроси.

Или може би ние можем да видим, да чуем и да усетим Бога?
Какво  се  случи  с  мен  на  верандата  на  Том  Филипс?  Каква  беше  вълнението,  която  усетих?

Любов? Някаква невидима сила се движеше вътре в мен. Аз винаги бях усещал, че тази невидима
сила е по-мощна от видимите сили. Бутален двигател с мощност 280 к.с може да придвижи товар с
точно  определено  тегло,  като  преодолява  изчисленото  съпротивление  на  триенето,  но  нито  един
килограм  повече,  отколкото  предписват  познатите  закони  на  физиката.  Двигателят  е  направен  от
твърда  стомана  и неговото съществуване  е  видимо и  доказано от  всяко сетиво.  Но  въпреки това
любовта, която никой не може да види и да докосне, движи хората по неограничени начини.  Самият
аз бях свидетел, че любовта накара един мъж да се откаже от кралския престол. (Коментар: Тук се говори
за  кралят на  Англия Едуард  VIII  (1894-1972),  чичо на  Елизабет,  сегашната кралица на Англия,  който става крал  на
20.01.1936 и се отказва от престола на 11.12.1936, защото конституционни ограничения не му позволили да се ожени за г-
жа В. Симпсън, която била разведена с първия си мъж и когато се срещнала с Едуард, тя била женена за втория си мъж.
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Тя искала да се ожени за краля заради богатството му и защото искала да стане кралица. След абдикацията на Едуард  в
полза на своя брат Алберт, който бил провъзгласен за крал Джордж VI,  двамата заминали за Франция, оженили се през
1937 и нямали деца. Д.Пр) Друг вид любов накара един войник на фронта да се хвърли с тялото си върху
ръчна  бомба,  която  беше  паднала  сред  приятелите  му  и  той  искаше  да  ги  предпази.  Любовта  е
несравнимо по-могъща сила от мощността на всеки двигател, измервана в конски сили.

Борих се да разбера тази мисъл. Законът е осезаем в смисъла, че е записан някъде на къс хартия,
но той съществува само до границата, до която кара хората да правят или да не правят някои неща.
Следователно, истинска сила на закона е отвъд това, което ние можем да видим или да докоснем и
тази сила става реална чрез обхвата, до който хората приемат и вярват в този закон.

Като юрист аз бях впечатлен от разсъжденията на Луис за моралния закон, съществуването на
който той демонстрира, че е реално и който е бил схващан с изумително постоянство във всички
времена и навсякъде. За пръв път разбрах, че не   човекът е увековечил моралния закон     и     че този закон  
е оцелял, въпреки най-добрите опити на човека да го провали. Следователно дългото съществуване на
моралния закон предполага, че зад него стои някой друг – пак Бог.

На следващия ден отново се върнах при Луис, при жълтия ми бележник и при моите въпроси.
Пати започна да ме гледа малко учудено. Обикновено когато отивахме на нови места, аз бях активен и
жаден да видя забележителностите. А тук седях тихо, зачетен от една книга.

Ако  имаше любящ Бог,  тогава  автоматичният  следващ въпрос  беше „Ако  той  е  добър,  защо
властва над свят, който е толкова лош?“ Отново юридическото ми образование ми предложи едно
полезно сравнение. В началото Бог дал на хората да властват над земята, която той е създал (виж Бит.
1:26-30).  Иначе  казано,  според  езика  на  правосъдието,  той ни е  направил свои представители.  В
юриспруденцията теорията на „представителството“ предполага свобода на действие, нещо повече от
това да си слуга или механичен робот. Юристите казват, че на представителят е дадена властта да
действа в рамките на обхвата, на пълномощието – в рамките на определен набор от ограничения.
Ограниченията на това пълномощие – предоставянето, както го наричаме ние в закона – Бог също ги е
описал в Библията.

Но в същото време той ни е дал свободна воля. Разбира се, точно това е важното – дай на някого
по-малко свободна воля и той няма да е никакъв представител - тогава даващият пълномощието ще
трябва  сам  да  върши  всичко.  Имайки  свободна  воля,  ние  можем  да  не  се  подчиним  на  тези
ограничения и на указанията на упълномощителят към нас така, както в гражданския закон някой
представител надвишава обсега на своята власт. И това се случва ежедневно; има стотици съдебни
дела, които доказват това. Така както в гражданския закон има нарушение в представителството, така
и човекът често пъти се проваля в изпълнението на ролята си на представител на Създателя.

Историята подкрепя тази теза. В човешката история злоупотребата на човека с дадената му от
Бога власт и неговата злонамереност към другите хора са причината за преобладаващото наличие на
мъка и страдания сред хората. И вероятно ние ще продължим да злоупотребяваме и в бъдеще.

За  да  разберем  това,  аз  се  връщам обратно  там,  откъдето започна  Том Филипс:  гордостта  и
егоизма. Както го е написал Луис: „В момента, в който имате някакъв егоизъм, има възможност да
поставите себе си на първото място – да поискате да се центърът – да поискате да бъдете Бог  .  “ Сега
видях колко унищожително е това в моя собствен живот. 

През  втория  ден  бях  окуражен  да  започна  да  разказвам  на  Пати  за  пътуването,  което  бях
започнал.  „Скъпа,  нали  вярваш  в  Бога?“,  попитах  аз.  Двамата  седяхме  на  верандата  и  четяхме.
Веднъж Пати вече ме беше попитала каква е малката книжката с зелено-бяла корица, която четях и аз
й бях казал, че Том Филипс ми я е дал. Тя ми отговори: „Ти знаеш, че вярвам в Бога“ и в погледа й
забелязах някакво подозрение – прикритата и никога не изговорена тревога, че може би  някой ден аз
ще  се  опитам  да  я  убеждавам  тя  да  се  откаже  от  католическата  си  вяра.  „Но  някога  наистина
замисляла  ли си   се  за  това  –  искам да кажа –  дълбоко?  Например за  това  кой е  Бог и  как той
наблюдава всеки от нас, и защо ни е създал, замисляла ли си се над такива неща?“

Подозрителността в погледа на Пати се превърна в чисто объркване поради невъзможността да
ме разбере. „Каква е тази книга, която четеш?“ Осъзнах, че през 10-те години на нашия брак ние
никога не бяхме говорили за Бога. От време на време бяхме разговаряли за религията, Пати беше
разказвала  какво  е  усещането  й  за  изповядането  и  за  участието  й  в  Господната  Трапеза,  и  за
значимостта на богослужението.  Но това са неща, които са свързани с ритуалите. Но ние никога не
бяхме стигали до дълбочината на същността на вярата в Бога, не бяхме говорили за живия Бог и за
вярата дълбоко вътре във всеки от нас.  Ние бяхме направили толкова много неща заедно, но нито
веднъж не бяхме докосвали същността на самия живот  , въпреки че на повърхността да имахме най-  
близките човешки отношения!
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„Предполагам, че търся нещо,“ продължих аз. „Опитвам се да намеря това, което е истинско и кое
е то, кои сме ние и кой съм аз в сравнение с Бога?“ След това й разказах някои неща за моята вечер с
Том Филипс – не за сълзите, а за мрачното откритие за самия себе си и всичко това – доста спокойно,
понеже не исках да призная колко силно бяха разтърсен емоционално. Тя изглеждаше колеблива, но
беше  очарована  от  моето  преживяване.  „Виждаш  ли,  аз  търся  отговори  и  тази  малка  книжка  е
чудесна.“ „Може би трябва да поговориш с някои свещеник,“ предложи Пати, сега искаща (можах да
видя това в състраданието на очите й) да ми помогне, знаейки, че борбата ми беше искрена, че не
беше някакъв повърхностен коментар или закачка за запълване на времето. Пати е най-дружеската и
грижовна личност която познавам, тя приема проблемите на другите като свои собствени проблеми и
усеща пълната тежест на всяко бреме, което някога съм носил. Тя съвсем не очакваше да нося този
товар – търсенето на Бога, но усетих, че тя беше готова да  сподели това с мен.

Постарах се да не произнеса критичното твърдение: „Нито един свещеник през изминалите 40
години не ми е обяснил някое от тези неща.“ Кой бях аз, че да посоча някого с обвиняващ пръст? Аз
никога не бях търсил, а вероятно и никога всъщност не бях слушал. Сега за пръв път обяснението на
Луис и примерът на Филипс отвориха пред мен един цял нов свят. Разговаряхме в нощта и чувахме
звънът на  камбанката  на шамандурата,  която насочваше ловците на  омари за  да се  ориентират  в
ранната вечерна мъгла, а вълните се блъскаха в скалите долу под нас.  Успокоих се, когато казах на
Пати за моя стремеж да намеря нов мир вътре в себе си и противоотрова на заболяването,  което
изсмукваше живота от мен като вампир в продължение на вече 8 дълги месеци, считано от вечерта на
изборите миналата година.  Привършихме разговора,  като решихме да извадим семейната Библия,
когато се приберем у дома и да започнем да я четем. 

А на следващата сутрин, когато продължих да чета, да подчертавам и да си записвам, друг важен
въпрос  намери  решението  си  за  мен.  Ако  Бог  чуваше  моите  молитви,  как  можеше  той  да  чува
молитвите,  произнасяни  по  същото  време  от  милиони  други  хора?  Това  е  въпрос,  който  смайва
ограниченият човешки ум. Затруднението е  същото,  както когато се опитваме да разберем къде е
краят на вселената и ако има такъв край, какво има отвъд него. Луис дава отговор на този въпрос в
главата, озаглавена „Време и отвъд времето“: „Бог (е)  отвъд пространството и времето.“ Сега има
достатъчно научно познание което доказва, че времето наистина е относително, а не е абсолютната
мярка, което ние познаваме. 

Тъй  като  Създателят  на  безкрайната  вселена  няма  никакви  ограничения  по  отношение  на
часовете и дните, фактът, че той може да чува 4 млрд. молитви произнасяни едновременно, внезапно
не се оказа някакъв смайващ трик,  както аз бих го възприел с моя ограничен ум. На мен ми беше
трудно да да приема това, докато се опитвах с ограничения си ум да разбера идеята, която излизаше
извън ограничените ми възможности. Аз не мога да обясня това, както не мога да обясня и какво има
отвъд звездите, но просто знанието, че човек не може да разбере това  ,   предоставя един важен отговор  .

Всичко това подсили убедеността ми,  че има един обичащ и неограничен Бог,  но остави без
отговор въпроса за това, какво всъщност искаше да каже Том чрез думите „приеми Христос“ и каква
роля  играе  Исус  Христос  във  всичко  това?  Хиндуистите  вярват  в  Бога  и  че  ние  можем  да  се
покланяме пред него почти по всякакъв начин, който харесва на всеки човек. Всичките ми досегашни
анализи ме бяха отвели до хиндуизма. 

Централната  теза  в  книгата  на  Луис  и  същността  на  християнството  са  обобщени  в  едно
стряскащо ума изречение: „  Исус Христос е Бог  .“ (виж Йоан 10:30). Не само някаква част от Бога, не  
просто изпратен от Бога, не просто свързан с Бога.   Той беше   (и следователно разбира се   е  )   Бог  .“

Колкото повече се стараех да разбера тези думи, толкова повече те започваха да избухват пред
очите ми,  разбивайки на парчета голям брой удобни стари представи, с които се бях срещал през
живота си, без да се замислям много за тях.  Луис казва това толкова ясно, че човек не може да го
отхвърли: защото след като Христос е говорил така, както е говорил той; след като е живял така, както
е живял той; след като е умрял така, както е умрял той;   тогава Исус Христос или е Бог     или е някакъв  
бълнуващ лунатик.

Аз трябваше да направя избор, който беше толкова прост, абсолютен и плашещ – нямаше никакви
фини  нюанси,  нямаше  никакви  степени,  нямаше  никакви  компромиси.  Никой  никога  не  беше
споделял с  мен тази  истина по такъв директен и разбираем начин.  До сега  аз се  задоволявах да
считам, че Христос е един вдъхновен пророк и учител, който е вървял по песъчливата свята Страна
преди 2000 години  - няколко пъти по-добър от другите хора от неговото време, както и от хората от
всяка епоха. Аз разсъждавах, че ако човек си представя, че Христос не е нищо повече от това, тогава
християнството  е  само  някакво  успокоение,  като  например  изпиването  на  подсладено  със  захар
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плацебо (Коментар: безвредно лекарство без никакъв лечебен ефект, което е предписвано за да бъде успокоен
пациентът. Д.Пр.) веднъж седмично в неделя сутринта.

В тази слънчева сутрин на крайбрежието в Мейн със свежия бриз, изпълнен с мирисът на океана,
на мен ми беше трудно да схвана огромните размери на представата, че Христос е живият Бог, който
ни обещава ежедневен живот, живян във връзка с него и при това тази връзка е лична. Всяка една от
стъпките, която се борех да направя, беше важен строителен блок, за да стигна до това място, но след
като  стигнах  до  тук,  другите  алтернативи  ми  изглеждаха  неподходящи.  Въпросът  на  Луис  беше
същността на проблема. Думите – както вълнуващи, така и тревожни – сочеха към мен и ме питаха:
„Какъв е Исус Христос – лунатик или Бог?“

Даже атеистите признават, че идването на Христос на земята е променило посоката на човешката
история. Например, годината в която живеем, е свързана с датата на неговото раждане, той е бил
човек, който не е притежавал никаква власт от човешка гледна точка, не е имал никакви пари, не е
имал  никаква  армия,  не  е  имал  никакво  оръжие,  но  въпреки  това  неговото  идване  променило
политическото подреждане  на  народите.  Много  милиони хора  са  вярвали в  неговите  обещания  и
думи. Нито една друга книга даже не е започнала да се доближава до дългият живот на Библията,
която описва  живота на Христос и днес тя  е  толкова  актуална,  каквато е  била преди почти 2000
години. Величествени църковни сгради, в които са инвестирани вековен труд и богатства са били
изградени като олтари за него. Възможно ли е това да е резултат от работата на някакъв лунатик или
даже  от  работата  на  някакъв  човек?  За  мен  тежестта  на  доказателството  ставаше  все  по-
съкрушителна, колкото повече мислех за това.

Юридическо ми обучение ме отведе до друго сравнение. Нашата система от закони е основана
върху принципът на споделяне на прецедентни решения, което означава, че решението на съда се
превръща в прецедент, което е със същата сила като закон, ако това решение вече веднъж е отсъдено;
цялата съдебна система е изградена на прецеденти и предположения, които се опират на фундамента
на по-ранни решения.  (Коментар:  Това  е  валидно  за  англосаксонската  съдебна  система.  Европейската  съдебна
система е изградена върху спазването на законите. Но тъй като законите се променят, при европейската система за едно
и също нарушение е възможно да има различни наказания, породени от премените в законите през годините, въпреки
наличието на Върховен Съд. Д.Пр) Това е ключът за придаване на стабилност на закона и потвърждаване на
историята.  Например,  най-важното  решение  на  Върховния  съд,  което  се  изучава  напрегнато  в
юридическия  университет  е  делото „Марбари срещу Месисън.“  Никъде  в  Конституцията  отците-
основатели не дали правото на Върховния съд да проверява дали законите, изработвани в  Конгреса
съответстват на Конституцията или не. Върховният съд е придобил това право като резултат от това
прочуто съдебно дело. 

Днес никой не се съмнява във властта на Върховния съд да извършва юридическа проверка на
новите закони, от която той се е възползвал с драматично отражение хиляди пъти след това дело.
Даже първокурсникът в юридическия университет би предпочел да защитава тезата за валидността на
делото „Марбари срещу Месисън,“ защото защитаването на противната теза очевидно му се струва
неизгодна  поради начинът,  по  който това  правило се  е  утвърдило толкова  добре  чрез  дългата  си
история на приемане и приложение. Следователно защо трябва да се тревожа, както правех преди, че
мога да бъда обвивен в безмозъчно вървене след тълпата, приемайки Христос? И защо да се боря
толкова много с идеи за Бога, след като не съм се усъмнил в юридически принципи, които са в сила от
много по-малко време,  отколкото учението,  което беше демонстрирано пред очите ни в живота и
влиянието на Дърводелецът от Назарет? 

След като трябваше да взема решение относно изумителното твърдение, че Христос е Бог, аз бях
поставен в ъгъла и всички пътища за отстъпление бяха блокирани, защото нямаше възможност да се
върна обратно в удобната позиция в средата на игрището, където можех да твърдя, че той е велик
морален учител. Ако той не е Бог, той е нищо и въобще не може да е велик морален учител. Защото
това, което той е поучавал включва твърдението, че той наистина е Бог. А ако той не е Бог, само това
единствено  изречение  би  трябвало  да  го  класифицира като  най-чудовищният  лъжец на  всички
времена – сваляйки го веднага от всеки възможен морален пиедестал.

Разбрах, че не мога да го приема на някакво по-долно ниво, само поради това, че така е по-лесно,
по-малко обезпокоително за моя интелект и предявява по-малки изисквания към моята вяра и по-
малки предизвикателства към моя живот. Ако направех това, щях да използвам християнството там,
където то ми помага да подкрепя  моите собствени представи и щях да го пренебрегвам, когато то
влиза в конфликт с тях.

Внезапно осъзнах, че има по-малко ерес в пълното отхвърляне на Христос, в отказа ни от него,
защото го считаме за бълнуващ лунатик (както казва Луис), отколкото в превръщането му в нещо,
което той не е бил (и не е). Исус е казал: „Вземи всичко  ,   или нищо  .“ Ако трябваше да вярвам в Бога,  
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аз трябваше да приема Христос такъв, какъвто той се е разкрил,   а не такъв, какъвто аз може би искам  
той да е.

Двамата с Пати решихме в четвъртък вечерта да отидем в пристанището на Буутбей. Там, на
стълбите на градската библиотека имаше вечерен концерт на един оркестър, който беше уважавана и
колоритна институция през летния сезон в Нова Англия. Музиката приличаше на музиката на Артур
Фидлер така, все едно че някой драска с нокът по черна дъска, но на нас ни хареса.

Свиреха всякакви музиканти – от едно малко момче на възраст не повече от 12 години, което
свиреше на тромпет, до едно хубаво девойче с плитки, което свиреше на барабани, лицето й беше
обсипано с акне и беше облечено в пъстра рокля, която скриваше коленете й, както и един мъж на 80
или повече години, с чисто бяла коса, с набръчкано и сериозно лице, облечен с дочен комбинезон,
който свиреше на бас-тромбон. Оркестърът се състоеше от 15 музиканти, които се бяха подредили в
една линия на дървените стъпала на бялото, обшито с дъски здание. Стъклата на неговите високи
прозорци бяха гравирани с вековни вихри и мехурчета, които блещукаха в светлината на два големи
прожектори.

Това  представляваше  претворяване  на  живо  на  рисунка  на  Норман  Рокуел,  публикувана  в
„Сатърдей  ивнинг  пост“  (Коментар:  Норман  Рокуел–  1894-1978  е  бил  наречен  „Дикенс-ът  на
художниците.“  Рисувал  топли  и  хумористични  картини  от  живота  на  Америка,  помествани  в  реклами,
афиши,  календари и книги.  В  продължение на  40 години помествал картини в  „Сатърдей ивнинг  пост“),
безценно  парченце  от  богатството  на  Америка,  неповредено  и  недокоснато  от  онова,  което
съвременното общество нарича с името „прогрес.“ Имаше туристи, излегнали се на зелената ливада,
деца, които ближеха захарен памук на пръчка и много граждани, за които концертът беше главното
събитие на седмицата.

Звуците на песента “As the Saints Go Marching In” се смесваха със свежия мирис на сол във
вечерния въздух.  Докато разглеждах лицата  на хората в  тълпата,  нещо в тях ми се стори съвсем
различно. Всеки от тях, включително децата с лепкавия захарен памук по бузите им, ми изглеждаха
като личност, като конкретно човешко същество, като дете на Бога. Преди аз винаги виждах тълпата
като размазано петно, като струпване на хора, смесени в една неопределена мозайка. Може би това
ново виждане дойде от един друг откъс от книгата на Луис, откъс, който накара много от любимите
ми политически идеи да се разпилеят като кегли, ударени от перфектен удар с топката.

Безсмъртието направи другата разлика, която между впрочем имаше връзка с разликата между
тоталитаризма и демокрацията.  Ако хората живеят само 70 години, тогава държавата или нацията,
или цивилизацията, които могат да съществуват 1000 години, са по-важни от отделния човек.   Но ако  
християнството е  истина  ,    тогава  отделният човек  не  само  е  по-важен,  а  е  несравнимо по-важен,  
защото той живее вечно  , а продължителността на живота на държавата или цивилизацията, сравнен с  
неговия живот   е само един миг  .

Оказва  се,  че  даже  най-незначителният  човек  е  по-важен  ,    отколкото  държавата  или  нацията  !
Трябваше да дишам дълбоко, след като осъзнах това. Като консерватор и привърженик на Джеферсън
аз винаги бях считал, че държавата съществува само за да служи на отделните хора и е създадена и
поддържана единствено със съгласието на отделния човек. Това, което се беше случило с мен беше
очевидно:  всеки  човек,  който  работи  известно  време  в  правителството  се  превръща  до  известна
степен в „защитник на ролята на държавата“ и самоотвержено защитава държавните институции,
често пъти – на всяка цена. По този начин върховното място на отделния човек в схемата на нещата
постепенно  и  неусетно  се  превръща  в  подчинено  на  държавата.  Например,  законодателството,
изграждано на принципа „закон и ред“ има за цел да поддържа стабилността на държавата – даже ако
за постигането на тази цел бъдат потъпкани правата на някои хора.  Тогава, колкото и трудно да ми
беше да „смеля“ това,    аз  трябваше да призная,  че  правата на д-р Даниел Елзберг бяха по-важни  
отколкото запазването на държавните тайни. (Коментар: Ето, така се стига до разкаянието. Д.Пр)

Политическите убеждения, които бях натрупал от четенето на Лок (Коментар: Джон Лок – (1632-
1704),  английски  философ  и  лекар,  считан  за  един  от  най-влиятелните  мислители  от  епохата  на
Просветлението и за „баща на класическата консервативна, републиканска и либерална теория.“ Оказал е
влияние  върху  Волтер,  Русо,  както  и  върху  американските  революционери,  както  и  върху  текста  на
Декларацията за независимостта на САЩ. Д.Пр.)  и Джеферсън притежаваха доказани и приспособими
ръководни принципи, които бяха обект на регулиращи приспособявания, когато „правителствените
кризи“ изискваха това и се огъваха под напора на ветровете в съответния момент.  Но ако Христос е
реален,  ако  фундаменталното  решение  да  повярвам  в  него  вече  е  взето,  тогава  аз  се  изправям
директно пред същността на самия живот и не трябва да действам лекомислено. 

Трябваше ли Христос да промени представата ми за живота – и представата ми за моя ближен, за
моя враг, за моя приятел, както и за непознатия – и то толкова драстично? Зави ми се свят. Може би
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това беше музиката и носталгията на момента, бягството от останалия свят, което човек намира в
пристанището Буутбей, в щата Мейн? Дълбоко вътре в себе си знаех, че в мен работеха сили, които
изискваха аз да преосмисля всяка подробност от живота си. 

Когато се върнахме във вилата, съмненията относно мотивите ми продължаваха да ме измъчват.
Дали търсех безопасно пристанище по време на бурята, някакво временно укритие? Това ли се случи
с мен, когато излязох вечерта от дома на Том Филипс? Въпреки стрелата, която достигна до сърцето
ми и въпреки пробуждането ми на крайбрежието в Мейн за невероятното осъзнаване за Исус Христос,
дали по някакъв начин не гледах на религията като на  усилие в предсмъртния си час да спася себе си,
докато всичко друго в моя свят се сгромолясва?

Дали се надявах,  че Бог ще запази непокътнат моя свят? Предположих, че тези съмнения са
основателни. И наистина, много хора биха ме обвинили, че бягам от отговорност в момент на беда.
Но мога ли да взема решение, основавайки се на това как другите хора ще оценят това решение?

Не,  аз  знаех,  че  за  мен  моментът  беше  настъпил:  не  можех  да  се  изплъзна  от  отговора  на
централният въпрос,  който Луис (или Бог)  ми беше задал пределно ясно.  Щях ли да приема без
никакви уговорки Исус Христос като Господ в моя живот?  Този въпрос беше като врата пред мен.
Нямаше друг начин да мина през нея.  Или трябваше да мина през нея или щях да остана отвън. С
отговори като „Може би“ или „Имам нужда от повече време“ аз просто щях да се самоизмамвам.

И колкото повече нещо настояваше да отговоря на този въпрос, толкова повече аз не се тревожех
от странният изразът „приемам Исус Христос.“ В началото този израз ми се струваше лицемерно
набожен и тайнствен, като езика на зилот (Коментар: Зилотите са били ревностни евреи от времето на
Исус, които са воювали против Римската власт над Палестина, защото са я считали за несъвместима с
монотеистичната еврейска вяра в Бога. Д.Пр.) или като някаква формулировка от вида на черната магия.
Но „да приема“ не означаваше нищо друго освен „да вярвам в“? Вярвах ли аз в това, което беше казал
Исус? Ако вярвах, ако приемах тези неща с вяра или разсъждавайки, или и по двата начина, тогава аз
приемах Исус. В това нямаше нищо мистично или магьосническо и в това приемане не оставаше
никакво място за „резерви.“  Аз или вярвах  ,    или не вярвах   – и вярвах във всичко, или не вярвах в  
нищо. Търсенето, което започна през тази седмица на крайбрежието в Мейн, докато размишлявах, не
беше толкова важно, колкото си мислех тогава. То просто ме върна при мястото, където се намирах,
когато казах на Бога „Вземи ме,“ в онзи момент на предаването ми на тесният селски път пред дома
на Филипс. Това, което проучвах толкова внимателно през цялата седмица, отвори пред мен малко по-
широко  вратата  към  един  нов  свят,  в  който  аз  вече  бях  направил  моите  първи  нестабилни  и
клатушкащи се стъпки.  Една седмица на обучение на крайбрежието в Мейн едва ли щеше да ме
направи годен, даже в съвременната реактивна ера, но подобно на Одисей аз имах усещането, че бях
изминал хиляди мили. 

И така, рано в петък сутринта, докато седях сам и гледах към любимото морето, думи, които не
бях сигурен дали можех да разбера или да кажа, излязоха по естествен път от устните ми:  „Господи
Исусе, аз вярвам в Теб и Те приемам. Моля Те, влез в живота ми, който посвещавам на Теб.“

През тази сутрин, с тези няколко думи, докато соленото море се вълнуваше, в умът ви дойде
увереност, която беше съизмерима с дълбочината на чувствата в сърцето ми. Дойдоха и други неща:
сила и ведрина, едно чудесно ново уверение за живот, една нова представа за самия мен и за света
около мен. През това време усетих как старите страхове, напрежението и ненавистта ме напускат.
Отново  оживях за  нещата,  които преди  това  никога  не  виждах;  все  едно че  Бог  изпълваше една
празнотата в мен, за която от дълго време нямах никаква представа, че съществува, като я напълни
догоре с изцяло нов вид съзнание.Написах на Том Филипс и му разказах за стъпката, която направих,
благодарих му за изпълнената му с обич загриженост към мен и го помолих да се моли за дългото ми
и трудно пътуване, което усещах, че ми предстои.

Даже и в най-смелите си мечти не бих могъл да си представя какво щеше да се случи  по време
на това пътуване. Колко удачно е, че Бог не ни позволява да виждаме в бъдещето.

Глава 10

Завръщане във Вашингтон

В 7:30 сутринта чух звука от движението на автомобилни гуми по чакъла отвън край
дома ни в  МакЛейн.  Когато отворих предната врата  за  да  поздравя шофьорът на нашата
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адвокатска фирма, мирисът на крайбрежието в Мейн изглеждаше като спомен от далечното
минало. Беше понеделник сутринта и трябваше да отида на работа.

Стоктън Вон  Блек ме озари с широка усмивка: „Добро утро, г-н Колсън. Радвам се, да ви
видя отново.“ Стоктън винаги беше весел, но никога по-рано не бях забелязал такава топлота
и любезност в очите му. Поради претовареността си, в отговор аз обикновено успявах само
да демонстрирам лошото си настроение. Докато той влизаше с колата в града установих, че
го питам за живота му и за семейството му. Освен това забелязах колко зелени и красиви бяха
дърветата  и  храстите  от  двете  страни  на  Джордж  Вашингтон  Паркуей  (Коментар:  40  км.
магистрала по южния бряг на реката Потомак,  която започва от планината Вернон и стига до Ленгли.
Д.Пр.) и колко ясно и синьо е небето. Контурите на града внезапно се появиха пред нас,
когато  направихме  големия  завой,  вървейки  покрай  реката  Потомак:  белият  мрамор  и
стъклата на сградите блестяха на слънчевата светлина, а величественият купол на Капитолия
се издигаше на върха на един хълм като театрален декор.

„Колко красива е тази гледка, нали, Стоктън?“ казах аз и след това забелязах озадаченият
израз на лицето на шофьора, когато той погледна към мен в огледалото за задно виждане.
Гледката беше абсолютно същата, която виждахме всяка сутрин в продължение на месеци, докато
Стоктън ме откарваше до офиса ми. Когато навлязохме в зоната на усиления автомобилен трафик и
пътувахме броня до броня, аз прегледах целия „Вашингтон Пост“ без нито едно скверно избухване.
Ако насладата от зелените дървета и от силуета на града на фона на небето бяха необичайни за мен,
то  липсата  на  поне  едно  оплакване  от  този  вестник,  придружено  от  гневно  стискане  на  юмрук
наистина беше признак за промяна. Даже хората в предверието на сградата на моя офис изглеждаха
приятелски настроени,  вероятно защото аз  за  пръв път наистина  погледнах към тях.  Човек може
почни  винаги  да  забележи някоя  високопоставена  личност  в  този  град  на  властта  и  протокола  –
непоколебимият вървеж и аурата на добре усвоена важност, докато минава не виждайки през тълпата,
сигнализират за важността на проблемите, които той носи на плещите си. Обикновено считах, че съм
си отпочинал след някоя едноседмична ваканция и че тя ме е заредила с нова енергия и с позитивна
настройка, но сега знаех, че гледната ми точка е много по-различна от преди – преди Уотъргейт и
преди всяко друго събитие, за което мога да си спомня.

Една сутрин, по-късно през същата седмица Холи ми се обади по вътрешната телефонна линия:
„Тук е Дъг Кои. Иска да се срещне с вас, но не иска да ми каже кой е. Може би е някой репортер; тези
хора наистина се считат за много важни.“ Спомних си, че Том Филипс ми беше казал, че мъж на име
Кои ще се свърже с мен. Този човек наистина не си губеше времето; Том едва ли беше успял вече да
получи писмото ми. Като всички секретарки във Вашингтон, Холи беше обучена да ме защитава и
предпазва, затова искаше да го отпрати и ми каза: „Ще се напъхате в нещо, ако не го отпратя.“ Искаше
ми се да й кажа, че аз вече съм се „напъхал в нещо.“  

Дъг Кои влезе в кабинета ми така, все едно че с него се познавахме от години. Поздрави ме с
широка  приятелска  усмивка  и  ме  прегърна  през  рамото  още  преди  да  го  бях  поканил  да  седне.
„Прекрасно, просто прекрасно е това, което Том ми разказа за вас,“ каза той. Ние, родените в Нова
Англия,  по природата си сме предпазливи към напълно непознатите хора.  Обикновено използвам
първите няколко минути при всяка първа среща с непознат човек, за да преценя бавно как да се държа
с  него  и  поддържах  някакъв  повърхностен  разговор,  докато  съставя  пълната  си  преценка  за
посетителя -  това прилича на поведението на домашно куче, което обикаля около новото животно в
съседния двор. Но през тези първи няколко минути Дъг разчупи тези обичайни любезности, хвърли
смачкания си дъждобран на масата в ъгъла, тръшна високото си над 1,85 тяло в едно от кожените ми
кресла, провесвайки един от краката си на облегалката му и продължаваше да се усмихва.

Докато си говорехме аз видях, че той е удивително красив мъж с късо подстригана черна къдрава
коса, с тъмни игриви очи, с блестящо бели зъби и винаги с тази мигновена и заразителна усмивка.
Само за няколко минути разбрах, че това е същото излъчване и непретенциозност, която усетих и в
Том Филипс. „Том ми се обади и – надявам се, че нямаш нищо против – ми прочете писмото ти до
него.“ Дъг Кои внимателно следеше как ще реагирам. Помислих си: „Всъщност имам против,“ но в
очите му имаше такава доброта, че желанието ми за съпротива започна да се разтопява. „Толкова е
хубаво, че това се случи по този начин,“ каза Дъг с топлота, която изпълни стаята.

Помислих си:“И все пак, това, което се случи, е между мен и Бога.“ Вие не разговаряте за такива
неща, още по-малко с хора, с които току-що сте се запознали. Но Дъг Кои внезапно започна да не ми
изглежда като непознат. Докато разговаряхме аз научих, че Дъг е дошъл във Вашингтон със сенатора
Марк Хетфийлд, един стар негов приятел от студентските им години в университета „Уиламети“ в
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Орегон. Сега Дъг работел с една молитвена група във Вашингтон, в която бившият сенатор Франк
Карлсон от Канзас бил основният организатор.  Аз би трябвало да познавам Дъг,  който от години
обикалял в Сената. Но аз не го познавах. Въпреки това се чувствах така, все едно че винаги съм го
познавал. Скоро установих, че изпитвам нарастващо вълнение относно това, което ми се случи на
пътя край къщата на Том и последвалото интелектуално търсене във „вилата-скривалище“ в Мейн. „И
така, Дъг, аз помолих Христос да влезе в живота ми, без никакви ограничения.“

Това беше първият път, когато разказах за решението си да приема Христос като мой Господ пред
друг човек и думите ме слисаха със своята необичайност. Усмивката на Кои се разшири и очите му
заблестяха, когато аз повторих думите: „Това е толкова вълнуващо, просто е страхотно...“ После Дъг
смени  темата  на  разговора  ни.  „Сигурно  искаш  да  се  срещнеш  със  сенатор  Хюджис.  Харолд  е
страхотен християнин.“ Аз се засмях. „Харолд Хюджис няма да иска да се срещне с мен. От това
което съм чувал, той счита, че за Америка аз съм напаст номер едно. Той е противник на войната,
противник  на  Никсън,  противник  на  Колсън  и  двамата  с  него  не  бихме  могли  да  бъдем  на  по-
раздалечени политически позиции, отколкото сме.“ „Сега това няма никакво значение,“ продължи Дъг
с неотслабващ ентусиазъм. „Ти ми казваш, че поради това, че съм приел Христос, Харолд Хюджис
просто хей така ще поиска да ми бъде приятел?“ Поклатих невярващо главата си. „Чък, почакай и ще
видиш. Почакай и гледай. Ти ще имаш братя навсякъде в този град, стотици на брой, мъже и жени,
които ти не познаваш, но те най-искрено ще искат да ти помогнат. Някои от тях знаят, че сега съм при
теб и се молят за теб.“

Погледнах към Дъг. В продължение на месеци аз се сражавах с армията на следователи на Кох, с
комисията  на  Ървин,  с  дузина  други  комисии  в  Конгреса,  които  се  бяха  присъединили  към
грандиозното представление Уотъргейт, плюс орди от журналисти и с 90 % от елита във Вашингтон –
или поне така изглеждаше.  През тези дълги месеци никой даже веднъж не ме попита дали имам
нужда от нещо –   не ме попитаха даже старите ми приятели от Белия дом  . А сега Дъг ми казваше, че  
някакви напълно непознати хора са загрижени за мен. Тази идея почти парализира мозъка ми.

После Дъг предложи да се помолим заедно на бюрото ми. В началото си помислих какво биха си
казали родителите ми, ако някой от тях сега влезе през вратата. Но Дъг беше толкова естествен и
спокоен, че и аз се отпуснах. Той благодари на Господа, че ни е свързал един към друг с връзката  на
приятелството и ни е позволил да опознаем неговата любов. Аз се запъвах и заеквах докато се молех;
тогава за пръв път в живота си се молих гласно заедно с някой друг човек. После новият ми приятел
ми даде едно копие от превода „Филипс“ на Новия Завет, на което беше написал: „На Чарлз –  По-
добре е да се провалиш, вярвайки в кауза,    която накрая ще спечели  , отколкото да спечелиш в кауза,  
която  накрая  ще  се  провали –  Бог  да  те  благослови!  Дъг.  Мат.6:33“  Как  тези  думи  щяха  да  ме
спохождат и да ме водят в идващите дни!

Дъг  пооправи  измачкания  си  дъждобран,  стисна  ми  ръката,  продължително  ме  погледна
разбиращо в  очите  и  след  това  си  замина  толкова  бързо,  както  беше дошъл,  казвайки  радостно:
„Довиждане, братко.“ Заедно с него си замина и присъствието, и топлотата, която изпълваше стаята
ми. Боядисаният ми в бяло кабинет отново изглеждаше като безплоден и студен офис на бизнесмен.
„Е, ти прекара доста време с него. Кой е той, Чък?“ Със скръстени ръце Холи застана в рамката на
вратата, леко разтревожена от това нахлуване без покана в нашия натоварен работен график. Аз не
бях осъзнал, че беше изминал повече от един час. „Един приятел, Холи – добър приятел. Той ще идва
често, надявам се. Да, той ще идва, сигурен съм.“

Това имаше предвид Дъг когато каза, че аз имам непознати приятели в този град. На следващия
ден  помощник-секретарят  на  Сената  Къртис  Тар,  който  преди  беше  президент  на  университета
„Лоуренс,“ но Никсън го доведе във Вашингтон, една силна личност, на която се възхищавах много,
въпреки че го бях срещал само веднъж, ми се обади по телефона и ми каза: „Чък, само ми се обади,
ако имаш нужда да направя нещо за теб. Аз съм с теб навсякъде. Просто имай предвид това.  В мое
лице  имаш един приятел.“  Бях толкова  изненадан,  че  не  знаех  как  да  отговоря.  Някои  от  моите
някогашни колеги от администрацията на Никсън,    даже хора,  които аз бях назначавал на техните  
високи постове  ,  станаха много дистанцирани от мен,  когато  обвиненията  се  увеличиха  .  Хората  в
политиката  винаги  следят  внимателно  с  кого  контактуват  и  грозните  петна  на  Уотъргейт  бяха
разпръснати с „голямата баданарка“ върху много странични зрители. Въпреки това, през следващите
дни хора, които аз едва познавах не се притесниха да се съюзяват с мен, като всеки от тях казваше
едно  и  също:  „Като  братя  в  Христос  ние  стоим  заедно.“  С  изумление  открих,  че  навсякъде  в
правителствената администрация имаше истинско християнско подземие.

Моралната подкрепа не би могла да дойде в по-подходящо време,  тъй като моето откровено
говорене в защита на Президента ме беше превърнало в главна мишена на повече от 40 юристи,
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повечето от които либерали и демократи, завършили с отличие Харвард, които сега бяха членове на
комисията  на  проф.  Кокс.  Една  вечер  Дейв  Шапиро  и  Джъд  Бест  от  нашия  офис  спокойно  ми
съобщиха  новината:  голямото  жури,  което  разследваше  проникването  в  кабинета  на  психиатъра
Елзберг  щяло  да  изслушва  доказателство,  свързано  с  мен.  Тогава  аз  им  предложих  нещо,  което
изглежда невероятно наивно: „Нека да се срещнем с тях. Позволете ми да им кажа какво всъщност се
случи.“ Шапиро каза: „Добре, ако си сигурен, че искаш да направиш това, но общоприет принцип е
човек  да  стои  на  една  миля  разстояние  от  голямото  жури,  когато  се  е  превърнал  в  мишена;
единственото, което ще  направиш, е да им дадеш още информация, която те ще използват против теб
по-късно     по време на...“ Дейв спря и аз довърших изречението вместо него, „Процеса. Добре, Дейв –
аз разбирам, но никога няма да съм щастлив, ако не се опитам. Дай ми шанс да свидетелствам и ще
видиш, че няма да има никакъв процес.“ (Коментар: Наистина удивителна е била наивността на Колсън.
Той  си  е  представял,  че  политическите  му противници  са  търсели  истината!  Свещена  простота.  Те  са
търсели начин как да го разпънат на кръста с всичката отмъстителност, на която сме способни ние, хората.
Д.Пр.)  Дейв, Джъд и аз пожелахме да бъдем изслушани от комисията. След една седмица или малко
повече ние се изкачихме до 6-я етаж на Съдебната палата, влязохме в един слабо осветен коридор и
минахме покрай големи заплашителни табели, които предупреждаваха: „На обикновените граждани и
на персонала на медиите е забранено да преминават отвъд това място“ и влязохме в стаи с голи стени,
където заседаваше специалното голямо жури за  Уотъргейт.  Почакахме в една  стая,  докато Уилям
Мерил,  блестящият  помощник  на  Специалният  прокурор,  запозна  накратко  голямото  жури  с
доказателството, което можеше да се очаква от Чарлз Колсън. Веднъж вече се бях срещал с Мерил,
любезен мъж на около 50 години, по време на една среща в неговия офис, понеже той беше кандидат
за  член  на  Конгреса  от  страна  на  демократичната  партия  в  Мичиган  и  за  щатски  шеф  на
предизборната кампания „Робърт Кенеди за Президент“ и неговите политически симпатии очевидно
не съвпадаха с моите.

Докато се разхождах неспокойно в стаята, аз си припомних това, което бях учил в университета
за  свидетеля,  който  се  явява  пред  голямо  жури  –  той се  явява  сам,  без  съветник  пред  около  23
граждани,  подбрани  от  обществото.  Единствената  задача  на  голямото  жури  е  да  реши,  дали
доказателството, представено от държавното обвинение е достатъчно, за да подкрепи обвиненията
против даден човек и по този начин да бъде гарант за справедливостта на съдебния процес. На теория
целта е голямото жури да защити отделния човек против безразсъдното или своенравно обвинение. 

Най-после от една вътрешна стая при нас дойде млад мъж и ми направи мълчалив знак да го
последвам. Минах през някаква рамка, която изглежда беше уред за откриване на метални предмети,
после минах покрай един полу-заспал униформен охранител, който седеше в един стол край вратата и
влязох в зала № 2 на Голямото жури. От дясната страна имаше пейка, която приличаше на маса, на
която седяха двама млади помощник прокурори. Веднага пред мен беше поставена една малка маса с
микрофон, която очевидно беше предназначена за свидетеля. Край нея седеше стенографка, чийто
ръце бяха поставени върху клавишите на малка черна стенографска машина. В дъното имаше 6 реда
столове, по 6 стола във всеки ред, като всеки следващ ред беше малко издигнат над реда пред него. С
прималяло сърце можах да преброя само 3 белокожи лица сред 23-мата представители на гражданите
на Окръг Колумбия. Чернокожите съвсем не бяха привърженици на Никсън.

Уилям Мерил стоеше облечен с риза пред голямото жури и ми приличаше на учтив учител, които
говори на учениците си. „Ако сте готови,“ каза той, усмихвайки се и гледайки през очилата си, „ние
можем  да  започнем  да  разпитваме  г-н  Колсън.“  Председателят  на  голямото  жури  водеше
произнасянето на клетвата, с която се заклех и Мерил се обърна към мен. „Ще трябва да ви кажа за
протокола, че вие сте тук пред това голямо жури, което разследва възможността за нарушения на
федералния  закон,  свързан  с  проникването  в  кабинета  на  д-р  Фийлдинг  в  Лос  Анджелис.  Д-р
Фийлдинг  е  бил  психиатър  на  Даниел  Елзберг.  Мисля,  че  освен  това  трябва  да  ви  кажа,  че  от
доказателство,  което  голямото  жури  чу,  вие  сте  вероятен  обвиняем  за  нарушението  на  някои
криминални закони, свързани с този случай и че поради това имате правото да се възползвате от
Петата поправка, когато отговаряте на всеки въпрос, който може да ви бъде зададен и че всеки от
отговорите, които дадете тук могат очевидно да бъдат използвани против вас...“ *

Под ризата си усетих как по тялото ми започнаха да се оформят студени капчици пот. Протегнах
се да взема малката картонена чаша с вода на масата, но установих, че ръката ми трепери толкова
силно, че не бих могъл да я вдигна, без да направя очевидна моята нервозност. Мерил се обърна,
усмихна се на голямото жури и след това продължи: „Освен това аз разбрах и това трябва да стане
известно на голямото жури, че ако не греша, вие сте тук по ваша лична молба. Разбрахте ли това което
казах и дали точно се изразих?“ „Г-н Мерил, напълно разбирам това което казахте и съм тук по моя
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собствена молба, защото още от самото начало усещах, че би трябвало да кажа това, което знам за
тези събития, така както мога,“ отговорих аз.

С облекчение чух, че собствените си думи идващи от високоговорителя, са твърди и ясни. Поне
гласът ми не ме беше предал. След като Милър зададе предварителните въпроси на които отговорих:
име и житейска кариера, когато стигнах до работата ми в Белия дом и описах това, което правех за
президента, един от младите мъже на масата край Милър му подаде една бележка и аз изчаках, за да
започне задаването на основните въпроси. Той започна: „Спомняте ли  да сте разговаряли някога с г-н
Магрудер,  че  сте  придобили  100  000  писма,  които  сте  използвали  в  първичните  избори  в  Ню
Хемпшир, за да се опитате да убедите демократите да гласуват за Кенеди?“

Този въпрос нямаше нищо общо със случая с Елзберг и аз се надявах, че видимо не изглеждах
толкова зашеметен, колкото се почувствах. През всичките тези месеци от началото на разследването
за Уотъргейт никой никога не ме беше питал за тази история с изпращането на писмата по пощата и за
нашият таен опит да извадим на показ Едуард Кенеди,  да го принудим да обяви или да разкрие
желанието си да се кандидатира за президент.  Това беше един от „мръсните номера“ на изборната
кампания на старомодната политика, за който аз наистина бях отговорен.

* Бележка на редактора: Всички въпроси и отговори в този разпит са взети от официалният
протокол за работата на голямото жури.

Опитах се да събера мислите си. Аз бях подготвен да разкажа всяка подробност за всичко, което
знаех за случая Елзберг, но не бях мислил за тези писма, свързани с Кенеди. Въпреки това отговорих
вярно на всеки от въпросите на Мерил, понеже бях наясно, че семейство Кенеди бяха уважавани от
огромното болшинство от чернокожите хора в Окръг Колумбия. Ако този въпрос ми беше зададен, за
да ме принуди да се защитавам, той постигна целта си.  Сутришният разпит беше посветен почти
изцяло на кампанията през 1972,  на други случаи,  които не бяха свързани с Елзберг и на моето
отношение към семейство Кенеди.  Мерил продължаваше да  ме притиска:  „Има ли ли сте някога
някаква информация или предположение за  някакво усилие да се  наемат отделни хора или група
хомосексуалисти, които демонстративно да подкрепят МакГовърн?“ „Не, господине,“ протестирах аз,
докато един от младите хора на Мерил поклати невярващо главата си, което предизвика очевидно
задоволство в няколко от членовете на журито.  В това широко разпространено твърдение нямаше
даже капчица истина. Помощниците на Мерил постоянно променяха посоката на разпита, като всеки
път се конкурираха помежду си да ми задават най-трудния и притеснителен въпрос. Имах усещането,
че съм изправен пред една стена от гневни лица.

По време на прекъсването за обяд Шапиро и Бест се постараха много да подкрепят падналият ми
дух. Едновременно бях гневен и обезсърчен;  през целите два часа, които бях прекарал в залата на
голямото жури, едва ли имаше поне един въпрос, който да е свързан със случаят, за който се явих да
свидетелствам.

След като Шапиро поговори с Мерил, разпитването се фокусира върху случаят, заради който се
бях  изправил  пред  голямото  жури  –  случаят  с  проникването  в  кабинета  на  психиатъра,  който  е
лекувал  Елзберг.  Докато  Милър  се  занимаваше  с  всяко  от  доказателствата,  за  повечето  от  които
самият аз доброволно бях разказал, интересът на членовете на голямото жури отслабна. Забелязах, че
няколко  от  тях  четяха  вестници.  Една  много  пълна  жена  в  опъната  бяла  униформа  на  домашна
прислужница,  която седеше на първия ред,  от време на време задремваше и главата й клюмваше
напред, а брадичката й се опираше в гръдната й кост. Точно когато си мислех, че съм казал нещо
много важно се оказваше, че тя е стигнала до долната граница на своето клюмване и в залата се
чуваше сподавен смях. Друг мъж, който седеше на втория ред, се бореше да остане буден и стенеше
шумно, когато се прозяваше. По едно време Мерил успя да привлече вниманието им: „Казвали ли сте
някога  на  някой човек,  че  сте  имали желание  да  боядисате  Елзберг  с  черна  боя?“  Простенвайки
мълчаливо,  аз  признах,  че веднъж бях използвал  тази  фраза  в  една  записка.  Беше безполезно да
обяснявам, че аз не влагах расистки смисъл в това; задавайки този въпрос,  Мерил просто трупаше
точки в очите на чернокожите членове на журито. 

На следващият ден разпитът представляваше почти пълно повторение на това представление,
въпросите  бяха  също  толкова  остри,  а  опитите  ми  да  изясня  проблема  бяха  преиначавани  при
писането  на  протокола.  След  като  отмина  интереса  от  моето  появяване,  много  от  членовете  на
голямото жури или си заминаваха по средата на заседанието или спяха безсрамно.

Същата вечер Шапиро, Бест и аз стигнахме до извода, че трябва да прекъсна с доброволните си
появявания.  Каквото и да кажех,  то вероятно нямаше да ми помогне пред голямото жури. Мерил
знаеше фактите и или щеше да препоръча да ми бъде повдигнато обвинение, или не. И наистина, два
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дни след това Мерил се обади на Шапиро и му каза: „Ние ще повдигнем обвинения против вашия
клиент, вероятно следващата седмица.“

Късно същият следобед седях сам в моя офис и гледах мрачно през прозореца. Как щях обясня
това на Пати и на децата? Петното на отхвърлянето вечно щеше да е  върху тях.  Колкото и да е
странно, бяха изчезнали страховете, които имах в началото на лятото. Щеше да има съдебно дело и
ако го загубех, можеше да отида в затвора. Но по някакъв начин тази мисъл, колкото мрачна и черна
да беше тя, вече не ми изглеждаше, че ще бъде краят на живота ми.

Най-много ме безпокоеше вътрешното убеждение, че събитията се движеха неумолимо напред,
че горчивината и гневът сега имат тенденцията да наклонят везните на правосъдието и че нямаше
начин, чрез който да мога да върна обратно нахлуващата приливна вълна.  Злото на моята гордост
беше извадено на показ през онази вечер с Том Филипс, но процесът на убиването на егото ми все
още продължаваше. Точно в този момент Дъг Кои нахлу в кабинета ми със своето обичайно „Здрасти,
братко – просто минавах тук наблизо.“ Чувството му за избор на правилния момент да се появи беше
свръхестествено. Той винаги пристигаше, когато духът ми имаше най-голяма нужда от повдигане.
Докато му обяснявах да очакваното обвинение,  което ще ми бъде повдигнато,  Дъг ме слушаше с
нарастваща загриженост. „Трудно ти е, Чък, наистина е трудно,“ каза той. После имаше един период
на тишина. После той продължи: „Това, което наистина е важно е не онова, което г-н Кох или Бил
Мерил мисли или прави, важно е това, което знае Бог. Той знае греховете ти; знае и моите грехове. И
той винаги е готов да ни прости. В това се състои красотата да имаш любящ Отец. Можеш да бъдеш
откровен с Бога, независимо от това, което си направил.“

Докато говорехме, истината в гледната точка на Дъг стана ясна.  Бог не обещава да ни спести
болката или наказанието, което идва като последица от нашите грешки, но той винаги ще ни прощава,
ще ни обича и ще ни дава силата да преминаваме и през най-трудните изпитания . Мъдрите мисли на
Дъг и нашите молитви повдигнаха моя дух.

Въпреки това, през следващите дни аз научих колко е трудно на новоповярвалият християнин да
обърне  себе  си  изцяло  към  Бога  .   Ежедневната  молитва  и  изучаването  на  Библията  помагаха,  но
старото  его  продължаваше  да  се  съпротивлява:  старото  его  и  гордостта  умират  трудно.  Аз  се
безпокоях за това какво ще си помислят другите хора за повдигането на обвинение към мен и как бих
могъл да докажа невинността си пред моите приятели? Обвинението е постоянен белег, каквото и да
се случи по време на процеса. Имаше и моменти, в които аз просто бях изплашен.

Но вътре в мен се случваха забележителни неща. Вече не бях толкова враждебен и язвителен към
противниците си. По време на едно парти със стари приятели от Белия дом внезапно се почувствах
неудобно, когато другите започнаха да нападат Джон Дийн. „Той ще трябва да живее сам със себе си,“
отговорих аз меко. Пати ме погледна изненадана. Преди самото споменаване на  неговото име беше
достатъчно за да се изчервя и да заговоря ядосано. Открих, че вече не мога да намразвам толкова
лесно и бързо, както правех в миналото.

Междувременно Дейв Шапиро се убеди, че ние с него сме твърде близки приятели, за да може да
ме защитава в съда. Възникваха и етични въпроси, тъй като прокурорите дадоха знак, че Шапиро,
който в миналото веднъж се беше срещал с Хауард Хънт, може да бъде призован като свидетел в
процеса. След няколко дълги разговори ние решихме да намерим някой опитен адвокат, който да ни
помага, ако случаят стигне до съдебен процес. И двамата стигнахме до съгласие за нужния човек –
Джим Клеар, старши партньор в една престижна адвокатска кантора в Бостън. Двадесет години по-
рано  Джим  беше  млад  дубльор  на  Джо  Уелч,  хитрият  стар  съдебен  защитник,  чийто  груби  и
язвителни забележки го превърнаха в герой по време на процеса „Армията срещу Мак Карти.“ През
годините Джим Клеар си беше спечелил репутацията на един от най-способните съдебни адвокати в
страната, толкова ловък и предпазлив, колкото и неговия някогашен наставник.

Преди да се съгласи да се заеме с този случай, Джим настоя за научи всичко. Той прекара два
дни, разпитвайки мен и Шапиро, разговаря с важни свидетели и се рови в документите ми. В края на
втория ден той се срещна с мен в офиса ми, за да ми съобщи решението си. „Аз ще те представлявам.
Всъщност,  аз  вярвам,  че  ти  сте  невинен  относно  обвиненията,  свързани  с  Елзберг.  Това  не  е
съществено  за  моето  решение,  но  то  помага.  Както  аз  оценявам  положението,  ти  можеш  да  се
чувстваш доста добре относно този случай; ние имаме 50% шанс.“ „Ти вярваш, че съм невинен и сме
в добра позиция, но въпреки това считаш, че имаме само 50% шанс?“, протестирах аз.

Джим се облегна назад в черното кожено кресло от другата страна на бюрото и избухна в силен
смях: „Виж, Чък, когато прокурорът е тръгнал да те хване – а тези момчета на Кох са излезли, за да
разпънат и заковат кожата ти на стената – тогава е трудно да бъдат победени. Федералните прокурори
имат всичко на тяхна страна, включително понякога и съдебното жури. Тежко е сега за вас, хората на
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Никсън.“  Широката озъбена усмивка на Клеар,  посивяващата му грива и здравата и набитата му
фигура,  която  се  движеше  пъргаво  в  съдебната  зала,  му  бяха  спечелили  прякорът  „Сребърната
лисица.“ Той ме погледна и се усмихна: „Нали знаете, всички прокурори са полицаи.“ Бруталните и
искрени думи на Джим, езикът на престъпния свят, който даже един педантичен адвокат от Бостън
използваше след 20 години работа като криминален адвокат, продължаваше да бъде жив в паметта ми
през следващите месеци. Бързо се сблъсках с някои жестоки житейски реалности – като например как
се чувстват криминалните защитници в съда – нещо, с което се бях разминал в моят стремителен
стремеж към върха.

Ние  все  още  очаквахме  обещаното повдигане  на  обвинението,  когато  бях  връхлетян от  нова
криза.  През дългото лято на 1973 повече от всичко друго исках да ми дойде реда да се явя и да
свидетелствам пред комисията на Ървин. Но времето минаваше и явяването ми многократно беше
отлагано.  Ние подозирахме, че съветникът към тази комисия,  Сам Даш, няма никакво желание да
позволи на защитникът на Никсън да говори пред телевизионните камери и да бъде наблюдаван от 80
милиони американци, преди делото против Никсън да бъде здраво изфабрикувано. Даже в началото
на  септември  помощниците  на  Даш  отказваха  да  потвърдят  дата  за  моето  свидетелстване  пред
комисията. Но два дни след като Мерил информира Шапиро за моето „предстоящо“ привличане като
обвиняем се обади Даш, за да уточни датата за моето явяване пред неговата комисия. Шапиро му
обясни дилемата: очевидно сега вече аз не можех да свидетелствам по тези въпроси – по-конкретно за
случая Елзберг – тъй като това щеше да бъде включено в обхвата на обвинението към мен. Съгласно
правилата на сенатската комисия, а това съответстваше с решението на Върховния Съд, тази комисия
даже не можеше да ме разпитва по тези въпроси.

Даш настоявал: „Но на Колсън все още не е повдигнато обвинение.“ Шапиро отговорил: „Това е
техническа  разлика.  Вредата  за  клиента  ми ще  бъде  същата.  В  интерес  на  правосъдието  вашата
комисия трябва да отложи с 10 дни явяването на Колсън за да свидетелства пред нея. Ако до тогава
прокуратурата не повдигне обвинение срещу него, тогава Колсън може би ще се възползва от шанса и
ще свидетелства.“ Даш не можал да оспори справедливостта на това предложение на Дейв. Казал, че
ще провери желанията на участниците в комисията и ще се обади отново. Няколко часа след това той
отново се обади; комисията била решена да ме изслуша и в заключение казал: „Разбира се, Колсън
винаги  може  да  се  позове  на  своето  конституционно  право,  което  го  защитава  от  принудата  да
обвинява сам себе си...“

За  мен Петата  добавка беше гадно петно в американската  политика.  Нищо друго не създава
такава аура за вина и воня на страхливост, отколкото отказът да свидетелстваш. За хората, които са
били  обвинявани  за  връзки  с  комунистите  в  епохата  на  Мак  Карти  и  се  позовавали  на  Петата
поправка, според всеобщото мнение самият факт, че правели това все едно, че са казвали: „Аз съм
виновен за това, в което съм обвинен.“ Никой друг от обвинените за Уотъргейт не се позова на тази
поправка, с изключение на Бъд Крог, младият водач на „Водопроводчиците,“ който се позова на това
свое право пред мрачната комисия на Конгреса. “Аз няма да направя това, Дейв. Твърдо съм решен да
не се позовавам на Петата поправка,“ настоявах аз, когато Шапиро ми каза за разговора си с Даш.

Шапиро,  адвокат,  който  беше  защитавал  повече  хора,  обвинени  в  липсата  на  „лоялност“
отколкото всеки друг адвокат по времето на апогея на макартизма, излезе ядосано пред бюрото си,
едновременно ругаейки комисията на Конгреса и крещейки към мен заради моята тъпота. „Чък, ако в
този случай се държиш гордо пред комисията, ти ще бъдеш убит. Нали не искаш да се самоубиеш? Да
не би да искаш да умреш? Единственото място, където ще свидетелстваш сега, е в съдебната зала. Ти
не си длъжен да говориш пред тази комисия. Ние не знаем хората на Кокс какво ще използват против
теб и ние няма да им предоставим още амуниции.“ Клеар както и другите ми партньори бяха съгласни
с позицията на Дейв.

Ървин определи да се явя пред неговата комисия на Конгреса на 19 септември сутринта,  без
свидетели. Той не беше сигурен, както не беше сигурен и Шапиро, дали аз ще свидетелствам или ще
се позова на Петата поправка, или ще го направя по-късно по националната телевизия, намирайки се
под господстващите решения на съда и това би могло да направи да бъде отхвърлено всяко друго
съдебно преследване против мен. Докато часът на моето явяване наближаваше, аз все още се чудех
как да реша моята дилема. Инстинктите ми настояваха, че трябва да свидетелствам. Аз бях работил 5
години в Сената, почти 4 от тях – в Белия дом, повече от половината от живота си бях работил в
правителството или в армията,  и през цялото това време ревностно бях вярвал в правотата на това,
което правех. Да се откажа да свидетелствам ми изглеждаше като отказ от изпълнение на войнишкия
дълг и като неспособност да се вслушам в „призива на родината.“ Освен това се намесваше и моята



76

гордост,  която все  още кресливо настояваше да  бъде  на  сцената,  да  се  изправя  в  защита  на  моя
главнокомандващ и да поема върху себе си атаката на нашите противници.

Когато пристигнах, телевизионни екипи с камери бяха разположени на всеки вход на сградата на
Капитолия. Казах: „Нека да влезем вътре с гордо вдигнати глави.“  Шапиро, Кен Адамс, един млад
сътрудник  на  нашата  фирма  и  аз  бяхме  посрещнати  край  вратата  на  колата  от  една  тълпа
телевизионни оператори и репортери, прожекторите работеха и микрофоните,  поставени на дълги
пръти бяха пъхани в лицата ни. Един кордон от яки полицаи ни спасиха и направиха пътека през тази
блъсканица, нагоре по късата стълба и през въртящите се стъклени врати. Тълпата вътре в сградата
беше почти толкова голяма като тълпата отвън.

Безполезно  се  преборих  да  избегна  хватката  на  двама  прекалено  покровителствени  полицаи,
които хванаха и двете ми ръце; снимката от тази сцена щеше да е ужасна. Други полицаи със сини
униформи излязоха на първа линия и тръгнаха напред във формата на клин. Промъквахме се бавно
през тълпи от наблюдаващи туристи, минахме през два реда тъмно кафяви махагонови врати и покрай
картини на забележителни моменти от историята на САЩ и влязохме в зала S-143. Докато чакахме в
антрето, ние преговорихме нашата стратегия: първо, чрез една серия от маневри трябва да се опитам
да накарам комисията да гласува едно 10-дневно отлагане на изслушването ми. Може би щяхме да
успеем на накараме един демократ – сенаторът Херман Телмадж от Джорджия, да гласува заедно с
републиканците, което щеше да осигури резултат 4:3. Ако не успеех, Шапиро твърдо настояваше да се
позова на Петата поправка. Не бях сигурен, дали щях да успея да произнеса нужните за това думи,
даже и да бях съгласен. 

Председателят откри заседанието, на което присъстваха само 7 сенатори и няколко служители.
Казаха ни да седнем в далечния край на една дълга заседателна маса. Шапиро започна да разказва за
всичките ми други доброволни явявания пред комисията през периода от 16 месеца, за дилемата на
заплахата от повдигането на обвинение към мен, за изтичането на информация от заседанията на
комисията и помоли комисията да защити правата на неговия клиент за справедлив съдебен процес.
Той  посочи,  че  явяването  ми  в  този  ден  е  приличало  на  парад  пред  предаващите  на  живо
телевизионни камери, последиците от което също ще са увреждащи за мен. Ако се наложеше да се
позова на Петата поправка, това със сигурност щеше да окаже влияние върху голямото жури, което
сега  разглеждаше  дали  да  ми  бъде  повдигнато  обвинение.  Ако  откажех  да  се  позова  на  Петата
поправка, аз щях да се откажа от бъдещото си право да остана мълчалив, а това щеше да затрудни
много моята защита в съда. В продължение на десетте минути на неговото пламенно обръщение нито
един  от  присъстващите  в  залата  не  помръдна,  а  след  като  той  свърши,  настъпи  продължителна
тишина. 

Пръв заговори Даш. „Г-н Шапиро, аз наистина искам да потвърдя...че когато попитах в офиса на
Специалния прокурор, от там потвърдиха, че сегашното голямо жури...има намерение много скоро да
реши...и аз бях информиран, че г-н Колсън е реална тяхна мишена и е много вероятно той да бъде
един от обвиняемите.“  * Това беше подкрепа, която ние не очаквахме. Сам Ървин, горд със своята
репутация на изтъкнат конституционалист в Сената изглеждаше повлиян от думите на Шапиро  и каза
„Ние  сме  давали  правото  и  на  други  свидетели  да  използват  правото  си  на  имунитет,“  докато
размишляваше,  гледайки  пръстите  си,  които  потропваха  по  плота  на  масата.  „Г-н  Колсън  беше
доста..хъм.. той направи свободно и доброволно някои твърдения, както по телевизионните програми,
така и в интервюта в пресата,“ каза той и това показа, че появите ми по телевизията са го засегнали.
Въпреки че  не  бях критикувал директно председателят  на  комисията,  аз  бях  нанесъл удар върху
тактиката  на  комисията,  говорих  за  изтичането  на  информация  към  пресата,  за  мъмренето  на
свидетелите и за недопускането на защитници на Никсън да свидетелстват. Всичките ми усилия не
оказаха влияние върху мнението на обществото и рейтинга на Никсън продължаваше стремително да
пропада надолу. Но аз бях успял да засегна Сам Ървин, който сега ме виждаше в позицията, където
искаше да бъда: да гледам директно в дулото на неговата заредена гаубица и да се гърча.

Двамата с Шапиро бяхме помолени да излезем от залата, докато комисията обсъждаше насаме.
Но нивото на  гласовете  скоро се  повиши толкова  много,  че  ние можехме да ги  чуваме какво си
говорят  през  затворената  врата.  Сенаторът  Бейкър  шумно  се  противопоставяше.  Стрелките  на
часовника отмериха 10 минути, после 20, 30, 40 и това ни обнадеждаваше. Ако Ървин разполагаше с
нужните гласове, за да спечели гласуването, нямаше да има нужда от това продължително обсъждане.

След един час ние бяхме поканени да се върнем в залата. Председателят ни покани да седнем.
Очевидно Ървин се чувстваше неудобно, мускулите на челюстите му постоянно потрепваха, долната
му  челюст  трепереше,  дълбоки  бръчки  имаше  на  челото  му  и  той  поглеждаше  крадешком  през
очилата си. „Комисията реши да отхвърли молбата ви,“ обяви той. „Станете и вдигнете дясната си
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ръка.“ Шапиро протестира, сега само за протокола, а след това се наведе към мен и ми прошепна:
„Трябва да го направиш сега, иначе ще трябва да си потърсиш други адвокати.“

* Бележка на редактора: Всички цитирани изказвания са взети от протоколите на комисията на
комисията на Ървин.

Прехапах устната си и сграбчих долната част на плота на масата толкова силно, че пръстите ми
изтръпнаха.  Гордост, гордост, гордост! Как бях презирал всяка форма на страхливостта, как бях се
присмивал на онези хленчещи бюрократи,  които се позоваваха на Петата поправка в началото на
1950-те  и  на  гангстерите,  които  правеха  същото  по  време  на  шумното  изслушване  на  сенатора
МакКлийн няколко години по-късно. Гордост.  Толкова ми се искаше да яздя на бял кон и да спася
президента Никсън, за да чуя неговия благодарен глас: „Добра работа, момче, ти наистина ги накара
да се отбраняват.“

„Г-н Колсън, познавахте ли  Е. Хауард Хънт?“ Думите на Даш звъняха в ушите ми, пронизителни
и остри. Обърнах се към председателя. „Сенаторе,“ заекнах, защото гласът ми за един миг ме подведе.
„Аз исках да ви кажа повече неща, отколкото мога да ви кажа и да бъда в състояние да свидетелствам.
Ако вярвах даже в 10% от нещата, които бяха написани в пресата за мен, аз нямаше да заслужавам да
седя тук. Аз съм горд от начина, по който служих на моята страна...Никога не съм мислил, че ще се
окажа в това положение в което усещам, че моите собствени законни права са увредени и че аз ще
трябва да се възползвам от привилегията, която ми дава конституцията. Не ми харесва да направя
това. Самият аз изпитвам голяма антипатия към това и го мразя. Но съм принуден да го направя, г-н
Председателю, подчинявайки се на указанията на моя адвокат, което трябва да кажа, че не съвпада с
указанията на моята съвест.“После разпитът свърши, просто имаше три въпроса и три оправдаващи
се и немощни „Аз  отказвам да отговоря,“ които едва можаха да излязат от пресъхналото ми гърло.
Искаше ми се да се махна от тази маса и да избягам от залата. За един миг настъпи зловеща тишина.
Даже строго намръщеният израз на лицето на сенатор Айной беше изчезнал и погледът на очите му
все едно, че ми казваше: „Не ви харесвам, но ви съчувствам.“

Ървин  продължаваше  да  гледа  към  мен  с  разбиращ и  бащински  израз  на  лицето;  болката  в
сърцето на  сенатора  Хауард Бейкър беше толкова  очевидна,  както беше и  изпъкващият модел на
сакото му туид; цялата злоба и възмущение на Лоуел Уикър бяха изчезнали от лицето му, докато той
седеше неподвижно и гледаше през единственият прозорец в тази малка стая. Политиците вкусват с
наслада своите моменти на победа, но сега нямаше радост сред тях по време на свидетелстването на
един техен колега, даже горчив враг, който не беше просто победен, а беше безпомощен, посрамен и
последната капчица самоуважение му беше отнета.

Докато  напускахме  помещенията  на  комисията,  аз  видях  сенатор  Ървин,  обграден  от
телевизионни камери и репортери, който обясняваше, че аз съм се възползвал от Петата поправка!
Той им напомни, че никакви заключения не могат да бъдат направени. Но ние знаехме какво щеше да
се случи на следващия ден – и то се случи.

В горната половина на челната страница на „Вашингтон пост“ беше отпечатана огромна снимка
на  някогашният  „издръжлив  мъж.“  Под  снимката  имаше  заглавие:  „Колсън  няма  да  говори  за
мистерията Уотъргейт.“ Анонимен източник от комисията ме беше описал като „сломен и разкайващ
се“ човек. И в трите национални телевизии и буквално във всеки вестник в страната беше поместен
политическия некролог на  последния непоколебим защитник на Никсън.

Том Филипс започна процесът в онази тиха и влажна вечер през август, когато за пръв път аз се
срещнах с Личността, заради която е бил създаден този постоянно стремящ се към успехите свят.
Добре, старото вътре в мен умираше, но това не ставаше без болка, нито пък без съпротива, нито пък
без сълзи и мъка.  Въпреки че очите ми бавно бяха отваряни към целия блестящ свят, който не бях
познавал преди,   аз все още продължавах да се боря, за да запазя онова  ,    което знаех, че трябваше да  
бъде изоставено  . За някой от нас, поне за известно време, борбата за богатствата на тези два свята  
продължава.

                                                                      

Глава 11

Братя

Срещата ми със сенатора Харолд Хюджис беше насрочена за една вечер в края на септември. По-
късно научих, че Харолд силно се съпротивлявал на тази идея, когато за пръв път Дъг Кои му се
обадил по телефона,  за  да  му предложи това.  „Няма друг  човек,  към когото да  изпитвам такава
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антипатия, каквато изпитвам към Чък Колсън. Аз съм против всичко, което защитава той. И ти знаеш
това, Дъг,“ протестирал той. Преди да приключи разговора, Дъг вежливо казал, че манталитетът на
сенатора едва ли е християнски. На следващият ден  Хюджис му се обадил и с отегчена въздишка
отстъпил: „Добре, Дъг. Организирай тази среща.“ Страхувайки се, че срещата насаме между Харолд и
мен  може  да  се  окаже  твърде  експлозивна,  Дъг  реши  да  я  превърне  в  тиха  вечеря  заедно  със
съпругите, в къщата на един меко говорещ републикански конгресмен от Минесота, Ал Кюи. Той
покани и Греам Пърсел, бивш конгресмен-демократ от Тексас. Така в срещата щяха да участват двама
демократи, двама републиканци и Кои. 

Докато четях сведения за миналото му аз установих, че Харолд Хюджис наистина е необикновен
човек. Израсъл в малка ферма в Айова, той се беше сражавал по време на Втората световна война в
калта в Италия като пехотинец, като едва избягнал смъртта. В периода след войната Хюджис станал
шофьор на камион и алкохолик, шумно преминавайки от един бар към следващия, понякога не се
прибирал по цели дни при младото си семейство и често пъти идвал на себе си след тежък пиянски
запой  в  някакъв  непознат  хотел  на  стотици  километри  от  дома.  Отчуждаван  периодично  от
семейството си, вкарван в затвор заради алкохола, той често пъти мислел за самоубийство.

Останал  сам  късно  една  вечер  през  1954,  Хюджис  извикал  към  Бога  за  помощ.  Когато  на
следващият ден мъглата в просмуканият му от уискито мозък се вдигнала,  всичко около него му
изглеждало по нов начин. От този момент той престанал да пие.

Хюджис постигнал скромен успех с една малка транспортна фирма. Той и жена му Ева станали
активни в църквата. В началото работел в група на млади политици-републиканци, но после, през
1957 пламенно независимият Хюджис преминал към опозиционната тогава демократическа партия и
бил избран за щатски търговски представител. През 1962 бил издигнат като кандидат за губернатор.
Когато започнали да се разпространяват слуховете за пристрастеността му към алкохола,  Хюджис
директно влязъл  в  битката.  Обикновено  политиците  не  признават  такива  неща,  но  той публично
обяснил, че е бивш алкохолик,  който се е излекувал от зависимостта си от алкохола. Гражданите,
които преди традиционно гласували за републиканския кандидат, този път гласували за него и той бил
избран с преднина от 40 000 гласа пред своя противник и въпреки откритият му либерализъм бил
преизбиран още два пъти, а след това, през 1968 бил избран за сенатор, побеждавайки кандидата на
републиканската партия Столуарт.

Без  да  се  съобразява  с  неписаната  традиция,  че  новоизбраните  членове  на  Сената  седят
мълчаливо на задния ред за да се научат от своите по-стари колеги, Хюджис бързо станал защитник
на либералните каузи и само за  няколко месеца се превърнал в един от искрените защитници на
изработване на закон за поставяне на край на войната във Виетнам. По това време ние, участниците в
управлението на президента Никсън, го поставихме в началото на списъка на нашите „врагове.“

Изпълнен  с  идеализма  относно  нуждата  за  широкомащабни  и  бързи  социални  реформи  в
американското  общество,  Хюджис  се  включил  в  надпреварата  за  номиниране  на  кандидат  за
президент  на  демократичната  партия  за  изборите  през  1972.  В  началото  на  кампанията
харизматичното му излъчване му спечелило известна подкрепа, но тъй като му липсвала собствена
политическа опора и подкрепа, нямал достатъчно събрани пари за финансиране на кампанията си и
неговият откровен маниер плашел мнозина от старите политици в неговата партия, Хюджис решил да
се оттегли от надпреварата. През това време сенаторът установявал, че изискванията на политическия
живот   все повече и повече влизат в конфликт с собствената му вяра в Христос  . Въпреки, че почти бил
убеден в успешното си преизбиране като сенатор, през лятото на 1973, слез дълбоко преосмисляне на
живота си, Хюджис обявил, че в края на мандата си като сенатор  през януари 1975 ще се оттегли от
Сената. Съобщението му смаяло политическите наблюдатели и гласоподавателите от Айова. Хюджис
казал, че усещал, че може да направи повече за своите съграждани, като излезе от политиката и се
посвети изцяло на службата на Господа. След като прегледах това, което знаех за сенатор Хюджис, аз
се заинтересувах от неговия смел подход към живота. В същото време политическите ми инстинкти
ме подготвяха за сражението. 

Дъг ми се обади няколко дни преди датата на срещата и ми предложи: „Братко, искаш ли да те
взема от офиса ти, да кажем около 20:00 часа.“ „Добре.“ Пати щеше да вземе с нашата кола Иан,
жената  на  Дъг.  В  уговореното  време  и  на  уговореното  място  намерих  синият  Шевролет  на  Дъг.
Виждайки, че някой беше седнал на предната седалка до шофьора, аз влязох в колата през задната
врата. Оказа се, че на предната седалка седеше сенатор Хюджис! 

Седях отзад и изучавах моят дългогодишен противник. Хюджис беше облечен в пъстра спортна
риза,  висяща  свободно  над  дънки  и  риза  от  същия  плат.  Преднамереното  му  презрение  към
стандартите за обличане във Вашингтон му бяха спечелили титлата „Най-лошо облеченият сенатор на
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годината“ по време на допитване сред служителите на Сената. Това много ясно противопоставяне на
възприетите правила плюс топлотата на негови дълбоко резониращ глас ме накараха да сваля „гарда“
си. Въпреки това усещах, че сенаторът не  прави същата незабавна преоценка за мен. От време на
време той извърташе едрото си и здраво тяло и се обръщаше за да погледне към задната седалка.
Ъгловатото му лице, черната му коса и хлътналите му дълбоко очи му придаваха облика на потомък
на американски индианец. Намръщеното изражение на лицето му, докато ме гледаше преценяващо, ме
накара да потръпна. Забелязах, че очите на Дъг поглеждаха нервно първо към мен, през огледалото за
задно виждане, после настрани към сенатора.

Понеже се почувствах неудобно в моят консервативен бизнес костюм в син цвят, аз си съблякох
сакото.  Разговорът  се  водеше  непохватно  на  безопасни  теми:  семейството  и  за  няколко  общи
приятели, за които с голямо усилие успях да се сетя. Когато спряхме край предната врата на бялата
къща в колониален стил на Ал Кюи, сгушена сред стари дъбови дървета аз усетих, че Дъг се успокои.
До тук – добре. Ал и Гретхен Кюи ни посрещнаха топло. Ал, висок, здрав и атлетичен мъж и бивш
собственик на ферма за производство на мляко и млечни продукти, имаше свенлива усмивка, която го
правеше да изглежда по-млад от неговите 50 години. Греам Пърсел, с посивяла коса и дългокрак, и
неговата жизнена и привлекателна съпруга Нанси, пристигнаха няколко минути по-късно. Всички се
събрахме  пред  една  огромна тухлена  камина  в  просторният семеен хол,  върху  чийто  стени  бяха
окачени трофеи и награди, спечелени от Ал и първокачествените му коне. Тогава за пръв път срещнах
Иан Кои, за която Дъг се оженил, когато двамата били първокурсници в университета в края на 1940-
те.  Тя  е  грациозна  и  прилича  на  ангел  като  Дъг  и  притежава  същата  искряща  индивидуалност.
Всъщност бях изумен от това, колко много те си приличаха. 

Винаги когато двама или повече политици се съберат заедно по време на някаква вечеря във
Вашингтон, разговорът много бързо стига до последната битка в Конгреса, до предстоящите избори и
до  провала  или  издигането  до  властта  на  сегашните  политически  личности.  Мъжете  се  събират
заедно, оставяйки жените сами да се грижат за себе си. Важно е бързо да вземеш в ръка чашата с
първия коктейл, след който идва редът на втория и третия. Всеки мъж са опитва да впечатли онзи,
който го слуша с това, колко е близък до истинският източник на властта. „Знаеш ли, моите приятели
от Белия  дом ми  казаха...“  Тази  сцената  може  да  бъде  заснета  в  Гринуийч,  Кънектикът или във
Винетка,  Илинойс и разговорът ще е посветен на последните колебания на цените на акциите на
борсата или кой се изкачва по корпоративната стълба.

Но вместо  това, тази вечер ние седяхме в един голям полукръг около камината, пиехме леден чай
и лимонада, съпрузите и съпругите бяха заедно и разговаряхме за конете на Ал. Осъзнах, че можеше
да бъдем и в хола във фермата на Кюи, която се намираше на 1000 мили от врявата на националната
столица. Гретхен, нещо повече от скандинавска красавица, с престилка на кръста си, донесе много
горещ, домашно направен ябълков пай с леден крем и се усмихна одобрително, когато Харолд изяде
лакомо първата порция и помоли за още една. Всичко беше толкова ново за мен, че аз усетих, че
няколко пъти изпитвам неудобство, седейки на стола си. Ние се бяхме събрали заедно, за да мога аз да
се срещна със сенатор Хюджис и другите. Освен това, те бяха дошли на тази мъглява представа, която
Дъг нарече „братство,“ за да ме опознаят.  Усещах, че Хюджис става малко нетърпелив, тъй като той
нямаше влечение  към такива  събирания,  особено когато  е  без  Ева,  която  беше болна  и  си  беше
останала вкъщи. 

В известен смисъл Хюджис и аз бяхме като двама боксьори, които седяха в срещуположните ъгли
на ринга, неспокойни и очаквайки момента, който знаехме че наближава, в който ще трябва да се
боксираме помежду си. Всеки от присъстващите знаеше, че двама от нас рано или късно ще влязат в
сблъсък, но аз не бях подготвен, когато внезапно Харолд Хюджис ме постави на сцената. Той каза:
„Чък, казаха ми, че ти си имал среща с Исус Христос. Ще ни разкажеш ли за нея?“ Не бях готов за
това – да говоря за Христос в стая, пълна с хора, които почти не познавах. Даже Дъг не беше чувал
подробностите за това, което се случи край дома на Том Филипс и по-късно на крайбрежието в Мейн.
За един кратък миг имах желанието да откажа, но после усетих едно вътрешно успокоение. Изразът
на  Харолд  беше  открит  –  нито  топъл,  нито  студен.  Пати  изглеждаше  нервна,  а  другите  бяха
приятелски настроени. Въпреки че се считах за ветеран в говоренето на политическата арена, това
беше  нещо  различно.  Говорех  неуверено,  но  за  моя  изненада  не  изпитвах  никакво  притеснение,
просто изпитвах чувството на неспособност да говоря за най-интимното преживяване в живота ми.
Някъде по средата почти млъкнах, докато вътрешно си мислех: „Дали те ще си помислят, че аз съм
някакъв побъркан човек? Хората дали наистина споделят с другите за личните си срещи с Бога?“ За
момент спрях да говоря и огледах присъстващите в стаята. Никой не каза нищо, но изразът на лицата
им ми подсказа, че трябва да продължа да разказвам.
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Аз продължих: „Вечерта с Том Филипс премахна някаква вътрешна бариера в мен, която съм
имал през целия си живот. Но въпреки това, на следващият ден аз се чудех, дали всички неприятности
свързани с Уотъргейт не бяха разстроили толкова силно психиката ми, че аз просто бях търсил начин
да изляза от това състояние – по какъвто и да е начин. Но по време на седмичната ни ваканция в
Буутбей успях да подредя всичко в мозъка си, а не само в емоциите си. Наистина бях в състояние да
разбера кой е Исус и че се нуждая от него – тогава можах да предам живота си на него.“ Самото
изричане на тези думи възвърна вълнението ми и в продължение на една минута преглъщах сълзите
си. „Знам, че като нов християнин трябва да науча всичко. Благодарен съм на всяка помощ, която вие
можете да ми окажете.“ За миг настъпи тишина. Харолд, чието лице остана загадъчно докато говорех,
внезапно издигна и двете си ръце нагоре и след това ги стовари силно върху коленете си. „Ето това
имах нужда да науча. Чък, ти си приел Исус и той ти е простил. Прощавам ти и аз. Сега те обичам
като мой брат в Христос, ще бъда с теб и ще те защитавам навсякъде и ще ти се доверявам с всичко,
което  имам.“  Аз  бях  поразен  и  всъщност  бях  толкова  бях  изумен,  че  едва  можах  да  промълвя:
„Благодаря  ти.“  През  целия  ми живот  никой освен  членовете  на  семейството  ми никога  не  се  е
отнасял толкова топло и с такава обич към мен. И сега това беше направено от мъж, който не ме
харесваше от години и когото познавах само от 2 часа. После всички коленичихме - и деветимата
присъстващи – и се помолихме заедно гласно. Когато се изправих, Харолд пристъпи към мен и се
усмихна. Когато преметна ръцете си около плещите ми, за да ме прегърне с мечешка прегръдка, аз не
се нуждаех от допълнителни обяснения за това, какво означава думата „братство“ и какво е искал да
каже Павел, когато е написал: „Нека имаме наистина топла привързаност един към друг като между
братя“ (Рим. 12:10 – мой превод от „Филипс“). 

Другите присъстващи също предложиха своята подкрепа и съвет. Ал Кюи цитира Греам Пърсел,
съдия от Тексас, който казал преди избирането за член на Конгреса: „Политиците се  държат надалече
от всеки, на който му е повдигнато обвинение,  но християните остават заедно“ и после продължи:
„Това е така. И ние ще бъдем с теб. Стой високо изправен.“ Когато Пати и аз се сбогувахме, аз се
удивлявах не толкова поради това,  което казах,  а  на въздействието на невербалната комуникация.
Нямаше  нужда  Харолд  Хюджис  да  ни  казва  нито  една  дума,  аз  прочетох  безпогрешно всичко  в
сърцето си, чрез усмивката му, чрез мечешката му прегръдка и чрез грижовния израз в очите му. 

Единственият  въпрос  в  ума  ми  относно  тази  необикновена  вечер  беше  свързан  с  нейното
отражение върху Пати. През по-голямата част от нея тя беше седяла с широко отворени от удивление
очи. Като католичка, тя намираше Бога в неделя сутринта в тържествената тишина на църквата, а
колениченето край дивана в хола беше странно преживяване за нея. През деветте години на нашия
брак тя никога не беше ме чувала да се моля гласно до тази вечер. Всъщност, самият аз само три пъти
си бях молил. Всичко, което тя каза през тази вечер показваше, че тя ме подкрепя. Но изразът на
лицето й разкриваше, че тя има вътрешни съмнения.  Отново невербална комуникация.  Реших, че
Поти и аз трябва колкото е възможно по-скоро да проведем един задълбочен разговор на тази тема. Но
събитията, които ни връхлетяха, отложиха този разговор с цели седмици.

Обвинението към мен не беше повдигнато, както се очакваше през септември. В началото моите
юридически помощници и аз счетохме, това е просто заплаха, че то ще бъде повдигнато, с цел да не
ми позволят да свидетелствам свободно пред сенатската комисията на Ървин и успоредно с това аз да
бъда унизен. Или това се дължеше на доблестната защита на Шапиро и Клеар, които се срещаха с
Кокс и неговите помощници и даже веднъж заведоха и мен при тях, което се превърна в една почти
приятелска  среща.  Шапиро  предаде  кратки  писмени разяснения  на  прокурорите,  твърдейки,  че  в
продължение на  години ФБР участва  в  незаконни „нахлувания,“  една смекчена дума,  означаваше
„влизане с взлом“ поради заплаха за националната сигурност и че случаят на Елзберг с нищо не се
различава  от  това,  което  вече  се  е  случвало  стотици  пъти.  Адвокатите  на  Никсън  твърдяха,  че
документите и данните на Белия дом напълно подкрепяли основанието, че случаят Елзберг е попадал
в категорията на застрашаване на националната сигурност.

Тогава президентът влезе в тази ситуация. По време на едно среднощно обаждане по телефона, в
един кратък момент на ненужно перчене, с глас пълен с увереност Никсън ми каза: „Чък, аз знаех, че
те преследват, но няма да успеят. Няма начин аз да им позволя да ти причинят това. Ти си невинен в
този случай. Знам това и оттук нататък президентът ще се заеме с това.“

Но  сега  събитията  във  Вашингтон  бяха  станали  напълно  неуправляеми.  Скоро  след  това
президентът започна вечер да ми се обажда и да ми говори за проблемите на вицепрезидента Спиро
Егню.  Обвиненията срещу него  бяха  сериозни – едно голямо жури в Балтимор сега  извършваше
широко разследване за приемането на подкупи по времето, когато е бил губернатор на Мериленд.
Нашата фирма, която представляваше вицепрезидента, беше въвлечена в това разследване. В началото
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Никсън искаше да помогне на своя помощник, с когото работеше вече два мандата. После започнаха
да се натрупват доказателства и становището на президента се промени. Белият дом започна да ме
притиска да помоля един индустриалец да не подпомага фонда за защита на вицепрезидента, а да го
окуражи да си подаде оставката. Това ме постави в неловко положение. Една вечер генерал Хейг ви
каза: „Той (Егню) трябва да си замине заради интересите на държавата ни.“ Като адвокат аз към кого
трябваше да имам по-голяма лоялност: към клиента си или към страната си? Новата ми вяра какво ми
казваше за тази дилема? Струваше ми се, че всеки ден ми предлага някакво ново изпитание. Реших да
не се обаждам на индустриалеца. Частичен отговор на моя проблем беше аз да се държа настрана в
този  случай  и  да  оставя  случая  на  другите  юристи  от  нашата  фирма,  които  бяха  по-опитни  в
криминалните закони.

Основната  линия  на  защита  на  Спиро Егню се  състоеше в  това  да  се  принуди Конгреса  да
повдигне обвинения и да вземе решение за импийчмънт и по този начин да блокира криминалното
обвинение  в  съда.  Хората  на  Егню  започнаха  да  набират  поддръжници  за  това  в  Палатата  на
представителите  на  Конгреса.  После  една  вечер  Никсън ми каза:  „Джери Форд (тогава  лидер на
малцинството  в  Палатата  на  представителите)  и  Карл  Алберт  (говорител  на  Палатата  на
представителите) ще се противопоставят на всяко решение за импийчмънт.“ Лобистите на Белия дом
в Конгреса работеха против собствения си вицепрезидент  !   Освен това Никсън ми каза, че ако Егню си
подаде оставката, министерството на правосъдието е подготвено да му предложи начин да избегне
отиването му в затвора. Съгласих се да представя суровите факти на вицепрезидента, което щеше да е
болезнено изживяване и за двама ни. Горд и висок мъж, той седеше стоически зад своето огромно
полирано бюро, докато му излагах съображенията, поради които той трябва да си подаде оставката.
Можах да видя болката в очите му, когато осъзна, че собственият му президент сега се е обърнал
против него. Вицепрезидентът отхвърли първите предложения на министерството на правосъдието и
натиска на своя шеф. Няколко седмици по-късно той сам реши да си подаде оставката. Когато влезе
във федералният окръжен съд в Балтимор в онзи исторически ден през октомври, той пледира  nolo
contendere в съда по повод на едно от обвиненията за неплащане на данъци. (Коментар: този претекст
има същия незабавен  ефект като пледирането „виновен,“  но води до различни последици в  бъдеще .),  а в
същото време един адвокат в нашата фирма внесе в секретариата на щата писмо от вицепрезидента, с
което той подаваше оставката си. Спиро Егню получи условна присъда и някогашният могъщ мъж
сега се оказа в немилост. А страната ни се оказа с вицепрезидент, който беше осъден и с президент,
към който е отправено тежко обвинение. Това беше зашеметяващо и заплашително за мен, защото аз
бях близък  с двамата. Тогава, няколко дни по-късно, дойде уволнението на специалния прокурор
Арчибалд Кокс и оставката на министъра на правосъдието Елиот Ричардсън, на който беше поставен
прякора  „Клането  в  съботната  нощ.“  Ураган  от  обществено  възмущение  обхвана  цялата  страна.
Механизмът на импийчмънта беше задействан в обстановката на нарастващ призив за оставката на
Никсън. Това, което се случваше в столицата през есента на 1973, беше абсолютно нереално.

Но  за  мен,  като  нов  християнин,  откритията  които  правех,  бяха  много  реални.  Особено
насърчително беше едно твърдение на Павел в посланието му до Филипяни: „Счетох всичко това
като загуба, сравнено с изумителната печалба на познаването на Христос Исус моя Господ. Заради
него всъщност изстрадах загубата на всичко,  но го сметнах като непотребен боклук,  сравнен с
това  да  съм  способен  да  спечеля  Христос“  (Фил.  3:8-9  –  мой  превод  от  „Филипс“).  Задавах  си
въпроса: „Бих ли могъл аз да изгубя с радост всички неща?“ Този откъс постоянно се връщаше в
главата ми, когато все повече и повече бях въвличан в мрежата на Уотъргейт. 

По същото време аз започвах да осъзнавам колко малко познавах някои от старите си приятели,
като  Кен  Бело,  един  от  колегите  ми  от  Белия  дом  по  времето  на  президента  Никсън.  Когато  се
срещнахме един ден по време на обяд в ресторанта  „Сан Суси,“  той ми разкри,  че още от 1947
Христос е на първо място в живота му.  Всичките ми другарски отношения, които имах в миналото,
когато  работех  в  продължение  на  20  години  на  всички  нива  на  правителството,  бледнеят  и  се
незначителни в сравнение с връзката, която свързва Кен и мен още от този ден.

Друг такъв приятел беше Фред Родес, помощник-управител на Администрацията на ветераните.
Кариерите на двама ни се развиваха заедно – на Капитолия, по време на управлението на Никсън и в
периода на управлението на републиканците.  Знаех,  че Фред беше вицепрезидент на Конгреса на
Южните баптисти и че участваше в дейността на църквата. Но колкото и да бяхме близки, той никога
не  говореше  за  религията  с  мен.  По  време  на  един  обед  в  Клуба  на  юристите  аз  реших  да  се
пошегувам с моя стар приятел. По средата на разговора за това колко лошо се представяше Белия дом
в битката за импийчмънта аз го попитах: „Фред, въпреки цялата баптистка дейност, която вършиш,
някога срещал ли си се наистина с Христос?“ Внезапността на този въпрос накара Фред да изпусне
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шумно вилицата  си  в  чинията.  Той  се  вгледа  подозрително  в  мен,  докато  мислеше  какво  да  ми
отговори. „Е, Чък, ти трябва да осъзнаеш какво означава това. Да, срещал съм се, но ти трябва да
знаеш...“ Той се впусна в  дълго и скучно обяснение, но аз го прекъснах: „ Какво ще кажеш, ако ти
кажа, че аз срещнах Исус?“ „Ще извикам“ Слава на Господа.“ Сега той се усмихваше, въпреки че все
още подозрително си мислеше. „Да не би това да е някаква шега на Колсън?“ „Моля те, Фред, не
прави  това  тук,  иначе  ще  шокираш  някои  от  тези  мухлясали  юристи,  но  аз  наистина  срещнах
Христос. Не съм казал това на много хора. То е много интимно, но си помислих, че може би ти искаш
да знаеш това.“ По-късно същия следобед в офиса ми дойде един куриер и донесе една голяма кутия,
в която имаше едно копие на „Живата Библия,“ джобен формат на собственото издание на Фред на
Новия Завет, три книги на Кейт Милър, няколко баптистки книги и една огромна червена книга, в
която  бяха  събрани  четири  варианта  на  превода  на  Библията.  От  този  момент  нататък  нашето
другарство се задълбочи по начини, които ние никога не бяхме предполагали.

Семената, които бяха посадени в онази задушна септемврийска нощ, когато се събрахме в дома
на Ал Кюи продължаваха покълват. В края на септември Хюджис, Кюи, Пърсел, Дог и аз започнахме
да се събираме за  закуска всеки понеделник сутринта в 8:30 в Къщата на братството.  Тази чисто
провинциална френска сграда много лесно може да бъде подмината, поради поредицата от големи
стари резиденции, разположени на „Пътя на посолствата.“ Къщата на братството се поддържаше от
една група от мъже и жени – доброволци,  които бяха ученици на Исус Христос.  На фасадата на
сградата нямаше никаква табелка, но въпреки това, в продължение на години хора от правителството,
от дипломатическия корпус и посетители на страната ни от всички страни по света бяха намерили
пътя  до  нея,  за  да  се  молят  тихо  и  да  общуват  като  християни.  Къщата  на  братството  заемаше
уникално място в социално осъзнатия и подчиняващ се на протокола Вашингтон. Министърът на
външните работи на Южноафриканската република можеше да се окаже, че се моли заедно с млад
чернокож християнски служител, чието служение го принуждава всеки ден да ходи до близкия затвор
за  малолетни  престъпници  „Лортън  Реформатори.“  Критерият  за  достъп  в  тази  сграда  не  беше
политиката, а вярата в Христос. Нашата група беше една от десетките други групи, които се събират
там всяка седмица. 

Връзките  между  петима  ни  се  заздравяваха  бавно,  но  сигурно.  Прекарвахме  първия  час  от
срещата ни около маса за кафе в библиотеката, като споделяхме личните си проблеми и тревоги, а
след това се започвахме да четем подбрани откъси от Библията и да ги обсъждаме и накрая винаги
завършвахме в обща молитва на колене, молейки се един за друг, за семействата ни и за хората от
правителството,  с  които  ежедневно  контактувахме.  Често  пъти  другарството  помежду  ни  беше
толкова  силно,  че  ние  се  прегръщахме след  молитвите  ни.  Ако някой външен  човек  ни видеше,
несъмнено на него щеше да му се стори странно това поведение за град, който е толкова разкъсван в
най-горчива и унищожителна политическа битка за последните 100 години.

Колкото и иронично да изглежда, либералният демократ Харолд Хюджис беше този, който най-
често предлагаше да се молим за президента Никсън и за хората в Белия дом. Една сутрин в края на
октомври сенаторът ми каза: „Чък, ако президентът е невинен, както ти казваш че е, това ще шокира
много от колегите ми, но самият аз няма да гласувам за неговия импийчмънт. Аз наистина ще се боря,
за да го направя. Единствената вярност която всеки от тук присъстващите има, е към Бога и Бог е
Истината.“ После широките бразди на веждите му като че ли ставаха по-дълбоки и той каза: „Чудя се,
дали бихме могли да накараме президента да се моли заедно с нас?“

Съгласих се да попитам президента, дали би направил това, въпреки че знаех, че Ричард Никсън
считаше, че личната му вяра е много интимна тема. Често пъти той се беше произнасял презрително
за  хора,  които  в  обществения  си  живот  използват  религиозните  си  връзки  за  осигуряване  на
политическо  предимство.  Шансът  да  направя  това  се  появи  по  време  на  един  наш  разговор  по
телефона след уволнението на Кокс, когато товарът върху президента изглеждаше смазващо тежък.
„Господин президент, бихте ли  решили да се срещнете с една малка група от нас и да се молим, за да
се справите с някои от тези проблеми?“ След това му описах състава на групата.

Предложението ми беше последвано от продължителна тишина – това беше неговият начин да
отговори  отрицателно.  На  г-н  Никсън  му  беше  трудно  да  разбере,  че  посветеността  на  Христос
надвишава  всички идеологически различия,  всички партизански възражения  и  увъртания,  всичко.
Веднъж разговарях с  неговата  секретарка  Роуз  Мари  Уудс,  с  надеждата,  че  нейните  католически
корени ще я накарат да подкрепи тази идея. „Роуз, знам, че това ще ти прозвучи странно, но повярвай
ми, аз знам за какво говоря. Харолд Хюджис наистина иска да се моли с президента. Той иска да му
помогне. Просто като мъж на мъж, да му даде някаква подкрепа.“ Роуз отговори: „Чък, ти сигурно се
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шегуваш. След ужасните неща, които този човек каза за президента, аз никога няма да поискам да
бъда с него в една и съща стая.“

Към този момент отровата на Уотъргейт беше засегнала всичко във Вашингтон. Двете страни се
бяха окопали толкова здраво, че изглеждаше, че никой не е в състояние да разбере, че има водеща
сила, която може да спаси както страната ни, така и сражаващите се противници.

Хюджис предложи ние да се срещнем с бившия вицепрезидент Егню и да му предложим силата
на приятелството, да му помогнем да разбере, че въпреки че изглежда, че стария свят около него е
разрушен,  има  един  много  по-важен  свят,  който  ние  можем  да  му  помогнем  да  го  открие.
Предложението ни беше отклонено. Егню беше толкова победен от унижението и отхвърлянето, че
вместо  това  избра  да  се  изолира  в  едно  малко  общество  в  източен  Мериленд,  където  се  беше
преместил да живее със семейството си. След като не успяхме да накараме тези двама мъже да се
присъединят към нас, ние продължихме да се молим за тях и за всички останали, които бяха на власт
или в опозиция. Докато правехме стъпки за да се подкрепяме помежду си в нашата собствена вяра в
Христос,  да споделяме товарите си и да обичаме заедно Господа,  често пъти времето от часът и
половина,  което  си  бяхме  отделили  да  тази  среща  ставаше  2,  а  понякога  и  3  часа.  Срещата  в
понеделник сутринта беше толкова важна за мен, че аз не се притеснявах да променям другите си
определени срещи или да съкратя почивката си в края на седмицата заради нея. Хюджис често пъти
пропускаше насрочени срещи в Сената. Кюи се връщаше по-рано от своя избирателен район, Пърсел
отлагаше командировки, а Дъг винаги присъстваше – спокоен, обучаващ, насочващ и издигащ ни чрез
неговите ненатрапчиви и нежни методи. 

Групата  ни  се  състоеше  от  толкова  различаващи  се  хора,  които  идваха  от  противоположни
партии, от различни краища на страната и с най-различен вид, образование и професия. Но всяка
седмица ние все повече се привличахме заедно в християнска любов един към друг. Мислехме, че
през  тази  есен  сме  стигнали  до  предела  на  сближаването,  но  ни  предстоеше  да  открием  през
следващите месеци, че събитията още повече ще ни сближат. Веднъж, след един дълъг ден на срещи с
пресата и с прокурорите Дейв Шапиро  ми призна: „Чък, не знам какво си намерил, но със сигурност
искам и аз да го имам.“ Гласът на Дейв беше пресипнал, а изразът на лицето му беше измъчен и
изтощен. „Аз се разпадам на парчета от цялото това натоварване, което поемаш, а ти седиш спокойно;
все  едно,  че  нищо не  те  тревожи.“  Разбира  се,  положението  ме  тревожеше;  несигурността  беше
болезнена, винаги да очаквам да се събудя някоя сутрин и да прочета във вестниците, че обвинението
срещу мен е повдигнато. Или  когато Прокурор Мерил се обаждаше по телефона на Шапиро, както
правеше от време на време, туптенето на сърцето ми се забързваше, докато чаках Шапиро да свърши
разговора. Всеки ден си казвах: „Може би днес.“ Но обвинението не дойде нито през октомври, нито
през  ноември,  нито  през  декември. Всъщност,  цялата  работа  на  прокуратурата  се  забави  след
уволнението на Кокс.  В един момент ние бяхме насърчени,  когато Никсън, по препоръка на своя
предан приятел Джон Конъли назначи Леон Яворски – също тексасец като Конъли, за нов Специален
прокурор. Казахме си: „За разлика от Кокс, Яворски е реалист.“ В средата на ноември Ал Хейг ми
каза за него: „Той има голямо уважение към офиса на президента. Ние се разбираме добре; това ще
бъде добре работещо взаимоотношение.“ Гласът на Хейг беше жизнерадостен. 

Даже след като беше разкрита неприемливата празнота от 18:30 минути в магнетофонният запис,
духът на Никсън беше висок. Той ми се обади няколко пъти през онези ноемврийски дни и всеки път
изразяваше загрижеността си за “бедната Роуз“ толкова изобилно, че аз започнах да се питам дали пък
неговата  дългогодишна  секретарка  няма  да  се  пожертва  и  сама  да  поеме  цялата  отговорност  за
преднамереното изтриване на липсващата част от магнетофонния запис. 

Дългото очакване се понесе най-трудно от Пати. Една вечер, докато седяхме в нашия хол пред
горящия огън в камината, тревогите й излязоха на повърхността. Аз започнах да говоря за новата ми
вяра. Меката кожа на лицето й леко се набръчка и тя каза: „Мисля, че те разбирам, но просто не съм
сигурна доколко съм подходяща за този твой нов живот.“ „Но скъпа, ти си неразделна част от моя
живот. Сега ние и двамата сме християни, докато преди това ти беше християнка, а аз не бях.“ „Ти ще
ходиш ли на църква?“ „Да, но все още не съм решил в коя църква ще ходя.“ Очите на Пати все още
бяха  смътни,  а  гласът  й  беше  загрижен.  „Тогава  ти  не  очакваш  от  мен  да  се  откажа  от  моята
католическа вяра и да се присъединя към твоята?“

И така, най-накрая истинският проблем излезе наяве. По някакъв начин Пати беше възприемала
това, което се случваше вътре в мен като изживяване на протестант, а не като на ближен християнин.
Езикът  на  християните,  с  които  се  срещахме  сега  я  плашеше:  “Приемане  на  Христос“  или  „В
Христос.“ Несъзнателно тези думи създаваха някаква тайнственост свързана с това, което всъщност
би трябвало да бъде най-простото решение, което всеки мъж или жена взема в живота си. Но езикът,
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който е толкова изпълнен със смисъл за човека, който говори, може да е плашещ, като думите на
посвещение в някакво тайно общество,  на което другите не принадлежат – и това може да звучи
духовно високомерно. Пати беше отблъсната от това. Тя спомена и за друго безпокойство: „Чък, какво
ще стане, ако пресата научи за тази промяна в теб? Дали това ще ни помогне или ще ни нарани?“
Самият аз бях мислил много за това. „Не знам, вероятно ще ни нарани, но аз нямам намерение да им
казвам. Това не е тяхна работа.“ Загледах се продължително в горящия огън. Аз даже не бях казал, че
съм станал християнин на децата си или на родителите си, нито на Чарли Морин, моят най-близък и
най-отдавнашен приятел.  Никой друг,  освен Том Филипс,  Дъг и неколцината други от групата ни
знаеха за това. Мислех си, че така е по-добре. Ако промяната в мен беше просто някакво желание да
имам убежище, от вида: „Удавникът и за сламка се хваща,“ и след като отмине случката с Уотъргейт
аз се проваля като християнин и отпадна – което някой ден сигурно ще се случи – поне това ще си
остане между мен и Бога, и още няколко други хора. Разбира се, отпадането щеше да е само по себе
си достатъчно лошо, но поне няма да се притеснявам пред целия свят. Освен това, ако светът научеше
сега,  това  сигурно  щеше  да  бъде  възприето  от  хората  като  някаква  шарлатания  и  някои  умни
журналисти ще напишат във вестниците:  „Колсън се крие  зад  Бога,“  „Признай това,  Колсън,  ти
продължаваш да си зависим от това, какво ще си помислят другите за теб, нали?“ Аз спорех със
себе си, докато наблюдавах танца на  белите и оранжеви пламъци на огъня в камината. Гордост? Да,
предполагам. Но въпреки това, случващото се вътре в мен беше толкова реално, молитвите и срещите
в понеделник сутрин с другите мъже. Но това беше интимно – между мен, братята ми и Христос. „Не,
скъпа,“ обърнах се аз към Пати, чиито сини очи искряха от отблясъците на огъня и бяха пълни с обич.
„Не, скъпа. Аз нямам намерение с викове да разгласявам новината от покрива на къщата.“ 

Почти  можах  да  усетя  нейното  облекчение.  Но  събитията  –  сега  вярвам,  че  Бог -  ни  беше
подготвил други неща.

Глава 12

Христос във вестникарските заглавия

Всяка сутрин малко след 8:00 хората от изпълнителна власт в правителството се събират около
една дълга антична махагонова маса в историческата „Стая на Рузвелт“, от другата страна на един
тесен коридор срещу Овалния кабинет на президента. В продължение на повече от 3 години аз винаги
присъствах,  слушах  коментара  на  Кисинджър  за  която  и  да  е  тревожна  област  по  света,  която
изискваше нашето внимание, вземах участие в обсъждането на спешните вътрешни теми заедно с
Джон  Ърличман  или  с  Джордж  Шултц,  пишех  бележки  за  графика  на  президента,  които  Боб
Холдеман проверяваше. Предполагам, че не е чудно, че през всичките тези напрегнати години аз не
знаех, че по същото това време, веднъж на всеки 2 седмици, друга група се събирала около една маса
в  мазето  в  западното  крило  на  Белия  дом.  В  тази  група  участвали  един  или  двама  помощник-
секретари  на  министерства,  понякога  -  някой член на  правителството и  още  няколко членове  на
персонала на Белия дом, които споделяли помежду си вярата в Господа, четели откъси от Библията и
се молели заедно. Даже  и да бях знаел, че в Белия дом има такава молитвена група, аз щях да счета,
че съм твърде зает, за да присъствам на нейните сбирки.

Въпреки  че  президента  Никсън  отказа  да  покани  старият  си  враг  Харолд  Хюджис  вътре  в
сградата на изпълнителната власт, малката група, която провеждана веднъж на две седмици срещата
си в мазето силно искаше да общува със сенатора. Харолд прие поканата им да присъства на тяхната
молитвена закуска на 6 декември. Тъй като той само веднъж беше влизал в Белия дом по времето на
управлението на Никсън и тъй като по това време напрежението беше голямо, и Вашингтон беше
разделен на два враждебни лагери, Харолд и Дъг предложиха и аз да отида. Може би щях да мога да
помогна в случай, че някои твърде ревностен сътрудник на Никсън се засегне от самото присъствието
на Хюджис там. Пристегнах  една минута преди 8 часа сутринта, бързо преминах през югозападната
врата, покрай познатите лица на охраната, които ми помахаха радостно с ръка. Денят беше слънчев и
красив, и аз се чувствах много въодушевен от предстоящата възможност Хюджис да се моли в Белия
дом, че даже се усмихнах на позадрямалите репортери, които винаги се навъртаха там и си водеха
бележки за всеки, който влиза и излиза.

Минах през вратата към мазето в западното крило, спуснах се до ниския коридор, по стените на
който бяха закачени снимки на Никсън и на неговите пътувания, преминах през вратата, на която
пишеше „Ситуационна зала,“ която беше нервният център на Националният съвет за безопасност,
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чийто офиси се намираха в един подземен лабиринт под южната ливада. Закуската се провеждаше в
облицована  Конферентна  обедна зала,  която е  запазена  за  старшите  служители в Белия  дом и за
членовете на правителството. Тази сутрин три маси бяха избутани една до друга и беше осигурено
място за 14 човека. Там вече седеше Харолд Хюджис, с гръб към стената – помислих си че той е
избрал да седне така – и изглеждаше напрегнат и неловко, заобиколен от половин дузина хора на
Никсън. Сенаторът погледна нагоре, когато влязох в стаята, видимо се зарадва и извика: „Здравей,
братко!“  Поздравих  приятелите  си  и  седнах  в  далечния  ъгъл  на  дългата  маса.  Един  след  друг
пристигнаха и останалите, заемайки всички столове с изключение на стола непосредствено до мен
отдясно. Помощник секретаря от министерството на труда Дик Шуберт беше там, както и Кен Бело,
който  беше  придуман  да  прекъсне  пенсионирането  си,  за  да  помогне  на  новия  вицепрезидент
Джералд Форд да организира офиса си. Присъстваха и други стари приятели; за повечето от тях аз не
знаех, че имат интерес към християнството. Келнерите-филипинци започнаха да сервират сребърни
кани с горещо кафе и таблички с кифли от кухнята. Започнахме да ядем, когато вратата се отвори със
замах и влезе  председателя на управителния  съвет на федералния резерв Артур Бърнс. „Какво прави
тук  Артур  Бърнс?“,  попитах  учудено  човека,  който  седеше  от  лявата  ми  страна,  отец  Джон
МакЛафлин, езуитски свещеник и член на групата автори на речите на президента. Понеже помнеше
епизода  с  „мръсния  номер“  който  ми  погодиха  преди  няколко  години,  когато  аз  неоснователно
обвиних Бърнс, че иска да му бъде увеличена заплатата, отец Джон се подсмихна и ми каза: „Артур е
редовен участник в тези закуски.“ Аз протестирах: „Но той е евреин.“ Не че това всъщност имаше
някакво значение; това просто беше първото нещо, което можах да кажа, за да изразя очевидното си
страдание.  Сигурен  съм,  че  МакЛафлин  разбра,  че  страхувах  да  погледна  Бърнс  в  очите.  Но
МакЛафлин продължи: „Той не само е евреин, но и той е председателят на днешната среща.“

Когато ме видя, Бърнс също се почувства неудобно, а още по-неудобно му стана, когато огледа
масата и разбра, че единственият свободен стол се намира до мен. За миг той се засуети, след това се
наведе през масата, за да се представи на Хюджис, поздрави другите и с едва доловимо кимване в
посоката към мен седна на празния стол. Оказа се, че Хюджис е много повече от някаква атракция,
каквато очакваха организаторите на закуската.  Скоро стаята,  в която имаше 50 стола,  беше почти
пълна  и  келнерите  тичаха  до  кухнята  за  да  донесат  допълнителни  чинии  със  бъркани  яйца.  Но
обстановката  едва  ли можеше да  се  каже,  че  е  радушна,  защото  атмосферата  беше  заредена  със
съмнения.

В 8:20 Бърнс, който нервно и без апетит едва хапна малко от закуската си, поздрави радушно
събралата  се  тълпа  и  обясни  колко  щастлива  е  молитвената  група  в  Белия  дом,  че  на  срещата
присъства  сенатор  Хюджис,  за  да  разкаже  за  причините,  поради  които  напуска  Сената,  за  да  се
посвети  изцяло  на  непрофесионално  служение  на  Христос.  После  без  обичайните  цветисти
суперлативи,  които  се  разменяха  между  политиците  на  събиранията  във  Вашингтон,  Бърнс  даде
думата на Хюджис. След няколко първоначални и нехарактерни за него моменти на нервност, Харолд
взе контрола в свои ръце със своето сладкодумно красноречие. В продължение на 20 минути в стаята
цареше пълна тишина и се чуваше само неговият дълбок и силен глас. Със смайваща честност той
разказа  за  миналото  си,  за  силата  на  Христос,  която  е  променила  живота  му,  за  конфликтите  в
правителството, които е имал като християнин и накрая, в последните няколко минути говори как се е
запознал със своя брат в Христос, Чък Колсън.

Ако моментът не беше толкова трогателен, аз щях да се засмея гласно на изумените изрази на
лицата на присъстващите в стаята. С периферното си зрение видях, че Артур Бърнс седи абсолютно
неподвижен,  с  поглед,  фокусиран изцяло в  Хюджис,  един кичур  мека  побеляла  коса  висеше над
веждата  му  и  устата  му  беше  отворена.  Лулата,  която  в  началото пушеше яростно,  сега  лежеше
студена в дясната му ръка. Хюджис продължи да говори: „Научих колко погрешно е да мразим. В
продължение на много години имаше хора, към които изпитвах унищожителна язвителност.  Аз  не
навреждах на тях,  навреждах само на себе си.  Мразейки,  аз  прогонвах от живота си любовта  на
Христос. Един от мъжете, когото най-силно мразех, беше Чък Колсън, но сега, когато двамата с него
споделяме  вярата  си  в  Христос,  аз  го  обичам  като  мой  брат.  Бих  му  поверил  целия  си  живот,
семейството си и всичко, което имам.“ Когато той свърши, настъпи продължителна тишина и никой
не можеше да отдели погледа си от сенатора. Секундите минаваха, мина може би цяла минута, почти
като че ли всички присъстващи се молеха без думи.

Артур  Бърнс,  който  трябваше  да  обяви  края  на  срещата,  изглеждаше  неспособен  да  намери
подходящите думи. Накрая той много подчертано постави лулата си на масата, погледна я за един миг,
след това сгъна и събра ръцете пред себе си и бавно издигна погледа си нагоре. С глас, който беше
толкова тих, че се съмнявах, дали хората от отсрещната страна на стаята го чуваха, той заговори:
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„Сенаторе, просто искам да ви кажа, че това са едни от най-красивите и вълнуващи неща, които съм
чувал някога от някой човек.“ Той се изкашля и беше очевидно, че с мъка сдържа сълзите си. „Не
искам да кажа нищо повече. Само ще ви попитам от името на тази група, бихте ли дошли отново при
нас?“ След това той стана, хвана дясната ми ръка с лявата си ръка и каза: „А сега искам да помоля г-н
Колсън да ни води в молитвата.“  Всички присъстващи се хванахме ръка за  ръка.  Аз бях толкова
изненадан, че за един миг не можах да проговоря. Нямаше време да съставя молитва в главата си;
налагаше се да се осланям на Светия Дух. Думите, които изрекох бяха молба за всички присъстващи в
стаята, независимо от поста, който заемаме в правителството, да дойдем пред Господа със смирение и
покорство, с ясното осъзнаване, че ние сме нищо, че той е всичко и че без неговата ръка на нашите
рамене ние няма да сме способни да се обслужим добре нуждите на нашата нация. Когато свърших
молитвата си, молейки се за всичко това в името на нашия Господ Исус Христос аз усетих, как Бърнс
стисна здраво ръката ми.

Когато много от присъстващите си тръгваха, те или прегръщаха сенатора или му стискаха топло
ръката  и  повтаряха  поканата  на  Бърнс  да  дойде  пак.  Мнозина  ми  стискаха  ръката  и  искаха  да
установим  по-близки  братски  отношения,  отколкото  имахме  ние,  хората  от  Белия  дом,  които
предпочитаме  да  са  самотни  и  да  се  противопоставяме  на  целия  свят.  Тази  сцена  беше  много
емоционална.  През всичките ми години на служба в правителствената администрация никога не бях
виждал  нещо  подобно.  След  като  се  сбогувах  с  Харолд,  аз  се  отправих  към  изхода  от  мазето,
надявайки  се  да  хвана  Бърнс  преди  да  е  стигнал  до  колата,  която  го  очакваше.  Намерих  го  в
гардеробна края бюрото на охраната, където поставяше един шал на врата си. Казах му:„Д-р Бърнс,
знам, че имате основателна причина да ме мразите, но аз искам да ви се извиня за изфабрикуването на
тази история. Някой път бих желал да дойда и да се срещна с вас.“ Въпреки че говореше учтиво,
Артур Бърнс можеше да бъде сприхав и заядлив.  Хората,  които се противопоставяха на неговата
икономическа политика често пъти бяха посрещани със свирепо намръщване, с облаци от дим, които
се издигаше от лулата му и с някоя сурова лекция. Тази сутрин установих, че гледам в разбиращите
очи на един търпелив професор с посивяла коса. Той ми каза: „Не е нужно да се извинявате. Сега
няма нужда от това. Всичко това е зад нас. И аз искам да науча повече за вас.“ След това запелтечи,
„Аз никога не съм се чувствал...никога не съм знаел...е, това беше чудесна сутрин.“ След това стисна
ръката ми, обърна се и влезе в блестящата слънчева светлина извън сградата, а аз се върнах  пеша в
моя офис, хвалейки Бога.

Тази сутрин редовната пресконференция на Белия дом беше насрочена за 11:00. Джери Уорън,
бивш репортер  на „Сан Диего Юниън“, а през последните 5 години – главен помощник на Рон Зиглер
(Коментар: по това време Зиглер е бил говорителят на Белия дом и е отговарял за връзките на Белия дом с
медиите.), влезе в залата за пресконференции на Белия дом малко след 11:00, подготвен да отговаря на
яростното  задаване  на  въпросите,  свързани  с  Уотъргейт.  Репортерите,  които  се  бяха  излегнали  в
комфортните кресла в дъното на залата бавно се преместиха на предните редове пред катедрата и
извадиха бележниците си,  докато Джери се облегна пред микрофона,  за  да започне с  обичайните
съобщения: Президентът ще подпише Наредбата за подпомагане на инвалидите-ветерани от 1973; В
15:00 президента ще има съвещание със своите съветници по икономическите въпроси; Планирано е
посрещане  на  вицепрезидента  Джералд  Форд.  След  това,  както  беше  обичайно,  дойде  редът  за
задаване на въпроси от репортерите. Следващият текст е взет директно от магнетофонният запис на
тази пресконференция (Белия дом, пресконференция № 1869, 6 декември 1973)  и започва с въпрос от
Дан Ретър от CBS News:

Ретър: Джери, защо президента продължава да се среща с Чарлз Колсън?
Уорън: Не мисля, че той се среща.
Ретер: Какво правеше днес г-н Колсън в Белия дом?
Уорън: Е... (пауза), той присъстваше на едно събиране в трапезарията в мазето, която се провежда

всеки втори четвъртък. Една група служители на Белия дом се събират на молитвена закуска и г-н
Колсън участваше в нея.

Глас на неизвестен човек: Молитва!
Друг глас на неизвестен човек: Той ли ще бъде следващият проповедник?
Тук в продължение на няколко минути от магнетофонният запис са неразбираеми поради бурния

смях и аплодисментите в залата. По-късно Джери ми каза, че от началото на аферата Уотъргейт преди
18 месеца в залата за пресконференции не е имало толкова весела атмосфера. 

Ретър: Бих желал да чуя отговор.
Уорън: Това е отговорът.
Ретър: Че той е присъствал на молитвена закуска?
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Магнетофонният запис показва, че тук Уорън се впуска в дълго обяснение за появата на сенатора
Хюджис на  същата  молитвена  закуска,  за  другите  участници  в  тази  среща,  за  честотата  на  тези
закуски и за факта, че бивши служители на Белия дом като мен са присъствали. Очевидно е, че смехът
е престанал.

Ретър: Джери, не е ли малко необичайно платени лобисти, работещи за огромни асоциации и
отделни личности, да влизат и да излизат от Белия дом, за да участват в такива неща, като молитвена
закуска?

Уорън: Дан, въобще не съм съгласен с теб. Мисля, че на тази среща се придава прекалено голямо
значение. Когато една група личности, които са работили заедно,  седнат заедно, за да практикуват
това, в което вярват, а това е смисълът на молитвената закуска, аз просто не виждам никаква връзка в
това. Мисля, че ти преувеличаваш нейното значение.

Ретър: Ако мога да продължа с тази тема. Нека магнетофонният запис да регистрира, че аз не съм
противник на молитвата, на молитвените закуски или на каквото и да е, но мисля, че тук може да се
зададе един наистина важен въпрос. В миналото Чарлз Колсън беше член на персонала на Белия дом,
но  сега  той  работи  за  такива  хора  като  Тиймстърс  Юниън  (Коментар:  Международна  профсъюзна
организация на служители от транспорта и други клонове на промишлеността.) Всички знаем начинът, по
който работи Вашингтон. Тези хора спечелват доверието на  хората с позиции в управлението и на
такива места, като една молитвена закуска, да, те правят своя бизнес. Тук никой ли не се тревожи
поне от символизма на това?

Уорън:  Не  се  тревожим  повече,  отколкото  се  тревожим  от  символизма  на  това,  че  сенатор
Хюджис е бил основният говорител.

Въпрос от неизвестен говорител: Дали той няма някакъв външен бизнес интерес?
Въпрос: Какво е сравнението?
Уорън: Сравнението е, че това са човешки същества, които заедно дават израз на вярата си и аз не

виждам никакъв проблем в това.
Въпрос:  Сенатор  Хюджис  сигурно  ще  стане  свещеник.  Дали  сравнявате  това  с  Тиймстърс

Юниън? (смях).
Уорън: Мисля, че по тази тема говорихме достатъчно.
След това Уорън се обърна и излезе от залата, оставяйки смаяните репортери в нея със само една

новина за деня – Колсън на молитвена закуска.
Малко преди обяд бутоните на моя телефон светнаха едновременно,  което показваше че съм

търсен от много места. Нищо необичайно. Това се беше случвало доста често през дългата нощ на
Уотъргейт. Каквото и обвинение да се отправеше към мен, репортерите ми се обаждаха по телефона,
за да ме попитат за моя коментар, каквато е стандартната практика. „Чикаго трибюн,“ Вашингтон
пост,“ Ню Йорк Таймс, Асошейдет прес“ - всички ми звъняха веднага. Пулсът на сърцето ми стана
по-бърз.  Напоследък  в  пресата  не  се  съобщаваше  често  за  мен.  Да  не  би  причината  за  техните
обаждания да е  повдигането на дългоочакваното обвинение? Първо приех обаждането на „Чикаго
трибюн,“ защото харесвах Алдо Бекман,  шефът на тяхното бюро във Вашингтон,  който беше на
телефона: „Чък, по телефоните се разпространява една история, че тази сутрин ти си присъствал на
молитвено събиране в Белия дом и че ти и сенатор Харолд Хюджис от Айова сте станали близки
приятели.“ Съмнението в гласът му се увеличи. „И освен това се говори, че ти си станал религиозен.“

В изблик на гняв аз възразих: „Стига, Алдо, вие, журналистите напечатахте всякакви неща за
мен.  Но  религията  си  е  моя  лична  работа  и  аз  нямам  никакво  намерение  да  говоря  за  нея  във
вестниците. Достатъчното е достатъчно.“ „Уорън съобщи, че тази сутрин ти си бил на молитвена
закуска в Белия дом и това вече е известно на публиката. „Уорън е казал това?“ казах аз изумено.
„Добре,  нека  тогава  Уорън  да  ви  каже  всичко  за  това.“  После  затворих  телефона.  Но  после
позвъняванията  започнаха  да  идват  като  порой.  Холи  ме  попита:  „Какво  трябва  да  им  казвам?“
„Казвай им да...“ После измислих нещо по-добро. „Просто им записвай имената. Може би по-късно
ще  им  се  обадя.“  Обадих  се  на  Джери  Уорън,  който  ми  обясни  какво  се  беше  случило.  „Чък,
предполагам,  че някой днес  те  е  видял когато си  дошъл.  Тези хищници сграбчват  и най-малката
сламка,“ каза той и се засмя. „Но, Джери, през изминалите месеци аз много пъти съм бил в Белия дом
и те през цялото това време са ме виждали да идвам и да си заминавам. Защо ще питат днес за това?“

Обадих се на Дъг Кои и той ми каза, че репортерите са звъняли и на Хюджис, и в Къщата на
братството и събират всички парченца от пъзела на тази история. Дъг ме посъветва: „Само внимавай,
Чък. Не се ядосвай.“ Въпросът, който зададох на Джери Уорън започна да ме измъчва: „Защо днес?“
Дан Ретър можеше да зададе този въпрос почти за всеки ден от седмицата през последните 9 месеца?
Имаше  подходящи моменти  за  задаване  на  този  въпрос,  като  например  преди  някои  от  важните
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съобщения на президента или след „Клането в съботната нощ“ (Коментар: С това име политическите
коментатори  в  САЩ  са  обозначили  вечерта  на  20.10.1973,  когато  по  време  на  скандала  Уотъргейт,
президента Никсън уволнил Специалния прокурор Арчибалд Кокс, който разследвал този случай, министърът
на правосъдието Елиът Ричардсън и неговия заместник Уилям Рукелшоуз. Д.Пр.), или когато комисията на
Ървин работеше с всички сили, когато моите посещения би трябвало да привлекат подозрителното
внимание на репортерите. Но те никога не го зададоха. Защо го зададоха сега? Възможно ли беше
това съвсем да не е случайно? Аз знаех, че Господ работи по неразгадаеми начини – въпреки че на
мен ми беше трудно да разбера как неговите цели би могло да бъдат постигнати чрез критични статии
за моето обръщане към Бога. Но въпреки това, тази мисъл упорито се въртеше в главата ми. Защо
Уорън не отхвърли настрани въпроса на Ретър, като отговори просто, че аз не съм бил в Белия дом, за
да се срещам с Никсън? Или да беше казал, че не знае? Защо заговори за молитвената закуска? Това
не беше обичайният стил на Уорън. Но как би могло това да е работа на Бога? Сега нямах никаква
нужда да привличам вниманието на пресата. Адвокатите ми вярваха, че колкото съм по-незабележим,
толкова е по-добре за мен. Раздухването на тази история в пресата даваше възможност на циниците да
я превърнат в циркова арена, щеше да има много насмешки и кикотене, особено от страна на старите
ми приятели.  Накрая, ако излезех от Уотъргейт без да ми бъде повдигнато обвинение и се окажех
невинен,   аз щях да съм напълно завързан за новия си начин на живот и нямаше да имам никакъв шанс  
да се върна назад към старите си пътища.

Внезапно си спомних как Том Филипс беше разкрил вярата си пред мен. Правейки това, той пое
риска да се чувства притеснен, но неговата смелост  ми помогна да променя живота си. Сега учението
на Библията заприлича на слънчев лъч, който влизаше през прозореца на моят кабинет - Павел беше
написал на Тимоти: „Никога не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ,“ (2Тим.1:8 – мой
превод, „Филипс“). Наскоро ние бяхме обсъждали този текст на едно от молитвените ни събиранията
в понеделник.  Ако не потвърдях,  че съм станал християнин, това щеше да представлява отказ от
реалността на това, което се беше случило с мен. Стигнах до заключението, че нямаше никакъв друг
начин, че нямаше обществено приемлив „среден“ път. Решението беше взето. Ако въпросът на Ретър
беше плод на някаква много рядка случайност, нека да е така.  Но ако това е работа на Бога, аз съм
длъжен да свърша моята част от работата.  Поради това се обадих на репортерите,  които ме бяха
търсили и положих всички усилия да им обясня решението си да повярвам в Господа. Даже докато
слушах  думите,  които  излизаха  от  устата  ми  и  шумът  от  клавишите  на  пишещите  машини  на
репортерите  от  другата  страна  на  телефонната  линия,  това  ми  звучеше  нереално:  „Приех
Христос...Исус Христос в живота ми.“ Как щеше да изглежда това, когато бъде отпечатано с черни
букви върху вестникарската хартия! Хихикането от време на време на репортерите, думите „Бихте ли
повторили това, този път – по-бавно“ потвърдиха и най-големите ми опасения. 

„Лос Анджелис Таймс“ озаглави  интервюто си така: „Коравият мъж“ Колсън стана религиозен“;
„Ню Йорк Таймс“ - „Колсън „намери религията“; списание „Тайм“ обобщи съобщенията в пресата
през тази седмица (17.12.1973) със заглавието „Обръщане към Бога“ и написа следното: „От всички
участници в аферата Уотъргейт, малцина имаха репутацията да са по-корави, по-непоколебими, по-
безсрамни или по-упорито верни на Ричард Никсън, отколкото бившият президентски съветник Чарлз
Колсън. Бившият капитан от Морската пехота е набеден от Джеб Стюард Магрудер, че е дал идеята и
е  настоявал  за  извършването  на  нахлуването  в  Уотъргейт,  както  и  че  е  замесен  в  много  други
„мръсни“  трикове,  включително  и  фалшифициране  на  документ  на  Държавния  департамент.  В
периода на върха на своето влияние той гордо се хвалел, че верността му към каузата за преизбиране
на президента е толкова голяма, че „Аз ще мина и през тялото на баба си, ако е нужно.“

„Миналата седмица по време на молитвена закуска на служители от Белия дом, 42-годишният
Колсън разкрил нов образ. Той казал, че е „Познал Христос...“ Подозирайки, че някой хора трудно
биха повярвали в това негово обръщане към Господа, „коравият мъж“ Колсън  отговори директно на
присмехулниците, като каза: „Ако някой иска да реагира цинично на тази новина, аз ще се моля за
него.“ Съжалих за широко разпространената реплика от моя страна - „Аз ще се моля за него.“ Нямах
за цел това да звучи толкова снизходително и да прилича толкова на арогантността на стария Колсън.
Това просто беше първото нещо, което ми дойде наум, когато някой ме попита какви ще кажа на
онези, които се съмняват в моята искреност.

Водещата редакторска статия в „Бостън Гоуб“ беше озаглавена: „Амин, братко.“ Тя припомняше
всяко вярно и измислено злодеяние на Колсън и накрая казваше: „Ако г-н Колсън можа да се разкае
своите грехове, това значи, че има надежда за всеки човек.“ Журналистът Харет ван Хорн беше по-
директен:  „Не  мога  да  приема  внезапното  отиване  на  Чарлз  Колсън  при  Христос.  Ако  той  не  е
притеснен от своя внезапен изблик на благочестие,   то тогава със сигурност Господ би трябвало да е  
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притеснен  .  “ Бившият монах от католическия „орден на мълчанието,“ който после стана либерален
философ и журналист, Колман МакКарти, сравни обръщането на Колсън към Бога с обръщането на
Рене Дейвис към вярата в Гуру Махададж Джи в Индия. Но моето желание да говоря публично за
вярата  си  подразнило  МакКарти:  „В  историята  на  истинските  обръщания  към
вярата...новоповярвалите  винаги  запазват  мълчание  в  началото.“  Ето  в  този  дух  продължиха
коментарите през следващите дни и седмици.

Притеснявах се дали нямаше нещо самодоволно или фарисейско в израза: „Светогледът ми беше
променен.“ Може ли някой наистина да бъде сигурен, че наистина светогледът му е бил променен?
Наистина аз бях приел и горещо вярвах в някои неща. Но въпреки това едва ли бях променен човек.
Единственото, което искрено можех да кажа беше, че търсех, изследвах, опитвах, учех се, провалях се
и се оказвах недостатъчен, изправях се и продължавах да се опитвам –   и през цялото това време се  
стремях към връзка с Исус Христос  .   Промяната беше в моят дух, в гледната ми точка и в настройката  
на волята ми. Защо би трябвало някой да ми вярва, когато описвах това и защо би трябвало някой да
приема уверенията ми, че наистина обръщането ми към Бога ще бъде постоянно? Скептиците имаха
всички основания да кажат: „Нека той да ни покаже това чрез делата, а не чрез думите си.“

Открих, че думата „обръщане, превръщане, приемане на друга вяра“,  е погрешно разбирана от
много хора.  Случката с  Апостол Петър на пътя за  Дамаск е  най-известната от всички истории и
книгите, написани за други обръщания са също толкова драматични. Но въпреки това съм сигурен, че
при повечето хора това обръщане се извършва по начин, който е прост, лишен от драматизъм и не
заслужава да бъде възприеман като новина. Бях тревожен от популярната представа, че за да бъде
обърнат към Христос, човек трябва да бъде принуден да се отврати от гнусното си и греховно минало,
че съвестта му трябва да е дотолкова обхваната от чувството за вина, че злодеянията му трябва да са
толкова големи, че в един акт на отчаяние той да повери себе си на Божията милост. В продължение
на  много  дни  след  първоначалната  епидемия  от  истории  много  хора,  включително  и  прокурори
вярваха, че аз се намирам на ръба да извърша самопризнания пред всички за най-подлите грехове
свързани с Уотъргейт.

На среща, която се състоя в кабинета на г-н Яворски в края на декември, на която освен мен
присъстваха  г-н  Мерил  с  няколко  свои  сътрудници,  беше  засегната  темата  на  моето  широко
обсъждано в пресата обръщане към Бога. Мерил каза: „Ние четохме за вашето духовно преживяване и
вярваме, че вие сте искрен и че сега ще поискате да ни кажете всичко.“ Той седеше точно срещу мен
на една голяма заседателна маса в кабинета на Яворски и гледаше надолу докато говореше, все едно
че  искаше да  ми спести  притеснението,  ако  ме  гледаше  право  в  очите,  докато разказвах всичко.
Погледнах наляво към Леон Яворски и видях, че на кръглото ми лице имаше слаба загадъчна усмивка.

Разбира  се  аз  знаех какво очакваха те.  Ако моето обръщане към Христос беше истинско,  аз
трябваше  да  им  кажа  колко виновен  съм бил  през  цялото  това  време.  Единствената  трудност  се
състоеше в това,   че аз още от самото начало се опитвах да им кажа истината  ,   но те не ми вярваха   и се  
надяваха, че може би сега Бог се е присъединил към силата на Специалния прокурор за да ме накара
да говоря откровено. Освен това те казваха или на мен така ми изглеждаше, че аз мога единствено да
докажа искреността на духовното си обръщане към Бога, като призная нещо, което преди това към
премълчавал. Ядосах се и отговорих на Мерил: „Аз не съм искал публиката да  се занимава с моята
религия. Нямам никакво намерение да я използвам, но и тя не би трябвало да бъде използвана против
мен.“ Мерил бързо смени темата на разговора, но в този момент и на това място осъзнах, че загубих и
малкото доверие, което имах към прокурорите. 

Реакциите на другите хора по повод на моето обръщане към Бога бяха най-разнообразни. Майка
ми беше разярена и се оплакала на един съсед: „Баща му и аз възпитахме момчето си като добър
християнин.  Той  беше  кръстен  и  получи  първото  си  причастие  в  Епископалната  църква.  Ние  го
научихме  на  всички  християнски  принципи.  И  си  представете,  сега  той  казва,  че  е  станал
християнин.“ Опитах се да обясня на родителите си, че независимо от това, че усилията им са били
искрени, в мен не се беше случило нищо. Че вината за това е моя, а не тяхна. Една моя роднина
смяташе, че напрежението от Уотъргейт е било твърде голямо и написала на един наш общ приятел:
„Страхувам се, че ударът върху бедния Чък надвиши предела на възможностите му да го понесе.
Често пъти този вид религиозна страст е признак за умствена нестабилност.“

Най-тежко от всички този удар беше понесен от Уендъл (Коментар: Синът на Колсън. Д.Пр.), който
по това време беше първокурсник в университета „Принстън.“ После той си спомняше, че си четял
уроците тихо в стаята, когато едно от момичетата, която била активна християнка,  застанало пред
стаята му (да,  спалните помещения в Принстън са общи),  заудряла силно по вратата и извикала:
„Току-що видях баща ти по телевизията! Той е един от нас. Той е приел Исус Христос като свой личен
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Спасител!“ Това била последната сламка върху товара на Уендъл. За един 19-годишен първокурсник в
университета е било достатъчно трудно да бъде приет от другите студенти в общежитието, след като
баща му ежедневно е бил обвиняван в най-различни престъпления. Но той не бил подготвен за този
удар. Той се ударил с ръка по челото и въздъхнал: „О, не! Как е възможно тате да вярва в Исус!“

Лесно беше да се предвиди, че Дейв Шапиро беше вбесен, когато нахлу в кабинета ми първият
път, когато тази история се разчу. „Колсън, този път ти се провали, ти наистина се провали. Надявам
се че сега той (предполагам той имаше предвид Христос) може да те спаси, защото аз не мога.“ Аз
казах: „Успокой се, Дейв, този път не мога да направя нищо, за да променя това. Ние трябваше да
очакваме това да се случи в един от тези дни.“ „Да се успокоя!“, крещеше той удряйки с тежкия си
юмрук по бюрото ми. „Точно когато си мислех, че сме победили в случая с Елзберг, точно когато в
продължение на един месец пресата не се занимаваше с теб, сега се появява това. Това изглежда като
най-големият  „мръсен  номер“,  който  си  „погаждал“  -  финалната  голяма  игра  за  спечелване  на
съчувствието  на  публиката.  Вероятно  е  това.  Според  мен,  прокурорите  трябва  да  ти  предявят
обвинение за този номер.“ Казвайки това, той разярено излезе навън и мина покрай Холи, която беше
запушила с пръсти ушите си. 

На старите ми приятели им беше най-трудно да приемат, че аз бях станал християнин.  Бред
Морс, помощник-генералния секретар на ООН, който си мислеше, че ме познава най-добре от всеки
друг,  веднъж  бил  посетен  от  Джонатан  Муур,  мой  сътрудник  от  времето,  когато  работех  със
Сталтонстал  и мой кум на сватбата ни с Пати. Бред погледнал Джонатан и попитал: „Каква е цялата
тази история,  която забърка Колсън с Исус: в живота си два пъти съм измамван, и двата пъти от
християни. Мислиш ли, че Чък е добре?“

Един много сериозен студент по право в Харвард, който беше работил за мен като стажант в
Белия  дом,  беше  казал  най-безцеремонно:  „Някои от  нас  познаваха,  възхищаваха  се  и  уважаваха
Колсън такъв, какъвто „беше.“  Всички тези разговори за обръщането му към Господа, като имаме
предвид, че той е политик, честно казано ме възмущават.“ Младежът възприемаше това като отричане
от миналото ми, част от което считаше, че е и самият той. 

Президентът на профсъюза на шофьорите на товарни камиони в САЩ Франк Фитцсимонс, който
беше силно вярващ католик, беше бесен: „Тези журналисти, за тях нито едно нещо не е свято, нищо.
Да пишат за вярата на човека; това е най-мръсното и най-долното нещо от всичко.“

Но въпреки това, някои от статиите във вестниците бяха изненадващо съчувствени. Бил Грейдър,
репортер във „Вашингтон пост“ написа специална статия, в която описа подробно историята на моето
обръщане, връзката ми с Хюджис и молитвената ни група, която се събира в понеделник сутринта.
Пътищата на Господа наистина са  непроследими:  стана така,  че  най-заклетите ми врагове  в  този
вестник  написаха  първото  сериозно  разглеждане  на  тази  тема.  Грейдър  написа:   „Духовното
събуждане на Колсън може да не излекува нито един от проблемите му с Голямото жури за Уотъргейт,
но то задоволява една група от хора, които редовно се срещат с него, за да се молят в дома на Харолд
Хюджис.“  Тази  съчувствена  статия  във  „Вашингтон  пост,“  заедно  със  съчувствената  статия  в
„Юнайтед прес интернешънъл“, написана от младият християнин Уес Пайперт, бяха препечатани в
стотици вестници в САЩ. 

В понеделник, 17.12.1973, Ерик Северид посвети целия си коментар за новинарската емисия на
телевизията  CBS на  снежната  виелица,  която удари Вашингтон на  този  ден  и  на  обръщането на
Колсън към Господа. Според него, едно дело на Бога – снежната буря,  беше направило повече за
икономията на енергия и за почистването на въздуха във Вашингтон, отколкото законите за опазване
на  околната  среда  на  Конгреса  бяха  в  състояние  да  постигнат.  Той  каза,  че  що  се  отнася  до
обръщането, другото Божие дело, г-н Чарлз Колсън, някогашният най-коравият от коравите мъже в
Белия дом и мъжът, когото много хора считат, че е „дубльорът“ в моменти на нужда и че е добър
адвокат,  той се  появи на  първите  страници на  вестниците  с  новината  за  неговото обръщане към
религията.  Г-н  Колсън  не  се  разкая  за  нито  едно  от  предполагаемите  му  грехове  свързани  с
нарушението на законите, но изповяда че е твърде горд и самоуверен. Новият Колсън не твърди, че е
способен да върви по водата, но се е отказал да тъпче баба си. Много хора в нашата страна искат да
вярват в нещо и искат да приемат като истинска промяната в сърцето на Колсън. В края на краищата,
огромен брой критици искат в тях да се извърши такава промяна...Ясно е, че г-н Колсън върви по
правилния път. Законите на Конгреса са нужни, но Божието дело е това, което дава резултати.

Коментарът  на  Северид,  който  беше  гледан  от  може  би  30  мил.  американци  и  статиите  във
„Вашингтон пост“ и в „Юнайтед прес интернешънъл“ бяха прочетени от други милиони хора и това
се превърна в мощно обществено свидетелство за Христос. Никога не бих могъл да очаквам такова
нещо – нито другата реакция, което за мен поне беше най-изненадващата от всичко.
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Почти още от първия ден големи купища писма започнаха да пристигат офиса ми, някои от тях
бяха адресирани до комисията на Ървин, други – до Белия дом, а трети – просто до Вашингтон, а едно
писмо даже – във връзка с „Уотъргейт.“ Опитвах се да отговоря на всички писма, но с течение на
времето това стана невъзможно. Писмата идваха от всички краища на САЩ, от чужбина, даже от
Манила и Ню Делхи.  Почти без изключение в писмата се говореше за молитви, които за произнасяни
за  мен  и  за  вълнението  на  автора  на  всяко  от  тези  писма,  че  един  човек  е  намерил  Христос  и
християнската  любов.  Много  писма  бяха  от  хора,  които  признаваха  пълното  си  презрение  към
политиката на г-н Никсън и на мен, но тези хора веднага ме приемаха радушно като техен брат и
отправяха своите молитви за мен. Някои писма бяха от хора, които казваха, че никога до сега не са
писали на някаква публична личност. Всички те възхваляваха Бога. Никога не бях мислил за това
колко много такива хора има по света, но купчините писма върху бюрото ми подновяваха ентусиазма
ми, когато всяка вечер се ровех в тях. 

Късно  един  следобед,  скоро  след  Рождество  Христово  попаднах  на  писмо,  което  щеше  да
продължи да оказва влияние върху представата ми за собствените ми цели през следващите месеци и
години. То беше написано на един лист хартия с разчертани редове:

Скъпи Господине,
Това писмо може да ви се стори необичайно, но след като прочетох една статия за вас в „Чалстон

ивнинг пост“ аз разбрах, че вие (в миналото) сте били необикновена личност. Аз съм Старши сержант
във военновъздушните сили на САЩ. В продължение на 19 години се опитвам да открия себе си.
Няколко пъти ходих на църква, но те (пасторите) не стигнаха до мен. След като прочетох  статията за
вас, това ми помогна повече от всичко друго в целия ми живот. Сега тук е сутринта на Рождество
Христово. Обикновено по това време аз съм пиян или се опитвам да се напия, но за разлика от преди
сега наблюдавам как децата разопаковат подаръците си и мисля да отида на някоя църква, вместо да
отида в клуба или в къщата на някого и да се напия. Аз даже не си купих никакъв алкохол за това
Рождество Христово. Хората с позиция като вас изповядват миналото си (може би не чак толкова
добър живот – и някои нередни постъпки) или както и да бъде наречено това. Това със сигурност
помага на хора, които са на моето ниво. Тази сутрин наистина се чувствам вътрешно свободен и се
моля на Бог да помогне и на двама ни във всичките ни опити и усилия. Аз ще се опитам да намеря
някъде книгата „Обикновено християнство“ и да я прочета.

Бог да ви благослови, Старши сержант Натаниел Грийн.
Не ме интересува дали някой ме видя как седях в кабинета си и сълзите се стичаха по бузите ми,

докато четях и препрочитах писмото на сержант Грийн. Той беше казал всичко. През цели 11 години
от живота си аз бях посветил цялата си енергия за да правя нещата в правителството, които вярвах, че
могат да направят по-добър живота на хората. Но през цялото това време не бих могъл да посоча нито
един единствен човек, нито един живот, който да е бил наистина променен в посока към по-доброто.
Всъщност, не мога да си спомня нищо, което би могло да се сравни с чувството на радост, което
изпитах при мисълта, че един мъж се е свързал отново със семейството си в денят на Рождество
Христово. И средството за достигане до този сержант беше пресата, против която аз толкова много се
възмущавах.

К. С. Луйс е написал: „Личността е...по-важна...защото тя е вечна, а животът на държавата и на
цивилизацията, сравнена с продължителността на живота на личността, е само един миг.“

Ако, както ми каза един приятел, който ми се обади „Всички във Вашингтон ти се смеят,“ тогава
нека те да се смеят. „Има много хора по света като сержант Грийн,“ помислих си аз, докато гледах в
тъмнината на вечерта през прозореца на кабинета си. А има и Господ, жив и работещ чрез начини,
които ние никога няма да разберем. Благодарих му, благодарих му за враждебните въпроси, които
зададе Дан Ретър, за гафа на Джери Уорън, който разказа за тази молитвена закуска в Белия дом,
благодарих даже за  хората,  които написаха  язвителни и хапливи истории във  вестниците.  „Холи,
заслужаваше си да се случи всичко това,“ казах аз, когато минах покрай бюрото й и видях обърканото
изражение на лицето й, “да, заслужаваше си.“

                                                                     

Глава 13

Самотната къща

На следващия ден след коментара на Ерик Северид по телевизията  CBS, от Белия дом ми се
обади  Стив  Бул  и  ми  каза:  „Чък,  президента иска  да  те  види.  Можеш  ли  веднага  да  дойдеш?“
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Помислих си: „Точно както беше в миналото.“ Усетих същото старо разтуптяване на сърцето си и
вълнението от това, че ще се срещна с най-важния човек на света. Въпреки че редовно си говорехме
по телефона, ние избягвахме да се срещаме, защото усещах, че откакто напуснах преди 9 месеца
президентството, неговите служители се страхуваха, че образа на лошия човек от Уотъргейт, който се
беше залепил толкова здраво за мен, ще му навреди.

Помислих си: „Трябва да е свързано с нещо важно,“ грабнах палтото си и се извиних се пред
няколко от партньорите си, които по това време имаха съвещание в кабинета ми, без да им давам
обяснения. Изминах пеша разстоянието от половин квартал от моя офис до югозападната врата на
Белия дом,  вървейки по посивелия сняг, за който Северид беше философствал предната вечер, заедно
с моето обръщане към Бога. Стив беше край вратата. За да избегне репортерите, той ме преведе през
един дълъг обходен маршрут по Южната поляна, през откритата затревена зона, където каца и излита
хеликоптера на президента, минахме покрай хората от Сикрит сървис, които са разположени около
сградата и влязохме в нея през входа за дипломатите. Когато влязохме в чакалнята с красивите ранни
американски фрески по стените и огромният синьо-бяло-златен пръстен с 50-те щата,  сплетени в
неговите граници, аз попитах „Какво става,  Стив?“ „Шефът иска да говори с теб,  Чък.  Уотъргейт
много усложни положението. Никой не знае, че ти ще се срещнеш с него, той е на горния етаж в
Заседателната зала на Линкълн. По-безопасно е да минеш оттук. Вече не можем да имаме доверие на
персонала в Западното крило.“ Стив поклати глава обезсърчено. „Това положение го убива. Той много
тежко понася това. Ободри го, Чък, както правеше преди.“

Докато се изкачвах по постланите с червен килим стълби и преминах през централната зала с
мраморните колони, усетих хлад. Белият дом изглеждаше като изоставен. Обикновено на тези места
имаше хора от секретните служби,  служители който насочваха откъде да минават  хората,  военни
помощници, обградени от туристи. Но в този ден нямаше никакъв признак за наличието на някакъв
живот, единствено се чуваше звука от кожените подметки на обувките ми, които стъпваха по студения
мрамор. В един странен миг това ми напомни на тишината на денят веднага след изборите.

Даже  край  вратата  на  Заседателната  зала  на  Линкълн  на  втория  етаж нямаше  никой,  когато
влязох в нея.  Президентът седеше прегърбен в един неудобен стол с жълта тапицерия в ъгъла на
малката зала, препълнена с реликви от президентството на Линкълн. „Радвам се да те видя, момче,
радвам се да те видя.“ Никсън стана от стола, изправи се, широка усмивка се появи на лицето му и
сграбчи ръката ми така, както не го беше правил преди. След като ме накара да седна в един столовете
от червено дърво, купени от г-жа Линкълн, той ми предложи да запаля една от неговите лули. След
това ме попита как е семейството ми и стигна до това, което си беше намислил. „Адвокатите ми
казаха, че ние не трябва да бъдем виждани, че се срещаме. Но това ограничение е прекалено. Няма
причина  двама стари приятели да  не  могат  да  се  срещат.  Ние  ще говорим за  Джордж Мини,  на
профсъюзни теми или нещо такова; никой не може да ни упреква за това, нали?“

Ние не бяхме се срещали от времето,  когато научих за магнетофонната система за записване на
разговорите в Белия дом. Почти на шега аз попитах: „Г-н президент, нашият разговор записва ли се?“
„Какво имаш предвид с това „записва ли се?“ Кой би ни записвал?“ Той седна изправено в стола си,
усмивката му изчезна и по лицето му премина проблясък на страх. „Те ще направят ли това?“, попита
той. Опитах се да обясня, че само любопитствах,  дали самият той все още записва на магнетофон
разговорите си. Но той продължи да ме прекъсва: „Чък, мога ли да имам доверие на Сикрит сървис?
Не  знам,  дали  мога  да  им  се  доверя.  Нали  не  предполагаш,  че  Яворски  би  поставил  скрити
микрофони в тази стая?“ Отново се опитах да уверя президента, че ако самият той не е поставил
скрити микрофони, аз съм сигурен, че никой друг не би го направил. Но това не го задоволи.

„Чък,  проблемът  е,  че  не  мога  да  се  доверя  на  който  и  да  е.  Даже  и  на  секретарките  си.“
Помислих  си:  „Каква  ирония.“  В  продължение  на  години  президентът  тайно  беше  записвал
разговорите си   с всеки нищо не подозиращ посетител в кабинета му  ; сега самият той беше обсебен от  
мисълта, че някои друг тайно записва неговите собствени разговори. Човекът, който в продължение на
4 години се разхождаше уверено през огромните зали и кабинети на Белия дом, наслаждавайки се
жадно на всяка минута на несравнимата си власт,  сега се криеше в далечния ъгъл на тази почти
празна огромна сграда, не вярвайки на никой около себе си. Изпитах странно съчувствие към моя стар
приятел, който изглеждаше различен, някак си по-малък, все едно че се беше се затворил в някаква
защитна  черупка;  кожата  му  беше  пожълтяла,  бръчките  на  лицето  му  бяха  станали  по-дълбоки.
Умората сега беше по-видима отколкото през всяка от кризите, през които бяхме преминали заедно с
него. „Магнетофонните записи,“ започна да говори той, възвръщайки бавно самоувереността си, „те
бяха идея на Холдеман. Глупава идея. Два пъти казах на Боб да демонтира тази система, но ти знаеш
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Боб. Забравих въобще са тези записи. Но те вече не са тук. Наредих те да бъдат премахнати. Лично
проверих това. Можеш да бъдеш сигурен.“

После президентът ме попита за разговорите, които бяхме имали помежду си в началото на 1973.
Постави  очилата  си  с  рогови  рамки  за  четене  и  започна  да  се  рови  в  една  купчина  документи,
поставени на коленете му. Дали това бяха стенографски записи на разговорите ни? Реших да не го
питам. Повторих всеки от разговорите ни, за който си спомнях, а Никсън кимаше одобрително. Очите
му бегло проверяваха всеки лист хартия. Дали ме проверяваше, за да види колко добра е паметта ми?
От време на време ме прекъсваше: „Ти си сигурен в това, нали?“ После се връщаше към документите
в скута си, пушейки с лулата си от морска пяна. „Чък, сигурен ли си, че никога не си ме молил да
проявя снизходителност към Хънт?“, попита ме той, когато завърших с изложението си. „Възможно
е,“ отговорих аз. „Веднъж започнах да говоря за това, но вие ме прекъснахте. Спомням си добре това.“

„Добре, добре, след като искаш. А сега нека да поговорим за по-приятни неща.“ Никсън свали
очилата си, напъха купчината документи в един кафяв хартиен плик и се усмихна. Помислих си: „Със
сигурност  не  ме  е  извикал  тук  за  това;“  ние  вече  3  пъти  бяхме  обсъждали  тези  разговори  по
телефона. Отговорите винаги бяха едни и същи и той имаше всички магнетофонни записи. „Имате ли
някаква причина да си мислите, че паметта ми греши?“, попитах го аз. Дотолкова далеч се осмелявах
да го попитам за това, което  беше написано в тези документи. „Не, не, момче. Но сега трябва да
бъдеш прекалено внимателен;  Яворски иска  да му дам всички тези записи;  исках просто да съм
сигурен. Не се тревожи за това. Във “Вашингтон пост“ имаше една интересна статия за теб.“

Е,  сега  всичко  се  изясни.  Предположих,  че  това  е  била  истинската  причина,  поради  която
президента  искаше  да  се  срещне  с  мен  –  моето  обръщане  към  Господа.  Дали  беше  ужасен,  че
привързаността ми към Христос или приятелството ми с Хюджис ще ме обърне против моя стар
лидер?  Или  може  би  търси  духовна  сила  за  самия  себе  си?  Трябва  ли  да  му  разкажа  за  моето
преживяване така, както Том Филипс беше постъпил с мен? Ако мога да говоря смело пред някои
враждебно настроени репортери, защо да се страхувам сега да говоря? Настъпи тишина. Мълчах и аз,
а това беше отстъпление. Мислех си, че той нямаше да разбере това, което можех да му кажа. Освен
това, защо той би трябвало да слуша моята проповед? Аз не съм Били Греам. (Коментар: Били Греам –
род. 1918,  все още жив, американски евангелист, протестант, прочут в САЩ и по целия свят, неговите проповеди и
богослужения  са  предавани  по  радиостанции  и  телевизии.  Бил  е  личен  духовен  наставник  на  няколко  американски
президенти: Айзенхауер, Линдън Джонсън, Ричард Никсън. Работил е заедно с Мартин Лутер Кинг. Повече от 3,2 мил.
хора са присъствали на неговите публични богослужения по целия свят, по негови лични пресмятания, чрез радиото и
телевизията той е бил чут и видян от 2,2 млрд. души по света. Бил е признат за най-заслужилият и най-почитания човек
по света. Основал е фондация на негово име, която се занимава с евангелизаторска дейност по целия свят. Д.Пр.) После
казах неуверено: „Днес във вестниците се пишат всякакви неща. Луди времена, г-н президент.“ Ако
президентът ми даваше шанса, който бях търсил седмици преди това – да се срещнем и аз да се моля
за него, аз напълно го разочаровах. Аз винаги бях разговарял откровено с президента по другите теми.
Защо имам притеснения да говоря пред него за моето обръщане към Господа? Този въпрос щеше да
ме преследва в продължение на месеци след това.  Останалата част от разговора беше изпълнен с
носталгични спомени за миналото. Ние отново живеехме в златните дни, когато тълпите по улиците
шумно изразяваха одобрението си и се бутаха напред, за да могат по-отблизо да видят Президента и
неговия  минаващ  кортеж.  Това  бяха  дни  на  победа,  когато  резултатите  от  изследванията  на
общественото мнение  ни  показваха,  че  сме  на  път  да  спечелим изборите  за  преизбирането  му  с
огромна и рекордна преднина,  когато американският президент обиколи триумфално Кремъл и се
разходи по Великата китайска стена, давайки сигнал за настъпването на нова ера в американската
дипломация.  Поставянето на края на 25-годишната „Студена война“, както и край на горещата война
във Виетнам трябваше да отбележи началото на „поколение на мира“ - това беше най-желаната мечта
на Ричард Никсън.  „Чък,  тогава ние бяхме длъжни да направим нещо, което беше правилно, без
значение какво те казват сега, нали?“ „Да, да, г-н президент,“ казвах аз, въпреки че сега имахме само
спомените. Всичко останало беше разрушено от катастрофата на Уотъргейт. 

Беше минал повече от час, преди президента да погледне часовника си. „Вече е време да се върна
в кабинета си.  Никой освен Стив не знае,  че  аз съм тук.  Никога няма да забравя нито теб,  нито
начинът, по който служеше на родината си. Някой ден ние ще оправим всичко, чакай и ще видиш,
Чък,“ повтори той повече за да убеди себе си. Така си помислих, когато той повторно ме увери. „Само
чакай и ще видиш. Ще дойде време, когато ще изчистим образа на страната си. Това време все още не
е дошло, но то ще дойде.“ Разбира се аз знаех какво искаше да каже с тези думи: че веднага щом си
възвърне обществената подкрепа, ще помилва верните членове от своя персонал, на които ще бъдат
повдигнати обвинения за престъпления. Но по някакъв начин това не звучеше успокояващо. Дълбоко
в сърцето си усещах, че приливната вълна на Уотъргейт няма да се отдръпне. Докато вървяхме заедно
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по коридорите усетих, че и президента знаеше това. Разделихме се край Розовата градина. Стоях за
малко и наблюдавах как неговия леко прегърбен силует се изгуби в декемврийския сумрак, а двама
човека от Сикрит сървис тичаха пред него, за да отворят вратите към Западното крило. За него това
беше връщане към света на липсващите магнетофонни записи, на новите обвинения, на нередностите
в данъчната му декларация и на конгресмените, които призоваваха да неговия импийчмънт. А за мен –
това беше връщане при Голямото жури, при срещите с моите адвокати, на постоянните проверки от
хората на Яворски и на несигурността за бъдещето.

Същата нощ след 23:30 телефона иззвъня и събуди мен и Пати. Гласът на телефонният оператор
на Белия дом каза: „Г-н Колсън, президентът ще говори с вас.“ Въпреки че бях объркан от нашата
среща и че се обвинявах, че не бях достатъчно смел, за да говоря с него за Исус Христос и че бях
разтревожен от трагичната картина за положението на моя стар приятел, която се въртеше в главата
ми, тази среща беше подействала ободрително на г-н Никсън. „Съжалявам, че се обаждам толкова
късно, но беше толкова добре, че поговорих днес с теб. Просто исках да си поговорим още няколко
минути, ако нямаш нищо против.“  Това беше продължение на нашия разговор от този следобед, още
спомени, още въпроси свързани с предишните ни разговори миналия януари, за добрият отчет, който
той беше получил в този ден от Кисинджър за готовността на Израел да направи отстъпки в Близкия
изток,  за това как да се справи с искането на комисията на Ървин да получи 600-те магнетофонни
ролки със записи,  направени от президента.  По време на разговора ни за  магнетофонните записи
Никсън внезапно спря „Нека още веднъж да те попитам. Защо днес предположи, че в стаята може би
се подслушва? Да не би да имаш някаква информация, която не искаш да ми кажеш?“ Невъзможно
беше да го успокоя. Тонът на гласът му беше изцяло променен! Аз вече не чувах силният, самоуверен
и  плътен  глас,  който  познавах  толкова  добре.  После  той  заговори  за  искът,  която  сега  вече  бил
изпратена в съда,  с който се искаше той да представи на прокурорите ролките с магнетофонните
записи. „Чък, ти знаеш, че аз няма друг изход освен да си подам оставката, ако загубя това дело. Аз
просто ще трябва да поставя края.“ За един миг гласът му отново стана силен. „Аз няма за ръководя
унищожението на президентската институция.“

Перспективата за подаване на оставка се беше се настанила трайно в ума му, което се видя от
нашия разговор през нощта в края на юли. „Чък, какво мислиш, че ще се случи, ако аз предам ролките
с  магнетофоните  записи  и  след  това  има  импийчмънт?  Ти  знаеш,  че  ако  бъда  отстранен  от
президентството, аз ще банкрутирам финансово – няма да имам пенсия и ще трябва да платя всички
данъци. Всички си мислят,  че аз съм забогатял,  но това просто не е вярно.“ Личен интерес? Или
възвишени патриотични мотиви?  И двете  неща бяха  неразделимо преплетени помежду си  в  тази
сложна  личност.  Борех  се  да  демонстрирам  ентусиазъм  и  увереност,  които  не  притежавах.  „Г-н
президент, престанете да мислите така, вие ще се борите и ще спечелите, както винаги сте печелили.“
После той зададе въпросът, който продължава да звучи в ушите ми: „Аз знам, че Яворски не иска да
навреди на президента;  той е казал това.  Но лично ти, Чък,  мислиш ли, че те ще ме изпратят в
затвора?“ (Коментар: Това е казано през 1973. Представете си кога ще дойде времето български президент
или премиер искрено да се страхува, че ще бъде изпратен в затвора! Д.Пр.) За един миг аз не можех да
повярвам, че той говори сериозно. „Спрете, г-н президент!“ извиках аз. Това е най-абсурдното нещо,
което някога съм чувал! И престанете да говорите за оттегляне. Капитанът не напуска кораба.“ Той
продължи: „Знам това, но на страната ни трябва да бъде спестено всичко това. Може би страната ни
иска един прекрасен и чист Джери Форд, но проблемът е, че Джери все още не е готов. Ще му е
нужна поне една година за да усвои всички международни теми и да може да маневрира. И ти знаеш,
че на Джери му е трудно да се справя с Кисинджър. Не съм сигурен, че той ще може да го контролира,
Чък. Ти знаеш, че понякога той е нестабилен и може да се извърта по всякакъв начин. Ти си спомняш
през какво трябваше да преминем миналата година по време на бомбардировките през декември,
когато напълно ограничихме Хенри. Ти си спомняш, Чък. Не, Джери има нужда от повече време. Той
ще трябва да научи начините, по които работи Хенри.“

Президентът  ме  използваше  като  барометър,  за  да  провери  колко  лошо  всъщност  беше
положението. Той искаше да получи пълната увереност, която аз се опитах да му дам. Той не мислеше
за Форд или Кисинджър, а просто правеше оценка на реалностите. Форд беше вицепрезидент от по-
малко от един месец и не беше запознат  с лесно променящите се особености на характера на геният
на Кисинджър. В продължение на 5 дълги години Никсън и Хенри бяха работили заедно рамо до
рамо, всеки от тях знаеше силните и слабите страни на другия и зависеха един от друг така, както
зависят двама алпинисти, които се катерят завързани един към друг с въже – могъщите маневри на
външната политика се нуждаеха от прецизна балансираност. 
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Тогава Никсън направи най-стъписващото признание: „Чък, аз всяка вечер коленича и просто се
моля на Бога.“ Аз бях изумен. За човек, който беше толкова горд, че никога не би признал за каквато и
да е своя слабост, който отказваше да признае, че има най-обикновена простуда, въпреки че дробовете
му са толкова задръстени, че едва може да говори – това беше едно удивително признание. От тонът
на неговия глас аз съм убеден, че беше искрен. Това признание дойде съвършено неочаквано и не
беше свързано с нито едно от нещата, за които бяхме говорили, но преди да мога да кажа нещо, той
скочи  обратно  на  безопасния  терен  и  заговори  за  стратегията,  която  ще  бъде  използвана  против
председателя на  Правната комисия на Конгреса Питър Родино. Понеже познавах Никсън, аз знаех, че
той е притеснен от собствената си откровеност и от това, че е говорил пред мен на такава интимна
тема. И отново през този ден той ми предостави шанса да говоря и да му кажа как Бог може да ни
изведе от тази пустиня.  И аз отново продължих да мълча. Дали това беше страхливост? Или пък
самият Господ държеше затворена устата ми? Единственото което знам е, че за втори път през този
ден аз разочаровах Господа. Беше почти 1:00 през нощта, когато оставих слушалката, станах от стола
край бюрото си и коленичих в тишината на моята библиотека. Молих се на Бога да ми прости заради
това, че ми липсваше смелост, умолявах го погледне снизходително към моята слабост и да се справи
с президента по своя си начин. В края на краищата, самият аз все още търсех Господа – единствен той
знаеше през каква борба и объркване преминавах.

През  следващите  седмици  заех  моят  стар  боен  пост,  сега  като  съветник  на  президента  по
импийчмънта. Най-важното беше да намерим подходящият адвокат. Направихме един дълъг списък
от потенциални кандидати и ги оценихме един по един. Нито един от тях не беше подходящ. Повечето
хора си представят, че е достатъчно президента да натисне един бутон и после може да заповяда на
най-добрите  специалисти от  всяка професия.  Но това  не  става  така.  Често пъти най-талантливия
човек е трудно да бъде открит, даже за службата на Белия дом, и сега това е още по-трудно от всеки
друг път, когато върху него тегне сянката на Уотъргейт. Заплащането е по-ниско, отколкото в света на
бизнеса, но истинските пречки са наказанието на дългите часове свързани с тази работа, оскъдната
благодарност и вечно съществуващата  опасност всяка ваша грешка да се  превърне  в  национална
новина. В края на декември аз предложих на президента моя собствен адвокат Джим Клеар, като му
го  описах  като  твърд  и  ловък  в  съдебната  зала  и  уважаван  професионалист.  На  следващият  ден
президентът интервюира Джим, а два дни след това Клеар ми се обади по телефона и ме помоли да го
освободя  от  задължението  да  бъде  мой  адвокат.  В  това  нямаше  никакви  емоции.  Джим,  хладно
пресметлив професионалист както винаги, не изпитваше никакви вълнения от това, че ще работи за
президента, който за него беше просто един клиент.

През следващата седмица назначаването на Клеар  беше обявено с кратко съобщение в пресата.
Аз се страхувах, че може да се съзре някаква връзка между президента, Клеар и самия мен. Толкова
лесно се оказа избягването на това критично проследяване в блясъка на Уотъргейт, но беше рядък
късмет, че Клеар влезе неопетнен в Белия дом. За кратко време ми се струваше, че положението е като
в добрите стари дни – Никсън и аз заедно пред очакваната голяма битка. Но всъщност положението
не  беше както преди.  И двамата  се  бяхме  променили.  За  мен вече  Никсън,  националния  флаг  и
страната не бяха едно и също нещо. За пръв път бях започнал да виждам човекът Ричард Никсън. Този
човек, единственият от 200-та милиона американци, който се издигна до най-важният кабинет в света,
в  някои свои прояви беше велик,  а  в  други беше слаб и ограничен,  както са  ограничени всички
смъртни хора. Ако в мен имаше някаква промяна, тя се състоеше в това, че бях загрижен за него по
един интимен начин като никога до сега,  но страхопочитанието и поклонението ми към него бяха
изчезнали.  Нито  пък  можех  да  прогоня  от  ума  си  натрапчивите  съмнения  в  невинността  на
президента. На какво се дължеше странното му мълчание през цялото лято, когато обвиненията на
Джон Дийн бяха обсъждани в комисията на Сената? На какво се дължеше почти маниакалната му
загриженост за  магнетофонните записи? Каква беше тази  18:30 минутна „дупка“ в един от тези
записи и какво означаваха думите на Никсън: „бедната, бедната Роуз“?

Ситуацията в  Белия дом беше се превърнала в  почти пълен хаос.  Дребнави междуличностни
ревности и завист доминираха по различните нива на администрацията. По време на един нощен
телефонен разговор в началото на януари Александър Хейг ми каза, че ще напусне Белия дом, ако
Никсън не понижи Зиглер. (Коментар: Александър Хейг е бил шеф на персонала на Белия дом, а Зиглер е бил
прес-секретар на Белия дом.) Обадих се на Никсън да го предупредя и така се оказах замесен в една
горчива вражда. Младите служители на персонала напускаха Белия дом веднага, щом успееха да си
намерят  друга  работа;  а  служителите,  които  се  намираха  на  погрешната  страна  от  воюващите
вътрешни фракции скоро се чувстваха принудени да си намерят работа на друго място. Практически
всички служители в Белия дом от времето на първия мандат бяха принуждавани редовно да се явяват
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и да свидетелстват пред големете журита в съда и пред прокурорите на Яворски. Много от тях се
страхуваха,  че  могат да се  окажат следващата мишена на прокуратурата;  всички бяха потънали в
дългове, а имаха да плащат и големи съдебни разходи. 

Тази година празненството на персонала на Белия дом по случай Рождество Христово приличаше
на оценяване на цялата сериозност на  положението. Стив Бул ме отведе в един тих ъгъл за да ми
съобщи шепнешком най-интимните си страхове, че „никой от присъстващите не се опитва да спаси
президента; всеки му забива нож в гърба за да запази себе си.“ Зиглер отказа да присъства, защото се
знаеше, че Хейг ще бъде там. Оказа се, че никой от двамата не дойде, защото се чувстваше подценен.
Самият Никсън беше все по-отчужден и усамотен. Един от старшите служители каза: „Сега вече не го
виждаме даже да обикаля и да контактува с нас“ Едно младо момиче започна да плаче, когато си
спомнях за  вълнуващите  и  целеустремени  дни на  кампанията  през  1972 година.  Изчезнало  беше
усещането за мисия, за обща посветеност на кауза, която е по-голяма от отделния човек. Никога не
бях виждал да се пие толкова много алкохол, но това да произвежда все по-малко усмивки. Според
моят бивш сътрудник Дик Хауард,  Белия дом приличаше на Берлин през  последните дни,  когато
Хитлеровите генерали, които преди това били горди и високомерни, сега, когато се оказали в капана и
усетили мириса на смъртта и на поражението, се хванали гуша за гуша помежду си и започнали да
задоволяват всякакви свои прищявки и желания.  Започнах да виждам липсата на задълбоченост и
мъдрост в моето сляпо и безрезервно отношение към президента. Започнах взе повече и повече да
мисля за каузите, на които си заслужава да се посветим, както беше написал Дъг Кои в посвещението
си върху първата страница на Библията, която ми подари.  Понякога даже собствените ми мисли ме
изненадваха.  Установих,  че  повече  се  молех  Христос  да  влезе  в  живота  на  президента  Никсън,
отколкото  той да успее да парира последните удари на своите нападатели.

През  Новогодишния уийкенд намерих малка надежда в  една  новина  от  Сан Клементе,  която
съобщаваше, че Никсън четял една наскоро публикувана книга за Линкълн. Веднага разбрах, че това
беше книгата на Елтън Трюблъд, която описваше духовния живот на Линкълн. През септември Том
Филипс ми я даде да я прочета и ако мога, да я дам и на президента. Установих, че книгата е духовно
стимулираща,  защото  описваше  бавното  обръщане  на  Линкълн  към  Бога  през  1862,  неговото
нарастващо приближаване  към Всемогъщият,  за  да иска от  него  напътствия  и сила.  Изпратих на
Никсън тази книга през ноември. Той никога не ми каза, че я е получил и аз се чудех дали той не
счита, че му оказвам натиск. Сега вече знаех, че я четеше. 

Вечерта преди Националната молитвена закуска в края на януари Ал Кюи, Греам Пърсел, Дъг
Кои, Харолд Хюджис и аз се събрахме за молитва и вечеря в  Капитолия с Били Греам и сенатор Марк
Хетфийлд. Марк Хетфийлд беше открит противник на политиката на Никсън за Виетнам и си беше
извоювал репутацията на водещ републикански отцепник. Г-н Никсън многократно беше произнасял
високопарни тиради по негов адрес, а и самият аз участвах в неговото осъждане. За сенатор Хетфийлд
аз бях олицетворението на всичко,  което беше погрешно насочено и зло в Белия дом на Никсън.
Въпреки това, когато коленичихме за молитва пред олтара в тишината на миниатюрната, облицована с
гранит молитвена зала,  намираща се в  съседство с  огромната ротонда под купола на сградата на
Капитолия, враждебността изчезна. Всъщност, голяма част от молитвата на Хетфийлд беше посветена
на благодарността към Бога за моето обръщане към Христос и за това, че ние сме събрани заедно в
Христос. По време на вечерята ние обсъждахме как да помогнем на Никсън като човешко същество и
като водач на народа - сенатор Хюджис, политически враг на Никсън; Хетфийлд – негов противник в
собствената му партия; Греам и аз – негови приятели – всички ние се молихме за нашият обсаден
президент.

Същото вечер президентът ми се обади по телефона, за да ми зададе много въпроси, свързани с
Националната молитвена закуска, която щеше да се проведе на следващата сутрин. Въпреки че беше
късно  вечерта  и  преди  това  Никсън  беше  произнесъл  пред  Конгреса  своето  Обръщение  за
състоянието  на  Съюза,  което  беше  предавано  директно  по  телевизиите  и  беше  наблюдавано  от
милиони американци,  той беше нащрек и очевидно си водеше бележки, докато разговаряхме.  „Ти
знаеш, Чък,“ каза той, „че аз никога не съм бил способен да говоря публично за моята вяра в Бога и че
се възмущавам от хора, които използват религията в политиката. Това е толкова лицемерно. Никога не
съм правил това.“ Продължихме да говорим и за разлика от друг път, сега той беше откровен. Разказа
ми за своята майка, която била силно вярваща квакерка и как самият той приел Бога, когато бил момче
и намирал сила от вярата си. Аз го посъветвах да говори свободно по време на закуската. 

На  следващата сутрин Греам пътувал заедно с  Никсън от  Белия дом до хотел „Хилтън“  във
Вашингтон; по-късно Греам ми разказа, че той и президента разговаряли най-искрено помежду си  за
Христос, за вярата на Никсън и нуждата от ръката на Господа при ръководенето на огорчената ни
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нация. Словото на Никсън пред 3000-те мъже и жени от страните по целия свят не остави никакво
съмнение за въздействието, което книгата за духовния живот на Линкълн беше оказала върху него.
Въпреки, че никога не е бил член на някоя църква, той може би се беше молил повече от всеки друг
президент  на  САЩ.  На  него  му  липсваше  чувството  на  високомерие  към  противниците  му.  Той
усещаше,  че  Америка  е  предопределена  да  бъде  обединена.  Той вярваше,  че  Америка  притежава
нещо, което трябва да защитава, нещо в което да вярва и нещо, което трябва да направи в света, който
беше по-голям от нея. Казано иначе, имаше нещо друго, освен Линкълн, политикът, президентът и
американците, всеки поотделно; имаше едно нещо, което той наричаше Всемогъщото, Универсалното
Същество. Понякога той го наричаше Бог, който ръководи съдбата на нашата нация. Докато говореше
пред  присъстващите  на  молитвената  закуска,  Никсън  стигна  близо  до  положението  да  изповяда
собствената си вяра, да говори по-откровено отколкото преди в своята дълга политическа кариера. Той
каза: „Когато бях 8-9 годишен, аз попитах баба си, една много свята жена, нисичка квакерка, която
беше родила и отгледала 9 деца – попитах я защо квакерите са вярвали в молитвата без думи. Тя ми
разказа,  че  когато  сядали на  масата  да  се  хранят,  те  винаги се  молели мълчаливо.  Често пъти в
църквата, когато трябвало нещо вземат някакво решение или когато някой ставал и съобщавал нещо,
мотивиран от Святия Дух, те отивали при него и просто сядали и се молели мълчаливо. Нейният
отговор беше много интересен и може би обяснява защо Линкълн се е молел мълчаливо. Моята баба
ми е разказвала за  този обичай и тя винаги говореше на своите деца и внуци пределно ясно.  Тя
казваше: „Това, което ти, Ричард, си длъжен да разбереш е, че целта на молитвата е ти да слушаш
Бога, а не ти да говориш на Бога. Целта на молитвата   не е да казваш на Бога какво ти искаш  ,   а  
да разбереш от Бога какво той иска от теб.“

Тъй като наблюдавах лицето му отблизо, докато той говореше аз забелязах внезапно отпускане на
всички мускули на лицето му, когато той каза: „Твърде често ние сме твърде самонадеяни, когато се
опитваме да говорим с Бога...Нека да слушаме Бога и да разбираме какво иска той за нас и тогава
всички ние ще вършим правилното нещо.“ Гласът му се издигна развълнуван и той завърши словото
си.  Това  не  беше размахващото знамето завършване на речта,  което той винаги правеше,  а  беше
несръчно, смирено и откровено изказване, което разкри гладът на сърцето му. 

Тази сутрин аз разбрах какво се беше случило със „старото огнище“ вътре в мен, със стария
стремеж, който сега не можех мобилизирам, за да призова г-н Никсън да ни води против враговете си.
Никога  вече  нямаше  да  бъда  безрезервен  политически  сътрудник  на  г-н  Никсън,  който  воюва  в
ръкопашни политически битки и в  същото време да помагам на него и на всеки друг да намери
връзката си с Христос. Ако се стремях да направя  и двете неща за моя стар приятел, аз нямаше да
направя нито едното, нито другото. Осъзнах, че сега вече каузите ми се бяха променили, така както
беше написал Дъг в посвещението си върху Библията, която ми подари: „По-добре е да се провалим в
кауза, която накрая ще победи...“ Разбрах, че да съм верен на Христос, означава да живея с всеки
човек, с когото живота ме срещне, както и да вярвам в това. За мен това вече нямаше да е мой личен
лукс. Нито пък можех да прилагам това избирателно –   трябва да го прилагам към всеки човек  .

„Единственото нещо, което не искам да направя и със сигурност не искам то да попада в никоя
вестникарска история – е днес да се опитвате да свързвате собствената ми вяра с Уотъргейт.“ Това бях
казал на един репортер от  UPI само преди няколко седмици. Познавайки Христос в сърцето си, но
участвайки в най-голямата морална криза за много поколения, все едно че нищо вътре в мен не се
беше случило – сега вече знаех, че това е опит едновременно да стоя изправен, стъпил на гърбовете на
два препускащи коня – старият и новият.  Какво щеше да стане, ако посмелех да махна крака си от
стария кон и да стъпя с двата си крака върху новия кон?

Глава 14

Подмолно движение

Уволнението на Кокс предизвика временно затишие, докато прокурорите, разследващи Уотъргейт
се прегрупираха под ръководството на Леон Яворски. Този период беше важен за мен, беше шанс да
дишам в свежия въздух на новия свят, който откривах. Имаше рязък контраст между времето ми,
прекарвано в напрегната отбрана на миналия ми живот и времето, което прекарвах с изцяло нов кръг
от хора, с които се срещах, когато заемах позиция за Христос. Това приличаше на откриването на лъч
слънчева светлина и късче синьо небе сред мрачните и надвиснали облаци на небето.
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Знаех, че едно от първите неща, които трябваше да направя, е да се опитам да се извиня и отплатя
на онези хора, които бях наранил чрез различни „мръсни номера.“ Макар и със запъване, вече се бях
извинил на Артур Бърнс, когато и двамата излязохме навън след молитвената закуска в мазето на
Белия дом, но аз му дължах едно по-подробно обяснение. Това беше другата причина да го потърся.
Съпругата му Хелен, която участваше активно в кариерата на съпруга си, също беше засегната от този
епизод. Можах да видя това чрез гневния поглед на очите й, които пробиваха дупки в мен, когато
седяхме близо един до друг по време на една вечеря в Белия дом, скоро след като пакостната история
за съпруга й се появи във вестниците. Това също се нуждаеше от изцеление.

Когато му се обадих по телефона, Бърнс предложи да се срещнем след края на работния ден
следващия вторник в неговия апартамент в сградата Уотъргейт. Хелен ме посрещна на вратата и ме
настани да седна на ъгловия мъхест диван в техния мебелираният с вкус уютен апартамент. Хелен,
дребничка и грациозна домакиня, много скоро след това сервира ордьоври на Бърнс и на мен, докато
аз започнах да разказвам всичко, което можех да си спомня за този болезнен епизод от лятото на 1971,
когато тайно съобщих на пресата уникалната новина, че Бърнс публично е настоявал да се въведе
строг контрол над заплатите, но в същото време тайно е настоявал заплатата му да бъде повишена.
Докато  говорех,  лицето  на  Бърнс  оставаше  безизразно,  но  пронизващите  му  очи  постоянно  бяха
втренчени в моите, даже когато се протягаше да отпие от питието си. Накрая аз казах: „Артур, ето
това е всичко, което мога да кажа за тази нещастна история. Аз много съжалявам за това.“

Бърнс продължи да пуши лулата си и продължи да ме греда в очите. Най-после каза: „Това, което
най-много  ме  засегна  е,  че  аз  никога  не  съм  се  опитвал  да  натрупвам  богатство  или  имоти.
Единственото,  за  което  се  грижех,  беше  добрата  ми  репутация  и  доброто  ми  име.  Тази  история
твърдеше, че аз се опитвам да се облагодетелствам на чужд гръб и това беше първият случай в живота
ми,  когато някой се опита  да се  усъмни в почтеността  ми.“  Артур Бърнс започна  да  разказва  за
дългите години, през които е работил с Ричард Никсън. В гласът му нямаше никаква неприязън към
стария  му  приятел,  каквато  се  опасявах,  че  можеше  да  има.  Той  каза:  „Политическите  войни  са
жестоки и на мен ми се иска да можем да намерим някакъв начин да помогнем на президента. Той
толкова много се нуждае от разбиране и аз не мисля, че хората около него наистина му помагат.“

После той обърна темата на разговора към мен. „Разкажи ми за твоето преживяване. Всъщност
това е, което наистина е важно.“ В продължение на един час му разказах какво ми се беше случило в
Нова Англия, за промените, които започнах да забелязвам в ценностната ми система и в отношенията
ми. Той многократно повтаряше: „Това е красиво.“ Беше почти 20:00 часа и чак тогава забелязах, че
Хелен подготвя нещо в кухнята.  Извиних се,  че се  задържах толкова дълго и че говорих толкова
много. Бърнс протестира: „Глупости, вечеряй с нас.“ Обясних защо не мога да остана и се изправих.

Бърнс  протестира:  „Моля  те,  седни само  за  още  една  минута.  Нека  заедно  да  се  помолим.“
Помолихме се, наведени напред над масичката за кафе и благодарихме на Бога за изцелението на една
от  най-грозните  наранявания  от  периода  на  управлението на  Никсън.  Докато се  подготвих да  си
тръгна,  Хелен напълни един плик за пазаруване с плодове,  изпратени от Флорида и настоя да ги
занеса на моето семейство. Белокосият управител на Федералния резерв ме придружи до асансьора,
като ме държеше за ръката, докато вървяхме заедно по послания с килим коридор в най-прочута сега
жилищна сграда по целия свят. (Коментар:  Уотъргейт.). Той предложи: „Нека отново да се срещнем
някога. И се дръж здраво за вярата си. За мен това беше една чудесна вечер.“

Божият Дух работеше по мощен начин навсякъде в раздирания от съперничества Вашингтон.
Всеки понеделник сутринта, когато ние се срещахме – Ал, Греам, Дъг, Харолд и аз – някой от нас
разказваше  за  някое  друго  чудо.  Стари  врагове  се  сдобряваха,  поставяха  се  основите  на  нови
дружески  взаимоотношения,  възобновяваха  се  молитвени групи,  хора,  от  които не  можеше да  се
очаква това, търсеха връзка с Христос. Например, Дъг Кои беше работил в продължение на години да
възбуди интереса на няколко съдии, които познаваше, за да започнат да се събират редовно за молитва
и общуване с Господа. Но тъй като повечето съдии са с независим манталитет и се пазят да изваждат
на показ вярата си в Бога, усилията му оставаха безрезултатни. Но през януари беше създадена една
малка молитвена група, съставена от съдии. Скоро съдиите, работещи в няколко съда, от по-висш и
по-нисш ранг, с демократични или републикански политически убеждения, започнаха да се събират
заедно  за  молитва  и  поклонение  пред  Бога.  Нови  молитвени  групи  се  появиха  в  много  от
министерствата на правителството. Малка група от млади сенатори започна да се събира в Палатата
на представителите.

В началото на 1974 сенатор Хюджис за втори път отиде на сбирката за молитвена закуска в Белия
дом, която този път беше ръководена от Ърл Бутц, откровено говорещ секретар на министерството на
земеделието, чието утвърждаване от Сената беше почти блокирано през 1971 от една коалиция от
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сенатори, които бяха противници на администрацията и бяха водени от Хюджис. По време на срещата
Хюджис му казал: „Брате, ако тогава те познавах така, както те познавам сега, аз щях да водя група,
която те подкрепяше.“ Бутц отговорил: „Няма защо да съжалявате. Самият  аз се чувствам виновен за
всички негативни мисли, които имах за теб.“ Размяната на тези реплики беше придружена от много
смях  и сърдечни шеги,  но зад тях се криеше и още нещо. Мъже с противоположни политически
възгледи изпитваха сега другарски чувства в свята обща привързаност към Бога и по време на този
процес биваха освобождаване от отровните спомени за миналите политически битки. 

Авторът на пламенни консервативни речи Пат Букенан, чиито дръзки и смели нападки срещу
комисията на Ървин поставиха началото на едно кратко оживление в подкрепа на Никсън в края на
септември 1973, също присъствал на тази молитвена закуска. В продължение на дълги години Пат
беше автор на най-язвителните атаки против враговете на Никсън, сред които беше и Хюджис, но
въпреки  това,  второто  появяване  на  Харолд  на  тази  молитвена  закуска  пресуши  голяма  част  от
фанатичният жар на Пат. Единственото, което можа да ми каже Пат, след като излезе от стаята беше:
„Какъв мъж! Каква сутрин!“, като поклащаше озадачено главата си. На 13 януари в колонката си във
„Вашингтон пост“ репортерът Ник Тимич описа нарастващия брой на молитвените групи, като ги
нарече  “Подмолно движение...стимулирано от Уотъргейт, което може да изненада някои от нашите
изтощени хора...Те  се  събират  в  домовете  си.“  Тимич съобщаваше:  „те  се  събират  на  молитвени
закуски, разговарят по телефона...вярват в братството...има много такива групи и още много други се
сформират...Аз не искам да кажа, че целомъдрието и благородството ще обхванат столицата на САЩ –
този  град  е  жилав  и  корав.  Но  Уотъргейт  предизвика  голям  самоанализ,  особено  за  личните  ни
ценности и това подмолно молитвено движение може да породи някакъв мир и някакво по-добро
усещане  за  посоката  на  живота  им  в  много  от  хората,  които  са  засегнатите  от  това  духовно
безпокойство.

В началото на 1974 се изкачих по сивите гранитни стълби на Пентагона, огромната щаб-квартира
на  военното  министерство  на  САЩ.  Една  година  по-рано  това  посещение  щеше  да  изглежда
абсурдно. В миналото влизах в тази сграда за да представлявам президента в политическите битки,
като  например  изработването  на  стратегия  за  спасяване  на  програмата  за  защита  от  балистични
ракети, когато Конгресът заплашваше да съкрати разходите за нейното финансиране. Сега бях приел
една покана – за официален молитвен обяд! Бившият ветеран, а сега цивилен служител Джон Брогер
ме посрещна край главния вход за да ме преведе през лабиринта от коридори в най-голямата сграда в
целия  свят.  Спряхме за  да  надникнем в  стаята  за  молитва,  малко  помещение  без  прозорци край
външния коридор. Вътре бяха подредени столове покрай три от стените, а в отсрещната страна имаше
един прост олтар. „Това беше построено по заповед на министър Леард,“ обясни ми Брогел. „Мел
Леард!“,  възкликнах  аз.  „Защо  тази  стара  лисица  ще  изгражда  молитвена  стая?“  Леард   беше
министър  на  отбраната  по  време  на  първия  мандат  на  Никсън,  дългогодишен  конгресмен  от
Уискънсин и водач на републиканците в Конгреса, чието увлечение към бюрократични интриги му
беше спечелила репутацията на един от най-ловките политици във Вашингтон. „Министър Леард не
само заповяда да бъде построена тази стая за молитва,“ добави Брогел, “но самият той често пъти
идва тук.“ Научих, че Леард редовно присъствал на сбирките на молитвената група на конгресмените,
към която заедно с други хора по-късно се присъединиха вицепрезидента Джералд Форд, Ал Кюи и
лидерът на малцинството в Конгреса Джон Родес. Но от страна на военните имаше добре обмислен
опит да избягват публичността за което и да е религиозно събитие в Пентагона поради страхът, че
това ще предизвика критика към техните мотиви.

Официалният  обяд беше  организиран  в  една  малка  трапезария  с  капацитет  за  50  човека.  Аз
направих кратко изказване,  като разказах за  промените в живота ми. Накрая всички присъстващи
сведохме  главите  си  и  се  молихме  мълчаливо,  както  ни  водеше  Духът,  водейки  молитвите  на
редниците, лейтенантите и адмиралите по един и същи начин. Един сержант с изпъкнала челюст –  от
отличителните знаци  му предположих, че е охранител, изрече една сладкодумна молитва за мир сред
всички хора. Светият Дух, който не обръща внимание на ранга и доспехите, беше пронизал коравият
външен вид на сержант така, както никой вражески щик не би могъл да го прониже. Още повече се
изненадах,  когато  научих,  че  този  обяд  се  провежда  редовно;  че  има  десетки  групи,  които  рано
сутринта се събрат,  за да изучават Библията и да се молят,  преди да започне работният им ден с
продължителност 12-14 часа, който е изпълнен с кризи и напрежение.

Разбира се, повечето хора гледаха скептично на внезапната популярност на религията в град като
Вашингтон. А в моят случай това стана повод за голямо веселие: Саркастичното „Колсън отива при
Христос“  много скоро замени предишното „Колсън прегази баба си“ като храна за хората,  които
пиеха  коктейли.  По време на  един ежегоден обяд в  прес-клуба  на  Конгреса,  проведен в  края  на
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януари, говорителят на Палатата на представителите Карл Алберт предизвикал бурен смях, когато
описал 1973 като „годината, в която Чък Колсън се присъедини към движението на Исус...и неговата
баба изрече молитва на благодарност от болничното си легло.“

Арт Бухвалд, националният хуморист се присъедини към веселбата с една вестникарска колонка,
озаглавена: „Оправи отношенията си с баба си. Стъпи върху ръката й и й помогни да се изправи.“
Бухвалд пародира обръщането ми към Господа така: „Когато Чарлз Колсън прие религията, първата
личност, която той искаше да научи тази новина беше баба му – същата баба, по тялото на която се
беше заклел да мине през 1972,  за  да бъде преизбран президента Ричард Никсън. Той почука на
вратата й и извика: „Бабо, аз съм, Чарлз.“ „Разкарай се, Чарли,“ каза баба му, „и вземи колата си със
себе си.“ „Бабо, ти не разбираш. Аз не съм дошъл тук, за да те прегазя. Сега аз станах религиозен.
Дойдох  да  се  моля  заедно  с  теб.“  Бабата  на  Колсън  предпазливо  отвори  вратата  само  няколко
сантиметра. „Чарли, ти се шегуваш с мене, момче.“ „Истина е, бабо. Аз вече не съм подлец и мръсник,
не съм безсрамният мошеник, когото поставяше на коленете си и го пляскаше по дупето. Бабо, аз бях
роден отново.“ Но тя се притесняваше: „Откъде да знам, че това не е някоя от твоите хитрости, за да
ме накараш да изляза на улицата, за да можеш да отново да ме прегазиш с колата си ?“ „Сенатор
Хюджис е с мен, той ще ти каже, че казвам истината.“ „Бабо, това наистина е така,“ каза сенатор
Хюджис. „Чарлз намери своя мир и моли всеки човек да прости греховете му.“ „Не съм сигурна, че
съм готова да му постя. Нали разбираш, че след изборите през 1972 в продължение на 6 месеца лежах
по гръб.“ „Бабо, моля те, пусни ме да вляза. Искам да ти покажа, че съм нов човек.“ „Добре,“ каза
бабата на Колсън, „но остави ключовете на колата си вън на верандата.“ Колсън влезе в къщата заедно
с Хюджис. „Ще коленичим ли заедно?“, попита Колсън. „Аз няма да коленича,“ отговори баба му. „Не
съм способна да коленича, откакто ти изкрещя към мен: “За още 4 години!“ и след това ме прегази с
колата си.“

Някои от язвителните изстрели към мен ме нараняваха, но въпреки това Вашингтон, който беше
уморен от аферата Уотъргейт, имаше нужда от малко смях. Във всички коментари и изказвания се
криеше въпроса „До каква степен може да се промени човека?“ Сред многото покани за интервюта и
за участие в телевизионни предавания имаше една покана от Майк Уолас, домакинът на популярното
предаване  „60  минути“  по  телевизия  CBS  в  неделя  вечерта,  който  беше  известен  с  директните
въпроси,  които задаваше на  събеседниците си.  Уолас  искаше да разговаря  едновременно с  мен и
Хюджис. По време на една от срещите ни в понеделник обсъдихме тази покана. Дъг видя в нея един
рядък  шанс  за  християнско  свидетелстване  през  милиони  американци:  двама  политически
противници,  събрани  заедно  от  християнската  любов  в  периода  на  безпрецедентно  политическо
разделение.  Хюджис беше несигурен.  Тъй като беше корав,  пробивен и опитен журналист,  Уолас
можеше да превърне предаването в политически цирк.  След едно от настоятелните обаждания на
Уолас, Харолд ми съобщи: „Казах на Майк, че ще участваме в предаването му, ако той ни обезпечи
необходимото време, за да стане ясна същността на нашата вяра в Господа.“ Хюджис направил още
една стъпка напред и му казал: „Майк, аз ще работя с теб. Можем да се срещаме за молитва. Аз даже
ще ти помогна с указания,  ако ти си сериозен.“ На гостите на програмата на Уолас се поставяло
условието да платят големи такси, за да се появят в предаването, а в нашия случай за пръв път гост
поставял такова необичайно условие, за да участва в програмата – Уолас да потърси по-близка връзка
с Бога. Това щеше да постави край на всички други обсъждания, ако насреща ни стоеше човек, който
не беше толкова настойчив като Уолас. След като се съвзел от първоначалното си смайване от това
предложение, той се съгласил да опита и заедно със своя продуцент, устата червенокоса жена, Марион
Голдин, започнали да се срещат с Хюджис. Останалите участници в молитвената ни група очаквахме
с безпокойство какъв ще е резултата от всичко това.

Междувременно всеки ден ни донасяше нови срещи – някои от тях смешни по техния си начин,
различен от напечатаното описание. Спомням си една келнерка на средна възраст, която работеше в
величественият стар хотел Шератон Карлтън, която научи, че аз се намирам в бръснарницата в мазето
на  хотела  и  дойте  там  да  ме  намери.  Прекъсвайки дърдоренето на  Милт Питс,  мой  отдавнашен
приятел и бръснар, тя ме помоли да й обясня как тя би могла „да намери Христос.“ Докато бръмчеше
машинката за подстригване на Милт и останалите присъстващи в ателието ни гледаха озадачено, аз
положих всички усилия за обобщя за нея това, което знаех за пътя към спасението. 

Или  една  вечер,  когато  участвах  в  неделно  вечерното  богослужение  за  младежи  в  Четвърта
презвитерианска  църква  във Вашингтон.  Първите  свежи аромати на  ранната  пролет  през  1974 се
усещаха във въздуха,  когато Пати и аз пристигнахме малко преди 20:00 пред входа на масивната
сграда на църквата от червени тухли. Докато разменяхме любезности на стълбите пред църквата с
пастор Дик Халверсон и няколко хора от църквата му, аз забелязах един очукан бял Буик, с огънати
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брони, ръждясал и с брезентов покрив, който спря наблизо. Един дългокос младеж с незакопчана риза
и дънки отвори със замах вратата и се втурна към нас. Притеснено си помислих за протестиращите,
които отново манифестираха по Пенсилвания авеню и носеха плакати. Бутнах с лакът Пати и й казах:
„Внимавай,  скъпа.  Това  може  да  е  някакъв  проблем.“  Тъй  като  призивите  за  импийчмънт  бяха
достигнали до апогея си, улиците на Вашингтон отново бяха посещавани от докарани с коли млади
демонстранти.  Залепени  надписи  по  броните  във  формата  на  сигнална  сирена,  показващи,  че
собственикът на колата счита, че Никсън е виновен, никнеха като пролетни листа. Дали този младеж
нямаше да започне някакъв спор тук, пред църквата? „Г-н Колсън, г-н Колсън,“ викаше младият мъж,
бързо минавайки покрай другите хора, „аз искам да поговоря с вас за една минута.“ След това грабна
ръката ми и започна здравно да я стиска.  Докато го слушах с нарастващо изумление той каза, че
работи  в  раздираното  от  разногласия  министерство  на  труда.  „Начинът,  по  който  вие  и  сенатор
Хюджис  станахте  приятели  е  фантастичен.  Това  придава  истински  импулс  на  морала  в  нашето
министерство. Дава ни надежда, че можем да работим заедно. Можете ли да си представите какво се
случи през последните седмици в министерството на труда...“

Докато той говореше, аз си спомних за месеците, които бях изразходвал в Белия дом, опитвайки
се да изработя план за реорганизиране на министерството на труда. Структурата на тази институция
беше демоде и тя беше натъпкана в плесенясала бюрократична черупка, в която едва успяваше да
функционира. Всичките  плодове  на  моето  въображение,  които  бяха  документирани  в  таблици  и
диаграми  не  произведоха  нищо  и  бяха  отдавна  забравени.  Сега  ми  се  стори,  че  целта  ми  беше
постигната – без ни най-малка намеса от моя страна – друг пример за суверенната работа на Духът на
Христос: променен живот на хората и съживяване след атрофията на бюрокрацията.

Светият  Дух  работеше  и  в  нашия  дом;  една  вечер  Пати  каза,  че  е  посветила  този  ден  на
посещение на един курс за изучаване на Библията за жени, организиран в МакЛеан. Опитах се да не
дам външен израз на въодушевлението си. Знаех, че това е решение,  до което Пати ще трябва да
стигне сама в определеното от нея време и по нейния начин. Опитах се да реагирам равнодушно на
тази новина, но вътрешно изпитах топла радост и увереност, че Бог работеше в живота и на двама ни.

На някои хора може да се стори странно, че аз можех да се изправя пред напълно непознати хора
и да им разгласявам моята вяра,  а в собственото си семейство понякога бях нерешителен и винаги
мълчалив.  Самият аз не разбирах това положение.  Бях склонен да мисля,  че това се дължеше на
водителството на Светия Дух, който понякога ни призоваваше да сме смели, а друг път – да сме
предпазливи.  По-вероятно,  като  нов  християнин  аз  правех  много  грешки,  което  също вълнуваше
новоповярвалите.  Сега  разбирам,  че  онези  месеци  в  началото  на  1974  бяха  време  на  духовна
подготовка. То беше спокойно, преди наближаващата буря, период за подготвяне на вярата, докато
навсякъде около мен силите, които Уотъргейт развърза, се придвижваха неумолимо напред.

Бъд  Кро  беше  първият  човек  от  администрацията  на  Никсън,  на  когото  беше  повдигнато
обвинение. След като през лятото на 1972 беше разкрито нахлуването в Уотъргейт, Бъд под клетва
отрече, че е знаел каквото и да е за това нахлуване, както и за нахлуването в кабинета на психиатъра,
който беше лекувал  Елзберг  месеци преди  това.  После,  през  пролетта  на  1973 Бъд  призна,  че  е
разпоредил да се извърши нахлуването в кабинета на психиатъра на Елзберг. Това беше пределно ясен
случай на нарушение на дадената клетва, а единствената защита на Бъд беше, че Джон Диан го е
посъветвал да излъже под клетва, ако е нужно, от съображения за националната сигурност. Но Бъд,
както  и  аз  самият,  искрено вярвахме,  че  цялата  афера  с  Елзберг  би трябвало  да  бъдат  правилно
прикрита от защитното покривало на тези никога не поставяни под съмнение магически думи.

Докато се очакваше повдигането на обвинение към втори човек за това нахлуване, Бъд изглежда
беше преминал през дълго и пълно самоизследване. В средата на декември той изуми Вашингтон с
изненадващото  си  решение  да  пледира  „виновен“  пред  съда  –  без  въобще  да  се  пазари  с
прокуратурата,  без  да  се  опитва  да  смекчи  обвинението,  просто  директно  приемане  на  вината,
придружено  от  разумен  съвет  към  хората,  които  ще  продължат  да  работят  в  правителствената
администрация: „При всяко решение, което вземате,   винаги си задавайте въпроса: „Това правилно ли  
е?“  Познавах  Бъд  като  един  влиятелен  член  на  персонала  на  Белия  дом,  шеметен  пост  за  31-
годишният ветеран от морската пехота, който имаше само една година адвокатска практика. Освен
това знаех, че Бъд и жена му Сузан за известно време живееха разделени. Сега семейството отново
беше  се  събрало,  връзките  между  тях  изглеждаха  по-здрави  от  преди,  когато  те  трябваше  да  се
изправят пред яростните атаки на камерите и репортерите на стълбите пред сградата на съда. В денят,
когато пледира „виновен,“ Бъд беше осъден на 6 месеца затвор.

Една  седмица  преди  планираното  явяване  на  Бъд  в  съдебната  полиция,  за  да  започне
изпълнението на присъдата си в затвора Аленууд в Пенсилвания,  Дъг,  Харолд,  Греам, Ал и аз го
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поканихме да се срещне с нас в Къщата на братството. Искахме да го окуражим и да му дадем да
разбере, че сме загрижени за него и че споделяме страданията, които понасят той и Сузан. Докато го
чакахме да дойде, аз не можех да потисна собствените си предчувствия. Все още аз не бях обвинен,
но всеки ден живеех с мъчителното очакване, че това ще стане. Появата на моя стар приятел – бледен,
изтощен и обезсърчен – аз си представих, че все едно че виждам себе си в огледало. Но този Бъд Кро,
който пристигна в Къщата на братството в онзи следобед в края на януари  не беше същия човек,
който очаквах да видя. Слаб и мускулест, със силно изразени норвежки черти на лицето, Кро винаги
беше мъж със сурова красота.  В този конкретен ден той изглеждаше още по-жизнен,  изпълнен с
повече ентусиазъм от преди, даже по времето на напрегнатата работа в Белия дом. Виждайки го в това
съживено състояние, аз се запитах каква е тайната му и той не ме остави дълго да гадая. „Сузан и аз
всеки ден изучавахме Библията по няколко часа.  Може да изглежда малко странно,   но ние наистина  
благодарим на Бога за това, което ни се случи.“ Всички седяхме мълчаливо. Грижливо подготвените
ми думи за окуражение   се оказаха слаби в сравнение с неговите думи  . Греам и Ал седяха и гледаха.
Даже Харолд, който обикновено поемаше ръководството на всяко събрание, беше странно тих. Какво
можете да кажете на мъж, който е без пари, без работа,     отива в затвора и въпреки това има такава  
вяра? Докато седяхме и разговаряхме заедно  се оказа, че Бъд е този,  който ни окуражава - точно
обратното на това, което бяхме планирали. „Господ се грижи за нещата,“ обясняваше Бъд. „Когато
Сузан и аз молехме за начинът, по който ще се справяме, докато аз съм в затвора, на нея й предложиха
да работи като учителка в училището, в което се учат децата ни. За нея това ще бъде много удобно и
всичко се уреди за един ден; като пресметнем и „отработеното време“ с което се намалява престоя ми
в затвора, аз ще се върна у дома в средата на юни. „Шест месечна присъда не е чак толкова лошо
нещо,“ каза Бъд.

Докато шестимата се молехме заедно, аз можах да кажа, че Бъд не се намираше в безнадеждно
положение. Господ вече беше отговорил на молитвите му и му беше дал гаранцията, че той няма да е
сам в затвора.  Извървях заедно с  него краткото разстояние надолу по стълбите до тротоара пред
Къщата на братството, където беше паркирана колата му. Казах му:„Бъд, моля те, кажи ми ако има
нещо, което мога да направя за теб или Сузан, докато теб те няма.“

Но всъщност ми се искаше да му кажа: „Моля те, кажи ми как можеш да си толкова сигурен.“
Бъдещето на затвора висеше над всеки от хората, които бяха близо до Ричард Никсън. Това бъдеще
даже висеше над президента, както бях установил по време на срещата ни през декември. Това не
беше точно страхът от самото попадане в затвора, даже не и загубата на общественото положение, на
кариерата, на доходите и на приятелите. Това беше нещо повече, за което рядко се говореше, но което
лежеше  под  повърхността.  В  затвора  има  хора  които  са  насилници,  за  които  служителите  на
правителството са „врагове.“ Служителите на правителството са част от системата, която хваща и
осъжда насилниците.  Всъщност,  самата  наша  администрация  се  гордееше  с  това;  запълването  на
затворите  беше  показател  за  успеха  по  отношение  на  закона  и  порядъка  за  последователите  на
Никсън.  Съществуваше  постоянен  поток  от  необясними  случаи  на  смърт  в  затворите,  които
обикновено бяха приписвани на отмъщението на затворниците. По-рано това беше някакъв отвлечен
житейски факт. Но сега осъзнаването на това стана персонално – и плашещо.

Докато наблюдавах заминаването на Бъд, още няколко минути продължих да усещам топлотата
на неговата вяра. Или може би това беше някакво предчувствие. Дали пък Господ не използваше Бъд,
за да ме подготви за пътя, по който ми предстоеше да тръгна?

Глава 15

Обвинен

„Г-н Колсън,  ако  моят  персонал не  ми посочи  други доказателства,  аз  няма да  ви  включа в
списъка на хората, на които ще бъде повдигнато обвинение за прикриване на престъпление, свързано
с Уотъргейт.“ Леон Яворски, специалният прокурор, който разследваше аферата Уотъргейт, сега се
усмихна  за  пръв път,  по  време на  нашия 2-часов  разпит.  Бившият  президент на  Асоциацията  на
юристите  седеше  без  сако  на  тясната  страна  на  една  дълга  заседателна  маса  в  своя  кабинет  с
ослепително бели стени. От двете му страни седяха Бил Мерил и други сътрудници. Моите адвокати
Дейв Шапиро, Джъд Бест, Сид Дикстейн и аз помолихме за тази среща „за разкриване на картите,“
като последно усилие да убедим специалния прокурор и неговия персонал в това, че аз не съм знаел
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за  нахлуването  в  щаб-квартирата  на  демократичната  партия  в  Уотъргейт  и  да  отклоним  дълго
забавилото се повдигане на обвинение по случая Елзберг.

Изразът на кръглото лице на Яворски беше позитивен и благ. „Разбира се,“ продължи той след
кратко прекъсване, „даже и ако не бъдете обвинен за Уотъргейт, имаме и другия случай с Елзберг.“
Гледах към Яворски и за пръв път дишах свободно, но чаках, мислейки за неговата тактика. До тогава
никой не беше предполагал, че аз мога да бъда обвивен за прикриването на нахлуването в Уотъргейт.
Първият екип прокурори бяха казали, че няма да ми повдигат обвинение. Но през по-голямата част от
срещите Яворски беше заплашвал, че ще бъдат повдигнати обвинения на двама човека. Дали това не
беше опит за оказване на натиск върху мен?

За момент Яворски остана замислен, а после се обърна към Шапиро: „Дейв, защо не седнете тук
двамата с Бил и да видите, дали не можете да се договорите? Аз мисля, че г-н Колсън иска да изчисти
името си и очаква да направи полезна кариера както като гражданин, така и като юрист.“ След като
каза това, той стана рязко, все едно, че си беше свършил работата и остави Мерил и Шапиро да се
разпоредят със съдбата ми, докато от мен без съмнение, се очакваше да изпитвам благодарност и
облекчение от намаляването на ужасната заплаха от два углавни съдебни процеси.  За човекът от
улицата  такива  термини  като  „углавно престъпление,“  „наказуема простъпка“  и  „договореност  за
пледиране“  (Коментар:  преговори,  в  които  защитата  се  съгласява  да  пледира  „виновен“  при  условието,  че
прокуратурата ще повдигне по-меко обвинение, а прокурорът се съгласява да не включва в обвинението някои по-сериозни
неща. Д.Пр.) са объркващи юридически изрази. Но за мен те бяха толкова реални, колкото са храната и
водата.  Без  да  го  казва  директно,  прокуратурата  ми  предлагаше  да  направим  договореност  за
пледиране: аз да се призная за виновен  без предявяването на доказателства, а в замяна на това ще
получа по-меко обвинение,  ако свидетелствам против другите обвинени. Пледирането „виновен“ за
мен означаваше, че ще бъда изпратен за максимум една годна година в затвора, което на практика
щеше да се превърне в условна присъда и щеше да ми позволи да продължа да работя като адвокат.
Осъждането за криминално престъпление обикновено означаваше затвор – до 5 години – и лишаване
от правото да работя като адвокат. Споменатата от Яворски загриженост за бъдещето ми като юрист
беше предварително обмислен сигнал.

Джеб Магрудер и Джон Дийн, за които се твърдеше, че ще бъдат двамата ключови свидетели на
прокуратурата  против Холдеман,  Ърличман и  Митчел вече  се  бяха  съгласили да  приемат същата
„договореност за пледиране.“  Обвинението се нуждаеше от още някой като мен,  който е бил във
вътрешния  кръг,  един  от  четиримата  мъже,  които,  както  се  изрази  журналиста  Джозеф  Алсоп,
„държаха кинжал, насочен към сърцето на президента.“ Когато през този ден напусках кабинета на
специалния  прокурор,  болезненият  избор,  който  трябваше  да  направя,  беше  достатъчно  ясен.
Договореността за пледиране означаваше, че ще трябваше под клетва да потвърдя, че съм виновен за
организирането на заговор за нахлуването в кабинета на психиатъра на Даниел Елзберг.  Освен това
означаваше предварително да свидетелствам против другите обвинени за Уотъргейт,  като кажа на
хората на Яворски това, което те искат да получат в замяна за тяхната снизходителност към мен. Как
можеше  въобще  човек  да  е  сигурен,  че  той  не  е  даже  подсъзнателно  изкушаван  да  предложи
свидетелство, което да е още по-харесвано от прокурорите, отколкото бяха истинските факти? Когато
стрелката  на  везната,  която  претегля  добрата  сделка  се  колебае,  не  е  ли  нормално  за  човешката
природа да се стреми да се презастрахова? Хората казват: „Я стига, това винаги става по този начин,
нали?“ Кой е достатъчно силен да каже „не“  ,   когато „да“ означава да останеш вън от затвора  ?   Не бях
сигурен, дали аз бях достатъчно силен, но точно в същото положение като моето, Кро беше отказал да
се съгласи с договореността за пледиране и   да признае, че е   виновен  .

Но от друга страна, какво облекчение би било да се отървем от всичко това, да имаме шанса
двамата с Пати отново да живеем нормален живот,  да прекарваме известно време с децата си, да
сложа край на мъката на родителите ми,  особено на моя баща, чието здравословно състояние ме
тревожеше.  Докато шофирах към дома тази вечер,  тези мисли бяха като съблазняваща доза.  Това
щеше да прилича на някакъв задушаващ облак, който внезапно се издига и позволява отново да има
свеж въздух и слънчева светлина. Същата вечер разказах на Пати само малка част от това, което се
беше случило. Нямаше никакъв смисъл, да й давам надежда, а след това отново да я лишавам от нея.
Това беше унищожителният йо-йо цикъл, през който тя преминаваше толкова често през изминалата
година. Шапиро продължи да преговаря с хората на Яворски, пазарейки се за този вид „договаряне за
пледиране“,  при  което  и  двете  страни  биха  могли  да  се  договорят,  което  би  спасило  моето
разрешително да работя като адвокат. Всеки път той се връщаше с един и същ отговор: „Напредваме.“
Понякога той изпълняваше един непохватен танц в офиса и казваше: „Хайде, усмихни се. Аз ще те
изведа от тази ситуация като свободен човек!“ 



104

Аз успявах да се усмихна, не толкова поради съобщението на Дейв, а поради гледката на неговата
тромава 120-килограмова фигура, която изпълняваше пируети като мече, което е тренирано да участва
в цирково представление. Вечерта след втората му среща с прокурорите аз му казах: „Дейв, аз просто
не знам как мога да направя това.“ Думите ми му подействаха като студен дъжд и той ми каза: „Чък,
ти трябва да слезеш от твоето детско люлеещо се конче. Ти или ще направиш това, или ще отидеш да
работиш в някаква смешна ферма.“ Аз му отговорих: „Дейв,  сериозно ти казвам, че аз просто не
знам.“  Каквото и да означаваше този въпрос,  аз  знаех,  че сам няма да мога да  намеря  отговора.
Следващата събота вечерта отидох в мазето на скромния дом на Харолд Хюджис, който се намираше
само  на  няколко  минути  пеша  от  нашия  дом.  Двамата  с  Харолд  сега  се  срещахме  често  между
редовните закуски в понеделник в Къщата на братството.

„Брате, имам нужда от помощ,“ казах аз, когато седнахме в голямата стая в мазето, която Харолд
беше  превърнал  в  свой  кабинет.  Върху  тухлената  стена  с  кукички  беше  закачен  един  килим,  на
челната  стена  на  камината,  в  която  гореше  огън,  имаше  разпятие.  Встрани  от  камината  бяха
подредени  прясно  нацепени  цепеници  и  няколко  големи  кресла  бяха  доближени  едно  до  друго.
Обясних подробно на Харолд какви точно бяха изборите, които трябваше да направя. След всяко мое
обяснение болката ставаше все по-очевидна на необикновено спокойното му лице и то ставаше все
по-намръщено,  когато  ме  прекъсваше,  за  да  ми  задава  трудни  въпроси.  Ситуацията  беше  много
странна.  Доверен човек на президента Никсън търсеше съвет от един от неговите най-непреклонни
врагове относно решение, което можеше сериозно да навреди на президента. За кратко време вярвах в
невинността  на президента и нямах намерение да свидетелствам против него, защото знаех, че моята
постъпка може да задвижи други сили, които могат да навредят на каузата на президента. Според
всички политически стандарти от Хюджис би трябвало да се  очаква не само да ме  подтикне да
приема  „договореността  за  пледиране,“  но  и  да  ми  помогне  да  наостря  още  повече  моята  кама.
Съмнявах се, че тези съображения ще влязат в мозъка му – нашия дълг като последователи на Исус
Христос и обичта ни един към друг като братя бяха единствената тема, с която се занимахме.

„Не  знам,“  каза  Хюджис,  когато  свърших.  „Какво  мога  да  кажа?“  На  челото  му  се  появиха
дълбоки  бръчки.  „Чък,  виновен  ли  си  за  това,  за  което  ще  трябва  да  сключиш договореност  за
пледиране?“, попита ме той. „От юридическа гледна точка не съм виновен. Аз не съм нареждал да се
извърши  нахлуване  в  кабинета  на  психиатъра.  Не  знаех за  това  навлизане,  преди  то  да  беше
извършено. Но не съм сигурен, дали от морална гледна точка това има някакво значение. Вършил съм
всякакви  неща  за  да  спра  Елзберг,  всяко  нещо,  което  президентът  ми  е  нареждал  да  извърша,“
отговорих аз. „Чък, това не е важно сега. Дали това, което ще трябва да кажеш в съда е вярно според
сърцето ти, имам предвид, между теб и Бога?“ „Не,“ отговорих тихо, „признанието, че съм извършил
нарушение на закона ще изисква от мен да кажа, че съм знаел и съм одобрил това нахлуване. А това
няма да е вярно.“ Точно в този момент разбрах, че независимо от това, колко дълго ще разговаряме, и
колко  различни  аргументи  ще  бъдат  приведени,  това  беше  централният  въпрос  и  Хюджис  се
концентрира върху него.

„Добре,  ти ще трябва да помолиш Христос да ти даде отговора, от който се нуждаеш, братко,“
продължи той.  „Ако аз бях на твоето място,  ако семейството ми беше въвлечено в тази работа и
всичко друго, аз не знам дали бих могъл да откажа да приема това предложение на прокуратурата.
Никой не знае как би постъпил, докато сам не се озове в твоята ситуация. Мога да ти кажа кой е
правилният отговор, но не съм сигурен, дали самият аз бих се придържал към него, така че как да те
посъветвам?“ Още докато той казваше тези думи     аз вече знаех, че решението е взето  .

Седяхме мълчаливо.  Чуваше само звукът от пукането на цепениците в огъня.  Погледнах към
Харолд, този тромав ветеран от сраженията, шофьор на камион, някогашен пияница и побойник в
баровете, оратор с цветист речник, но и състрадателен човек, когото обикнах толкова много. Той беше
покрил лицето си с дланите си   и аз разбрах  ,   че и той знаеше, че аз вече съм взел решението си  .

Но важно беше и Пати, и децата да разберат. Когато същата вечер се върнах у дома, Пати с цялото
си сърце се съгласи, че аз не трябва да приемам предложението на прокуратурата за договореност за
пледиране, въпреки че един неин изпълнен с копнеж поглед почти я издаде веднъж или два пъти по
време на разговора ни. Изпитанието на неспокойните дни, които прераснаха в месеци, а сега вече
навлизаше във  втората  си  година,  се  беше отразило много  по-жестоко на  нея,  отколкото на  мен.
Следващият с когото трябваше да говоря беше синът ни Уендъл. (Коментар: От първия си брак Колсън има
двама сина, Уендъл, роден през 1954, Крис, роден през 1956 и една дъщеря, Емили, родена през 1958. През 1964 Колсън се
развежда с първата си жена и същата година се жени за Пати. Д.Пр.) Обадих му се по телефона в Принстън и
неговият отговор беше толкова бърз и категоричен, като отговорът на Пати. „Тате, направи това, което
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е правилно.“ Въпреки че работех упорито, за да убия демона на гордостта в себе си, аз не можах да
потисна възхищението си от характера на най-големият ми син.

След това летях до Бостън. Шофирайки от летището очуканият стар Форд на Крис с Емили,
седнала на задната седалка, аз започнах да разяснявам темата с по-грижливо подбрани обяснения,
убеден,  че  15-годишната  ни  дъщеря  няма  да  разбере  разликата  между „углавно престъпление“  и
„наказуема простъпка.“ Някъде по средата на разговора попитах Емили, дали разбира смисъла на тези
термини. „Разбира се,“отговори тя. „Наказуемата простъпка се наказва само с една година затвор.“
Това,  че  баща  й  се  беше  оказал  замесен  в  аферата  Уотъргейт  беше  допринесло  за  нейната
преждевременна зрелост поне по отношение на обучението й.

Обясних й, че една от опасностите от това, че няма да приема договореността за пледиране беше,
че  след  това  няма  да  се  отърва  толкова  лесно  от  тази  ситуация;  обвинението  и  осъждането  за
извършване на  углавно престъпление можеше да означава,  че ще бъда няколко години в затвора.
„Повечето от приятелите ми вече си мислят, че ти си в затвора или че ще отидеш там, така че това не е
важно,“ отговори Крис. „Те използват ли това, за да ти вгорчават живота?“, попитах аз. Крис просто
сви  раменете  си,  но  от  мълчанието  му  разбрах,  че  той  ми  спестява  болката  от  научаването  на
истината.  Помислих  си:  „Колко  несправедливо  е,  че  тези  две  деца  вече  носеха  белезите  от
нараняванията за неща,  за които те нямаха никаква вина.“  Чрез  своя небрежен начин Крис ми
казваше,  че  уврежданията  вече  са  направени и  че  аз  трябва  да  направя  това,  което считам,  че  е
правилно.

Емили  седеше  прегърбена  на  задната  седалка  и  изглеждаше  даже  по-малка  от  обичайното.
Дългата й руса и права коса се разстилаше на раменете й. От сините й очи беше изчезнал игривия
пламък и беше заменен от една необикновена меланхолия. Тя изговаряше преднамерено бавно всяка
дума: „Те направил ли си това, което прокуратурата иска да кажеш пред съда, че си го направил?“,
попита ме тя решително, като бизнесмен, докато седна изправена и се наведе към предната седалка.
„Не, не съм,“ отговорих аз. „Добре, тогава не казвай, че си го направил,“ отсече тя.  Това не беше
съвет, това беше заповед. Гласът й разкри здравината на характер, който до тогава не бях предполагал,
че това сладко и скромно малко момиче може да притежава. Колко здрава беше логиката й и колко
освежаваща беше почтеността й. Погледнах през прозореца, за да прикрия вълнението си от децата си
и си казах: „Не знам от къде тези деца имат този кураж,   но ти благодаря, Господи  !  “

Както предполагах, Дейв Шапиро се ядоса, когато му казах за решението си. Преговорите между
Дейв  и  прокурорите  бяха  прекъснати,  понеже  не  постигнаха  нищо  друго,  освен  до  по-голямо
влошаване на взаимоотношенията ни. (По-късно прокурорите отрекоха, че въобще са ми предлагали
да пледирам, че се признавам за виновен за „наказуема простъпка.“ Буквално погледнато това е вярно,
но единствената база за продължителните преговори беше точно това предложение. Адвокатите ми
останаха с ясното впечатление, че това предложение ще бъде официално направено, ако аз се съглася
да  го  приема.  По-късно  Шапиро  и  Кен  Адамс  под  клетва  потвърдиха  това.  Но  проблемът  беше
прикрит, тъй като преговорите бяха прекратени преди да бяха стигнали до финалните етапи.)

Ни най-малко не се чувствах самодоволен от решението си; просто не можех да направя нищо
друго, особено след реакцията на Емили.  (Коментар: Колко е важно да даваме отчет за постъпките си пред
близките си. Бащата се чувства отговорен пред дъщеря си! Какъв прекрасен пример за подражание! Д.Пр.)

Тъй като се възобнови моето дълго и тревожно бдение, аз продължих да търся някакъв друг изход
от ситуацията. Започнах да осъзнавам, че ако ден след ден защитавам миналото си, това ще направи
все по-трудно да живея пълноценен и свободен християнски живот, особено като се има предвид, че
моят беше постоянно във фокуса на общественото внимание. Следващото писмо до редактора на един
вестник във Филаделфия ми причини болка:

„И така,  Чарлз  Колсън придоби някакъв  вид религиозна опитност и  сега  казва,  „че  е  видял
светлината.“ Аз не мога да повярвам, че той е приел духът на добротата в каквато и да е форма,
докато той продължава да задържа в сърцето си информация за престъпления и продължава да не
иска да позволи на истината да стане видима за всички. Докато постъпва по този начин,  той е
само един набожен лицемер, който шумно изрича пред публиката молитвите си, чиято цел не е
доброто на никой друг, а единствено на него да му е добре и чрез тях се надява да спаси кожата си.

Ден Тенер
Дилрен, Ню Джърси“
Какви бяха престъпленията в сърцето ми? Намирайки се в състояние на силно страдание,  аз

подложих на преоценка всяко действие, което бях извършил в Белия дом. Имаше  тежки, безмилостни
политически действия – със сигурност „мръсни номера,“ защото единствено те причиняват болка на
хората. Вероятно според моралните критерии на Бога те бяха даже по-лоши, в тях имаше арогантност,
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гордост  и  его.  Нямаше  никакво  съмнение,  че  цялостната  ми  вярност  към  президента  като  мой
върховен командир беше опаковала и замъглила усета ми за правилно и неправилно. Но дали бях
извършвал криминални престъпления, така както са формулирани от законите? Категорично „не.“

Разбира се, бих могъл да се опитам да не обръщам внимание на Тенер, като приема, че той е
някакъв ревностен противник на Никсън. Но ако тази реакция беше широко разпространена, тогава аз
не причинявах ли повече вреда отколкото добро на християнската кауза,  като публично говоря за
новата си вяра? Напрежението в мен растеше, едва ли имаше даже един ден без някой нов рунд от
спекулации във вестниците относно дългоочакваното съобщаване на обвинените лица – кога ще бъдат
съобщени, кой ще бъде обвинен, какво ще бъде политическото отражение от това върху бойния ред на
президенството на г-н Никсън? Здравината на отбраната на Ричард Никсън постоянно се влошаваше,
докато разследващите импийчмънта в Белия дом методично попълваха своите арсенали за очакваното
лятно нападение.  Клеар и Фред Бузхард, адвокатите на Никсън, полагаха героични усиля да поставят
подпори на пропадащата защитна стена, а през това време другата част от персонала на Белия дом
затъваше все повече в блатото, заяждайки се за  дреболии и занимавайки се с жалки съперничества и
завист.  Хейг  се  срещаше  редовно  с  Яворски  и  докладваше,  че  неговото  отношение,  в  миналото
симпатизиращо  на  президента,  сега  става  неприятно,  защото  се  придвижва  към  политическия
неутралитет. Изглежда че имаше някаква историческа неизбежност на този процес, което приличаше
на наблюдаването на последното действие на някаква древна гръцка трагедия.

За мен бяха подготвени и ме очакваха и други удари – като този в денят, когато бях извикан в
Белия дом и ми бяха показани документи, удостоверяващи замесеността на ЦРУ в аферата Уотъргейт.
Един от приближените хора на президента ми прошепна: „Аз ще бъда уволнен, ако някой научи, че
съм ти позволил да видиш тези документи,“ когато ми подаде 2 папки с дебелина по 15 см, на челната
страница на които с дебели сини букви пишеше „Съвършено секретно.“ Седях там 2 часа и прочетох
внимателно  документираната,  но  рядко  пъти  обсъждана  роля  на  ЦРУ  в  скандала  Уотъргейт.
Документите в тях разкриваха, че Хауард Хънт беше работил за „Робърт Мюлен и Ко,“ привидно само
една от многото фирми за връзки с обществеността във Вашингтон, която всъщност е била прикрита
структура на ЦРУ. ЦРУ беше наблюдавало всички действия на Хънт и изглеждаше, че е замесено в
събитията, които после доведоха до проникването в Уотъргейт.

Но  най-силно  ме  раздруса  серията  от  доклади  за  усилията  на  Робърт  Бенет,  президента  на
„Робърт Мюлен и Ко,“ да ме въвлече в Уотъргейт,   с цел да се отклони вниманието и отговорността от  
ЦРУ.  Към  вътрешния  доклад  на  ЦРУ  с  дата  1.03.1973  беше  прикрепено  ксерокопие  на  същата
вестникарска статия, която Пати и аз прочетохме във Виена почти една годна по-рано. Страница след
страница тези доклади показваха как ЦРУ е подхранвало репортерите във Вашингтон,  - включително
и Робърт Удуърд от „Вашингтон пост“ - с увреждаща информация за мен – голяма част от която беше
фалшива.*  

Президентът Никсън в два случая разговаря с мен за това и ми каза, че е решен да извади на
показ зловредното поведение на ЦРУ. Други хора, преди всичко ген. Хейг по-късно го убедили, че не
трябва да прави нищо, за да не нарани високопоставените хора от разузнаването.  Шапиро занесе
информацията на прокурорите, които го увериха, че ще направят разследване. Но доколкото знам,
такова разследване не беше направено, докато по-късните разкрития извадиха тези неща на показ чрез
широкообхватно разследване на Конгреса. Фирмата „Робърт Мюлен и Ко“ беше разформирована.

Шапиро вярваше, че прокурорите могат да бъдат убедени да не предявяват обвинение към мен за
случая Елзберг, ако аз се подложа на още един тест пред детектора на лъжата, този път за да докажа,
че предварително не съм знаел нищо за проникването в кабинета на психиатъра на Елзберг.  Още
веднъж отидох в мрачният офис на Ричард Артър в Ню Йорк  и втори път преминах успешно през
теста. Шапиро беше толкова впечатлен, че уреди да направя и трети тест, този път за да докажа, че
никога не съм обещавал на Хънт или на неговия адвокат, че той ще бъде помилван от президента, за
да го накарам да мълчи за Уотъргейт. Шапиро беше научил, че това е едно от твърденията, което може
да накара Яворски да ме включи в списъка на хората, на които щеше да бъде предявено обвинение за
прикриване на нахлуването в Уотъргейт. 

Към този момент аз почти вече се бях научил как да влизам и да излизам тайно от сградата на
Ричард Артър, с нахлупена до очите шапка, оглеждайки се наляво и надясно. Осъзнах, че всеки, който
влиза в допир с престъпния свят, бързо привиква към неговите методи. (Коментар: А точно полицията и

прокуратурата са в този допир и няма начин да не заразят от този вирус. Примери у нас – колкото искате. Д.Пр.)
Може би от отчаяният израз на лицето ми, когато Артър започна да изпълнява обичайния ритуал

на закрепването на датчиците и кабелите по тялото ми за теста, или може би причината беше, че
забеляза зачестяването на пулса ми, който този този ден той измери 3 пъти, но след...



107

***
*Бележка  на  редактора:  „Следващият текст е  цитат от допълващия  доклад  на  сенатор

Хауард Бейкър, който е прикрепен като част от окончателните заключения на Сенатската комисия
на Ървин от юли, 1974. Според доклада на Бейкър, ЦРУ „изпитало удоволствие“ от въвличането на
Колсън в деянията на Хънт...По-нататък се казва, че Бенет (Коментар: Президентът на фалшивата фирма

на ЦРУ „Робърт Мюлен и Ко“ Д.Пр.) подхранвал с истории Робърт Удуърд от „Вашингтон пост,“ който
бил„съответстващо благодарен“... и предпазвал Бенет и неговата фирма.“  (Коментар: А сега, повече от
40 години след тази история, журналистът Удуърд е считан за пример за разследваща журналистика. Боже, Боже, колко мъка,
лъжа и измама има по този свят! Д.Пр.)

 ***
 ...като всичко свърши,  вместо да  ми съобщи резултатите,  той ме  посъветва  повече  да  не  се

подлагам на този тест. Попитах го: „Защо? Не можах ли да го издържа успешно?“ и силен прилив на
адреналин  накара  сърцето  ми  да  забие  учестено,  а  лицето  ми  се  загря  и  почервеня.  „ Не,  вие
издържахте теста успешно. Аз нямам нищо против да ви вземам парите (350 $ на сеанс), но вие сте
изцяло  проверен.  Мога  да  ви  кажа,  че  вие  ми  казвате  истината,  даже  без  да  ви  гледам  и  ако
прокурорите до сега не могат да осъзнаят това, вие си пилеете времето и напразно се подлагате на
изпитания.“

Оказа  се,  че  Артър беше  прав.  Мерил  не  можа  да  повярва  в  резултатите  от  изпитанията  на
детектора на лъжата и даже изпрати един агент на ФБР в Ню Йорк,  за  да провери процедурите,
използвани от Артър при тези изпитания. Ние продължавахме да чакаме. Отново бях помолен да се
явя пред Голямото жури, но аз отказах, тъй като беше ясно, че аз съм мишена на прокуратурата и бях
призован с призовка. Шапиро протестира тази необичайна процедура, но това не даде резултат. За
втори път бях принуден да се позова на 5-тата Поправка, като този път приличах на престъпник, който
прикрива греховното си минало пред 12 граждани, които след няколко дни щяха да гласуват дали да
ми бъде повдигнато обвинение.

Най-накрая Специалният прокурор обяви, че обвиненията ще бъдат съобщени в петък сутринта,
на 1 март 1973. През цялата седмица във Вашингтон се разпространяваха „горещи“ слухове. Всеки
репортер разполагаше с различен списък. В четвъртък вечерта по телефона ми се обади Дан Скот от
телевизия  CBS: „Чък, съжалявам, че ти съобщавам лошата новина. Ти си един от 42-мата в списъка.
Имаш ли някакъв коментар?“ Това ми изглеждаше абсурдно – да бъдат обвинени 42 човека! Никой не
можеше  да  повярва,  че  това  е  сериозна  информация.  Неуморният  разследващ  репортер  Джак
Андерсън ми се обади в четвъртък за да ми каже, че в списъка са включени само 5 човека и че аз не
съм  един  от  тях.  Приятели  от  Белия  дом  ми  казаха,  че  не  съм  в  списъка  на  Яворски,  който
„неофициално“ бил видян от шефа на президентската администрация Ал Хейг. 

Можех  да  си  избирам  от  тези  предположения  и  понякога  ми  се  струваше,  че  почти  не  ме
интересува.  Всяко  нещо щеше да  е  по-добро в  сравнение  с  продължителното очакване.  Пати  ме
придружи до офиса ми в петък, за да бъде там, в случай, че резултатът е най-лошият. Пресата щеше
да иска коментар от мен и тя щеше да е до мен. Дълбоко вътре в себе си знаех, че ще съм сред хората,
на които ще бъде повдигнато обвинение. Всичко, което се беше случило преди показваше, че ще се
случи това, но външно продължавах да се усмихвам, да се надявам и многократно да чета Пс. 27:
„Защото във време на беда ще ме скрие в своята палатка, в скривалището на своя шатър ще ме
скрие; ще ме постави върху скала. И сега главата ми ще бъде издигната над враговете ми около
мен...Да  не  ме  предадеш на  волята на  враговете  ми:  защото  лъжливи  свидетели  са  издигнати
против мен,  които дишат жестокост...Чакай Господа. Бъди смел и той ще укрепи сърцето ти.
Казвам, чакай Господа“ (Пс.27: 5-6, 12, 14 – мой превод).

Към 9:30 Шапиро влезе в кабинета ми, устните му бяха отпуснати надолу, а очите му бяха пълни
със  съжаление  и  тъга.  „Току-що се  обади прокурорът,“  започна  той  и  след продължителна  пауза
просто  обърна  дебелия  си  палец  надолу:  „Съжалявам,  съжалявам.“  Холи  заплака,  а  Джъд  Брест
прегърна Пати, която преглъщаше сълзите си, опитвайки се с всички сили да запази своята голяма и
лъчезарна усмивка, от която винаги бях черпил голяма сила. На 7 човека беше повдигнато обвинение
за прикриване на нахлуването в Уотъргейт. Два часа по-късно по телефона се обади Мерил и каза на
Шапиро: „Следващият четвъртък ще бъдат обявени обвинените по случая Елзберг  и вашият клиент
ще бъде сред тях.“ Това, което в началото изглеждаше като игра да оказване на натиск, сега се оказа
реалност. Беше планирано обвиненията и по двете дела да ми бъдат предявени в събота, 9 март, във
федералния областен съд.

Когато в  тази събота сутринта  двамата със Сид Дикстейн пристигнахме с  такси на ъгъла на
сградата на съда, ние видяхме голяма тълпа, която се беше събрала край оградената с въжета зона
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около главния вход.  Подиграващи се и викащи зрители бяха задържани настрани от пътеката към
вратите на съда от полицаи с шлемове, стоящи извън въжетата и загражденията. Това ми напомни за
дните,  когато  протестиращите  против  войната  във  Виетнам  бяха  обкръжили  Белия  дом.  Един
светкавичен страх премина през мозъка ми: „Сега няма железни врати, които да ме предпазват.“
Екипи от телевизионни оператори и репортери ни видяха и затичаха успоредно с нас, бутайки се с
лакти помежду си,  някои от които носеха светещи прожектори над главите си.  Няколко полицаи,
които се оказаха въвлечени от това втурване, тичаха заедно с тях и периодично спираха, в безплодни
опити да забавят паническото бягане. Един от операторите се подхлъзна лошо и падна върху едно
ниско заграждение в края на ливадата пред съдебната сграда. Друг беше почти избутан пред една
кола, която спираше до тротоара. Само след няколко секунди ние бяхме заобиколени. Микрофони,
поставени  на  дълги  прътове,  бяха  мушкани  към  нас  като  копия,  отвсякъде  се  задаваха  въпроси.
Помислих си: „Цяло чудо е, че никой не беше премазан в тази блъсканица.“ Няколкостотин зрители
по преценка на репортерите, много гневни, размахваха домашно направени плакати с лозунги като:
„Конекрадците  трябва  да  бъдат  обесвани  и  Никсън  е  следващият.“  Други  правеха  неприлични
жестове. Беше арестуван един мъж, носещ картонена маска, изобразяваща главата на Никсън, защото
се съблече гол от кръста надолу и тичаше като луд сред тълпата. (По-късно той беше идентифициран
и се оказа местен радио-журналист.)

Врявата беше предвидима: през цялата седмица пресата се занимаваше изключително само с това
събитие.  На  челната  страница  на  „Нюзуик“  бяха  поместени  четири  огромни  карикатурни  на
Холдеман, Ърличман, Митчел и на Колсън. В горния край с дебели червени букви беше поставен
печат,  приличащ  на  съвременно  свидетелство  на  проститутка,  на  което  имаше  само  една  дума:
„Обвинен.“  Почти  цялата  вечерна  емисия  на  новините  по  телевизиите  беше  посветена  на  това
събитие. „Асошиейтед прес“ разпространи снимка на усмихнатият Даниел Елзберг, който изразяваше
задоволството си. Много статии във вестниците бяха претрупани със силни предположения за вина,
които бяха  пълни с  осъдителни оценки.  Предявяването на  обвинението    и  самото осъждане    бяха  
показвани  като  едно  и  също  нещо;  ние  бяхме  удобни  мишени  за  бързо  растящото  обществено
негодувание. 

Тишината в съдебната зала на съдия Сайрика беше желано успокоение в сравнение с шумната
тълпа отвън. Пейките за зрителите бяха изцяло заети от журналистите. Когато всеки от обвиняемите
влизаше в залата през страничната врата, в залата се чуваше шепот, приличащ на силно свистене.
Репортерите бързо записваха впечатленията си в бележниците си, запечатвайки цветните проблясъци
от този дългоочакван момент от драмата. Според описанието на репортера на „Таймс“, аз съм бил
„самоуверен,“ а във „Вашингтон пост“ пишеше, че съм  имал „вид на човек, обитаван от духове.“
Джон Митчел „седял отпуснат в стола си, с побеляло лице и намръщено лице.“ Джон Ърличман имал
„сладникав и неприятен вид.“ Боб Холдеман бил облечен в „добре изгладен и ушит по мярка бледо
син костюм.“  Набързо  написани,  помитащи думи с  пастели върху огромни бели листи създаваха
карикатури, които тази вечер щяха да се появят на екраните на милиони телевизионни приемници.

Когато отидох при Джон Митчел, който седеше с адвокатите си на една маса от другата страна на
залата,  аз се запитах как трябва да се държа като човек на Христос. Бяха изминали много месеци
откакто не бях виждал и не бях разговарял с Митчел,  мой стар противник в Белия дом. Каменното
лице на бившия министър на правосъдието в началото изглеждаше смаян, а след това доволен, когато
го  прегърнах  през  рамото,  стиснах  му  ръката  и  му  пожелах  всичко  най-хубаво.  Срещата  ми  с
Холдеман и Ърличман също беше топла; нямаше никакво време за горчивини или злоба. 

Гордън Страхан,  двадесет и седем годишният помощник на Холдеман, беше един от тримата
младши личности,  който бяха включени в групата  на обвинените – адвокатът на  комитета Кенет
Паркинсон  и  Робърт  Мердиан,  бившият  помощник  на  Митчел  бяха  другите  двама.  Висок  и
представителен млад мъж с дълга руса коса и големи сини очи, Страхан се стараеше да преглъща
сълзите си и погледът му беше  вперен някъде надалече.  Сърцето ме заболя за него. Гордън беше
служил сляпо на могъщи мъже като Холдеман, вярвайки, че каузата за която работи е справедлива. Аз
много добре познавах това чувство. Сега, внезапно, невероятно, той се намираше в съдебната зала
като обвинен в криминално престъпление, блъскан от гневната тълпа, пред вперения в него поглед на
негодуващата нация. „Разбрах, че вие четете Библията,“ каза той и очите му за кратко блеснаха. „Да,
Гордън, чета я,“ отговорих аз.  Даже самото обсъждане на тази тема изглежда,  че го стабилизира.
„Иска ми се да чуя за вашето преживяване,“ каза той.

Едва ли това беше мястото, стоейки в тази просторна открита яма с Леон Яворски и неговите
сътрудници, седящи на масата на обвинителите. „И на мен ми се иска да имаме време, когато ще
можем  да  разговаряме,“  казах  му  аз.  „Седи  и  чакай  там,  Гордън.  Бог  ще  ти  даде  сила,  ако  го
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помолиш.“ Гордън се усмихна, а след това прехапа устната си. „Всички хора, които са извикани тук
пред почитаемия съдия...“ Думите на съдебния пристав заповядаха тишина в препълнената съдебна
зала. Когато се изправихме, съдия Джон Сайрика премина със сериозно изражение на лицето си и с
развяваща се черна роба по издигнатия подиум и стигна до високия стол, облицован с черна кожа,
откъдето щеше да ръководи процеса. За втори път виждах съдия Сайрика. Само преди няколко месеца
списание „Тайм“ го обяви за „мъж на годината“ след 12 години незабележима служба в областния съд.
По време на един скромен коктейл през  1971 ние  с  него  бяхме разговаряли дружелюбно.  Тогава
съдията  си  припомни нежно собственото си  участие  в  работата  на  републиканската  партия  и  ми
сподели  възхищението  си  от  президента  Никсън.  Благият  мъж от  този  разговор  нямаше  никаква
прилика  със  сегашния непоколебимият  юрист  пред  мен,  който  с  толкова  голямо любопитство  се
опитваше да повдигне капака, с който Белият дом се беше опитал да затвори достъпа до информация
за  Уотъргейт.  Сайрика  покани  нас,  седмината  обвиняеми,  да  излезем  отпред,  да  застанем  край
парапета под неговия стол и да отговорим, когато бъдат прочетени обвиненията против нас. Думите
бяха смразяващи:  „САЩ обвиняват  Джон Митчел...Чарлз Колсън...“  През  целия ми живот самите
думи „Съединените Американски Щати“ караха гръбначният ми стълб да се изпъне, като при звука на
военна музика. Колкото и сантиментално да звучи за някои хора, аз много силно обичах родината си и
носех униформата на морски пехотинец с чувството на почит и изпитвах гордост всеки път, когато
виждах националния флаг. Сега любимите ми думи бяха обвинител, който ме удряше и ме изпълваше
със срам. Искаше ми се да изкрещя: „Не САЩ са против мен, а една група политици. Не собствената
ми страна страна ме обвиняваше – но разбира, всъщност тя ме обвиняваше. Това беше страшната
реалност, която осъзнах точно в този момент, и това ме накара да изпитам желание да повърна. Нищо
от нещата, което можеха да ми бъдат причинени – съдебни процеси, затвор, разрушен живот – нищо
не можеше да се сравни с ужасното осъзнаване, че родината, която бях обичал, сега ме обвиняваше в
нарушение на моето упование в нея и на моя дълг.

Имаше и още нещо, което казано с други думи беше също толкова отрезвяващо. Правителството
има неограничени ресурси и власт: 40 опитни юристи бяха подчинени на Яворски и те притежаваха
пълната власт да използват механизма за призоваване с призовка пред съда, огромен обем компютри
за записване, съхраняване и обработване на огромен обем доказателства и армия от следователи по
цялата страна. Само в комисията на Ървин работеха 100 следователи и тя беше само една от десетките
комисии на Конгреса, които ровеха всяко ъгълче и пукнатина в живота ни. Изпращаха се заповеди до
ФБР и други служби за сигурност да проверят всяка дреболия, която би могла да снабди прокурорите
с повече основания за обвинение. 

Адвокатите в нашата фирма в нито една област можеха да се сравнят с всичко това. Ние даже не
можехме да проследим какво са свидетелствали стотиците хора, които бяха разпитани по повод на
този разрастващ се скандал, а парите в банковата ми сметка щяха да свършат само за една година.
Сега знам какво означава сам човек да се изправи против огромната власт на правителството     и колко  
безсърдечен съм бил през всичките минали години по отношение важността на правата на отделния
човек. Разбира се, щеше да има съдебни процеси и щях да имам шанса да докажа невинността си, но
оправданието  в  съда  не  можеше  да  изтрие  грозните  петна  от  този  ден.  Погледнах  нагоре  към
мъмрещите очи на съдия Сайрика, към силуета на намръщеното му лице, който се очертаваше на
фона  на  студената  черна  мраморна  стена  зад  него.  Устните  ми  бяха  така  пресъхнали,  че  не  бях
сигурен,  дали  думите  ми  можеха  да  бъдат  чути:  „Невинен  по  всички  повдигнати  обвинения.“
Погледнах надолу. „Нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти...могат да ни отделят от
Исус“ (виж Рим.8:38-39). В никой друг миг тези думи не са били толкова важни за мен, отколкото в
този миг в съдебната зала.  В този момент, когато се изпълних с гняв против властта, пред която в
миналото се прекланях, а сега тя ме обвиняваше,    аз усетих присъствието на Исус  , на когото можех  
изцяло да разчитам и който изцяло се грижеше за мен.

В следващите дни щях да науча как тази реалност може да промени всичко.

                    

Глава 16

    Решението

Думите от текста на обвинението все още звучаха в ушите ми, когато следващия понеделник
отивах  с  колата  си  до  Къщата  на  братството  за  нашата  утринна  среща.  Поривът  на  широкото
обсъждане  в  неделните  вестници  допълнително  влоши  стресовото  ми  състояние.  Дъг  Кои  ме
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посрещна с  обичайния радостен блясък в очите си.  „Брате,  гледай на случилото се като на нещо
добро.  Ние  вкарахме  християнството  в  новините.“  Ответната  ми  усмивка  беше  тъжна.  Към
четиримата  мъже,  събрани  в  библиотеката  зададох  трудния  въпрос,  който  ме  измъчваше  пред
предишните два дни: „Като имаме предвид, че съм обвинен в престъпление, не трябва ли да престана
да участвам в тези срещи? Двама от вас работят в правителствени учреждения и това може да ви
навреди.“ Кюи се сопна: „Ние сме братя. Чък, ако ти си обвинен, значи и ние сме обвинени. Ние сме
заедно. Това е положението.“ Хюджис потвърди с кимване на глава. На тях двамата тази привързаност
можеше да им струва скъпо. Въпреки, че Хюджис напускаше политиката, той беше „Образецът за
чистота“ за огромен брой американци по цялата страна. Тъй като беше републиканец, Кюи трябваше
трябваше  да  работи  за  избирането  на  републикански  кандидат  за  президент  в  условията,  когато
всички признаци показваха, че демократите ще спечелят. Въпреки, че собствената му практика като
адвокат  също  щеше  да  пострада,  Греам  Пърсел  беше  възмутен  от  въпроса  ми.  „Умнико,  ти  си
неразделна част от нас,“ каза той със своя най-добър тексаски акцент. 

По време на последвалото обсъждане и молитви отчаянието от предишните два дни изчезна, след
като открих силата на присъствието на Господа. Когато по-късно същата сутрин отидох в офиса си, аз
се чувствах почти спокоен. Дейв Шапиро ме погледна през жадните си за сън очи и поклати главата
си: „Как го правиш това? Това беше най-лошият уийкенд в живота ми. Две обвинения, тълпа, която
искаше да ме линчува пред сградата на съда, всички във Вашингтон крещят и искат да ти одерат
кожата,  а ти изглеждаш така, все едно че току-що си се върнал от отпуска.“ Тази сутрин даже бях
готов се пошегувам с Шапиро: „Ако наистина искаш да ти обясня как правя това, ние ще трябва да
започнем с онова, което е започнало преди 2000 години. Ето там е момента, където вие, приятели,
изпуснахте да се качите в лодката.“ Шапиро се усмихна: „Нека да започнем да работим. Чък, искам
двамата  с  теб  веднага  да  отидем  в  съдебната  зала.  Тези  обвинения  са  подкрепени  от  слаби
доказателства.“ 

Насърчен от молитвената среща и от храброто говорене на Шапиро, аз се  настроих за  дълга
битка. Първо, оттеглих се от адвокатската фирма и името й беше променено на „Дикстейн, Шапиро и
Морин,“ въпреки че двамата с Холи запазихме офиса си тук. После обясних на всеки от клиентите ми,
че те  повече  нямат никакви задължения към мен като техен адвокат и могат  да си намерят друг
адвокат.  За  моя  изненада  Дъсти  Милър,  финансовият  ръководител  на  международния  профсъюз
„Тиймстърз“  почти  буквално  повтори  това,  което  ми  каза  Кюи:  „Всички  ние,  които  участваме  в
работническото движение, сме братя. Ти си обвинен – значи и аз съм обвинен. Това е положението.“
Брейнърд Холмз и Том Филипс от Рейтиън ми предложиха подкрепата си. Брейнърд ме окуражи: „Ние
просто ще работим заедно с другите хора  от фирмата ти, докато ти се върнеш обратно. Това скоро ще
стане.“ Нито един клиент не не напусна фирмата ни, за да отиде при друга адвокатска фирма.

Тъй като вече не можех да разчитам на адвоката Клеар  (Коментар: Тъй като той станал адвокат
на  Никсън.  Д.Пр.)  и  понеже  повечето  от  най-добрите  адвокати  вече  работеха  като  защитници  на
обвинените в делото Уотъргейт, Дейв Шапиро реши да води моята защита заедно с Дикстейн и един
блестящ млад адвокат от нашата фирма, Кен Адамс. Консултирахме се с Асоциацията на юристите,
откъдето ми разрешиха да ги използвам като мои адвокати, след като вече не съм член на фирмата и
намирането  на  нови  адвокати  щеше  да  се  окаже  трудна  работа.  Тъй  като  двата  процеса  бяха
планирани да се проведат един след друг – за Елзберг през юли, а за Уотъргейт през септември – не
беше възможно да се подготвим пълноценно и за двата процеса. Освен това, тези процеси щяха да се
проведат точно по време на изслушванията в Конгреса за импийчмънта на президента Никсън и това
щеше да създаде най-лошия възможен климат за нашата защита. Считахме, че забавянето на единия
от двата процеса е много важно за нас, но в атмосферата на нарастваща врява за „бързо правосъдие,“
съдиите Сайрика и Джералд Гезел,  който щеше да ръководи процеса Елзберг,  нямаше изгледи да
допуснат  такова  забавяне.  „Имаме  само  един  шанс,“  каза  Кен  Адамс,  след  като  се  запозна  с
документите по делото. „Нека съберем всички статии във вестниците, които те обвиняват в каквото и
да е през последните две години. Ще ги поставим в една папка, ще ги индексираме и ще ги предадем
в ръцете на съдията.  Това е солидно доказателство за  предубеждение,  което може да го убеди да
забави  разглеждането  на  делото.  Законът  ясно  казва,  че  такива  забавяния  са  подходящи,  когато
обстановката  в  обществото  е  наситена  с  толкова  ярко  изразена  враждебност  преди  началото  на
процеса.“

„Ти изглежда се шегуваш,“ отговорих му аз.  „В пресата има хиляди такива статии.  За да ги
съберем, ще ни трябват поне 50 човека, които да работят по цял ден. Това е невъзможно.“ Кен Адамс
започна, като мобилизира почти целия персонал на фирмата. Секретарките предложиха доброволно
да работят без  заплащане вечерно време и да изрязват статии от огромните купчини с  вестници,
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натрупани  като  планини  върху  голямата  маса  в  залата  за  съвещания.  Някои  от  съпругите  на
адвокатите всяка вечер отваряха в домовете си кутиите със стари вестници и изрязваха статии от тях.
Задачата започна все повече и повече да изглежда като безнадеждна и приличаща на почистването на
тротоар от сняг по време на снежна буря: на мястото на всяка изхвърлена лопата сняг се появяваше
два пъти повече сняг. Понякога беше трудно да вървим в крак с ежедневния вихър от предположения
за импийчмънта и за наближаващите съдебни процеси.

Резултатите  от едно частно изследване,  което поръчахме добави нов мотив на спешност към
нашата задача.  Съгласно социологът Алберт Сайндлингер,  91 % от участниците в проучването са
знаели имената на обвинените в двата предстоящи съдебни процеси,  показател,  който може да се
сравни с показателят, постиган при разпознаване на кандидатите, участващи в изборите за президент
на страната. За просмуканият от публичност Вашингтон този процент беше още по-висок.  Общо за
цялата страна, 75 % от анкетираните вярвали,    че обвинените са виновни  ,   а 7 % - че са невинни. За
Вашингтон съотношението беше – 84 % към 2 %. По отношение на делото Елзберг, съотношението
беше още по-изразително:  75 % - виновни към 1 % - невинни. Това проучване опроверга всички
закони на статистическата вероятност –  да се мисли,  че в  такава обстановка може да се подбере
безпристрастно  съдебно  жури.  Нашата  надежда  беше  свързана  със  спечелването  на  решение  за
отлагане на процеса или преместването му в друг град, където треската, свързана с импийчмънта не е
толкова силна. Събраните вестникарски статии играеха решаваща роля за постигането на тази цел.

Дъг научи за нашето тежко положение и една вечер пристигна заедно с един млад и енергичен
бивш морски пехотинец, на име Джон Бишоп. Бишоп пое командването като капитан от морската
пехота,  какъвто  е  бил  в  миналото  си.  Две  момичета  от  Къщата  на  братството  поеха  ролята  на
телефонистки. На следващият ден те започнаха да пристигат: секретарки от правителствени агенции,
студенти от колежи, пенсионирани семейства, един лекар и жена му, един свещеник, домакини. В края
на седмицата почти 80 доброволци се записаха и напълниха кабинетите във фирмата ни – седяха по
бюра и маси, с кръстосани крака като индианците на пода, режеха, слепваха и индексираха статии от
вестниците. Разделиха се на смени, някои работеха денем, а други – до късно вечерта, а имаше и
нощна смяна, която си заминаваше на разсъмване. Една сутрин пристигнах рано и заварих няколко
младежи, които бяха заспали уморени на пода в библиотеката. Преди да изядат таблите със сандвичи
и каните с кафе, които три пъти дневно бяха доставяни в офиса, малките групи се събираха, за да се
молят Господ да ги благослови. Често пъти преди началото на работата си, доброволците се събираха
в  кръг,  хванати  за  ръце  и  се  молеха  Христос  да  заздрави  общуването  им  и  да  им  помогне  за
изпълнение на задачата им.  Веднъж се присъединих към една група, която се молеше в стаята, където
работеха Кен Адамс, който е евреин и други две млади секретарки във фирмата.

След края на молитвата аз казах: „Съжалявам, Кен. Нямах никакво намерение да ти поставям
капан.“ Но Кен се усмихна: „Всичко е добре. Това, което правят тези хора за теб е толкова велико, че
аз съм радостен, че съм част от него.“ Малко по малко планините от вестници намаляваха и бяха
заместени от добре подредени купчини от страници, защипани с кламери, надписани с цветни номера
и готови да бъдат копирани и поставени в някоя  от 39-те големи черни папки, които Адамс беше
доставил. „Християни в помощ на Колсън,“ както доброволците наричаха себе си, бодро атакуваха
невъзможното и след 2 седмици победата стана ясно видима. 

Още по-важното от самата работа беше факта, че нахлуването на доброволците започна да оказва
влияние върху цялата адвокатска фирма и изигра ролята на „здравословна инжекция,“ за която пише
К. С. Луис. Една вечер Шапиро измърмори: „Не знам какво става тук, но каквото и да е то, това е
невероятно.  Аз просто разговарях с един от тези младежи  и    той ми каза,  че не можел да понася  
вашата политика  ,    но    те   обича  . Е, ще можеш ли да ми обясниш това  ? Две от секретарките, които в
продължение на години работеха в нашата фирма и бяха хронични мърморани, гледаха с ококорени
невярващи очи, докато доброволците се захващаха да работят без никой от тях да се оплаква, даже
когато климатикът беше изключван през  нощта  или когато сандвичите се  свършваха,  или когато,
както често се случва, нещо беше подготвяно не както трябва и те трябваше да го бракуват и да го
направят отново.  Колкото по-трудна ставаше работата и колкото по-голямо ставаше напрежението  ,  
толкова повече тези християни се усмихваха и продължаваха да носят бремето си.

Постепенно,  но  осезаемо  нивото  на  морала  в  натоварената  с  работа  адвокатска  фирма  беше
повишен. Един от служителите в офиса в този период имаше лични проблеми понякога и една вечер
споделил мъката в сърцето си с един млад служител в Къщата на братството, докато двамата работели
на ксерокс-машината. Няколко седмици след това този служител от адвокатската фирма започна да
посещава една молитвена група и след няколко месеца напусна фирмата, за да стане търговец в друга



112

фирма, което щеше да ме позволи да е в контакт с други хора, на които той можел да помага. Той ми
обясни, че тези 2 седмици променили живота му. 

Бяхме планирали статиите да бъдат предадени в съда на 1 май. В последния ден от април все още
не беше сигурно, дали ще успеем да свършим работата навреме. Навсякъде в офиса бяха разпръснати
страници и оставаше да се направят огромен брой ксерокопия до вечерта. Четиридесет доброволци с
зачервени очи работеха трескаво през последната нощ. И рано на другата сутрин купчините с папки
бяха готови да бъдат откарани с един микробус до сградата на съда. Всяка от тях беше с височина над
2 метра и съдържаха хиляди копия от вестникарски статии. Няколко дни след това съдиите Сайрика и
Гезел  отхвърлиха най-впечатляващото изследване, извършвано за съдебен процес, като отказаха да
приемат мотивите ни. Сайрика отказа да се лиши от правото си и да назначи друг съдия, въпреки че
предишното му публично изказване показа склонност да извади на показ „високопоставените,“ които
сега са обвиняеми в този процес и двамата съдии отказаха да преместят разглеждането на делата в
друг  град,  което  се  практикуваше  за  да  се  избегне  местното  враждебното  отношение  към
обвиняемите.  Това  беше горчиво разочарование.  Но  за  мен нито един неблагоприятен резултат  в
съдебната зала не можеше да вгорчи сладкия вкус на Христовата любов, демонстрирана към мен от
80 напълно непознати за мен хора. „Всичко това си заслужаваше,“ казах още веднъж на Холи и този
път на лицето й нямаше присмехулен израз. Тя също откриваше това.

Междувременно, на разстояние само половин квартал, президентът обявяваше по националната
телевизия предаването за публичен достъп на един друг комплект. Това бяха също тъмни на цвят,
дебели папки, в които се намираха стенографските записи на 47 магнетофонни записи на разговори в
Белия дом. През милиони зрители Никсън обяви: „Тези документи веднъж завинаги ще покажат, че
това, което съм знаел и което съм направил по отношение на нахлуването в Уотъргейт и неговото
прикриване е  точно това,  което обясних пред вас  още от самото начало.“  Той каза това с  такава
увереност, че аз си помислих, че това може да се окаже още едно „дърпане на килимчето под краката
на противника,“ както беше през януари 1972, когато имаше демонстрации заради бомбардировките,
които правехме във Виетнам и той разкри, че от 30 месеца водим тайни преговори за сключване на
мир с Виетнам. „Най-после,“ помислих си аз, „той има доказателството, за което ми каза, че го е
имал през цялото това време.“  Докато гледах „стария“ Никсън, в мен се надигна едно чувство на
главозамайване. Но защо той трябваше толкова дълго да чака?

На следващата сутрин Холи вече притежаваше едно предварително копие на тези записи. Когато
започнах жадно да разглеждам страниците на дебелата синя папка, Дейв Шапиро дойде, за да им
хвърли един поглед през рамото ми. Думите, които четях от текста и пъшкането на Шапиро в ушите
ми накараха сърцето ми да се свие: „Не мога да повярвам в това,“ промълвих аз, докато страница след
страница фразата „по-късно изтрито“ описваше Ричард Никсън като най-скверният президент в
историята на САЩ. Казах на Шапиро: „Той е мъртъв за щатите от Библейския пояс.“ (Коментар: Това
е областта в САЩ, в която християнството е най-разпространено.  Това са щатите: Флорида, Алабама,
Тенеси, Кентъки, Джорджия, Северна и Южна Каролина, Виржиния, Тексас, Арканзас, Луизиана, Оклахома,
Мисури,  Канзас и Мисисипи.)  „Да,  той е мъртъв,  точка,“ отговори Шапиро. „Между другото,  верни
служителю на Никсън,  той тук лъже директно по твой адрес.“  Докато продължавах да чета, бях
обхванат от чувството на болка и че съм предаден. Спомних си думите на Боб Холдеман в края на
изборната кампания през 1972: „Ричард Никсън ще използва всеки човек. Запомни това. Когато вече
не се нуждае от теб, той ще те изхвърли.“ 

В онова  време аз  не обърнах внимание  на  тези  думи,  считайки че  безчувственият  Холдеман
описва своята представа за начинът, по който всеки президент трябва да се отнася към служителите
си. По-късни си казвах, че няма нищо против да бъда пожертван, ако това е цената, която трябва да
платя, за да служа на човекът и на неговите цели,  които аз считах, че са толкова благородни.  Но
въпреки това егото вътре в мен ме караше да мисля, че по някакъв начин аз ще бъда имунизиран
против такова отношение от страна на президента. Тук, в стенографските записи от разговорите на
президента,  думите на Холдеман станаха реалност. Погледът на Шапиро ме пронизваше. Нямаше
никакво време за  горчиви чувства.  “Дейв,  това,  което Никсън трябва  да направи,  е  да си подаде
оставката. Да си замине елегантно. Ще трябва да му кажа това.“ Шапиро смяташе, че е неразумно аз
да се обадя на президента; прокурорите можеха по някакъв начин да се възползват от това. Вместо
това  той  предаде  посланието  ми  на  Джим  Клеар,  който  отказал  да  го  предаде  на  Никсън.
Разсъждавайки  от  юридическа  гледна  точка  Клеар  беше  убеден,  че  позицията  на  президента  в
съдебното дело ще бъде подсилена от публикуваните записи. Но мъртвото вълнение на общественото
мнение, а не юридическите аргументи, движи събитията и народите. Журито трябваше да решава това
дело  според  моралните  закони и  Никсън  сам  се  беше  признал  за  виновен  и  си  беше  написал
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присъдата. Зад фразата „по-късно изтрито“ необработените записи извадиха на показ пред критичния
поглед на обществото един нерешителен, колебаещ се и повърхностен мъж, най-лошата страна от
образа на Ричард Никсън. Това не беше лидерът, който бях чувал да взема храбри решения в усилието
да се сложи край на войната във Виетнам, не беше мъжът,  който говореше с деликатен усет към
чувствата на другите, нито беше идеалистът, който мечтаеше гласно за своите представи за САЩ и за
света.  В  продължение  на  няколко  мига  усещах  някакво  лично  реабилитиране  от  текстовете  на
записите. В тях не бяха включени срещите ми с президента, по време на които аз го бях призовавал
публично да  обяви кои хора  от Белия дом са замесени в проникването в Уотъргейт и в делото
Елзберг. Президентът ми беше казал, че той не знае кои бяха тези хора. Но сега, четейки записите, на
мен ми се струваше, че той знаеше много повече от това, което ми беше казвал. Когато го призовавах
да разкрие хората от Белия дом, които са замесени, той ми казваше за Митчел, Холдеман и Дийн, за да
забавя работата на разследващите.

Но колкото повече изучавах записите,  толкова по-потиснат ставах.  Знаех,  че Никсън ме беше
лъгал,  че  на  него  му  липсваше  силата  на  характера и  че  той  е  надут  балон,  но  въпреки  това
продължавах да съм загрижен за него. Това което сега ме нарани толкова дълбоко, беше сковаващото
усещане и кристалната яснота,  че  самият аз    бях помагал   за  създаването на уронения престиж на  
Белия дом, който сега стоеше на показ пред погледа на обществото. Не чак толкова скверността. Това
необуздано говорене беше нашият начин да покажем на Никсън, че ние сме достатъчно добри, за да
се  изправим против света,  че  сме  лейтенанти,  които са достойни да  служат в първата  редица на
фронтовата  линия.  Истинският  проблем  беше  разлагането  на  морала  вътре  в  кабинета,  който
трябваше да бъде, ако не на нивото на благородството, то поне да е притежава високо чувство за
целенасоченост.  Спомените  за  самоотвержните  и  вдъхновяващи  думи  на  Вашингтон,  Линкълн  и
Джеферсън, които са седели на тези места преди нас,  превръщаха нашите разговори в просташки и
мръсни  при  сравнение.  И  въпреки  това,  всички  президенти  си  имаха  лична  страна:  Айк  (Дуайт
Айзенхауер)  беше  богохулен,  Труман  говореше  нецензурно,  другите  имаха  морални  слабости;  на
обществото не му беше позволено да знае много от тези неща, за да могат повечето от нас да вярват,
че нашите лидери са най-добрите хора.

Поради това унищожителната истина попадна точно в целта лично за мен. Като никой друг аз бях
осквернил собствените си – може би нереални – представи за президентството и благодарение на
системата  за  магнетофонни  записи  това  беше  записано  завинаги.  Това  се  противопоставяше  на
реалността, което беше толкова разтърсващо, както когато чух говорителят в съда да съобщава: „САЩ
против Чарлз Колсън.“  Това беше вторият удар в тялото ми. Непосредствено след обнародването на
записите на Никсън дойде друг удар, този път от неочаквана посока. „Чък, трябва да се срещна с теб.“
Това беше разтревоженият глас на Дик Хауард, който ми се обади по телефона. Той беше младият
мъж, който в продължение на 2 години работи като мой сътрудник в Белия дом. Висок, привлекателен
калифорниец, на възраст малко над 30 годишен. На него му предстоеше да напусне Белия дом и да
заеме добра позиция в частния бизнес. Той, съпругата му Марсия и двете им 4-годишни близначета,
момченца почти бяха членове на нашето семейство. „Казаха ми да не казвам на никой,“ обясни ми
той, когато се срещнахме в моя офис. Дък, винаги невъзмутим по време и на най-големите кризи, сега
беше блед и не се усмихваше. „Кой ти каза това,“ попитах аз. „Прокурорите, те ми казаха, че ще бъда
обвинен за лъжесвидетелстване.“ Гласът му потрепери. „За какво?“ Собственият ми глас се извиси
неконтролируемо и стомахът ми започна конвулсивно да се свива и отпуска. 

Хауард  ми  обясни,  че  бил  разпитван  от  прокурорите  за  всичко,  което  вършел  в  моя  офис.
Предполагам, че това беше стандартна процедура, въпреки че не бях съгласен с някои от използваните
тактики. Едно младо момиче, което извършваше проучвания ми съобщи, че на нея прокурорите й
казали, че  тя „не е им е съдействала,“ когато в края на един дълъг разпит я попитали „как е възможно
толкова  хубава  млада  жена  като  вас  да  работи  за  толкова  лош  човек?“  Тя  и  други  като  моята
секретарка  в  Белия  дом,  Джоан  Хил,  бяха  водени  при  различни  следователи  в  продължение  на
няколко седмици,  принуждавайки ги да  подпишат документи,  че са  отговорни за  заплащането на
редовни фактури на стойност хиляди долари. Холи, секретарката, която работеше най-близо с мен по
време на  периода  на  моята  защита,  беше разпитвана  един ден от  трима прокурори.  След  като  в
продължение на часове й задавали едни и същи въпроси, вежливата и търпелива Холи най-накрая не
издържала и им казала:  „Ние можем да седим тук цял ден и да правим това,  но аз знам каква е
истината и от мен вие ще чуете само това.“ След това тя повече не беше викана на разпит. Въпреки, че
прокурорите преследваха мен, а не тях, тези хора плащаха скъпо за това чрез загуба на време, пари и
чрез  безпокойство.  Както  се  оказа,  прокурорите  не  успяха  да  убедят  нито  един  от  моите  бивши
подчинени да свидетелства против мен, а бяха разпитвани около 30 човека. 
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Но сега Дик беше поставен да седне на горещия стол. Ако повдигнеха обвинение против него,
това  щеше  да  унищожи  кариерата  му.  Прокурорите  многократно  го  бяха  разпитвали  за  един
съмнителен инцидент, за който се твърдеше, че аз съм наел няколко гангстери за да набият Елзберг.
Дик беше отрекъл под клетва това, но прокурорите не му повярвали. Те му казали, че до 2 седмици
ще повдигнат обвинение и срещу него.  Аз го уверих:  „Виж,  Дик,  ти казваш истината.  Просто се
придържай към фактите и те  не могат  да ти повдигнат обвинение.“  Но усещах,  че далеч не съм
толкова уверен, колкото се опитвах да се представям. До края на този ден не бях способен да работя,
защото постоянно си мислех за Дик и за другите невинни хора, които бяха въвлечени в разрастващата
се буря. Излязох от офиса и отидох направо в дома на Дък Кои. След като му обясних проблема на
Дик, той ми отговори мрачно: „Това със сигурност изисква някаква специална молитва.“ Казах му:
„Дъг, аз не мога да позволя това да се случи на Дик и на семейството му. Той няма пари, няма да може
да постъпи на новото си работно място, той е казал на всички в Белия дом, че си подава оставката.
Ако това ще помогне Дик да се  отърве от тази  опасност,  аз съм готов да пледирам по време на
процеса, че се признавам за виновен. Ще кажа, че съм направил каквото и да поискат прокурорите от
мен да кажа.“ Възбудата ми разтревожи Дъг и той ми каза:  „Не, ти не можеш да направиш това.
Трябва да получим отговор от Господ за това.“ после продължи и ми разказа за дилемата на цар
Давид, който щял да бъде наказан заради горделивото му неподчинение и Бог му дал (Коментар: Според
коментатори на Библията, това е единственият случай, при който Бог е дал право на наказаният човек да избира как да
бъде наказан. Д.Пр.) правото да избере между 7-годишен глад, 3-месечна война или 3-дневен мор, с което
щял да накаже хората му. Дъг ми каза: „Цената за лидерството може да причини ужасно страдание.“
После продължи:  „Престани да се  тревожиш за Дик.  Има братя,  които ще му помогнат.  Ти беше
подложен на изпитание. Сега ти отвори себе си към Бога и той ще даде отговора.“

Друга  помощ  дойде  при  мен  в  едно  писмо  от  Михаел  Алисън,  млад  член  на  Палатата  на
общините на Англия, долната камара на Британския парламент, с когото се бях срещнал в Къщата на
братството преди един месец. Алисън ми препоръча една „кратка и съдържателна молитва, която да
се  казва  в  кризисни моменти,“  като молитвата,  която Давид използвал по време на  войната  си  с
Авесалом: „О, Господи, превърни в глупост съвета на Ахитофел“ (2Ц.15:31 – мой превод). Алисън
пишеше:  „На  тази  молитва  било  отговорено  незабавно  и  тя  имала  драматичен  резултат.  С  тази
молитва се моля за теб и се надявам, че и ти ще я използваш с оглед на онези противници, които
опозоряват името ти.“ След този ден, когато все повече сведения започнаха да стигат до мен за бивши
членове на моя персонал, които бяха викани един по един пред хората на Яворски и напрежението
върху мен се  засили,  аз  повтарях същата  молитва:  „Господи Исусе,  моля  те,  превърни съвета  на
враговете ми в глупост. Помогни ми да намеря Твоите отговори. Покажи ми Твоята воля.“

Подобно на отварянето на вратата на шлюз за да изтече надигащото се ниво на водата в язовир,
публичното  оповестяване  на  магнетофонните  записи  от  Белия  дом  се  превърна  в  спусък,  който
създаде потоп от статии в пресата, телевизионни предавания и нови посоки за работа на прокурорите.
Привържениците  на  Никсън  бяха  затруднени,  неговите  противници  притежаваха  много  нови
амуниции.  Хю Скот,  лидерът  на  републиканците  в  Сената  дамгоса  записите  с  думата  „мръсни.“
Лидерите   Конгреса  и  на  Сената  поискаха  президента  да  си  подаде  оставката.  Вицепрезидентът
Джерълд  Форд  твърдеше,  че  записите  са  изчистили  името  на  Никсън.  После,  когато  врявата
продължи, Форд се върна назад и призна, че „положението е много тежко.“ На 9 май чукчето удари и
обяви началото на официалното изслушване на делото за импийчмънт в Юридическата комисия на
Конгреса. Призивите за осъждане на президента станаха панически. 

Тъй като нарастваше яростта и врявата за разследване на Уотъргейт, аз забелязах една нова и
повтаряща се тема в писмата,  които получавах.  Въпреки че тонът оставаше топъл и окуражаващ,
имаше все повече и повече призиви да изпълня християнският си дълг. В едно писмо д-р Вермон
Гроз, горещ привърженик на Републиканската партия и мой добър приятел, беше обобщил това по
следния начин:  „Бъди откровен и  напълно искрен по време на  процеса  за  Уотъргейт,  както и по
отношение другите твърдения.“ Тук отново се говореше за дилемата, с която се срещах толкова много
пъти, след като повярвах в Господа – за това, че се опитваме    да живеем едновременно     в два свята  .
Като  християнин  аз  копнеех  да  кажа  всичко,  да  свидетелствам  по  време  на  изслушването  за
импийчмънта, което се провеждаше в Конгреса, но адвокатите ми – съобразявайки се с мъдростта на
този свят – ми казаха, че аз трябва да мълча. Обясняваха ми, че свободата ми е поставена на голям
риск. Това, което имах да кажа, трябваше да бъде запазено и казано по време на процеса и даже тогава
аз  трябваше  да  говоря  само  за  нещата,  които  щяха  да  помогнат  за  моята  защита.  И  за  да  бъде
положението ми още по-лошо, защитата ми в съдебната зала щеше да се отнася за онзи мой живот,
който  живеех преди Исус  Христос  да  беше  влязъл  в  него.  Старият  Колсън  беше  поставен  на
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изпитание и в този стар мой живот имаше много неща,   които не ми се искаше да защитавам  . Но как
да отделя новия от стария живот?   Как да живея в два свята  ?

В периода на нарастващото напрежение, една сутрин Харолд съобщи, че Майк Уолас е отзивчив
и благоразположен и по този начин разчисти пътя за появяването ни в телевизионното предаване „60
минути.“  Дъг беше въодушевен от шанса за  мощно свидетелство,  което ще бъде наблюдавано от
милиони американци. Аз не бях толкова уверен, защото имах натрапчиви съмнения относно моята
способност да бъда квалифициран представител на християнството пред обществото. Записването на
предаването на видеозапис беше планирано да се извърши на 16 май в мазето на Хюджис. 

Даже метеорологичното време през този ден беше зловещо: горещо и влажно. Когато пристигнах
в къщата на Харолд, тя вече беше обкръжена от камиони на телевизията CBS. Дебели черни кабели
минаваха  по ливадата  пред  къщата,  в  предверието бяха  поставени  прожектори  на  триножници и
метални кутии, а съседите от  близките дворове надничаха любопитно. Облечен в кариран костюм,
най-консервативният в неговия нетрадиционен гардероб,  Харолд изобилно се потеше. Ева тичаше
нагоре-надолу по стълбите, носейки табли с кафета и студени напитки. Майк Уолас, толкова свиреп
на телевизионния екран, изглеждаше странно любезен, когато се се запознахме. „Хора, това което
правите  е  прекрасно,  просто  прекрасно,“  каза  той  с  обезоръжаваща  усмивка.  Реших,  че  Харолд
наистина го е трогнал. Харолд и аз се измъкнахме и отидохме за няколко минути в неговия хол, за да
се помолим Бог да ръководи интервюто. Когато се върнахме в мазето установихме, че продуцентката
Марион Голдин и експертите на  CBS го бяха превърнали в импровизирано студио. Под изгарящите
светлини на прожекторите Харолд седна на своя любим люлеещ се стол, а аз седнах на едно канапе от
ранната епоха на САЩ. 

Думите  на  Марион:  „Добре,  Майк,  камерите  работят,“  подействаха  на  Майк  така,  както
професионален боксьор реагира на удрянето на камбанката за да постави началото на боксовия мач.
Устните  му се  свиха  и  погледът му  стана  пронизващ.  Меко говорещият и  сговорчив  мъж,  който
толкова дружелюбно беше разговарял с нас,  сега се превърна в ръмжащ тигър,  който се готви да
напада.  „Двадесет  милиона  зрители  ще  видят  това,“  ни  каза  Уолас  по-рано.  Помислих  си:
„Прекрасно.“ Понеже много пъти бях участвал в телевизионни предавания, аз не се притеснявах от
„сценична треска,“ и си мислех, че прожекторите излъчват голяма топлина. Под ослепително бялата
светлина можах да усетя капчиците пот, които се появиха на горната ми устна и си представих, че
изглеждат  като малки песъчинки. 

Майк изстреля думите  си с отривисто избухване: „Сенатор Хюджис, това е човекът, който ви
постави в списъка на „враговете“ на Белия дом,“ а сега вие седите заедно...“ Хюджис отклони въпроса
към мен и аз се опитах да обясня, че аз не съм човекът, който е съставил този „списък“ на враговете,
но това сега не е важно. Христос изцелява раните; той е всепроникващата сила. Точка първа в полза
на нашето свидетелстване за Христос. След това Уолас зададе по-труден въпрос: „Правите ли нещо
повече, освен да се молите? Станахте ли видими свидетели на Христос? Опитахте ли се сдобрите с
хората,  които сте наранили?“ „В сърцето си,“  отговорих аз неубедително.  „Но опитахте  ли да се
сдобрите с тях? Извинихте ли се?“ „Да, на двама човека...“ „На кого?,“ продължи да ме притиска
Уолас.  Когато не  отговорих  достатъчно бързо,  Уолас  изброи  някои мои грехове:  опетняването на
името на Бърнс, опита ми да сплаша  CBS пред Федералната комисия за комуникация, публичните
атаки  към  Джак  Андерсън.  Уолас  се  облегна  назад  и  започна  за  разсъждава  на  глас:  „Новият
християнин, освен че трябва да приеме своя Бог, не се ли разкайва за такива дела?“ Няколко точки за
резултата в полза на Уолас, когато той постигна целта си, завършвайки с тези остри и хапливи думи.
Моят отговор, че Христос ни прощава и че всички ние сме грешни хора, звучаха неубедително. После
дойде най-смъртоносната престрелка в интервюто.

Уолас: Нека да се върнем към записите от Белия дом. Те изваждат ли на показ морала в Овалния
кабинет?

Хюджис: Това съвсем не е стандартът за морал, който се надявам да виждаме в Белия дом.
Уолас: А вие какво ще кажете за това, г-н Колсън?
Колсън: Няма да се опитвам да характеризирам как изглеждам аз в тези записи, защото не мисля,

че вие можете...
Уолас: Добре, почакайте...
Колсън: Майк, аз съм участвал в много срещи в Овалния кабинет и не знаех, че е имало система

за записването им на магнетофон. Предполагам...
Уолас: Това морално ли е?
Колсън: Няма да се опитвам да давам морални оценки на това...
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Уолас: „Чакайте малко. Щом е така, позволете ми да разбера нещо за това ново християнство. Вие
казвате, че сте нов човек в Исус Христос.  Изглежда, че предишната ви вяра се намира   на по-високо  
ниво от новата ви вяра в скалата на вашата ценностна система.“ Със самодоволна усмивка Уолас се
облегна назад. Още много, много точки в резултата в негова полза.

Хюджис: Майк, ти поставяш  товар върху плещите на човек, който е нов в Христос – който е бебе
в Христос, както казваме ние – и това означава точно това, което е, бебе, не напълно узрял, не напълно
разбиращ. Ще кажа, че е неморално да се правят магнетофонни записи. Ще кажа, че е неморално да
се използва такъв вид език, какъвто се чува в записите, независимо от това, дали човек говори зад
затворени врати. И въпреки това ще кажа, че и аз съм виновен за подобни неща през живота си, когато
съм работил в държавната администрация.

Колсън: Не вярвам, че когато приемете Христос в живота си или когато решите, че ще живеете
според учението на Христос, вие непременно трябва да се считате по-високопоставен и се сте съдия
на другите хора. Всъщност, Христос ни учи да правим точно обратното. Единствено Бог е нашият
Съдия.

Уолас: Добре, признавам че вашите думи малко ме объркват, що се отнася до смисъла на вашата
вяра.

Ето това беше. Аз бях прободен с въпроса за записите от Белия дом, бях притиснат и прикован
към стената. Искаше ми се да кажа: „Те са отвратителни, прогнили и аз съм участвал в много други
подобни разговори.“ Но аз не казах, защото може би щеше да се наложи да защитавам някои от тези
неща в съда, докато се опитвах да извъртам като змиорка и да се измъквам през лабиринта от от
юридически формалности, които ме очакваха. Не се опитах да избърша потта от лицето си, когато
Уолас  свърши  интервюто.  Реалността  беше  избухнала  пред  мен  в  ослепителната  светлина  на
прожекторите:  Аз не можех да бъда човек, който е обвивен в криминално престъпление     и в същото  
време да съм последовател на Христос.  (Коментар:  Не  е  вярно!  Проява  на  гордост е  да  твърдим,  че  като
християни, ние сме безгрешни. Исус е дошъл да спасява грешните хора, а не тези, които се заблуждават, че са безгрешни.
Представата, че трябва да бъдем безгрешни, щом сме християни, е в състояние да смаже всеки човек. Ние ще падаме и
ще ставаме, ще грешим и ще молим Господ да ни прости и така ще се стремим към идеала на безгрешността, но никога
няма да стигнем до него. Д.Пр.)  Болезнената дилема за това как да живеем в два свята отново се беше
изправила пред мен, този път в предаването на живо по една национална телевизия. 

След заснемането на участието ни в телевизионното шоу „60 минути“ на Уолас,  аз летях до
Бостън, за да видя баща ми, който той се възстановяваше бавно от втори сърдечен удар. За мен това
беше болезнена гледка: към ръцете ми бяха прикачени тръбички, на носа му беше поставена малка
кислородна маска и той гледаше изплашено.  Всички обичаха баща ми заради неговата доброта и
загрижеността му за другите, заради заразителната му усмивка, заобиколена от червените му бузи и
ниско подстриганата му бяла коса. В този ден той все още се усмихваше, но не можеше напълно да
скрие страха си. Аз вярвах, че разговорът ни насаме ще го подкрепи. „Тате, не се тревожи, ние ще
оборим  тези  обвинения.  Прокурорите  няма  да  успеят  да  получат  нашето  осъждане.“  Тези  думи
нямаха никакъв ефект, защото адвокатът в него знаеше по-добре. „Невинен ли си за това, в което те
обвиняват?“,  настоятелно  ме  попита  той.  Най-накрая  осъзнах,  че  него  го  тревожеше  дали  съм
изпълнил това, на което той ме беше учил, когато бях малко момче: винаги казвай истината. Когато
го уверих, че не бях знаел предварително за нахлуването в кабинета на психиатъра на Елзберг, това му
вдъхна  повече успокоение отколкото перченето.  Аз го  уверих,  че  не бях излъгал  и че  бях живял
според принципите, на който той ме беше научил. За него това беше по-важно отколкото присъдата на
журито. Дадох му книгата „Обикновено християнство“, която той искаше да прочете. Помолихме се
заедно преди да си замина. Исках да стигна още по-дълбоко, да му кажа за въпроса, отнасящ се до
християнския ми живот, на който се мъчех да намеря правилния отговор, но той въобще не беше готов
за такъв разговор. Някои ден аз ще мога да обясня това.

Следващият вторник сутринта бях в съдебната  зала  на съдия  Джералд Гезел,  за  началото на
отварянето  на  устните  доказателства,  представени  от  двете  страни  в  процеса  по  делото  Елзберг.
Обсъждаше се, дали на доказателство, свързано с националната сигурност ще му бъде позволено да
бъде разгласено и включено в процеса. Това беше съдбоносно важно за защитата. Дейв Шапиро скоро
започна  да  подскача  пред  Гезел,  главата  му  се  клатеше  нагоре-надолу  за  да  подчертае  важните
моменти от изказването си,  гласът му се извисяваше и гърмеше в цялата зала.  В някои моменти
съдията изглеждаше толкова добър и любезен като баща ми. В други моменти той беше строг и с
бързи погледи пронизваше сърцата на хората пред него. Внезапно Гезел го прекъсна: „Основната цел
на това дело, отвъд непосредствените му задачи, е да насочи вниманието към желателността да имаме
правителство, което се подчинява на закона, а не на хората. Ето това е целта.“ После съдията, чиято
бяла  коса  на  някои  места  беше  толкова  спретната,  че  приличаше  на  перуките,  които  са  носели
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английските съдии, продължи и произнесе за Шапиро и другите адвокати една укорителна проповед
за изпълнението на Конституцията. 

Това  беше нещо,  което бях запомнил от часовете  по гражданско право в училището.  Имаше
основни принципи,  към които трябваше да  се  придържа американското правителство,  които бяха
истински крепостни стени против човешката тирания.  Когато конституционните права на човека са
застрашени,    насилието  ,  даже  когато  е  обвито  със  защитният  плащ на  националната  сигурност,    е  
просто нетърпимо. Не знаех, дали Гезел беше религиозен човек, но докато той говореше, думите на
Луис, че личността е по-важна от държавата, продължаваха да звучат в главата ми. Луис и Гезел пееха
една  и  съща  мелодия.  Тогава  какво  значение  имаше  това,  че  не  бях  знаел  предварително  за
нахлуването?  Ако можех юридически да докажа това,  аз щях да бъда оправдан,    но това ли беше  
истинският проблем? Когато за пръв път научих за проникването в кабинета на психиатъра, аз вярвах,
че то е оправдано – почти всяко нещо беше оправдано, стига чрез него да можехме да спрем Елзберг.
Тогава защо би трябвало моята виновност или невинност да зависи от конкретния ден, в който за пръв
път съм научил за престъплението? 

Бог работеше в мен в този конкретен момент. Същата вечер се прибрах у дома и изпаднах в най-
дълбоката потиснатост в сравнение с всичките предишни мрачни дни и нощи. Съдията Гезел не беше
обявил решението си за издаване на постановление на съда; той щеше да направи това през някои от
следващите дни на същата седмица, но сега, по някакъв начин, за мен това не беше важно. Нищо от
това, което той щеше да каже  не можеше да промени присъдата, с която аз сам се осъждах. Колко
самодоволен бях аз през всичките тези години в Белия дом. Това, което ставаше около мен, никога не
ме тревожеше, стига аз да се запазвам чист. Аз просто бях като маймунката, която казва: „не виждам
зло, не чувам зло, не говоря зло.“ Ако бях избягнал каквото и да е участие в нахлуването свързано с
Елзберг,   това беше чиста случайност  . Аз се бях опитал да го опетня по същият начин, по който сега аз
бях атакуван в пресата и по същият начин, по който ЦРУ беше подало информация за мен в пресата.
Ако аз бях се избавил от това, защото се намирах в олтара на Белия дом, тогава никой не беше в
безопасност.  Аз  не  бях  обвинен  за  клевета,  но  дали  това  деяние  беше  по-малко  заслужаващо
порицание от проникването, заради което бях обвинен? Стигнах до заключението, че и двете деяния
са осъдителни.  Нещо повече:    увреждането на духът на друг човек     е равностоен на увреждането на  
чужда собственост. 

Въпросът  на  баща  ми  от  болничното  легло,  обикновеният  идеализъм  в  импровизираната
проповед  на  съдията  Гезел,  спомените  за  начинът  ми  на  мислене  в  Белия  дом,  че  „някое  наше
действие е само леко нарушение на закона,“ въпросите на Майк Уолас и това, че осъзнах собственото
си осакатено последователство на Христос ме дърпаха като огромни железни вериги. Аз се борех,
извъртах се, дърпах се,  но не можех да се освободя. Едва бях в състояние да разговарям с Пати.
Докато седях на шезлонга край нашия плувен басейн, гледайки отнесено в синята вода, тя ме попита с
нотка на безпокойство в гласа си: „Чък, какво те яде отвътре?“ „Просто съм уморен, скъпа,“ отговорих
й аз, но знаех, че не това беше причината.  По някакъв начин трябваше окончателно и изцяло да се
освободя от миналото си.

Преди известно време, за да услужа на Дъг, аз се бях съгласил да говоря на годишната молитвена
закуска в едно малко общество в Уоузо, град в централната част на Мичиган. Оказа се, че то щеше да
се проведе в най-неподходящото време, в четвъртък, 23 май. Продължаваха изслушванията в съда  за
издаване на постановление на съда. Процесът щеше да започне след по-малко от 4 седмици и сега
всяка минута беше ценна. За да се подготвим, аз и адвокатите ми работехме денонощно, включително
и през почивните дни. Но аз бях поел този ангажимент и поради това в четвъртък сутринта седях в
сградата на концертната зала в  Уоузо, която беше разположена на една тиха улица с дървета от двете
й страни, които хвърляха сянка, на склона на един хълм в центъра на града. Местни хора с отворени и
приятелски лица се бяха събудили рано, за да седят един до друг край дълги сгъваеми маси. Имаше
ученици от гимназията, семейства на средна възраст, по-възрастни хора и няколко свещеници.  Тъй
като се провеждаше в навечерието на 4 юли, молитвената закуска беше най-важното събитие в града .
След  като  изядохме  огромни  подноси  със  сандвичи  с  яйца,  имаше  официални  приветствия,
въвеждаща молитва, четене на откъси от Стария и от Новия Завет, а след това ме представиха и мен.

Бях открил, че когато предварително се помоля Духът на Бога да говори чрез мен, напрежението
в мен изчезваше и той поемаше ръководството. През тази сутрин думите излизаха по-смело от устата
ми отколкото  в  предишни случаи.  В  края  на  30-минутното  ми изказване  си  помислих,  че  дължа
някакво обяснение за нещата, в които съм обвинен и че беше важно да кажа на тези хора истината, за
да могат по-добре да възприемат моето свидетелстване за Христос. „Знам в сърцето си,“ обясних аз,
„че съм невинен за много от нещата, за които съм обвинен...“ В този миг спрях да говоря, докато умът
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ми преценяваше това, което бях казал и аз си помислих: „За много от обвиненията – но не за всички,
нали?“ Настъпи една неловка тишина. Погледнах към текста на бележките си, който беше пред мен,
но те въобще не ми помогнаха. Едва ли бях поглеждал към тях през цялото време на изказването ми.
Очевидно паузата стана притеснителна за публиката, както и за мен. Лицето ми се загря и се изчерви.
Помислих си:  „Журналистите са тук,  по-добре е  бързо да се  възстановя.“  „...невинен за  всички
обвинения, за които съм обвинен,“ запелтечих аз. След това продължих, но в думите ми вече нямаше
живот. Изглежда никой не забеляза грешката ми. Във вестниците не се спомена за това. Но думите „за
много  от  обвиненията“  пулсираха  с  пулса  на  реактивните  двигатели  на  самолета,  с  който  летях
обратно към Вашингтон. Дали този грешка беше Фройдиска? Или Бог използваше гласа ми? „Чък, ти
си невинен за много от обвиненията,   но не и за всичките  !  “ Собствените ми думи бяха изрекли това.
Обръщането ми към Господа щеше да остане незавършено до тогава, докато аз щях да съм обвинен за
престъпление и замесен в тресавището Уотъргейт. Длъжен бях изцяло да оставя миналото зад себе си.
А ако за да стане това щеше да се наложи да отида в затвора,   нека да бъде така  !

В книгата си „Цената на ученичеството,“ Дитрих Бонхофер (Коментар: Превел съм както тази книга,
така и книгата на К. С Луис „Обикновено християнство“, так и много други книги,  които можете да намерите на
http://methodist.bg/resursi/knigi/  Д.Пр.) пише да това,  което той нарича „Великото разделение“:  „Първата
стъпка след призива на Христос, отделя ученика от предишното му съществуване. Призивът да тръгне
след Исус веднага създава нова ситуация.  Оставането в старата ситуация превръща в невъзможно
ученичеството.“  (Коментар:  Ученикът или веднага излиза от стария си живот и тръгва след Исус,  или остава в

стария си живот, но вече не е ученик на Исус. Двете неща са несъвместими. Или едното, или другото.  Д.Пр.) Преди
всичко  това  изглеждаше  толкова  просто,  само  се  настройваме  на  „радиовълната“  на  Бога,
установяваме кой е Христос и започваме да вярваме в него. Но дали бях готов да бъда ученик или не,
сега аз се намирах в това положение и нямаше връщане назад.

Пати беше първият човек, чието съгласие трябваше да получа. Разговаряхме дълго вечерта и тя
плака през цялото време, защото беше наранена. Беше се борила и беше преживяла толкова много
неща, а сега аз просто щях да се изправя пред съда, да кажа, че съм виновен и да отида в затвора.
Отново и отново тя ме питаше: „Защо? Защо трябва да направим това? Дейв казва, че ти ще бъдеш
оправдан.  После отново ще можем да  заживеем нормално.  Ти ще работиш като адвокат.  Ние  ще
можем да пътешестваме.“ „Пати, положението никога вече няма да е същото. Повярвай ми, че това е
начинът,  за  да  се  подобри  положението  ни.  Аз  просто  трябва  да  направя  това.“  Това  беше  най-
трудното нещо, което някога съм я молил да направи, но накрая тя го направи, с болка в сърцето си.

Следващият човек беше Харолд. Разговаряхме в познатата обстановка на кабинета в мазето му,
където само преди десет дни бяхме заснели участието си в шоуто „60 минути.“ Аз казах: „Харолд,
взех решение. Ще пледирам виновен за нещо, което направих, оклеветявайки Елзберг, докато на него
му беше повдигнато обвинение. Ако направя това, считам, че прокурорите ще се откажат от другите
обвинения. Пледоарията ще бъде полезна за страната ни и би трябвало да сложи край на подобен
начин на мислене в бъдещето.“ Още докато говорех можах да усетя новия вид свобода, която скоро
щеше  да  е  моя.  Харолд  беше намръщен:  „Колко време  ще  прекараш в  затвора?“  „Максималната
присъда е 5 години.“ По някакъв начин тези думи не ме накараха да потръпна както преди. „Това е
дълъг период. Не мисля, бе аз бих могъл да направя това.“ „Харолд, аз ще го направя, освен ако ти и
другите братя не сте съгласни. Убеден съм, че съм длъжен да го направя.“

Намръщеното лице на Харолд се отпусна, той широко се усмихна и извика: „Алилуя! Никога не
бих могъл да те посъветвам да направиш това, но очаквах ти сам да стигнеш до това решение. Това ме
убива, толкова силно ме боли, но ще се пръсна от радост.“

Реакцията на Дейв Шапиро беше предсказуема и аз държах телефонната слушалка далече от
ухото си, когато той избухна: „Ти си глупак, ти си луд, ти си си изгубил разума!“ А след това той
наистина ми показа, какво означава човек да полудее. „Дейв, успокой се. Това е решение, което аз
вече съм взел и аз знам какво правя.“ Опитвах се да говоря спокойно. Дейв и аз често си крещяхме
един на  друг.  „Добре,  ще видим дали психиатърът ще се  съгласи,  че  ти  знаеш какво  правиш.  В
понеделник  сутринта  ще  те  заведа  на  психиатър.“  „Дейв,  искам  в  понеделник  да  говориш  с
прокурорите. Срещни се с Бил Мерил. Кажи му, че не искаме да сключваме никаква сделка, не искаме
никакви условия. Просто му кажи, че аз съм готов да пледирам „виновен“ за разпространяване на
уронваща  информация  в  пресата  за  Даниел  Елзберг  по  времето,  когато  той  е  бил  обвинен  за
нарушение на закона. „Но това не е престъпление, как мога да пледирам това за теб? Никой никога не
е бил подвеждан под наказателна отговорност за  това.“  „А така ли би трябвало да бъде?  Ако аз
пледирам, това ще се превърне в прецедент. Това ще постави край на подобно поведение в бъдещето.“
(Коментар: Според англосаксонската правосъдна система, решението на това дело се превръща в еталон, според който
ще бъдат съобразявани решенията на всички последващи дела от този характер. Д.Пр.) „Ти си един идиот и ще
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завършиш в затвора.“ „Знам това.“ „Аз няма да направя това, което искаш от мен.“ „Тогава намери ми
адвокат, който ще го направи.“ „Колсън, ти си глупак. Подозирах това през цялото време, но сега съм
убеден в това. Нека да не вземаме решението сега. Ще говорим утре сутринта. Сега ще ида да изпия
едно голямо уиски.“ 

Шапиро не можеше да пие. Една чаша алкохол беше достатъчна, за да го повали. Мисълта за това
ми даде повод да се засмея за пръв път през последните седмици.

Глава 17

   Виновен, Ваше благородие

В понеделник сутринта Дейв Шапиро се появи и приличаше на човек, който носи гумена маска
на  лицето  си.  Под  тъжните  му  очи  имаше  увиснали  торбички;  посивелите  му  бузи  бяха  в  ярък
контраст с бялото му чело. Знаех една от причините, поради които изпитваше болка. Дейв обикновено
печелеше, особено в съдебните дела.  За него това дело беше поражение.  За последен път той ме
попита: „Сигурен ли си, че знаеш какво правиш.?“ Това беше същият въпрос, който ми зададе Пати,
когато ме целуна за довиждане на входната врата. 

„Никога не съм бил по-сигурен в каквото и да е в живота ми, Дейв,“ уверих го аз, откривайки в
себе си увереност, която не бях усещал от много седмици. После Дейв замина, за да се срещне с
помощник-прокурора  Бил Мерил.  Всичко зависеше от  това  Бил Мерил и  съдия  Сайрика  да  са  в
съгласие. Ако те не постигнеха съгласие, аз нямаше да мога да пледирам „виновен“ и фактът за моята
оферта щеше да ми навреди много в процеса, защото предложението ми щеше да бъда възприемано
като признак за слабост и че е било мотивирано от страха, че ще бъда осъден. Тук отново трябваше да
вървя напред с вяра. Единствено Пати, Харолд, Холи и Дейв знаеха какъв беше планът за действие.
Всяко предварително разкриване можеше да накара прокурорите да се дръпнат назад. Аз щях да се
консултирам с  другите  братя  и  с  останалата  част  от  семейството си  само когато  имам „зелената
светлина“ от прокуратурата. По някакъв начин щях да уведомя и моя стар приятел в Белия дом, но
това  ще  бъде  трудно  за  обяснение.  Президентът  беше  така  обкръжен,  че  той  вероятно  щеше  да
възприеме моето действие като предателство.

От  Шапиро  научих,  че  Бил  Мерил  бил  толкова  шокиран  от  решението  ми,  колкото  беше
шокиран и самият Дейв. За прокурорите, на които им предстоеше да започнат процеса, това беше
добра новина, която опростяваше делото против другите обвиняеми, особено срещу Джон Ърличман.
Двама адвокати проведоха телефонен разговор със съдия Гезел, който беше в лятната си вила в Мейн
в едноседмичен отпуск.  Съдията не  пое никакъв ангажимент по телефона. Той  предупреди: „Г-н
Шапиро,  нали  разбирате,  че  ако  приема  тази  молба,  тогава  моята  линия  на  поведение  към
високопоставените  правителствени  служители  ще  е  те  да  бъдат  осъдени  и  да  отидат  в  затвора.“
„Разбирам, Ваше благородие и г-н Колсън също разбира,“ отговори Шапиро. „В това отношение не
може  да  има  никаква  сделка,“  продължи  съдията.  „Не  може  да  има  никаква  предварителна
договореност за присъдата. Вие и г-н Колсън идвате съзнателно при мен и не можете да ми налагате
никакви ограничения върху това, което аз мога да направя.“ 

В думите на съдия Гезел имаше заплаха.  Но Кро,  който беше признал отговорността  си за
нахлуването Елзберг, беше осъден на 6 месеца затвор. Това, за което аз пледирах, че съм виновен,
беше много по-малко нарушение и би трябвало да ми гарантира по-малко наказание.  Но аз бях по-
високопоставена мишена и бях по-подходящ кандидат да бъда превърнат в пример за обществото.
Вземайки предвид всичко това ние считахме, че присъдата на Кро ще бъде логичната отправна точка.
Но въпреки това, тонът на съдията беше злокобен. Възможно беше да ме осъди на 5 години затвор.

По телефона съдия Гезел предупреди Шапиро и Мерил,  че той ще трябва да бъде убеден, че
това, за което аз щях да пледирам, че съм виновен, е престъпление съгласно закона. Пледирането
щеше да бъде важен прецедент. (Коментар: За разлика от европейското правосъдие, в англосаксонското правосъдие
начинът, по който съдията е решил дадено дело се превръща в указание и стандарт за решаването на всички останали
аналогични дела след това. Идеята е, че за сходните престъпления трябва да има сходни наказания и по този начин не се
позволява различните съдии да отсъждат по различен начин сходни престъпления, както например е положението сега в
България.) Поради това Шапиро се зае с анормалната задача да намери нужните аргументи, с които да
убеди съдията, че неговият клиент е виновен за престъплението. Гезел нямаше да вземе решението си
преди да се върне във Вашингтон през следващата седмица.
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В сряда вечерта Пати ме попита: „Наистина ли мислиш, че могат да се изпратят в затвора?“ Аз
й отговорих: „Страхувам се, че ще стане така. Но това няма да е за дълго, вероятно за няколко месеца,
като Бъд.  Той ще се  върне  у  дома след 2 седмици,  4,5  месеца  минават  неусетно.“  Но и двамата
знаехме, че ни тревожеше не само продължителността на присъдата, но и елемента на опасността,
свързана с престоя в затвора. Сведенията, които получавахме от приятелите на Бъд, бяха умерено
успокоителни: той се приспособил добре и работел много, работейки като тракторист в Аленууд. Не
бяхме чували да е имало заплахи за живота му. Хауард Хънт в миналото си имал опасни премеждия,
веднъж бил нападнат в килията в затвора, след това имал и лек сърдечен удар, причинен вероятно от
работа при  отрицателна температура на открито, товарейки с лопата оборски тор във ферма в затвора
Аленууд. Във вестниците периодично се съобщаваше за случаи на хомосексуални изнасилвания в
затвора.

„Чък, страхувам се. Не знам дали ще мога да понеса това нещо.“ Големите й сини очи бяха
насълзени, когато тя сграбчи ръката ми. Пати имаше твърд характер и това беше една от причините аз
да я обичам толкова много, но ние се бяхме сближили много и толкова много зависехме един от друг.
Преди години аз бях решил никога да не я оставам сама в нашия дом, който беше заобиколен от гора и
близо до нас нямаше други къщи. Когато отивах някъде в командировка, Холи идваше у нас, за да
бъде с  нея.  В такива случаи й се  обаждах нощем по телефона и това поддържаше взаимната ни
близост. Никога не правех дълги пътувания без нея. В продължение на 10-те години от семейния ни
живот ние не  бяхме се  разделяли за  повече от  два дни.  Въпреки топлото й външно излъчване  и
смелият й външен вид, които тя се стараеше да запази, аз внезапно разбрах колко уплашена беше тя.
„Скъпа, нека да се помолим за това; нека да помолим Бог да ни пази и двамата, и да ни помогне да
понесем това, което трябва да понесем.“

Според разбиранията на Пати, в началото на моята духовна промяна Христос беше заплаха за
нашите взаимоотношения,  но сега той се превръщаше в източник на сила. Месеците, прекарани в
курса  по  изучаване  на  Библията  бяха  помогнали.  Освен  това  тя  ставаше  все  по-привързана  към
братята и техните семейства. Но въпреки това, понеже не исках да я притискам да прави нещо, за
което не е  готова,  в  тази  вечер аз  не й казах  да  се  моли на глас за  мен.  И двамата  се  молихме
мълчаливо. После говорихме за някои от трудните решения, които ни предстоеше да вземем: кой ще
живее задно с нея; кой ще се грижи за къщата, кой ще каже на децата – всичко това при условие, че
съдия Гезел се съгласи аз да пледирам „виновен.“ През цялата тази дълга седмица разговорите ни
бяха придружени от условието „нека да вярваме, че ще се случи така,“ все едно че някакво чудо щеше
да се намеси и да ни спаси. Но Пати завършваше всеки наш разговор с думите: „Е, това просто няма
да се случи, това е всичко.“

Колебливата  размяна на  документи с  прокуратурата  не завърши до съботния ден.  Някои от
сътрудниците на Яворски искаха предварително да получат текста на свидетелстването ми в съда. Ние
настоявахме,  моето  публично  изказване  да  бъде  отложено  и  да  бъде  направено  чак  след
произнасянето на присъдата, с изключение на една писмена клетвена декларация, в която просто се
препотвърждаваше  онова, което аз бях свидетелствал преди. Ние не искахме да правим нищо преди
последния ден на произнасяне на присъдата, което би могло да бъде изтълкувано като подмазване към
съдията.  След  като  беше  уведомен,  че  ние  сме  постигнали  съгласие  с  прокурорите,  съдия  Гезел
насрочи Шапиро и Мерил да се явят в кабинета му в понеделник сутринта точно в 8:30. Ако той
бъдеше задоволен от това, което двамата щяха да му кажат, в 9:30 той щеше да приеме в съдебната
зала моята молба да пледирам „виновен.“ 

Имаше две важни части в недовършената работа – директната среща между Бил Мерил и мен.
Дейв уреди тя да стане в неговия кабинет в събота следобед. Мерил пристигна малко след 15:00 и ми
подаде ръка: „Чък, възхищавам се от това, което правиш.“ Той не се усмихваше, по-скоро в очите му
имаше тъга. Помислих си: „Победителят може да си позволи да бъде милостив към победените от
него,“ но много скоро той щеше да разбере, че нещата са много по-дълбоки, отколкото изглежда. Аз
започнах: „Бил, исках да се срещнем лично, с цел после да няма погрешно разбиране. Аз не правя
моето свидетелстване през съда, с цел да получа каквото и да е. Просто искам да кажа истината.“ Той
каза: „Всички искаме това, истината. Не те моля да правиш нещо друго.“

Усетих в себе си едно усещане за непохватност, докато се подготвих да кажа една важна, но
неуловима мисъл: „Когато всичко това свърши, вие момчета, ще се опитате ли да направите нещо за
системата, а не само за хората? Има злоупотреби в ЦРУ, във ФБР и в съдилищата, както и в Белия
дом. За доброто на нашата страна има нужда от голямо почистване, което трябва да бъде извършено.“
Той ми отговори и в гласът ми имаше истинско съчувствие: „Чък, разбирам това, което казваш. Ти си
мислиш,  че  ние  сме  излезли навън,  само за  да  хванем  теб  и  Никсън.  Не  мога  да  те  обвиня,  че
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разсъждаваш така, но искам да знаеш, че някои от  нас се занимават с тази работа, защото наистина
искаме да  направим системата  по-добра,  да  поправим тези  неща,  които не  са  правилни.  Ние  ще
работим за постигане на тази цел и това, което ти правиш сега ще ни помогне.“ През следващият
половин  час  някои  от  грозните  неща  във  взаимоотношенията  ни,  които  станаха  видими  през
последните месеци, започнаха да бъдат лекувани. Неуморният начин, с който Мерил ме преследваше
и твърдата му тактика ме бяха озлобили, но докато разговаряхме през този ден, гневът ми изчезна.
Той беше друг човек, който изпълняваше една неприятна работа, но беше способен да се грижи за
тези хора, които поваляше, както и да защитава онези хора, които беше обвинил. Открих, че Христос
ми даваше способността на виждам онези неща,   които горчивината на света   крие от погледа ми  .

Втората и още по-важна част от недовършената работа беше да съобщя за решението си на
останалите четирима братя от молитвената ни група. В неделя вечерта се срещнахме в моят дом –
всички, с изключение на Кюи, който беше отишъл да говори пред едно събрание в Пенсилвания и
връщането  му  се  забави  от  буря,  която  цял  ден  вилня  във  Вашингтон.  Греам,  Дъг,  Харолд  и  аз
отидохме в моя кабинет, облицован с дъски от череша и избутахме креслата си около една корабна
масичка за кафе на колелца. Тъй като помнех колко дълго и настойчиво се бяха молили тези мъже за
мен и какво бяха направили доброволците на Дъг, които събираха статиите от вестниците, на мен ми
беше трудно да им кажа: „Реших, при условие, че съдия Гезел позволи това и че вие се съгласите, да
пледирам  „виновен“  утре  сутринта  в  съдебната  зала.“  Греам,  който  разглеждаше  картините  на
стената, се завъртя обратно към мен и попита: „Какво си решил?“ А в това време Дъг се усмихна и
нещо ми подсказа,  че  той веднага беше разбрал.  Харолд седеше там и излъчваше мълчаливо,  но
очевидно одобрение.

Разказах  им за  стъпките,  които ме доведоха  до  моето решение:  гафът,  който бях направил,
докато говорих на събранието в Уоузо, ядът ми поради осуетеното ми намерение да свидетелствам
пред  комисията  в  Конгреса  по  време  на  изслушванията  относно  импийчмънта  и  най-вече  за
осъзнаването,  че  моето  свидетелстване  за  Христос  е  осакатено.  Не  можех  да  продължавам  да
обърквам конците, както бях направил по време на интервюто с Майк Уолас. Казах им: „След това
интервю  аз  разбрах  какво  трябва  да  направя.“  Пръв  заговори  Греам:  „Но  това,  за  което  ти  ще
признаеш в съда, че си виновен, според закона въобще не е престъпление, нито пък прокурорите те
обвинява за това както по едното, така и по другото дело.  Ти не можеш просто така да станеш и
решиш да отидеш в затвора. Не считам, че понеже си християнин, ти трябва да направиш това.“

Харолд поклати главата  си:  „През  цялата седмица се молих това  да бъде крайния резултат.
Молих се  Чък  да  не  се  колебае,  когато  взема  това  решение,  защото в  сърцето си  знаех,  че  то  е
правилно. Това може да накара и други хора да направят същото нещо и ако това е волята на  Бога, по
този начин да се постави край на това страдание в държавата ни.“ Дъг се съгласи с цялото си сърце,
но Греам потрепери, когато обясних каква ще е вероятната присъда и че може би това ще ме лиши от
адвокатските ми права. Той каза: „Приятели, не можете да очаквате от мен, че аз ще се моля съдията
да приеме това.“ Аз отговорих: „Точно това искам да направиш, но само ако усещаш това в сърцето
си. Шапиро казва, че шансът е 50:50, дали Гезел ще се съгласи. Ние трябва да се молим.“

По предложение на Харолд ние написахме на една от страниците в моя жълт бележник какво
точно ще трябва да кажа аз на следващия ден в съда, при условие, че бъде прието предложението ми
да  пледирам  „виновен.“  През  това  време  Дъг  най-после  успя  да  се  свърже  с  Кюи по  телефона.
Неговата отсъждане беше бързо. Той ми каза: „Мисля, че това е страхотно. Очаквах, че ще направиш
това и ще те подкрепям през цялото време. Бог да те благослови, брате.“ Греам остана единствената
пречка. Той обикаляше в стаята пред голямата каменна камина и често се обръщаше с гръб към нас, за
да прикрие емоцията си. Тъй като беше бивш областен съдия в Тексас, той не можеше да прогони от
разума си ужаса от мрачните бетонни дупки, в които самият той беше заповядал хора да прекарват
дълги години от живота си. Накрая той поклати главата си: „Ако се нуждаеш от това, за да имаш
свободата на духа, тогава аз съм с теб. Но, това причинява болка, човече, това причинява болка.“
Молихме се дълго. Някъде след полунощ, когато Харолд, сенаторът-демократ от Айова спомена за
политическите отражения на моето решение. Когато го изпращах до колата му той ме попита: „Какво
ще бъде отражението на това върху президента и неговия импийчмънт?“ „Ще помогне на някои хора,
а други хора ще бъдат засегнати,“ отговорих аз.  „Ето за това си мислех,“ каза Харолд замислено.
После ме прегърна здраво през рамото, качи се в колата си и замина.

В  9:00  сутринта  в  понеделник  подреждах  документите  на  бюрото  си,  четях  текста  на
изказването си в  съда  и  гледах към телефона,  очаквайки обаждания.  Пати разговаряше с  Холи в
нейния  малък  кабинет  отвън.  Беше  9:05  и  никой  не  се  обаждаше.  Да  не  би  Шапиро  да  имаше
проблеми със съдия Гезел? Знаех, че на около 5 километра разстояние западно от офиса ми, в Къщата
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на братството в този момент Харолд, Дъг, Ал и Греам се молеха Господ да се погрижи за вземането на
решението. В 9:12 телефонът иззвъня. Гласът на Шапиро беше сериозен: „Добре, тръгвай, решението
е взето. А сега бързай.“ До сградата на съда в центъра на града с кола се стига за 15 минути, но преди
това трябваше да направя едно обаждане по телефона. Познатият бодър глас на телефониста на Белия
дом ми обясни, че в момента при президента има посетители. „Тогава ме свържете с Фред Бузнард“
моля. Спешно е.“ Бузхард беше на среща със старши служители в Белия дом, но след няколко секунди
беше на телефона. „Фред, моля те веднага да кажеш на президента, за да научи това първо от мен.
Тази сутрин ще пледирам „виновен“ в  съда,  но няма да се  обърна против него.  Ще говоря само
истината.“ В слушалката се чу шумно поемане на въздух, после тишина и после въпрос: „Но защо?“
„Само истината, Фред. Трябва да направя това. После ще обясня.“

Когато влязох през вратата в съдебната зала и се запътих към зоната на адвокатите, край масата
на обвиняемите чакаше само Шапиро, а съдебната зала беше пълна с познати лица на репортери и
карикатуристи, както и подбрани търсачи на любопитните ситуации. Пати се вмъкна незабелязано и
седна  на  задната  пейка  на  зрителите.  Джон Ърличман леко потупваше брадичката  си  с  върха  на
пръстите си, стоеше наблизо и говореше с адвокатите си. 

Край масата на обвиняемите седеше и най-странният от всички участници в пиесата Уотъргейт:
Гордън  Лиди.  Човек  с  манталитета  и  идеологията  на  камикадзе,  и  истински  „водопроводчик.“
(Коментар: Лиди и още 2 човека, под претекста, че са водопроводчици, които ще отстраняват авария, влизат в щаб-
квартирата на демократическата партия в жилищния комплекс Уотъргейт за президентската изборна кампания през
1972 и поставят микрофони за подслушване. Информацията от подслушването е използвана от републиканската партия и
президента  Никсън.  Поради  това  впоследствие,  когато  са  разкрити,  групата  им  е  наречена  в  пресата  с  името
„водопроводчиците.“)  Независимо  от  месеците,  които  прекара  в  килия  в  областния  затвор  и  20-
годишната  присъда,  съдия  Сайрика  разчиташе,  че  той  ще  проговори.  Но  Лиди  беше  мълчал
стоически, пламенно прекланяйки се пред  божеството на висшата власт в държавата. Когато ме видя,
Лиди рязко стана и ми козирува. Придържайки се към собствената си клетва да не каже нито дума в
съдебната зала, той остана мълчалив, но в очите му гореше огънят на неподчинението, който беше в
ярък контраст с бледото му и измъчено лице. За него аз бях върховен свещеник на правителственият
ред,  пред  който  благоговееше,  защото  аз  не  бях  се  обърнал  против  президента.  Как  демонът  на
Уотъргейт беше извратил ценностите и живота на хората! Само още няколко минути щях да се радвам
на почитта на този горд човек.

Чуха се високо и ясно думите на глашатаят: „Този уважаван съд...“ Съдия Гезел влезе от вратата
в  ъгъла  зад  неговата  маса.  Пулсът на  сърцето ми се  ускори.  Знаех какво правя,  но въпреки това
моментът беше критичен. Това беше единственият човек, който от своето високопоставено положение
държеше  живота  ми  в  ръцете  си,  за  да  направи  с  него  това,  което  само  той  преценяваше,  че  е
подходящо. Да се оставиш изцяло на милостта на съда в този момент беше не само описателен израз
–  толкова  безпомощен  е  обвиняемият  пред  такава  абсолютна  власт.  Съдията  обяви,  че  ще  има
„диспозиция“  преди проверката на всички, които са повикани с призовка да се явят в съда. Юристите
веднага разбраха, че този израз единствено означава обявява за пледиране „виновен“ и очите им бързо
обходиха залата, за да открият кой ще направи това. Когато съдия Гезел заповяда на прокурор Мерил
да излезе отпред, веднага се чу мърморене, което изразяваше изненада.

Мерил обяви информацията (това беше формалното име на обвиненията, които не са съобщени
преди това пред голямото жури) против Чарлз Колсън. Шапиро и аз излязохме отпред пред трибуната
и застанахме малко встрани, докато Мерил връчи документите на съдебния служител, който ги подаде
на съдията. Дългите години на слушане на гнусни разкази за кражби, убийства и изнасилване бяха
претъпили чувствителността на облечените в тъмни костюми съдебни пристави и служители, които
се бяха научили да бъдат съзнателно безразлични. Подобно на хора-роботи, които са забравили за
емоцията на човешкия свят около тях, те се движат в съдебната зала, предават документи, правят
записки и придружават свидетелите. Но в този ден даже и те спряха и погледнаха към мен. В един
момент на непредпазливост поради нейния шок, аз бях стоплен от състраданието в очите на една
служителка на съда. 

Съдията започна да ми задава една серия от въпроси. Дали се отказвам от правото си да бъда
съден от голямото жури? Аз отговорих: „Да, Ваше благородие,“ и се успокоих когато чух, че думите
ми са силни,  защото в този момент коленете ми бяха омекнали като гъби.  След това Бил Мерил
прочете от един документ: „Тук ние обвиняваме г-н Колсън, че е виновен за изработването на план за
придобиване на уронваща престижа информация за Даниел Елзберг, с цел да опозори и да унищожи
публичният образ на г-н Елзберг и на доверието в него...“ Само Мерил, Шапиро и аз знаехме,  че аз
бях написал този текст, че аз бях предоставил материалите за обвинението и аз бях помолил да бъда
обвинен с думите,  които сега кънтяха с такова зловещо ехо в залата.  „За оказване на влияние,  за
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създаване на пречки и спънки при воденето и върху резултата от процеса Елзберг.“  Оказването на
пречки на  правосъдието е  обвинение,  което в  максимална степен уврежда престижа на  адвоката.
Докато  подбирах  думите  за  текста,  аз  постоянно  си  повтарях:  „Сега  мога  да  съм  свободен  от
миналото си.“ 

Съдия Гезел се обърна строго към мен. „Нали разбирате, че с вашето пледиране „виновен“ вие
се отказвате от своите конституционни права и че единственото, което остава е съдът да произнесе
присъдата?“ Аз отговорих: „Да, господине.“ След това дойде редът за моето изказване. С глас, който
трепереше така, както трепереше всичко останало в мен, аз казах: „До дъното на цялата си душа аз
вярвам, че официалните заплахи за правото на честен процес за обвинените, на които се повдигат
обвинения като обвинението в тази информация, по принцип трябва да бъде преустановени. Ваше
благородие, чрез тази моя молба аз съм подготвен да поема всички вероятни последствия. Длъжен
съм да помогна тези заплахи да бъдат спрени.“ „Все още ли продължавате да искате да пледирате
„виновен“?“ „Да, Ваше благородие, искам.“

Всичко това се случи за по-малко от 10 минути. Прочитането на присъдата беше насрочено за
21 юни. Това време се оказа недостатъчно за да се получат всички писма и препоръки, които можеха
да предумат съдията да бъде снизходителен. Бързината беше от особена важност. Скоро след това щях
да  се  явя  пред  юридическата  комисия  в  Конгреса  и  исках  първо  да  бъда  осъден,  така  че  моето
изказване  пред  комисията,  даже  подсъзнателно,  да  не  бъде  повлияно  от  отражението,  което
изказването  ми  може  да  окаже  върху  съдията.  Съдия  Гезел  ми  нареди  да  се  явя  веднага  при
служителя, който отговаря за условното пускане на свобода и той, имайки съгласието на Мерил, ме
освободи без ограничение. (Коментар: Ако и нашето правосъдие работеше по този начин, нямаше стотици осъдени

престъпници да избягат и да не си излежат присъдата, както е в България.)
Журналистите  веднага  излязоха  от  съдебната  зала  и  се  втурнаха  към  телефоните.  Аз  бях

първият от хората от вътрешния кръг на президента, който беше повален и за това нямаше никакъв
предварителен намек. Въпреки че Вашингтон беше станал безчувствен към ежедневните открития по
случая Уотъргейт аз знаех, че тази история ще предизвика нови отражения и се надявах някои от тях
да са конструктивни. Когато се отдалечих от мястото си пред катедрата на съдията, пръв при мен
дойде Бил Мерил и ми каза, стискайки ръката ми: „Пожелавам ти успех, Чък. Най-искрено казвам
това.“ Адвокат Клеар стоеше само няколко крачки зад него. Той беше човекът, който месеци по-рано
ми каза, че когато съм обвивен, но съм невинен, аз имам 50:50 шанс да бъда оправдан, а сега се беше
заел с херкулесовата задача да спаси Ричард Никсън, чийто шансове бяха още по-малки. Той ми каза с
болка на сърцето си: „Желая ти всичко най-добро.“

Вътре  в  малкия  кабинет  с  голи  стени  на  служителя,  който  пуска  осъдените  под  гаранция
вцепенението ми отмина и аз започнах да усещам реалността на това, какво означава да си осъден
углавен престъпник. Тук служителят щеше да напише моя документ точно така, както правеше за
уличните престъпници, за изнасилвачите, за крадците на коли и за разпространителите на наркотици.
Аз сам се бях вкарал тук, но това знание вече не ми носеше успокоение. Сега щях да бъда в ръцете на
служителите по условно освобождаване, на съдебните пристави и на охраната на затворите. Загубата
на контрол над тялото и над живота ми беше усещане, което преди това не бях разбирал напълно.

Бях упражнявал строг  контрол над себе си,  но когато  видях Дъг Кои,  който ми махаше от
вратата, блокиран от двама служители в сини униформи, това ме развълнува силно. Той винаги беше
до мен, винаги когато най-много имах нужда.  Помолих полицаите да позволят на Дъг да влезе и
заедно с него влезе една малка група от Къщата на братството: д-р Джон Къри и съпругата му Бетси,
които бяха  работили денонощно,  когато  подбирахме статиите  във  пресата  в  моя  офис.  Когато се
прегърнахме  аз  се  чудех,  дали  зрителите  можеха  да  разберат  какво  означава  да  имаме  такива
приятели.

Глава 18

   В очакване на присъдата

Докато четях изказването си пред репортерите отвън пред сградата на съда, с което обясних, че
съм пледирал „виновен,“ за да се чувствам свободен да кажа истината, независимо че на някои хора
това ще помогне, а на други хора или на мен – ще навреди, имах усещането, че те едва ли ме слушаха.
Фред Греам от  CBS зададе  единственият  въпрос,  който ги интересуваше:  „Ще свидетелствате  ли
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против президента?“ Единственото, което можах да направя, беше че се опитах да обясня, че за мен  е
неподходящо да правя каквито и да е изявления, докато не бъде съобщена присъдата ми.

На следващата сутрин „Бостън глоуб“ съобщи: „Пледирането на Колсън, че е виновен накара
Белия  дом  да  изтръпне.“  „Вашингтон  Пост“  съобщи:  „Пледирането  на  Колсън,  че  е  виновен
разтревожи Белия дом.“ Журналистката Мери МакГрори интервюира Хюджис, Кюи, Греам Парсъл и
Кои, и после написа за  нашето молитвено събиране у нас в неделя вечерта в статия,  която беше
озаглавена:  „Молитвена  събиране,  което  доведе  до  пледиране  „виновен““  Последният  абзац  от
статията  на   МакГрори,  чиито  саркастични  статии  против  Никсън  веднъж  й  спечелиха  едно  от
челните места в списъка на неговите „врагове,“ завършваше така: „За Ричард Никсън промяната в
сърцето на Колсън може би е най-лошото нещо, което се случи след като Джон Дийн каза всичко,
което  знаеше.“  Описанието  на  молитвената  среща  задейства  появата  на  нова  серия  от  статии  и
карикатури. Карикатуристът Олифант от „Денвър пост“ ме беше нарисувал, облечен с пасторска роба,
как демонстрирам пред Белия дом, носейки един плакат на който пише: „Покайте се! Защото ето, аз
ще  разкажа  за  това  в  юридическата  комисия  на  Конгреса.“  Преобладаваше  предположението,  че
религиозното ми обръщане към Господа ме принуждава да разкажа публично за  всички гнусни и
мрачни тайни, които бях скривал досега. Страхувах се, че валидността на моето обръщане ще бъде
измервано  в  пряка  зависимост  от  броя  и  низостта  на  миналите  прегрешения,  които  сега  щях  да
призная.

Хората, които си мислеха, че решението ми представлява обръщане против моят бивш началник,
бяха  най-жадни  да  придадат  чистота  на  моите  мотиви.  Например,  Карл  Рауън  се  радваше:  „Ако
дяволът е накарал Чарлз Колсън да направи тези прегрешения, а добрият Господ го е накарал да ги
изповяда, ние може би наближаваме края на кошмара Уотъргейт. Имам вътрешното усещане, че този
човек, за когото си мислехме, че е една от най-мръсните личности в гнездото на Пенсилвания Авеню
1600,  просто може да  се  окаже че  е  онзи,  който,  казвайки истината,  може да  помогне отново да
изчистим нашата държава.“  „Бостън Глоуб,“ който само преди месеци прониза обръщането ми към
Христос  с  една  колонка  на  главния  редактор,  сега  го  приветстваше и  възхваляваше уменията  на
Яворски, чрез които той ме „отвел“ да премина на неговата страна. Много други вестници, които
пишеха  против  Никсън,  се  придържаха  към  това  мнение.  През  седмицата  след  моето  пледиране
„виновен“ представители на демократите в Конгреса изпратиха един член на юридическата комисия
на Конгреса, която беше ръководена от конгресмена-демократ Питър Родино, да се срещне с един
мъж, за когото те вярваха, че е един от „техните“ - със сенатора Харолд Хюджис. Те се надяваха, че
той ще им каже как могат да  използват  моето свидетелстване пред комисията,  за  да набодат г-н
Никсън на шиш. Леко развеселен, Хюджис казал на своите съпартиици: „Колсън не е излязъл, за да
закове тайните на някой човек върху вратата на хамбара. Той просто ще каже истината. Ако треските
от това паднат в задния двор на някого, това е тежко, независимо дали се отнася за президента или за
някой друг.“  Съпартииците на  Хюджис в Конгреса вече  не му вярваха  повече,  отколкото пресата
вярваше на мен.

Когато президентът изпрати при мен своя най-висш полеви командир, генерал Александър Хейг
да  разузнае  положението,  аз  се  опитах да  го  убедя,  че  в  намерението ми да  свидетелствам пред
юридическата комисия няма скрити мотиви. „Аз просто искам да бъда свободен да свидетелствам за
фактите.“ В денят, когато пледирах „виновен“ Никсън ми изпрати една бележка,  написана лично от
него, в която изразяваше подкрепата и съчувствието си към мен.

На следващият ден вниманието на Никсън беше фокусирано върху стратегията му във връзка с
импийчмънта. Той ми се обади по телефона същата вечер след 21:00 и ми каза: „Кажи на момчетата
си, че могат да се гордеят много с баща си. Престъпление е, че Елзберг ще си остане ненаказан, а ти
пледираш „виновен.“ Ти не беше въвлечен в тези неща; ти си невинен.“  Президентът изглеждаше
странно нечувствителен към моралните сили, които работеха в живота на американците, много от
които самият той беше отприщил с магнетофонните си записи.  Обясних му,  че аз бях длъжен да
пледирам в съда по този начин и че всеки от нас трябва да бъде ръководен от собствената си съвест.
Въпреки че разбираше здравината на силите,  които се бяха изправили против него,  Никсън беше
енергичен  и  рязък  като  винаги,  изброяваше  поименно  имената  на  всеки  член  на  юридическата
комисия на Конгреса, на чиято подкрепа разчиташе при гласуването на импийчмънта, а след това –
ако е нужно – и в Сената. В края на разговора ни аз му казах, че независимо от грешките, които той е
направил, благодарение на неговото президентство моите синове няма да се налага да ходят на война.
За мен това беше много по-важно от болката, даже от затвора, наистина беше така. Неговите морални
преценки бяха мъгляви, но въпреки това аз няма да мога да забравя храбрият и далновиден начин, по
който той постави началото на един по-стабилен ред в света.  Тогава не знаех, че сред километрите
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магнетофонни ленти със записи, скрити в недрата на Белия дом    имаше доказателство за измамите  ,  
които скоро щяха да поставят край на този човек и на неговите мечти.

Президентът прие моите забележки като сигнал, че аз все още бях неговият воюващ рицар, че
моето пледиране „виновен“ в съда вероятно беше един последен отчаян акт на преданост, чрез който
самият аз се хвърлям и се пробождам с меча си. На следващият ден служители от Белия дом казаха на
репортерите, че г-н Никсън няма никакво основание да се страхува от свидетелстването на Колсън.

Като  подготовка  за  явяването  ми пред  юридическата  комисия  в  Конгреса,  Шапиро  уреди  да
направим една неофициална серия от срещи с Джон Даур и неговия персонал в кабинета на Дейв.
Въпрос – отговор; въпрос – отговор. Това продължи цял ден. „Кога за последен път разговаряхте с
президента?“,  попита  ме  Бърни  Нюзбоум,  главният  помощник  на  Джон  Даур  на  втория  ден  от
срещите ни. Аз отговорих: „Миналата седмица.“ Нюзбоум повдигна учудено вежди: „О, така ли?“
„Да, той ми се обади,“ обясних аз и след това повторих важните неща от този телефонен разговор.
Нюзбоум ме погледна недоверчиво. „Освен това, той ми написа и едно писмо,“ добавих аз. Нюзбоум
помоли да го види и аз му го дадох. Той дълго време го разглежда мълчаливо. После го постави върху
покритата със стъкло масичка за кафе на Шапиро и гледайки озадачено, втренчи погледа си в мен.
„Но как е възможно вие все още да сте приятели?“

Същата вечер научих, че юридическата комисия ме е зачеркнала от своя списък на свидетелите.
Когато новината за решението на комисията да не ме използва стигна до Белия дом, адвокат Клеар
веднага поиска аз да бъда призован като негов свидетел. През следващите 2 седмици комисията се
пазареше чий свидетел ще бъда аз. Междувременно следователите на комисията продължиха да се
срещат  с  мен  –  повече  от  50  часа  разговарях  с  тях  –  осветлявайки  и  последната  подробност  за
информацията, която съм имал за всички подбрани обвинения за прегрешения на Никсън. Чак вечерта
на последната ни среща комисията реши, че аз ще бъда призован като свидетел, въпреки приятелските
чувства, които бях запазил към президента. 

По време на моето безизходно положение, когато бях подхвърлян напред-назад между воюващите
страни, дойде една добра новина. Прокурорите съобщиха на адвоката на Дик Хауард, че той престава
да е тяхна мишена за преследване от голямото жури. Ликуващият и успокоен глас на Марсия Хауард
от другия край на телефонната линия беше най-щастливия звук, който бях чувал от месеци. Един след
друг бившите ми подчинени ми се обаждаха по телефона за да ми кажат същата добра новина и за тях
самите.  Но за мен болезненото безпокойство се увеличаваше. Условната присъда от 7 юни срещу
бившият министър на правосъдието Ричард Клейндаенст беше оставена без развитие.  Клейндаенст
беше излъгал  пред една сенатска комисия,  после беше пледирал „споразумение заради наказуема
простъпка.“ Съдия Харт Линиенси предизвика малка врява, поставяйки началото на една вълна от
редакторски изобличения и настоявания за по-сурови присъди. Въпреки че се радвах да Ричард, аз бях
следващия обвивен за Уотъргейт, който предстоеше да бъде ударен. 

В някои дни надеждите ми бяха големи, когато чувах за многото писма в моя подкрепа, които се
изливаха  на  бюрото  на  съдия  Гезел,  много  от  тях  спонтанни,  които  молеха  да  се  прояви
снизходителност към мен.  Може би Гезел щеше да ми даде условна присъда.  Едно такова писмо
дойде от млад чернокож младеж, когото се бях представлявал преди 5 години като адвокат в съда,
копие от което той изпрати и до мен:

„Скъпи съдия Гезел,
Г-н Колсън ми помогна, когато аз имах голяма неприятност със закона и животът ми беше в

такова състояние, че се нуждаех от упътване. Като малолетен бях обвинен за проникването в един
манастир. По онова време аз бях беден студент, нямах никакъв интерес към обучението и много пъти
бях нарушавал закона.

Много  по-важно  от  това,  което  г-н  Колсън  направи  за  мен  като  адвокат  (обвиненията  бяха
свалени) беше онова, което той направи лично за мен.  След края на съдебния процес той ясно ми
обясни, както никой преди това не беше ми обяснявал, че моят живот върви към катастрофа. Той ми
говори за честността, за истината, за амбицията и за задълженията ми към другите хора и то така, че
след като си тръгнах, аз никога вече не съм нарушавал закона. Сега имам семейство, добре платена
работа и съм отговорен гражданин.

Искрено ваш,
Ричард Остин.“
Освен  това  бях  насърчен  и  от  черновата  на  доклада,  който  прокуратурата  щеше  да  даде  на

съдията, който прокурорите ми дадоха. В него се признаваше, че повечето от обвиненията срещу мен
се основаваха на доказателства,  които самият аз им бях дал:  „Колсън даде на прокурорите много
документи,  независимо  от  потенциалната  опасност  въз  основа  на  тях  да  му  бъде  повдигнато
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обвинение. До тези документи прокурорите може би нямаше да се доберат, ако самият Колсън не
беше ги предоставил.“ Докладът стигаше до заключението, че моето пледиране „виновен“ ще бъде
„от голямо национално значение и ще помогне  да  се  гарантира  неприкосновеността на съдебния
процес“  по отношение  на  правата   на  обвиняемите  в  прочутите  дела.  Този  доклад  почти накара
Шапиро отново да танцува пирует.

Прокурорът даже призна пред пресата:  „Предполагаемото участие на Колсън в прикриване и
проникване  с  взлом  беше  по-трудно  да  бъде  доказано,  в  сравнение  с  участието  на  другите
предполагаеми  участници...защото  този  човек  е  бил  извън  основния  поток  на  явните  действия.“
Всичко  това  сега  беше  малка  утеха.  Моето  решение  не  се  основаваше  на  това  колко  добър  съм
изглеждал аз в съдебната зала.

Всички осъдени за криминални престъпления задължително трябва да се явят на разпит от един
от служителите за условно пускане на свобода, чийто доклад е предназначен да служи като основа за
присъдата  на  съдията.  На  разпита  престъпникът  е  придружаван  от  възможно  повече  членове  на
семейството си, които може да събере около себе си. Това е част от ритуала и предназначението му е
да помага. Аз не исках Пати да се подчинява на този ритуал, но Джуд Бест, експертът в нашата фирма
по методите за изработване на присъдите, настоя тя да се яви. Пати, Джуд и аз бяхме въведени в един
неприветлив кабинет,  където работеше Харолд Смит,  над  50-годишен мъж с  червендалесто лице,
облечен с риза с къси ръкави, който седеше зад едно претрупано с документи и надраскано дъбово
бюро. Ние седнахме на три твърди столове с права облегалка, а г-н Смит се люлееше напред назад в
своя скърцащ дървен люлеещ се стол. Той беше огромен мъж, който пушеше цигари една след друга,
обременен и донякъде прегърбен от дългите години, през които беше слушал истории за злочестина,
преувеличени твърдения за труден живот и жаловити молби за милост.

Той  започна  да  чете  един  списък  с  рутинни  въпроси:  „Опишете  естеството  на  обвиненията
против вас“, каза той, стигайки до едно място с празни редове в един формуляр с много страници.
Положих всички усилия,  а  през  това  време г-н Смит седеше и се  чешеше по главата,  гледаше в
страницата пред себе си, но моливът му не се мръдваше. „Знаете ли как да напишете това,“ каза той.
„Това е малко необичайно.“ След това Пати отговаряше на въпроси, свързани с нашия домашен живот.
Когато формулярът беше почти попълнен, Смит внезапно се облегна назад в скърцащия си стол и се
загледа навън през прозореца, на който нямаше перде. „Въпреки че това може да изглежда донякъде
ненужно, но тъй като четох толкова много за вас във вестниците, разкажете ми за вашето религиозно
преживяване, за сенатор Хюджис и за братството.“

В този въпрос нямаше нищо рутинно. Нещо ми каза, че този човек се интересува наистина, но в
същото време нещо друго ми каза, че не трябва да използвам моето обръщане към Господа за да се
опитвам да спечеля симпатията му. „Е, въпросът ви наистина не е свързан с това, което правим тук,
нали г-н Смит?“, попитах аз. „Ако се интересувате, някой ден мога да се върна и да ви разкажа да
това.“ „Не, искам сега да науча за това,“ каза той. „Просто ми обяснете начинът, по който стана това.“
Започнах  доста  съкратено  да  разказвам,  решен  да  не  показвам  никакви  емоции,  с  цел  да  не  се
възприеме, че  се „възползвам“ от религията си. Когато стигнах до описанието  на случилото се в
отбивката към къщата на Филипс, Смит ме прекъсна. „Спрете, г-н Колсън,“ каза той. „Аз наистина
искам да знам какво е всичко това.“ Внезапно в тази аскетично обзаведена стая се случи нещо доста
странно.  Изражението  на  лицето  на  този  закоравял  бюрократ  омекна.  Формулярът  беше  избутан
настрана.  Пред мен стоеше жаден мъж, който търсеше Даващият живата вода.  Моята роля беше да
подам чашата. Двадесет минути след това завърших описанието на цялата история, а през това време
погледът на Смит не се отклони от моя поглед. „Това е отговорът,“ казах аз. „Това е отговорът на
всички грозни проблеми,  които имаме в  този  свят.“  Гласът  му стана  дрезгав,  когато  той добави:
„Вижте, аз разбирам братството. Аз съм излекуван алкохолик.“

Г-н Смит се извини, че ни е задържал толкова дълго, пожела ми всичко хубаво, а след това каза
доста пожелателно, че вярва, че сенатор Хюджис може да му помогне. На следващият ден Харолд и
този служител прекараха заедно 3 часа в разговор и молитва. Както научих по-късно, докладът на
Смит съдържал силно уверение в искреността на моето обръщане към Господа и бил придружен от
извадки от около 150 силни и вълнуващи писма. В заключение докладът твърдял, че затворът е изцяло
ненужен, но след това препоръчвал, че поради фокусирането на международното внимание  в това
дело,  обвиняемият  Колсън  въпреки  това  да  бъде  осъден.  Моето  свидетелстване  не  беше  оказало
никакво влияние върху доклада на Смит, но Христос докосна живота на този човек.

Братята останаха по-близо от всякога до мен по време на 18-те дни на неизвестността. Срещахме
се често в кабинета на Хюджис, в Къщата на братството или поотделно, когато мъжете и съпругите
им  ни  посещаваха,  за  да  прекарат  няколко  спокойни  часове  с  Пати  и  мен.  Техните  молитви  и
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присъствие играеха ролята  на напомняне, че сегашната ситуация беше само спирка по пътя, по който
бях избрал да вървя. Скоро аз щях да бъда свободен, миналото щеше да е зад мен, а „победата,“ както
Харолд винаги казваше, беше с Исус.

Дъг Кои ни разтовари от един от тежащите ни лични проблеми; красивата му 23-годишна дъщеря
и нейния приятел щяха да дойдат у нас и да живеят с Пати през идващата есен, когато нашите деца
щяха да се върнат в колежа. Членовете на семейството ни още повече се сближиха. Уендъл, изтъкнат
гребец  в  отбора  на  Принстън,  щеше  да  пътува  до  Швейцария  през  лятото,  за  да  участва  в
международно състезание по гребане. Той беше много развълнуван от това, че е избран да участва в
отбора и с нетърпение очакваше това пътуване. В сегашната ситуация, без аз или Пати да кажем нито
дума, той се отказа от пътуването и дойде да прекара лятото при нас . Той щеше да ни помага при
произнасяне на присъдата и онова, което щеше да последва от нея; намери си работа като дърводелец
и работеше по цял ден, а вечер ми помагаше в извършването на други домашни работи. Със себе си
Уендъл носеше един лаптоп и на него пишеше инструкции за мен, когато мислех за нещата, които
трябва да бъдат вършени, когато няма да съм у дома.

Емили  и  Крис  също  долетяха  във  Вашингтон.  Емили  беше  понесла  много  обиди  от  своите
съученици в 10-ти клас и от няколко учители, които не харесваха Никсън. Страхувах се, че понеже
беше  чувствително  дете,  тя  беше  най-наранима.  Уредих  тя  да  отиде  при  майка  си  по  време  на
травматичния период на произнасянето на присъдата. Преди да я кача на самолета за Бостън ние
отидохме в едно тихо ъгълче в чакалнята на летището. Аз й казах: „Емили, само се надявам ти да не
се  срамуваш заради  мен.  Не  позволявай да  те  тревожи това,  което  някой  може да  каже.  Аз  съм
направил някои грешки, но сега съм сигурен, че се опитвам да правя това, което е правилно.“ Тя се
сопна: „Тате, аз се гордея с теб.“ Малкото 15-годишно момиче ме прегърна и за пръв път чувствата,
които контролираха и двама ни, изгубиха властта си над нас. И двамата се нуждаехме от един добър
плач. За разлика от нея, Крис беше необичайно тих и потиснат, и задържаше болката вътре в себе си.
Въпреки че тогава аз не знаех това,  той страдаше най-много.  Подкрепа и помощ получавахме от
другите  –  от  някои  стари  приятели,  а  понякога  и  от  неочаквани  места.  Кен  Бело,  мой  стар
политически другар, а сега и брат в Христос, ми се обади една вечер по телефона: „Чък, нямам време
да бъда  сантиментален. Просто искам да знаеш, че имаме стая за гости, в която Пати може да живее,
една свободна кола и няколко хиляди долара в банката. Те са ваши, ако ги искате.“ Отказах да приема
това предложение, но бях дълбоко развълнуван от него.

Други приятели ми направиха подобни предложения, включително и моят някогашен помощник
Майк Балзано, който се опита да ми даде парите, които беше спестил. Артур Бърнс получил обаждане
от един репортер, който търсел материали против Никсън за своята статия във вестника. Журналистът
искал да предъвка отново епизода от 1971, когато Колсън опетни Бърнс и си помислил, че Бърнс може
да му съдейства с някои нови пикантни подробности. Но вместо това, Бърнс му казал, че аз съм се
извинил, за общите ни молитви, за нашито сдобряване и че според него моето обръщане към Господа
е искрено. Изуменият репортер написал всичко това, но веднага добавил, че има дълъг списък от хора,
които  очакват  извинение  от  бившата  „томахавка“  на  Никсън.  (виж  „Чарлз  Колсън:  Време  за
извинения?“, Том Бредън, Вашингтон Пост, 18.05.1974)

В продължение на много години Джак Андерсън ме беше порицавал остро в своите статии за
всевъзможни прегрешения. В Белия дом ние считахме, че той е наш върл противник и веднъж аз
предложих той да бъде разследван. Тъй като имах нужда от пари, аз приех предложението за един
дебат с Джак по телевизията. Парите, които получих за участието в дебата бяха според стандартното
заплащане,  но  никога  няма  да  забравя  това,  което  се  случи  зад  кулисите.  Докато  гримьорът  ме
гримираше с пудра  и руж, Джак попитал Пати дали би могъл да поговори за малко насаме с нея и й
казал: „Не казвайте на Чък – той е твърде горд – но докато той не е при вас, ако се нуждаете от пари за
семейството, само ми се обадете. Господ е бил добър към мен. Вие сте свестни хора. Това може да се с
случи на всеки човек и ако мога да помогна, аз искам да го направя.“ Много по-късно научих колко
дълбоко религиозен човек е Джак Анделсън, нещо, което той винаги държеше далеч от новините.

Тъй  като  дните  отминаваха  и  такива  епизоди  се  умножаваха,  Шапиро  ставаше  все  по-голям
оптимист. „Максималната присъда, която според мен ще обявят, е 6 месеца затвор. Би могла да стигне
и до 8 месеца, но аз бих се обзаложил за 6.“ Пати все още вярваше, че присъдата ще бъде условна.
Никакво сериозно и трезво говорене от моя страна изглежда не можеше да намали очакванията й. Тя
се молеше по този начин и аз се безпокоях какво отражение може да окаже върху растящата й вяра
една  по-тежка  присъда.  Кро  беше  освободен  от  затвора  в  средата  на  юни  и  Пати,  и  Сюзане
организираха една тиха вечер само за нас четиримата. Беше знойна юнска вечер, задушна, каквито  са
повечето летни вечери във Вашингтон, когато ние пристигнахме при тухленият блок, в който живееше
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семейство Кро. В този район живееха хора от средната класа. Когато Кро започна работа в Белия дом,
едно от първи неща, които му бяха възложени беше взаимодействието с Окръг Колумбия. (Коментар:

Той често е наричан и Вашингтон DС –  това е областта, в която се намира Вашингтон. Д.Пр.)  С характерният си
идеализъм Буд вярваше, че трябва да живее в областта, за която отговаряше.

Когато ни видя, че пристигаме, Буд изтича надолу по предното стълбище и дойде при нашата
кола. Той нямаше вид на жалък затворник; очите му бяха ясни и блестящи, хватката на ръката му беше
желязна. Всичко изглеждаше, че се беше върнало към нормалния живот в техния дом. Двете му деца
ни прекъснаха два пъти по време на вечерята, за да поискат разрешение да отидат да играят в къщата
на един съсед, а втория път – майка им да  им чете приказка. Сузане сервира пържоли. Чувствах се
виновен за това, понеже знаех колко много дългове имаше да връщат. По време на вечерята Сузане
каза: „Докато бяхме разделени наистина не беше много трудно.“ Тя преподавала в местното училище
и пишела статии за да спечели достатъчно, за да купува ежедневните неща от бакалията и да изплаща
ипотеката. Всеки уийкенд тя и децата правели 7-часово пътуване до затвора Аленууд с тяхното старо
Волво. Умората все още беше видима по младото лице на Сузане. „Посещението винаги е напрегнато.
Човек постоянно е наблюдаван и охраната може да е оскърбителна. Но двамата с Буд по това време си
направихме един курс за изучаване на Библията. Всяка седмица учехме един и същи урок поотделно и
после го обсъждахме, когато се срещахме в края на седмицата. Това наистина ни сближи.“

След вечерята, докато Пати и Сузане миеха чиниите, Буд и аз седнахме заедно в техния хол. Аз
казах: „Е, приятелю, сега, когато момичетата не мога да ни чуят, разкажи ми какъв всъщност е живота
в затвора.“ „Чък, това е ад. Но ти си корав, ти ще бъдеш добре. Внимавай с кого се сближаваш. Ще
видиш много грозни неща, които ще се случват около теб – на един мъж веднъж му счупиха черепа,
защото смени канала на телевизора по време на едно шоу. Просто се дръж настрани от тези неща и се
пази.  Чернокожите  ще  те  подложат  на  изпитание.  Не  отстъпвай,  ако  бъдеш  заплашен;  ако  те
установят, че имаш някаква слабост, с теб е свършено.“

Прокурорите  ми  бяха  казали,  че  аз  ще  бъда  изпратен  във  Форд  Холабърд,  една  изоставена
армейска база в Балтимор, дотогава докато съм им нужен във Вашингтон, за да свидетелствам. „Ти ще
намразиш обстановката в затвора. Оградата от бодлива тел е точно пред сградата на затвора и мястото
е пълно с „плъхове“, с мъже, които са информатори. Но това място е по-добро, отколкото цивилния
затвор. През първите 12 дни в затвора в окръг Монтгомери аз бях държан в една голяма килия заедно
с много други затворници. Имаше хора, които очакваха да бъдат отведени в съда за убийство и някои
наистина трудни клиенти, 12 затворници в една килия. Спях на пода точно до тоалетната и една нощ
един позьор се изпика върху мен. Въпреки че това беше грозна постъпка, аз знаех, че другите бяха
много повече на брой и по-силни от мен, поради това поговорих с него и благодаря на Бог, че това
повече не се случи.“

Буд говореше доста откровено за обстановката в затвора, но беше странно мълчалив за другите
неща. Беше очевидно, че той се беше самоизолирал от външния свят. Когато в началото на вечерта
включихме телевизора за да чуем новините, той излезе от стаята. Не можах да се въздържа и му
зададох  въпроса,  който  тежеше  в  ума  ми:  „Буд  защо ми  се  струва,  че  ти  не  се  интересуваш от
ставащото в света? Все едно, че ти си се скрил от света.“ Той помисли малко и каза: „Чък, за мен това
е  нещо,  което  трябва  да  направя.  Аз  гледах  на  затвора  като  на  време  за  почистване  и  за
самоизследване. Имах нужда от това. Ако гледаш по такъв начин на този период, това ще ти се отрази
добре.  Но  това  означава  да  изхвърлиш  всяко  нещо,  което  си  оставил  навън,  с  изключение  на
семейството, разбира се. За мен това беше съзнателно решение.“

Същата вечер,  докато карах колата на връщане към дома,  аз попитах Пати дали е забелязала
някаква промяна в Буд. Тя отговори: „Разбира се, той изглежда дистанциран, все едно, че е на хиляди
километри от тук.“  „Скъпа,  това  наистина ме ужасява.  Не мога да повярвам,  че само за  няколко
месеца затвора може да причини тази промяна на мъж с желязна воля като Кро.“

Но изглежда, че затворът не беше пречупил Кро. В някои отношения той изглеждаше по-силен от
всякога, но това изглеждаше така, все едно че той се носи на облак към някакво далечно място и сега
живее в свой собствен свят. Можеше ли това да се случи и на мен? „Това не трябва да се случи,“ казах
си аз.

За мен това щеше да бъде бавна смърт на душата и на духа.  Един ден преди години, когато
мисълта, че мога някога да попадна в затвора надминаваше даже и най-крайните ми фантазии, един
близък мой приятел,  който работеше заедно с бивш затворник ми каза,  че  след излизането си от
затвора хората никога не са същите. „Една година в затвора е достатъчна, за да направи това,“ ми каза
той, почуквайки се в зоната на сляпото око. „Такива хора стават объркани.“



129

Същата вечер, понеже бях разтревожен от промяната, която видях в Бъд и страховете прелитаха в
мозъка ми, аз не можех да си представя колко голяма борба ми предстоеше.

Глава 19

   Ударът на чукчето на съдията

Малко след 9:00 на 21 юни Пати и аз пристигнахме пред съдебна зала № 6.  Вълнението от
очакването се усещаше в залата. Журналистите бяха заели почти всички места, а там бяха и наши
доброжелатели,  приятели  и  служителите  от  нашата  адвокатска  кантора.  Зоната,  предназначена  за
адвокатите беше почти празна, тъй като в този ден нямаше да има дебати. Дейв Шапиро щеше да
произнесе молба от мое име. Неколцината служители на прокуратурата щяха да слуша мълчаливо.
После съдията щеше да съобщи своето решение.  Съгласно договореното с  персонала на съда,  на
Харолд, Ал, Дъг и Греам им беше позволено да минат през летящата врата вътре в съдебната зала и да
влязат  в  зоната,  която е  запазена  за  адвокатите.  Към 9:15 те  пристигнаха  и  седнаха тържествено
заедно  на  една  дълга  пейка.  Отидох  и  се  опитах  да  поздрава  бодро  всеки  приятел.  Някои  от
секретарките, които работеха за мен в Белия дом бяха тук, както и много приятели на Пати. На лицата
им беше изписано безпокойство или тъга. Разговарях с Дик Хауард и жена му Марсия, чийто тъмни
очи излъчваха окуражение. Дик успя да се усмихне леко. Марион Голдън, продуцентката на Майк
Уолас беше седнала отзад като зрителка. Учудих се защо е дошла, понеже тя не се занимаваше с
новините. Дали пък нямаше усещането, че част от нейното шоу се играеше тук, в съдебната зала? 

Двама от най-близките приятели на мен и на Пати, Том и Кей Йзили от Бостън също искаха да
присъстват, но аз им попречих да дойдат, понеже помолих Кей в момента на обявяване на присъдата
ми  да бъде в болницата с баща ми и да му попречи да я чуе от телевизора. Аз щях да й съобщя каква
е присъдата по телефона и тя щеше да се опита тактично да му каже новината. 

Пати седна на първия ред в една пространство, което беше запазено за семейството. Помислих си
„Като мястото на първия ред на погребение.“ Уендъл седеше зад нея. През тези седмици по-големият
ми син беше придобил зрелост, която доста надминаваше неговите 20 години. Дейв Шапиро седеше
на масата на защитниците, ровеше се в един дебел черен тефтер и репетираше аргументите си за
последен път. Дейв толкова много се надяваше, че неговите финални думи ще развълнуват Гезел, че
по време на последната среща в кабинета на съдията преди днешния ден беше помолил съдията да не
произнесе присъдата веднага след края на защитното му слово, а да обяви кратка почивка, да стане от
стола си и за последен път да претегли правилността на присъдата си.

Съдия  Гезел  влезе  в  съдебната  зала  след  думите  на  глашатая  и  премина  величествено  по
издигнатия подиум, влачейки черната си роба и седна във високият черен съдийски стол. Слуховете в
съдебната зала твърдяха, че до голяма степен видът на присъдата щеше да зависи от настроението на
Гезел, че той е непредсказуем и може бързо да промени мнението си, даже докато влиза в съдебната
зала. Ако това беше вярно, ние започвахме тежък ден. Съдията беше мръщен ядосано, докато сядаше
на мястото си, огледа веднъж съдебната зала, обяви рязко темата, по която ще се дебатира през този
ден и после каза: „Добре, г-н Шапиро, бихте ли излезли отпред заедно с г-н Колсън?“ Започнах да
чета изказването си, като обясних причините за моето пледиране „виновен,“ което вярвах, че беше
„основателно както от гледна точка на закона, така и от гледна точка на съвестта.“ Припомних всички
обстоятелства по време на обнародването на документите на Пентагона,  защо Хенри Кисинджър,
президента  Никсън  и  аз  считахме,  че  поведението  на  Елзберг  е  „национално  предателство“  и
проследих стъпка по стъпка хронологията на моите действия. А след това започнах да говоря за самия
акт.  Аз  казах:  „Президентът  многократно  ме  призоваваше  да  разпространя  информация,  която
опетняваше репутацията на Даниел Елзберг, което всъщност не е новина, тъй като аз и преди съм
свидетелствал  за  това.“  В залата  се  чу мърморене от групата на репортерите.  Въобще не съм си
представял как това твърдение ще избоботи в Капитолийския хълм (Коментар: Конгресът на САЩ.) и ще
донесе нова криза за импийчмънта на президента. Противниците на Никсън твърдяха: „Ако  Колсън е
виновен за това престъпление, значи и Никсън е виновен.“

Завърших  изказването  си  със  следните  думи  към  съдията:  „Съжалявам  за  това,  което  съм
направил и ще прекарам останалата част от живота си, опитвайки се да бъда по-добър човек.“ Гезел
поклати глава, все едно че това движение беше рефлекторно, започна да се усмихва, но спря, а после
се обърна към Шапиро: „Разбирам, че искате да направите изявление и сега можете да го направите.“
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(Коментар на редактора: Всички цитати в този текст са взети от стенографския протокол на съдебното
заседание.) Аз се върнах при масата на защитата и седнах.

В началото Шапиро заговори с тих глас. Аз погледнах към моите братя; главите им бяха наведени
надолу – надявах се, че те се молеха. „Аз казвам, че Чарлз Колсън беше несправедливо обвинен,“ каза
Дейв и гласът му се извиси от възмущение. Той твърдеше, че присъда, която ме изпраща в затвора ще
бъде  издадена  само  заради  очакванията  на  обществото,  които  в  този  случай  бяха  създадени  на
принципа „измами мошеника.“ Ваше високоблагородие, най-гибелният вид публичност свърза името
на този човек с всеки възможен вид акт и „мръсен номер“ и в по-голямата си част тези неща бяха
създадени чрез преднамерени изпускания на информации от правителството - опетняващи истории.
Шапиро  беше  подготвил  дълъг  списък  от  лъжливи  и  неверни  истории,  които  бяха  отпечатани  в
пресата за  мен и така се  надяваше да убеди съдията,  че  настояването на публиката за  присъда е
създадено фалшиво. Но съдия Гезел въобще не искаше да слуша това и го прекъсна: „Г-н Шапиро, вие
чукате на погрешна врата. Мен очакванията на обществото въобще не ме интересуват. Това което
твърдите няма нищо общо с онова, което ще направя. Вие биете умрял кон.“ Стомахът ми се сви
конвулсивно. Онова, което щеше да съобщи, Гезел вече го беше решил и беше пределно ясно, че е
раздразнен от думите на Шапиро.

Разтърсен  от  атаката  на  съдията,  Дейв  постави  двете  си  ръце  на  катедрата,  тялото  му  се
поклащаше напред и назад, а очите му бяха пълни с отказ да повярва това, което се беше случило и с
изумление.  Гезел  овладя  нетърпението,  но  не  и  раздразнението  си  и  продължи:  „Можете  да
продължите, но искам да разберете, че вие удряте умрял кон...Вие представлявате този човек и можете
да направите каквото пожелаете, и аз ще ви изслушам – но аз искам просто вие да разберете.“

Шапиро се опита да се възстанови, но в гласът му вече нямаше никаква страст и чувство. Беше
изчезнал и последният мъждукащ проблясък на тайната надежда, че присъдата може би нямаше да
означава  отиване  в  затвора.  Единственият  въпрос,  който  оставаше сега  беше  –  колко  лоша  ще  е
присъдата? Шест месеца? Девет месеца? По-дълго?  Десет месеца беше най-дългата присъда, която
Гезел беше произнасял и то за един от виновните за Уотъргейт и то за две лъжесвидетелствания под
клетва по време на съдебен процес с жури. Присъдите при съдебен процес с жури обикновено са по-
строги в сравнение с доброволното признаване на вината.

Но от друга страна аз бях най-близкият човек до Никсън и по време на размяната  на реплики при
уточняване  на  позициите  преди  процеса,  Гезел  беше  си  позволявал  гневни  избухвания  против
президента,  обвинявайки  го  един  ден  публично  в  залата  на  съда  почти  в  препятстване  на
правосъдието, когато отказваше да предаде на прокуратурата наличните файловете с магнетофонните
записи в Белия дом.  Освен това той беше съдията,  който разгледа делото на администрацията на
Никсън против вестник „Вашингтон пост“,  която искаше вестника да не публикува документи на
Пентагона. Гезел отсъди против нас и в подкрепа на вестника. Въпреки това той имаше репутацията
на най-безпристрастния от всички съдии. Аз разсъждавах: „Това, което се е случило преди, няма да му
повлияе сега.“ Шапиро продължи нататък изказването си по своя план и сега оборваше неверните
обвинения, които бяха отправяни към мен ден след ден в заглавията на вестниците,  като показа и
документално доказателство, че ЦРУ беше планирало лъжливи истории за мен и ги беше предавало
на журналистите (виж гл. 14). Той завърши изказването си с думите, които трябваше да бъдат пълни с
гореща емоция, но вместо това бяха ледени като студа, който нахлу в съдебната зала. „Ако вие, Ваше
благородие,  вярвате заедно с мен, че най-висшето задължение на този съд, всъщност, най-висшето
задължение на всеки съд, е да стои между обвиняемият и тълпата, нека това да стане известно!“

Когато  преди  седмица  беше  репетирал  изказването  си  пред  мен,  Шапиро  беше  изрекъл
последното изречение с такъв драматизъм, че в въображението си той си представяше, че щеше да
има одобрителен гръм от  тропота  с  крака   на  публиката,  свирене  на  тромпет в  далечината  и  че
съдията  щеше  да  се  наведе  от  своя  стол  и  да  му  стисне  ръката.  Но  сега  в  залата  имаше  само
мъртвешка  тишина.  Съдията  покани  Шапиро  и  мен  да  излезем  напред  пред  катедрата.  Сега  ние
просто чакахме да чуем ужасният удар на чукчето на съдията.

Съдия Гезел не даде почивка преди да обяви решението си, а вместо това ни каза, че на мен ми
предстои и друг процес. С глас, лишен от емоция, с маниера на хирург, той каза, че „преднамереното
поведение на обвиняемият е повлияло на воденето на висящото федерално преследване.“ Тръпки ме
побиха. Аз никога не бях обвиняван за това; прокурорите само се съмняваха, че аз съм се опитал да
направя това, но признаха, че не съм успял. Съдията продължи, поглеждайки бележките пред себе си:
„Моралът е по-висша сила от ползата.  Съдът признава,  че публичният образ на г-н Колсън беше
донякъде  изопачен...задълбоченият  преглед  на  живота  на  г-н  Колсън  показва  случаи  на  полезна
служба на обществото,  често пъти – състрадание към страдащите хора,  качества на обвиняемият,
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които основателно са му спечелили симпатиите на семейството му, на близките му приятели и на
клиентите, на които резултатно е служил.“

Усетих, че ръката на Шапиро ме прегърна пред рамото ми, притисна ме нежно и ме придържаше
за онова, което предстоеше. Любезните думи бяха казани с цел да смекчат удара. Аз дишах дълбоко,
за да контролирам емоциите си. Помислих си: „Не трябва да показвам никакви емоции,“ докато чух
тихо хлипане  зад  мен.  Съдията  обясняваше,  че  стигнал до  решението си,  използвайки като  свои
ориентир всички  други присъди за препятстване на правосъдието, издадени през последната година.
Гезел вдигна чукчето си във въздуха: „Съдът ще наложи присъда за затвор в продължение една до три
години  и  глоба  в  размер  на  5  000  долара.“  Дървеното  чукче  удари  рязко  и  силно  по  дървената
подложка. Полу-заглушен писък се чу от задната част на залата и един висок глас изплака: „О, не!“
После  настъпи  пълна  тишина.  Усещане  за  изтръпване  премина  през  цялото  ми  тяло  подобно  на
иглички, които се забиваха в плътта ми. Последва един силен напън за повръщане. Шапиро ме стисна
още по-силно. Прехапах долната си устна и се молех гласът, който извика да не беше на Пати.

Паметта  ми  е  изтрила  останалите  думи  на  Гезел  –  затвора,  датата  на  влизане  в  затвора,
отхвърлянето на другите обвинения. Дейв продължаваше да ме стиска, докато отговаряше на съдията,
но и неговият глас беше дрезгав. Чукчето падна отново. Щрак!

Съдия Гезел слезе от платформата.  Докато се обръщах назад,  аз видях Дорнета,  чернокожата
секретарка от адвокатската кантора, която плачеше приведена. Други хора се опитваха да я успокоят;
тя беше онази, която беше извикала. После срещнах погледа на Пати, пълен с тъга, но очите й бяха
сухи. Лицето на Уендъл беше замръзнало от шока.  Братята ми продължаваха да седят с наведени
глави. Други хора стояха неподвижно. Този път нямаше бягане и боричкане на репортерите, те стояха
и пишеха  бавно.  Това  щеше да  е  ценна  новина  –  най-продължителната  присъда,  произнесена  на
виновен за Уотъргейт – но няколкото минути по-рано или по-късно съобщаване в редакцията сега
нямаха никакво значение за вестникарските заглавия в следобедните вестници.

Върнах  се  до  масата  на  обвиняемите,  за  да  взема  записките  си.  Шапиро  продължаваше  да
мърмори: „Не мога да повярвам, че това е възможно, не мога да повярвам, че това е възможно.“ Пати
дойде  пред  летящата  врата,  вървейки  бързо,  после  почти  се  затича,  опитвайки  се  както  винаги
правеше да се усмихне, въпреки че се задавяше. Докато ме прегръщаше Пати каза:„Всичко ще бъде
добре,  скъпи,  ти  ще  видиш.“  Съдебните  приставиха  ни  предоставиха  една  малка   чакалня  без
прозорци. Братята, Пати, Уендъл и аз бяхме въведени в нея, просто за да бъдем насаме за няколко
минути. Имаше малко неща за казване; нямаше нужда от думи. Изненадващо чувство на обич започна
да изпълва сърцата ни. Даже Уендъл, който преди това се въртеше от неудобство, когато попадаше в
капана на група от молещи се хора, сега изглеждаше приповдигнат, докато ние молехме Бог да ни
даде сила в този момент на болка.

Загрижеността  на  Харолд  аз  да  не  се  изпълня  с  горчивина  беше  излишна.  „Поради  някаква
странна причина даже изпитвам едно чувство на разбиране към съдия Гезел,“ казах аз спокойно. Той
ме попита: „Какво ще кажеш на репортерите отвън?“ „Най-искрено ти казва, че не знам.“ Не бях
подготвил никакво изявление и не бях сигурен, че бих могъл да го прочета, ако го бях подготвил.

„Тогава  ние  просто  ще  помолим  Светия  Дух  да  се  погрижи  за  това,“  каза  Харолд.  Докато
вървяхме надолу по дългия мраморен коридор ние можахме да видим през стъклените външни врати,
че навън има тълпа от хора – камери, прожектори и по-голяма от обичайното група от журналисти.
Придружаващите ни съдебни пристави ни предложиха да избегнем тълпата, като излезем през гаража,
но аз знаех, че сега не трябва да бягам от пресата. Редицата от микрофони, камери и разпитващите
лица по някакъв начин сега изглеждаха по-малко враждебни от преди. Чух  думите си: „Това, което се
случи днес в съдебната зала, беше волята на съда и волята на Господа – аз съм посветил живота си на
Исус Христос и мога да работя за него както в затвора, така и навън.“

Това бяха думите,  които ми бяха дадени и с тях щеше да започне един изцяло нов период в
живота ми.                                                  

Глава 20
            Затворът

Събудих се от шума на екипите на телевизионните оператори, които подреждаха оборудването си
на чакълената алея пред нашия дом. Беше 8 юли сутринта, преди началото на един период от една
година  или  повече,  в  денят  когато  аз  и  Пати  можехме  за  последен  път  да  се  наслаждаваме  на
уединението в спалнята ни и на спокойна закуска заедно. Изтрих съня от очите си, отворих предния
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прозорец на спалнята и извиках: „Няма да замина преди 14:00 часа днес. Елате тогава. Аз няма да ви
се изплъзна. Обещавам ви.“

Един  от  телевизионните  оператори  на  АВС,  който  носеше  американското  знаме,  закачено  с
топлийка на ревера си ми се усмихна широко: „Добре, г-н Колсън, ще се видим в 14:00. Пожелаваме
ви приятна сутрин.“ Екипите прибраха оборудването си и заминаха. В миналото поне няколко човека
оставаха  като окопани на местата си. Помислих си: „Каква ирония, сега, когато съм престъпник,
който отива в затвора, калените циници от пресата внезапно ми повярваха.“

Докато закусвахме, гледахме телевизионното шоу „Днес“, последната част от интервюто в три
части, което бях дал миналата седмица. Накрая Барбара Уолтърс съчувствено каза: „Тези интервюта с
г-н Колсън бяха заснети в нашето студио миналата седмица, когато той беше тук с жена си Пати, една
очарователна жена, която подкрепя много съпруга си. Понякога не се замисляме за личните трагедии,
вплетени в случващото се,  но тази сутрин се замислих за семейство Колсън.“ С поглед,  вперен в
камерата тя продължи: „Поради това аз ви казвам,  г-н Колсън,  ако сега гледате това предаване и
специално на г-жа Колсън, ние ви съчувстваме.“ Пати и аз контролирахме емоциите си, опитвайки се
да  направим тази  сутрин да  е  като  всяка  друга  сутрин,  но  състраданието  в  израза  на  лицето на
Барбара  за  един  миг  ни  свари  неподготвени.  Моята  съпруга  ме  изненада  със  силата  си  през
последните ми дни на свобода, но тя вече не беше толкова издръжлива като мен.

Греам Пърсел предложи да ни закара до Балтимор, където аз щях да се представя на властите в
затвора Форт Холабърд. Точно в уговореното време той влезе в отбивката пред нашия дом, с измъчено
и нервно изражение на лицето. Аз отдавна бях научил, че зад неговия образ на корав тексаски каубой
се  крие  сърце,  което  е  голямо  и  меко  като  узрял  пъпеш.  Заедно  с  Джъд  Бест,  който  уреди
подробностите, свързани с моето влизане в затвора,  Пати и аз се натоварихме в голямата кола на
Греам и се отправихме към пътя, където журналистите и камерите сега бяха блокирали кръстовището.

Когато въпросите на репортерите полетяха към мен, хуморът изглеждаше съвсем уместен. „Как
гледам на влизането ми в затвора?“ „Гледам като Абрахам Линкълн, който веднъж е бил намазан с
катран, по него налепили пера и го изгонили от един град. Когато го попитали дали му е харесало
това, той отговорил: „Може би това не беше направено в знак на почит, аз го възприех така  .  “ Един
репортер ме попита: „Какви книги носите със себе си?“  Аз отговорих: „Само два варианта на превод
на Библията.“ Когато беше публикувано това мое изказване, то предизвика потоп от Библии, които
получих по пощата и по-късно ги раздадох на другите затворници. Разговорът ми с репортерите беше
изпълнен с добронамерен хумор - беше изчезнало озлоблението от миналите ни сблъсъци.

Греам, нервиран от тълпата и от глутницата коли, които сега ни преследваха като кучета, подкара
бързо колата си по тясната улица „Белантри лейн“ със 100 км/час докато стигнахме до Шосе 123,
много натоварена пътна артерия в посока изток-запад през МакЛейн. Цялата тази сцена едва ли беше
време за веселие, но ние се кикотехме, когато си представяхме заглавието в утрешния вестник: „На
път  за  затвора  Колсън  участва  в  групова  катастрофа  на  9  коли.“  Мисля,  че  това  се  нарича
„погребален“ хумор.

Доколкото можеха, правителствените служители се опитваха да поддържат аурата на секретност
за  Форт  Холабърд,  наричайки  го  „затвор  в  областта  Балтимор-Вашингтон  за  свидетели  на
правителството.“  Тъй  като  много  от  затворниците  държани  там  бяха  хора  от  организираната
престъпност, които се бяха съгласили да свидетелстват против лидери от престъпния свят, нуждата от
сигурно и тайно място за тяхното скриване беше от особена важност. Беше решено Холабърд да е
временен затвор за всички затворници, свързани с Уотъргейт, които щяха да свидетелстват по време
на предстоящите съдебни процеси. 

Четирима федерални съдебни охранители се срещнаха с нас в един мотел в центъра на Балтимор,
където имаше един финален момент на бъркотия, правене на снимки от телевизионните оператори,
които бяха пътували след нас, сбогуване с Пати и с двама мои приятели. Тъй като вече официално бях
федерален затворник, аз бях напъхан в една черна кола, която тръгна по неприветливите странични
улици, мина под един железопътен мост и стигна до някогашните горди врати на почти изоставената
военна база Холабърд. Докато пътувахме вътре в затвора, аз си спомних за призрачен град от един
стар холивудски уестърн. Сгради от червени тухли в стил от Първата световна война бяха смесени със
зелени  дървени  бараки  от  Втората  световна  война.  Огромната  база  бавно  се  рушеше,  върху
прозорците  бяха  заковани  дървени  плоскости,  висока  трева  и  храсти  обграждаха  повечето  от
постройките,  включително  и  редицата  от  внушителни  стари  домове,  които  някога  са  оформяли
„Офицерската улица.“ Улиците бяха празни.

Колата ни спря пред една от зелените сгради, която се различаваше от другите по две неща.
Около нея имаше ограда от телена мрежа с височина 3 метра, в горния край на която имаше нишки от
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бодлива тел. Тя беше един остров на живот в иначе изоставената военна база. От една караулна будка
излязоха двама набити мъже с пистолети на колана си и отидоха да отключат високата врата. Между
оградата и затворническото помещение имаше една малка 6-метрова зона, покрита с трева. Спомних
си думите на Кро: „Тази ограда става все по-близо и по-близо.“ Слязохме от колата, минахме пеша
през вратата, която се затръшна зад мен. Дейв Шапиро винаги наричаше затвора с думата  „slammer“.
(Коментар:  произлиза  от думата „slam“ –  затръшвам.  Д.Пр.)  Чак сега разбрах защо използваше това име.
Бараките в армейски стил бяха толкова потискащи отвътре, каквито изглеждаха и отвън. Боята се
лющеше от стените, тръбите за парното отопление минаваха по един дълъг коридор и стигаха до
средната част на сградата, която се осветяваше само от електрически крушки, които висяха на всеки 9
метра  от  тавана.  В  лявата  страна  имаше  малка  трапезария,  непосредствено  зад  една  проядена
мрежеста врата.

Главният заместник-началник ме въведе в Контролната Стая:  Остъклен кабинет в  центъра на
коридора на първия етаж. Започна процедурата: още отпечатъци от пръстите, снимки с фотоапарат
„Полароид,“ проверка на багажа ми и на личните ми вещи, разсъбличане гол за проверка за наркотици
и контрабанда и после -  попълване на безкрайни формуляри. Заместникът ме попита: „Кой е вашият
номер.  „Аз  нямам  номер.“  „Как  така  нямате  номер?  Всеки  федерален  затворник  има  номер.“
„Господине, може би се предполага, че вие ще ми дадете този номер.“ „Тези хора във Вашингтон,“
измърмори заместникът. „Не знаят ли какво учреждение ръководя аз тук?“ 

Тогава  направих  грешката  да  попитам:  „Аз  не  знам.  Можете  ли  да  ми кажете  нещо за  това
място?“ „Не! Важното нещо, което трябва да запомните е, че вие не помните нищо. Никой не знае, че
това място съществува. Тук вие ще срещнете някои много необичайни хора. Не обсъждайте с тях
защо сте попаднали тук и не ги питайте защо те са попаднали тук. Когато излезете от тук, забравете,
че въобще сте ги срещали. Вие ще ги знаете единствено по първото им име. Подчинявайте се на
правилата и се занимавайте единствено със себе си.“

След  това  бях  изпратен  при  Джо,  мургав  мъж  с  рошава  черна  коса,  който  говореше  лошо
английски. (Бележка на редактора: Тук и на всяко друго място, за да бъдат предпазени хората, за които са
разказва в този текст, имената им са променени, освен в случаите, когато хората са позволили да бъдат
използвани истинските им имена.)  Той ме отведе  до моята стая -  кабинка с  размери 2,70 х 3,60 м,
забутана  под корниза  на покрива  на втория етаж,  обзаведена с  легло от явор,  очукан гардероб и
дървено бюро. Плотът на бюрото беше надраскан с графити от поколенията, които бяха минали през
тази стая – от млади армейски лейтенанти до федерални затворници. Температурата вътре беше над
30° C. Балтимор се намираше в хватката на най-горещата вълна на годината. 

Когато други затворници минаваха покрай нас, Джо ме запознаваше с тях. Пийт, млад италианец
ми каза, че и той е бил в морската пехота; Анжи, отзивчив и сърдечен мъж, беше от Нюйоркската
„Малка  Италия.“  научих,  че  Пийт  и  Анжи  са  бивши  членове  на  голяма  наркотрафикантска
групировка. Казаха ми, че други двама млади мъже, Еди и Джими били държани отделно от другите,
поради това, че се били бивши полицаи от Балтимор. Бившите полицаи и гангстери, поставени в една
и съща малка сграда създаваха една странна смес.

Там беше Майк, мускулест звяр с дълга, развяваща се руса коса и невъзможен да не се разпознае
бостънски акцент. Имаше и други представители на различни националности: италианци, кубинци,
французи, сред които имаше един, чието космато тяло беше татуирано от главата до петите. Когато
попитах Джо как да заключвам вратата на стаята си, той избухна в смях: „Тук няма заключалки; тук
всички  сме  едно  щастливо  семейство.“  Добре,  че  не  бях  гледал  филма  „Кръстникът,“  иначе
употребената от него дума „семейство“ още повече щеше да ме разтревожи.

В  Холабърд  имаше  един  мъж,  когото  познавах  преди  –  Херб  Калмбач,  личният  адвокат  на
президента, който беше влязъл в затвора една седмица преди мен и подобно на мен очакваше своя ред
за да свидетелства по време на изслушванията по повод импийчмънта. Джо ми показа неговата стая.
Когато надникнах вътре, Херб, висок, изискан и красив мъж на възраст над 50 години, скочи от стола
си. „Радвам се да те видя! Не тук, разбира се, но е толкова прекрасно да поздравя един стар приятел.“
това беше подновяване на приятелство, което щеше да стане важно и за двама ни. 

Отнесох се сериозно към предупреждението на заместник началника и потиснах любопитството
си  за  другите  затворници.  Тъй  като  липсваха  условия  да  занимания,  времето  се  влачеше  бавно.
Горещината  беше потискаща.  Започнах да  разбирам защо Кро  беше превърнал себе  си  в  остров.
Джими, младият бивш полицай, който беше в затвора заради вземането на подкуп, ми помагаше да
преодолявам потиснатостта със своето говорене, особено по време на храненето. Една вечер по време
на вечеря малкият Пийт беше доста шумен и пискливият му глас се чуваше в стаята,  в която се
намираха 20  затворници.  Джими ми прошепна:  „Бъди внимателен с  него;  от  време на време той
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„излиза от релсите“; той беше един от главатарите на наркоразпространението в Ню Йорк.“ „Това
малко момченце?“, попитах недоверчиво аз. Джими ми отговори: „Това малко момченце е един от
босовете. Казват, че неговото свидетелстване ще вкара 100 човека в затвора. Дръж се далече от него.
Без въобще да се замисли, той ще забие един от тези ножове в корема ти.“ Джими кимна към един от
големите ножове за рязане на хляб в средата на масата, който блестеше, отразявайки залязващото
слънце. Джими посочи към Майк: „Той беше един от техните „главорези,“ нали разбираш?“ 

„Този ли мъж, който винаги мълчи? Грамадният мъж от Бостън?“ Седнал в отсрещната страна на
стаята, Майк безизразно ядеше, а погледът му беше студен и стоманен твърд. Джим продължи: „Аз си
мислех,  че ти знаеш всичко за Майк. Ти си от Бостън, нали? Голяма борба е имало,  когато са го
хванали. Казват, че той е убил 28 човека.“ Погледнах невярващо Джими: „Хора – 28 човека?“ „Нали
знаеш, че това е работата на главореза – да убива хора.“ Тонът в гласа на Джими показваше, че аз не
знаех това. С усилие успях на потисна усмивката си. Главорезът и томахавката на Никсън (Коментар:

това е едно от имената, с което пресата е наричала Колсън.  Д.Пр.) - какво вариететно представление бихме
могли да направим двамата с Майк! Ставайки отново сериозен аз попитах:  „Защо човек,  който е
извършил  28  убийства,  все  още  е  жив?“  Джими сви  рамене:  „Властите  го  държат  тук,  за  да  го
предпазят. За тях той е по-ценен жив, отколкото мъртъв.“ Докато се опитвах да не гледам към Майк,
аз започнах да мечтая за килия, която се заключва.

Тъй като дните минаваха бавно, посещенията на Пати и на моите братята подсилваха вярата ми,
въпреки че условията за посещенията бяха мъчителни и ограничаващи. Те бяха особено жестоки за
мен и Пати – дългите дни на раздяла бяха прекъсвани от няколко часа от престорена нормалност и
през това време едното ни око постоянно гледаше часовника, а после идваше болката от раздялата. Но
въпреки това, бавно, с течение на месеците нашите разговори за вярата станаха по-съдържателни.
Напредвахме в разбирането на Библията, но аз продължавах да се въздържам да я каня да се моли
заедно с мен.

Веднъж в края на юли, след едно напрегнато посещение, Пати ми написа писмо: „Скъпи, молих
се  за  двама  ни  през  по-голямата  част  от  времето  докато  се  връщах  към  дома  и  мисля,  че  ще  е
прекрасно,  ако отсега нататък ние се молим заедно,  преди вечер да се  разделим...“ Получих това
писмо  на  следващия ден  и  ми се  искаше  да  крещя от  радост!  През  цялата  нощ след  това  имах
вълнуващото усещане, че се осъществява една от най-скъпите ми мечти. От този ден нататък двамата
си държахме за ръце и се молехме заедно всеки път, когато тя ме посещаваше, независимо от това
дали бяхме сами или около нас  имаше други хора.  Това  духовно общуване ни поддържаше през
тежките дни, които ни предстояха.

От много месеци напускането на президентския пост от Никсън беше неизбежно. Човекът, който
3  години  по-рано  стоеше  в  един  горещ  и  задушен  училищен  физкултурен  салон  и  казваше  със
страстен глас: „Не е грешка човек да загуби,    грешка е престане да се бори  ,“ води дълга и самотна
борба със самия себе си. Това беше същият човек, който една вечер през юли 1973 размишляваше
тихо, дали няма да е по-добре за държавата ни, „ако аз напусна президентството,“ а няколко месеца
по-късно каза „може би Америка иска един прекрасен и чист Джери Форд.“ (Коментар: Тогава Джералд
Форд е бил вицепрезидент и според Конституцията той е станал президент, след оставката на президента Никсън .
Д.Пр.) Но истинският Никсън беше мъжът във физкултурния салон; онзи, който не беше способен да
застави себе си да престане да прави каквото и да е.

За мен неговата оставка не беше акт на отказване. Той беше изведен внимателно от кабинета си,
когато всички освен членовете на семейството му и двама твърдоглави помощници, Кен Клоусън и
Роуз Уудс (Коментар: Които са били съответно говорител и секретарка на Никсън. Д.Пр.), оцениха, че създалата
се обстановка изисква това да бъде направено. Александър Хейг, шефа на персонала на Белия дом ми
каза през януари 1974: „Ако импийчмънта е неизбежен, тогава е по-добре да си заминем мирно. Не
трябва да сваляме цялото правителство заедно с нас.“ Хейг се беше подготвил месеци преди това, той
се надяваше на чудо, но подготвяше себе си за денят, който най-накрая дойде в месец август.

Когато Никсън обяви оставката си, политиците един след друг гордо обявяваха: „Системата се
задейства  и  свърши  работата.“  Но  аз  не  съм  толкова  сигурен.  Накрая  официалните  държавни
институции  бяха  безсилни  да  вземат  решения,  в  продължение  на  месеци  в  Сената  се  водеха
заплашителни дебати и пазарлъци,  съдилищата бяха задръстени и спънати,  президентството беше
грохнало.  Според мен никое  друго американско правителство не се  е  намирало в такава огромна
опасност,  даже  когато  Капитолия  е  бил  заплашен  от  силите  на  ген.  Лий,  които  са  напредвали,
пресичайки реката Потомак. (Коментар: Критичен епизод от Гражданската война в САЩ, когато през юли 1863 се
е състояло решаващото и много кръвопролитно сражение при Гетисбърг между армията на силите на Обединената
армия (на северноамериканските щати, които са искали отмяната на робството) и армията Конфедерацията на южните
щати,  водена от ген.  Лий,  която претърпяла  поражение и това до  голяма степен  предопределило  крайния изход от
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Гражданската война.  За американците битката при Гетисбърг е подобна на сражението на връх Шипка по време на
Руско-турската война през 1877-78.Д.Пр).

Докато цялото правителство се  носеше безцелно по течението,  един четиризвезден армейски
генерал прекарваше последните дни от президенството на Никсън, поемайки почти пълния контрол
над  правителствената  машина,  преговаряше  с  наследника  на  своя  шеф,  молеше  Пентагона  да  не
обръща никакво внимание  на заповедите,  които получаваше от своя  определен от  Конституцията
командир и в  последните часове работеше срамежливо зад сцената с цел секретарят на Сената и
лидерите на Конгреса са  съумеят  да  убедят  президента  да  се  оттегли.  В други държави подобни
ситуации са довеждали положението до кървава борба за властта. За щастие на САЩ, генерал Хейг е
отговорен и почтен човек.

Случи се така, че г-н Никсън, изтощен от своите последни отчаяни конвулсии, до самия край се
оказа неспособен за разпознае лъжата, с която беше живял, нито апокалиптичните сили, които беше
задействал. Собствените му представи за великото добро, което се беше опитвал да постигне, пречеха
на разума му да види прегрешенията на някои хора от неговия персонал, които той вярваше, че са
незначителни. После, подобно на човек, който се е вкопчил в скала в необмисленото си бързане и сега
виси  над  бездната  и  силите  му  го  напускат,  той  за  последен  път  вдиша  глътка  въздух,  отпуска
желязната си хватка и пада безпомощно долу в пенещите се вълни.

При първото му встъпване в длъжност като президент, ръката на Ричард Никсън се отпуснала на
страници на семейната Библия на семейството му, която била отворена на книгата Исая и на стихът,
който той бил избрал като водач за неговото миролюбиво президентство: „И от мечовете си те ще
изковат рала“ (Исая 2:4 – мой превод ). Трагедия е, че нито той, нито онези от нас, които му служиха,
не  можаха  да  видят  следното  предупреждение,  което  е  написано  само  седем  стиха  по-нататък:
„Гордият изглед на човека ще бъде унижен, а високомерието на човека ще бъде смирено“ (Исая 2:11
– мой превод). Всички ние се провалихме. 

В онези безжалостни дни през месец август изглеждаше неуместно да се разсъждава, дали г-н
Никсън беше източникът на злото или беше негова жертва. Благоприличието и достойнството, с което
той  подаде  оставката  си  беше  подходящо  свидетелство  за  неговите  благородни  представи  за
президентството и за онази страна от характера на г-н Никсън, от която аз толкова се възхищавах.

Това, че оставката беше нужна, не я направи по-малко ужасна, особено когато човек наблюдава
това на екрана на малък телевизор, затворен зад ограда от бодлива тел в един импровизиран затвор.
Вярвам,  че Божията ръка се  беше намесила в  тези финални дни,  защото капризите на историята
можеха  да  поставят  някой  друг  човек,  не  толкова  благороден  като  генерал  Хейг,  който  щеше  да
постигне  далеч не  толкова  благоприятни резултати.  Не  се  нуждаех от  по-нагледна  демонстрация,
отколкото тази, която е в сърцата на  хората, които за добро или лошо променят курса на човешката
история  , а тази промяна не се извършва от създадените от човека органи на правителството  .

Въпреки, че сърцето ме болеше за президента в този момент на изпитание, онези от нас, които му
бяха служили, преминавахме през своето собствено конкретно страдание. Много месеци по-рано той
ми беше казал: „Ще дойде ден, когато аз ще избърша плочата и ще я почистя.“ Знаех какво искаше да
ми каже с тези думи: командирът не изоставя бойците си в битката. Когато си възвърне позицията,
той ще помилва сътрудниците си, които бяха изпратени в затвора заради престъпленията в Уотъргейт.
Надеждите  ни  бяха  разбити,  когато  за  последен  път  хеликоптерът  на  Никсън  излетя  от  Южната
поляна.  Нито дума не беше казана за онези, чиито престъпления бяха извършени не заради лична
изгода  ,   а за негова защита  . Аз бях подготвен да излежа до край присъдата си и бях взел със себе си
лекарствата си,  но има специално мъчение да виждаш как свободата се поклаща пред очите ти и
после изчезва. 

След  потресаващото съобщение  на  президента  Форд от  8  септември,  че  той дарява  пълно и
безусловно помилване на г-н Никсън се появиха слухове, се след това ще бъдем помилвани и ние. Два
дни след това секретарят на Форд за връзки с пресата обяви, че се проучва пълното помилване на
всички, които са били осъдени. Помилването на Никсън предизвика друго брожение в обществото,
напомнящо  на  брожението  след  уволнението  на  Специалния  прокурор  Кокс,  който  в  началото
разследваше случая Уотъргейт. Едно специално допитване до общественото мнение на телевизията
NBC  показа,  че  66 % от хората не одобряват  постъпката на Форд.  Духовете  ни бяха съкрушени.
Следващото допитване показа, че сега повече от 50% от хората одобряват нашето освобождаване. Ние
се обнадеждихме. 

Никога през живота си Пати не беше давала интервю по телевизията, но тя смело се съгласи да
участва в предаването „Днес“ от мое име. Темата за помилването беше възбудила цялата ни страна.
Обаждаха се приятели от пресата за да ми кажат, че до часове решението ще бъде взето и ние ще
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бъдем освободени. Фоторепортерите бяха обсадили денонощно нашия дом за да направят снимки на
тържествуващото  ми  завръщане  у  дома.  Но  политическото  противопоставяне  заплашваше
едномесечното президентство на  Форд и той обяви,  че други помилвания няма да има.  Хората  в
затвора ще си останат там, съдебното дирене за Уотъргейт щеше да продължи. Президентът Форд не
успя да постави Уотъргейт зад себе си. 

Този цикъл „нагоре-надолу“ беше особено тежък за  Пати и съпругите на другите осъдени за
Уотъргейт – въодушевление, големи надежди, тревоги и после – смазващо разочарование. Когато се
намирах в дълбините на моето отчаяние, следните думи, които бях пречил някъде, изглежда че се
отнасяха точно за мен: „Колкото по-тъмна ни се струва, че е обстановката около нас, колкото по-
голямо е отчаянието ни в нашия временен земен живот,   толкова по-силна ще е светлината, с която  
Бог ще ни осиява и толкова повече ще усещаме силата на Светия Дух вътре в нас.“

Това  беше  друго  указание  за  силата  на  Светия  Дух.  Аз  знаех  малко  за  тази  трета  част  от
Троицата, но бях започнал да усещам една дълбока нужда от тази сила. Дали Светия Дух идваше,
когато в моменти на голяма безпомощност аз виках към Бога, за да ми помогне? Понякога усещах в
себе си истинско неспокойствие след решението, което бях взел, когато с Пати бяхме на почивка на
крайбрежието в Мейн. Дали това означава, че Духът вече работи в мен? Или това беше някакво ново
преживяване,  към  което  трябваше  да  се  стремя?  Нуждата  ми  за  специална  вътрешна  сила  беше
подсилвана от самотата,  от ежедневните ми притеснителни срещи с членовете на организираната
престъпност  и  от  чувството на  отчаяние  за  моето бъдеще.  Заплахата  от  физическо  нападение  от
страна на друг затворник постоянно ме придружаваше.

Една вечер закъснях да си легна, защото подготвях текста на свидетелстването ми, което беше
насрочено за следващия ден. Беше почти 1:00 през нощта, когато си легнах, след като бях затворил
плътно щорите на прозореца, за да не влиза светлината от външните прожектори, които през цялата
нощ осветяваха двора. Тогава чух шум от външната страна на моята врата. Когато наострих слуха си в
тъмнината,  чух  как  дръжката  на  вратата  започна  бавно  да  се  върти.  Сърцето  ми  се  разтуптя.
Среднощно нападение? Спомням си, че си казах: „Мили Господи, спаси ме от това или поне ми дай
нещо,  с  което  да  се  бия.“  Протегнах  ръката  си  под  леглото.  Пати  ми  беше  купила  една  малка
пластмасова нощна лампа, която тежеше не повече от половин килограм, за да мога да чета нощем. Тя
беше изцяло неподходяща като оръжие, но като бъдеше хвърлена, тя щеше да изненада моя нападател,
да вдигне шум и да накара охраната да дойде. Вратата бавно се отвори и сега можех да видя силуета
на фона на слабата светлина, която проникваше отвън. Аз не сънувах; сърцето ми туптеше силно и
изпращаше адреналин в кръвта ми. Беше време за вземане на решение. Да извикам за помощ? Или да
скоча внезапно срещу него? Или да хвърля лампата? Фигурата влезе в стаята ми, спря се за миг, а
после погледна към леглото ми. Аз скочих, грабнах лампата и извиках: „Кой е?“ Силуетът буквално се
срина пред очите ми. „О, не!“, простена той. „Съжалявам!“ Светнах лампата и там, блед и треперещ,
стоеше един от охранителите на затвора. Между своите дълбоки и изплашени поемания на въздух той
се  опитваше  отчаяно  да  се  извини.  Аз  го  бях  изплашил  много  повече,  отколкото  той  ме  беше
изплашил. Сигурно в главата му беше минала мисълта: „Ами ако бях попаднал на Майк?“ Той ми
обясни, че бил нощна смяна и мислейки си, че моята стая е празна, се опитвал да намери свободно
легло, за да подремне. Прокраднал се тайно, за да не бъде забелязан от своя началник. Разказана с
хумор, тази случка се превърна в добра история за хората от престъпния свят, които гледаха към мен.
Помислих си, че една малка лъжа е допустима и обрисувах себе си като смел човек, който е готов да
нанесе смъртоносен удар на неканения гост. 

Чрез един човек от охраната на затвора научихме, че Джон Дийн ще бъде изпратен при нас в
Холабърд. Уотъргейт беше превърнал Джон и мен в най-големи врагове: Джон беше обвинителят на
президента, а аз – неговия защитник. През първите дни от изслушванията в комисията Ървин аз се
разгневявах само от споменаването на неговото име.  Дали все още продължавах да имам същото
чувство към него? Въпреки, че се борех с предупреждението на Христос не само да прощавам, но и да
обичам враговете си,  гневът все още изглежда,  че живееше в мен.  Не ми беше  много трудно да
изпълня изискването да прощавам. Всъщност дълбоко вътре в себе си аз се възхищавах от смелостта
на Джон да се изправи против страхотната власт на президентството. Но да започна да обичам Джон –
това не беше толкова лесно. Той пристигна една вечер след като се стъмни. Бях в столовата, когато
Джон влезе, заобиколен от 5 охранители. За да предпазят своя най-важен свидетел, прокурорите по
делото Уотъргейт бяха издали специални разпореждания,  според които Дийн не трябваше да има
никакъв контакт с другите затворници в Холабърд, че той трябва да държан в изолация, затворен в
своята стая през цялото време, с 24-часова охрана отвън пред вратата му. Младият Пийт се засмя: „Те
не могат да го държат затворен по цял ден сам. Той ще полудее.“
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Тази мисъл разруши последната бариера в отношението ми към Джон. Късно същата вечер Дийн
дойде в кухнята с един човек от охраната, който носеше пистолет. Аз нахлух в кухнята, протегнах
ръката си и казах: „Джон, каквото и да се е случило в миналото, нека да го забравим. Ако има някакъв
начин да ти помогна, кажи ми.“ Джон беше толкова стъписан, колкото и охранителят, и едва успя да
отговори заеквайки: „Чък, наистина оценявам това. Често, наистина го оценявам.“ Охранителят бързо
ни раздели, но в този кратък момент бяха изцелени някои стари наранявания. Джон и аз започнахме
да прекарваме известно време заедно, когато можехме да убедим един приятелски настроен охранител
да се прави, че не забелязва това. Ние не разговаряхме за съдебното дело или за това, което беше
направено  в  миналото,  а  за  живота  си  и  за  бъдещето.  Той  ми  каза,  че  когато  бил  зрелостник  в
гимназията, работил върху един проект за съвременен превод на Библията и я бил прочел цялата.
Нещо повече, неговата вяра в Бога беше подсилвана от сегашните му бурни преживявания. Това беше
началото на нови взаимоотношения.

В един понеделник сутринта с изненада видях, че Пати седеше в чакалнята. На посетителите
никога не им се позволяваше да влизат в зоната на затворниците преди 16:00. Изпълненият й с мъка
поглед ми подсказа какво се беше случило и аз я попитах: „Заради тате, нали?“ „Да, Чък, но той си
отиде много спокойно – тази сутрин.“ Прегърнах я силно, борейки се да не дам външен израз на
чувствата си. Тя знаеше колко близка беше връзката между баща ми и мен. Стотици мисли прелитаха
в мозъка ми в този миг. Скръб, че той беше умрял; благодарност, че това беше станало спокойно и
безболезнено.  Спомени  от  последния  път,  когато  го  видях,  когато  той  беше  в  болницата  и  ние
разговаряхме за намерението ми да пледирам „виновен“ в съдебната зала. Загриженост за мама, която
сега оставаше съвсем сама. Но над всичко това имаше едно дълбоко разкаяние, че моят баща си беше
отишъл от този свят, знаейки, че единственият му син е в затвора.  Колко рязък е контрастът с онзи
момент на гордост, когато той слушаше, как президентът хвали своя Специален съветник. 

Той умрял в ръцете на мама, когато те си опаковали багажа – в нарушение на заповедите на
лекарите – за да дойдат да ме посетят в затвора. Шокът от това, което се беше случило с мен беше по-
тежък товар от онова, което отслабналото му сърце можеше да понесе. Телефонните разговори между
Вашингтон и Холабърд ми съобщаваха, че молбата ми да отида на погребението се придвижва нагоре-
надолу по бюрократичната стълба. Късно следобед на същия ден  Вашингтон отхвърли молбата ми.
Оказа  се,  че  смъртта  на  бащата  не  е  достатъчна  причина  и  е  „неподходящо“  на  един  затворник
поради Уотъргейт да му бъде позволено да присъства на погребението. Позволиха ми да отида на
погребението,  само ако то се извършеше в тесен семеен кръг и охраната ме придружава. Предписаха
ми двама охранители и всичко това щеше да се извърши за моя сметка. Един от охранителите пътува с
Пати  и  мен  със  самолет  до  Бостън.  На  летището  в  Бостън  на  самолета  се  качиха  двама
широкоплещести мъже и ме съпроводиха до една кола, която ни очакваше. През следващите няколко
дни тези мъже бяха с нас навсякъде, спяха в нашия хол, наблюдаваха ни когато се хранехме и по
някакъв начин споделяха тъгата ни. 

През това време, докато размишлявах за начинът, по който баща ми беше повлиял върху моя
живот, аз научих още повече неща за него. Аз се тревожех как той ще ме види в затвора и се страхувах
от удара върху неговата чувствителна природа. За моя изненада открих, че той беше проявил голям
интерес към реформата в затворите в края на 1930-те, докато работел по 12 часа ежедневно, за да
запази работата си и освен това довършил образованието си в  гимназията.  Сред документите му
имаше вълнуващи писма, които той беше писал до губернатора на щата от името на хората, които са
били изпратени в затвора заради малки нарушения. В някои случаи той успявал да постигне промяна
на присъдите им. Бях озадачен, когато научих, че той е бил отговорен за планът, чрез който в много
затвори  били  сформирани  дебатиращи  групи.  Той  бил  активен  участник  в  реформирането  на
затворническата  администрация.  Докато  четях  документите  му,  мислите  ми  се  насочиха  към
бъдещето. Със сигурност аз имах всяко основание да продължа тази част от работата му, за която
поради някаква странна причина ние никога не бяхме разговаряли, докато той беше жив.

Трагедията помогна на мама и на мен да станем по-близки, докато работехме над подробностите
за погребението и планирахме нейното бъдеще. Погребението се извърши в Епископалната църква
„Свети Йоан“ в Уинтроп, същата църква в която бяха кръстени баща ми, сестра му и брат му. Малката
църква беше малко парченце от Нова Англия – с елегантни витражни прозорци, със стени от дялани
камъни, с кафяви дървени плочки на покрива и със застарял външен вид, гледаща към   морския бряг.
Тя беше забутана встрани, на една тясна улица в старата част на града,  сред къщи на 2-3 етажа.
Двамата  с  мама се  помолихме заедно пред  ковчега  на  баща ми.  В него  поставих  масонската  му
престилка и американското знаме, което той ежедневно издигаше сутрин пред своя дом и снемаше
при залеза на слънцето. След края на службата мама, Пати и аз застанахме края гроба, придружени от
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няколко близки приятели и двамата охранители. Наблюдавахме мълчаливо спускането на ковчега в
гроба, от който се виждаше гимназията, в която той се беше обучавал и бейзболното игрище, което
беше посещавал като младеж. Нежният бриз носеше свеж солен дъх от близкото море, което беше
голяма част както от неговия, така и от моя живот. Най-близкият ми приятел, който бях имал, си беше
заминал и аз вярвах - за да се настани в „стая в къщата на Господа.“ 

Същата вечер аз се върнах в затвора, размишлявайки над това, което е имал предвид апостол
Павел,  когато  е  предупреждавал  учениците  да  се  противопоставят  на  отчаянието:  „През  много
изпитания трябва да влезем в Божието царство“ (Деян.14:22 – мой превод). Чувствах, че тези думи
се отнасят точно за мен. Любимият ми баща си беше отишъл; човекът, когото почти боготворях в
продължение на 4 години, беше принуден да си подаде оставката; а на мен ми предстоеше да бъда
изпратен в един много по-строг затвор в Алабама.

Би трябвало да се чувствам напълно нещастен, но въпреки това в духът ми имаше изненадваща
светлина. Пати и аз бяхме много по-близки от всякога, Джон Дийн и аз се сдобрихме и аз усещах, че
по някакъв начин Господ имаше план за моя живот, който той постепенно щеше да разкрива пред мен.

Глава 21

   Не се намесвай!

Преместването ми от Форт Холабърт в затворническия лагер в военновъздушната база Максуел
премина гладко. Двамата охранители и аз бяхме посрещнати на летището Монтгомери от един местен
охранител. Задишах по-свободно, когато се качих на задната седалка на колата му и той не направи
усилие  да  ми  постави  белезници  –  една  болезнена  и  зверска  процедура,  която  затворниците
изтърпяват,  когато  пътуват.  Пътувахме през  военновъздушната  база  Монтгомери,  минахме покрай
няколко голф-игрища и една запустяла  гориста  местност  и се  изкачихме до една група  от ниски
сгради  с  хоросанова  замазка.  На  една  голяма  табела  с  бели  букви  беше  написано:  „Федерален
затворнически лагер.“

Отвън  затворът  създаваше  впечатление  за  приветливост  с  привлекателните  си  насаждения,
розовите храсти и високите сенчести дървета. Вътре в административната сграда охранители в сини
униформи със строго изражение ме поеха, преведоха ме през две черни стоманени врати, на всяка от
които  имаше  по  един  малък  квадратен  отвор,  покрит  със  стоманена  решетка.  Бързият  ми  оглед
отвътре откри празни тъмни килии с голи стени, в които имаше нар и тоалетна. Това беше „дупката,“
за която ми бяха разказали, в която затворниците бяха напъхвани, с цел да бъдат дисциплинирани.
Усещането за привлекателност изчезна. Стигнахме до една безинтересна приемна стая без прозорци,
която се намираше в съседство с „дупката.“ В единият й ъгъл имаше душ; всички новопристигнали
затворници бяха събличани голи, за да се предотврати  внасянето в затвора на въшки, който толкова
често донасяха от местните затвори. В другият ъгъл имаше един фотоапарат „Полароид.“ Направиха
ми нови затворнически снимки и ми взеха  още пръстови отпечатъци.  От другата  страна на  едно
дървено гише беше застанал един сърдечен и усмихващ се човек,  служителят по обличането,  г-н
Блевен.

„Съблечете се!“, заповяда той. Внасянето на наркотици в затвора беше неистово и затворниците
имаха сръчността да крият наркотика и в най-тъмните процепи в телата си. Блевен започна с огледа на
всяка част от облеклото ми и на всяка лична вещ,  която носех със себе си.  „Това заминава,  това
заминава – това – това,“ казваше той, изброявайки нещата, които щяха да бъдат изпратени обратно у
дома. „Не,“ каза той, след един миг на обмисляне, гледайки един чифт мои шорти. „Вие не можете да
ги внесете, можете да ги внесете, само ако тук не можем да намерим подходящи за вас.“ Списъкът
беше дълъг две страници. После дойде ред на портфейла ми, на всичките ми карти за самоличност и
правоспособност, снимките на Пати и на децата - колко мразех да се разделя с моята самоличност!
„Всички  бижута  задължително  трябва  да  бъдат  премахнати,“  каза  Блевен  почти  извинявайки  се,
гледайки класическия ми пръстен. „Аз го нося като брачен пръстен и не съм сигурен, дали ще мога да
го извадя,“ протестирах аз. Пати ми го беше подарила. „Съжалявам. Такива са правилата. Трябва да го
взема.“ Не му предложих да вземе сребърното кръстче и гълъба, които висяха на една верижка на
врата ми, а и той не ги поиска. „Пробвайте тези.“ Блевен ми хвърли един чифт доста износени долни
гащи, на предната страна на които беше извезана поредица от цифри. Опитах се да не мисля колко
мъже преди мен са носили тези гащи и бях толкова радостен, че не споменах нито дума за това, че
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шортите ми бяха твърде тесни. След това получих доста протрити чорапи, носна кърпа и накрая един
комплект от неподходящи за моя ръст работни дрехи с бледо шоколадов цвят. Така завърши първата
крачка от процеса на преднамереното ми лишаване от самоличност. Предстоеше ми да направя още
много такива крачки.

„Колсън, елате тук,“ ми заповяда един глас от залата и аз бях въведен в Контролната зала, от
която могат ба бъдат наблюдавани всички ъгълчета на затвора с един поглед през прозорците с дебели
стъкла,  издадени навън като на оръдейна кула.  Сега се наложи да чакам да ми бъдат определени
нещата,  които  от  тук  нататък  щяха  да  управляват  ежедневния  ми  живот:  Спалня  G  и  моят
затворнически номер 23226. Дежурният пазач, огромен мъж на име Пратер беше зает с крещенето на
заповеди пред микрофона на вътрешната оповестителна система в лагера.

За  един  миг  имах  възможността  да  огледам  през  прозорците  двора  на  затвора.  Различни
затревени пространства бяха оградени с бетонни алеи и с два реда едноетажни спални помещения. В
далечният край имаше трапезария. Двеста и петдесет човека живееха тук, но наблюдаването им през
прозореца  приличаше  на  гледането  на  ням  филм  на  забавена  скорост.  Приличащи  на  пръчици
фигурки на мъже с приведени рамене се влачеха безцелно и бавно по двора; други се бяха подпрели
на стените  на сградите,  а  няколко човека  седяха на малки групички на пейките.  Изглеждаше,  че
фигурките просто постоянно плуват много бавно. Скоро научих, че в затвора никой не върви бързо.
Не само всички униформи бяха с един и същ бозаво-кафяв цвят; такова беше и изражението на лицата
на затворниците. Нещо странно имаше тук. Тогава се досетих – никой не се усмихваше. Въпреки че
беше ясен ден, всичко изглеждаше така, все едно че  в двора на затвора нямаше слънчева светлина.
Всички  цветове,  подобно  на  израженията  на  лицата  на  хората,  бяха  смесени  в  един  песъчлив
неопределен цвят. Гърмящият глас на Платер разцепи зловещата тишина. Той рязко каза: „Колсън,
напиши адреса си на този пакет,“ обръщайки се в стола си, за да посочи към моя куфар, който сега
беше опакован в кафява амбалажна хартия и лежеше на пода зад мен. Клекнах до пакета, написах
грижливо името на Пати и нашия адрес, опитвайки се да не мисля за нея или за нашия дом. 

Той каза: „Колсън, ти ще бъдеш добре тук. Само приеми съвета ми. Мисли си само за това, което
виждаш тук. Времето ще измине бързо, ако правиш това; ако си мислиш за дома или за нещата, които
са извън затвора, това място ще се превърне в ад.“ Успях само  да кимна с глава, докато ме обхвана
хладна вълна. Съветът на Пратер, който е стандартен за новопристигналите затворници, беше дошъл
до мен по различен начин от Бъд Кро. Не мисли. Приспособявай се. Изгради остров около себе си. Но
аз си помислих: „Не, благодаря, г-н Пратер. Разумът ми ще остане жив.“

Вървейки  по  двора  на  затвора  аз  усетих,  че  предварителната  информация  за  моята  лична
замесеност  с  Уотъргейт  ме  беше  изпреварила.  Когато  минавах  покрай  малки  групи  затворници,
разговорът спираше и мъжете гледаха към мен. Половинчатите ми опити да се усмихна към лицата,
край които минавах, бяха посрещани с подозрителни погледи. Налагаше се да заслужа моя начин на
поведение. Гледано отвън, Спално помещение G, приличаше на всички останали сгради в Максуел, с
хоросанова замазка с кремав цвят и с блестящо червен покрив, добре поддържана отвън. Отвътре в
първият  момент бях нападнат  от  вонята  на  мириса  от  тела  и застоял цигарен дим.  Всичко беше
покрито с прах. По двете стени на тесния коридор бяха наредени малки шкафчета, в които се държаха
малкото лични вещи, които бяха позволени на затворниците. От едната страна имаше две дневни стаи,
едната  за  четене  и  игра  на  карти,  в  която  имаше  маси  с  купчини  списания  с  разголени  жени  и
инструменти за почистване,  складирани в ъглите.  Другата стая беше по-голяма и беше пълна със
счупени пластмасови столове и един стар черно-бял телевизор.

От другата страна на задръстеният коридор се намираше самата спалня, с два реда стоманени
легла, подредени покрай стените и други два реда легла, подредени глава до глава по средата, а между
редиците легла имаше две пътеки с ширина 1,20 м. Край всяко легло имаше метално нощно шкафче.
Зоната на открития тоалет се намираше в далечния края на спалнята. В сравнение със затворите с
минимални  мерки  за  сигурност  като  в  Максуел,  тук  затворниците  вместо  в  отделни  килии  бяха
настанени в спални. Предполагаше се, че това предоставя по-удобни условия за живеене, но скоро
научих,  че много от затворниците не бяха съгласни с това.  В отделните килии имаше условия за
усамотяване и някаква степен на тишина. В спалните имаше постоянен шум и струпване на хора.

Скорошни изследвания стигнаха до правилния извод – затворническите спални не компенсират
неудобствата.  Според  изследването  „Борба  за  справедливост,“  спалните  помещения  могат  да  се
превърнат в „ужас за затворниците.“ 

Този ден се оказа, че е ден за пране и дюшеците бяха без чаршафи. Имаше хора, които се бяха
излегнали на леглата, няколко от тях спяха, а други гледаха безизразно. Голям бръмчащ вентилатор,
окачен  на  тавана  в  центъра  на  помещението  доставяше  повече  прах,  отколкото  въздух.  На
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замърсените жълтеникави стени и на таваните имаше петна от олющена боя, от всяко от тях тръгваха
пукнатини, които приличаха на малки ручейчета. Това щеше да е моят дом за следващата година или
приблизително толкова.

Джими,  дружелюбен  чернокож  младеж  ми  се  представи  като  „ординатор,“  титла,  която
обхващаше множество доставки и обслужващи функции. Докато ми помагаше да намеря леглото си,
той  започна  да  ми  дава  приятелски  съвети:  „Продоволственият  магазин  е  отворен  само  в  сряда,
поради това се запасявай. Постоянно бъди нащрек, дръж всяко ценно нещо в шкафчето си.“ Джими
видя Библията, докато оставях малкото си лични вещи. „Това е безопасно. Никой тук няма да ти го
открадне.,“ усмихна се той, първата усмивка, която видях. 

„Колсън, Колсън, яви се в Контролната зала,“ заповяда стържещият глас от високоговорителя.
Пратер ме беше предупредил, че ако не се явях веднага при повикването, това можеше да създаде
спешно кризисно състояние - специално преброяване на затворниците, за да се гарантира, че никой не
е избягал. Омразният високоговорител постоянно крещеше. Втурнах се през двора на затвора към
Контролната зала и там ми казаха да почакам на една пейка;  шефът на затвора скоро щял да ме
приеме. Радостен заради кратката почивка, аз започнах да размишлявам за съвета, който ми беше
даден. 

„Вие ли сте Колсън?“ Търсеше ме един висок гологлав мъж със строг и самоуверен вид, който
беше застанал наблизо и посочваше с ръката си към мен. Поради кафявия му комбинезон аз погрешно
си бях помислил, че той е надзирател. Усмихвайки се, той ми се представи като д-р Креншоу. Бях
чувал за него, бивш служител от Американската медицинска асоциация, който беше в затвора заради
измама на службите за сигурност. Той ми каза, че от 9 месеца е в затвора, но това не беше го смазало.
Усмивката на доктора внезапно изчезна: „За кратко време затворът ще бъде тежък за вас. Тук трябва
да  бъдеш мъж.  На  мен ми остава малко време“  (искаше да  каже,  че  престоят  му в затвора  е  на
привършване), „но ми позволете да ви дам един съвет“ каза той, гледайки кривогледо през дебелите
стъкла на очилата си. „Просто не очаквайте нищо. Вероятно ще се наложи да видите човек, който
умира тук. Някога виждали ли сте умиращ човек?“ „Да,“ казах му аз. „Виждал съм почти всичко в
живота си.“  „Добре,  но вие не сте виждали затвор,  Колсън.  Вие ще бъдете шокиран от някои от
нещата,  които  ще  се  случат  тук  на  вас  и  на  другите  затворници.  Запомнете  едно  нещо:  „Не  се
намесвайте.“ Не се оплаквайте. Грижете се само за себе си и ще бъдете добре. Аз успях да се справя
по този начин.“

„Колсън, елате тук,“ шефът на затвора ми даваше знак да отида в кабинета му. За миг погледнах
към Креншоу и след това тръгнах към указаното място. Думите на доктора все още звучаха в ушите
ми: „Не се намесвай.“ Кро ме съветваше да се грижа само за себе си. Затворниците в Холабърд ми
бяха казали: „Не се доверявай на никого за нищо.“ Същото ми беше казал и Пратер, а сега доктора
беше добавил своите смразяващи думи. Този съвет беше нищо повече от едно затворническо клише,
че  това  е  формулата  за  оцеляването.  Аз се  намирах сред насилници,  които живееха  според свой
собствени правила. Ако исках да се върна у дома и да изградя отново живота си, щеше да е по-добре
да послушам хората, които мъдро се бяха приспособили към начина на живот в затвора.

Очаквах кабинета на шефът на затвора да е също толкова мрачен и студен, както всичко останало
в затвора. Но не беше така. Нито Робърт Грунска, нито неговия офис подхождаха на сцената в затвора.
Красив  и  атлетичен  мъж в  средата  на  50-те  с  побеляваща  коса,  шефът  на  затвора  ме  посрещна
сърдечно: „Седнете тук, г-н Колсън и се разположете удобно,“ каза ми той и посочи един тапициран
стол с права облегалка, който беше поставен близо до вратата в боядисаният му кабинет. “Тук звукът
на  високоговорителят  се  чува  слабо,“  каза  Грунска,  седейки  изправен  зад  бюрото  си,  докато  си
играеше с  молива  в  ръцете си.  „Ние имаме договорни задължения  към военновъздушната  база  и
трябва да им предоставяме 150 човека за да работят там вместо военния персонал – почистване на
стъкла, общо почистване и подобни неща.“

Грузинска колебливо търсеше обща точка между двама ни. Обясненията за предназначението на
затвора,  за  връзките  на  затвора  с  военновъздушната  база  и  за  ролята  на  шефа  на  затвора  му  се
струваха, че са добра стартова точка. По-късно научих, че Максуел е нещо повече от работнически
лагер и че политиката на този затвор,  даваните отпуски на затворниците,  програмите за работа и
образование, които са толкова важни за затворниците и за тяхното възстановяване – са второстепенни
в сравнение с нуждата на базата ежедневно да й бъдат предоставяни 150 безплатни работници.

После с приятелска усмивка той каза: „Искам да знаете, че аз се придържам към политиката на
„отворена врата.“ По всяко време, когато имате нужда да се срещнете с мен, просто ми кажете – елате
направо при мен.“ Не знам какво ме накара да направя това – човекът се отнесе доста прилично към
мен, но аз издрънках: „Тази политика важи ли за всички затворници?“ Шефът на затвора ме погледна
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изненадано и се размърда неспокойно в стола си. „Защо, разбира се. Аз се срещам със всеки, който
иска да дойде при мен – доколкото мога – работата ми е напрегната.“ Аз му обясних, че ще ми бъде
доста  трудно да  бъда  приет  от  другите  затворници и искам да  бъда  третиран като  всеки  от  тях.
Разговорът ни продължи, скачайки от тема на тема, сега вече по-несръчно, с повече обяснения на
функциите на затвора, за моралните проблеми и по-конкретно за политиката за отпуските. Той каза:
„Вие ще чуете много оплаквания относно отпуските. Не им обръщайте внимание. Тук те са същите,
както във всеки друг затвор. Ако затворниците се нуждаят от отпуск, те го получават. Ако се нуждаете
от отпуск, вие трябва да подадете молба в съда ...“ тук Грунска сам се спря по средата на изречението
и  каза:  „Не  се  тревожете;  ще  видите,  че  към  вас  ще  се  отнасяме  така,  както  към  всеки  друг.
Журналистите ще питат за вас и аз ще им кажа точно това. Тук ние имаме много стриктни правила.
Нали разбирате, това е единственият начин, за да можете да управлявате такова място.“ 

Разговорът ни свърши и шефът на затвора ме изпрати до вратата. Той беше спретнато облечен в
току-що  колосана  риза  със  сини  райета,  с  блестяща  синя  вратовръзка  и  прекрасно  изгладени
панталони. А аз се опитвах да държа затворена моята дрипава риза, с две липсващи копчета и дърпах
надолу кафявите си панталони, които бяха с 5 см по-къси. Той се протегна да хване дръжката на
вратата и  тогава  се  спря.  „Много хора ме питат  за  вашата християнска вяра  – те  четат  всякакви
истории във вестниците. Има ли нещо, което искате да им кажа за това?“ Забелязах, че той носеше
една сребърна щипка на вратовръзката си, на която беше изографисан един прост силует на риба,
символът на християните от първия век. Той остана доволен, когато привлякох вниманието му към
това. После му обясних, че всичко, което е прочел във вестниците е истина и че аз считам, че съм
роден отново християнин и казах: „Предполагам, че вие имате програма за изучаване на Библията за
затворниците.“   Грунска  отговори:  „Да  и  вие  можете  да  помогнете  за  тези  неща.“  (През  първата
седмица от престоя ми в Максуел установих, че единствените планирани християнски дейности бяха
църковни служби, извършвани 2 пъти седмично от външни пастори.)

Въпреки че шефът на затвора пред мен се показа като мил и благ човек, аз вече бях научил, че го
описват  като  „безсърдечен,“  „студенокръвен  тиран“  и  „садист.“  Въпреки  че  затворниците  имат
склонността да мразят всички служители в затвора,  тук шефът на затвора е тяхната главна мишена.
Те  виждат  само  една  дистанцирана  командваща  фигура,  която  ежедневно  обикаля  и  проверява
обстановката  в  лагера,  един  символ  на  пълната  власт  над  живота  им.  Личностните  качества  на
началниците на затворите, по които те се различават, както се случва и във всяка друга група от хора,
в случая нямат никакво значение. „Те“ или системата – включва адвокати, прокурори, съдии, съдебни
заседатели, служители, които контролират изпълнението на условните присъди и на пробния период и
накрая – началниците и служителите в затворите. Системата наказва и причинява болка; тя „хваща“
обвинените. Негодуванието е силно слепващ хоросан за изграждането на невидимата тухлена стена,
която разделя затворниците от служителите в затвора.

Със сигурност аз имах повече общи неща с началника на затвора отколкото имаха повечето от
затворниците, но даже и при най-малкият намек за „сприятеляване с врага“ аз знаех, че ще се окажа в
голяма опасност: затворниците се справят жестоко с „плъховете“ (Коментар: т.е. с доносниците. Д.Пр.).
От  думите на Грунска усетих, че той ми казва, че бих могъл да работя като служител на рецепция.
Достатъчно беше само да поискам. Но нещо вътре в мен ми казваше да не приемам това предложение
и да не се стремя да получавам никакви специални облаги. 

След  като  излязох  от  кабинета  на  началника  на  затвора,  аз  бях  отведен  до  един  от  двамата
социални  работници,  които  се  занимаваха  с  административните  и  лични  проблеми  на  всички
затворници. Бен Браун, здрав и нисък усмихнат мъж ме инструктира със скоростта на картечница и
ми даде едно недвусмислено предупреждение: „Не работи тук като адвокат.“ Той ми каза, че като един
от двамата юристи в затвора, аз ще бъда обсипван с молби за помощ, но правилата забраняват да
правя това. Заповедта на Браун изглеждаше като още едно потвърждение на всички останали съвети,
които бях получил и все още не бях решил дали да се съобразявам с тях или не.

Докато излизах от административната сграда, забелязах един млад чернокож затворник, широко
усмихнат, който държеше лист хартия в ръцете си. Той се разхождаше напред и назад, докато една
секретарка усърдно попълваше един набор от формуляри за него. Бях разбрал, че никой затворник не
се усмихва така, освен ако не напуска затвора. По-късно научих че през същият ден този млад мъж
бил освободен по заповед на  президента  Форд,  с  която той помилва  всички хора,  които са били
осъдени за дезертиране или за отклонение от изпълнение на военната повинност.  Техните случаи
щяха  да  бъдат  преглеждани  от  Съвет  за  милосърдие,  който  беше  част  от  плана  на  Форд  за
амнистиране.
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Радвах се за този млад мъж, щастлив бях да видя, че някой излиза на свобода, но иронията се
състоеше в това, че в същото време се чувствах онеправдан. Бивш капитан от морската пехота, който
беше прекарал половината от живота си след пълнолетието си в армията или на държавна служба,
сега заемаше мястото в затвора Максуел на един дезертьор, който беше пуснат на свобода по заповед
на президента! Отвън видях, че се спуска мъгла, знойната горещина на деня отстъпваше, давайки път
на лек ветрец,  който идваше откъм река Алабама,  която минаваше покрай затвора.  За да опозная
района на затвора,  аз се разходих по терена на футболното игрище, а  след това покрай високата
телена ограда зад спалните помещения и накрая стигнах до района зад административната сграда,
където  имаше  един  ограден  двор  под  високите  сенчести  дървета,  с  метални  маси  и  столове,
подредени в прави редици. Тогава тишината беше нарушена: „Колсън, махнете се от тук.“ Един висок,
намръщен пазач, облечен в синя риза тичаше към мен. „Махнете се от тук. Влизането на затворници в
тази зона е забранено.“ В началото си помислих, че той се шегува. Никой не ми беше казал, че има
зони, в които влизането на затворници е забранено. Но изгледът на лицето му ме убеди. „Махай се от
тук – веднага.“ Той ръмжеше срещу мен, докато ме посочваше да се върна назад, откъдето бях дошъл.
По-късно научих, че това ограничение е било въведено, за да се попречи на затворниците да влизат в
контакт  с  външния  свят.  Извиних  се  за  грешката  си,  но  пазачът  продължаваше  да  крещи:  „Чети
правилата, Колсън.“ После се обърна и тръгна бавно към Контролната зала.

Един затворник, който беше наблюдавал тази сцена, спокойно ми каза: „Не позволявай на тази
отвратителна „мотика“ да те  тревожи.  Той е  един от най-лошите пазачи.“   Бях чувал да наричат
пазачите с думата „мотика,“ и си помислих, че тя незаслужено е считана за унизителна. След този
случай и аз ги наричах „мотики.“ Както затворниците, така и пазачите, скоро попадаха в капана на
взаимното унижаване. С настъпването на нощта аз напълно разбирах какво всъщност означава да си
затворник. Чувствах се затворен вътре в себе си и ужасно самотен, въпреки че около мен имаше други
40  човека.  И  преди  се  бях  чувствал  самотен  –  по  време  на  краткото  ограничение  в  училищния
пансион, когато бях на 12 години, по време на дългите дни и нощи, когато бях в морската пехота в
някоя далечна страна, както и веднъж, когато си мислех, че се бях загубил в гората. Не носталгия по
дома измъчваше сърцето ми, а празнотата и безплодието навсякъде около мен, празните черупки на
хората, всепроникващото чувство на отчаяние, което, подобно на спарен въздух, изпълваше прашното
и слабо осветено спално помещение. 

Мъжете лежаха в леглата си с безжизнени очи, гледайки към нищото. Имаше някакво празно
бъбрене, но за разлика от всяка друга група от хора сред които бях попадал преди, нямаше никакъв
смях, нямаше шеги, нямаше добронамерен хумор. Само някой жесток епитет, някое гневно избухване
или шумовете от отварянето или затварянето на вратичките на шкафчетата – това бяха основните
шумове, като изключим няколкото смислени разговори и постоянния шум от вентилатора. Седях на
ръба  на  леглото  си  и  се  опитвах  да  опиша  всичко  това  в  едно  писмо  до  братята  в  Къщата  на
братството. Въпреки това знаех, че скованата сивота в моята спалня ще бъде завинаги погребана в
съзнанието ми с течение на времето, когато чувствителността ми ще бъде претъпена и аз ще свикна с
нея.  Написах  им:  „Братя,  когато  изляза  от  тук  и  проявя  склонност  да  забравя  какъв  е  бил
първоначалния ми шок след влизането ми тук, искам вие да ми прочетете отново това. Искам да ми
бъде припомнено колко голяма е нуждата на затворниците да бъде установена тяхната самоличност и
достойнство като човешки същества. Сърцето ме боли...“

След  като  написах  писмото,  беше  време  да  се  срещна  с  някои  хора.  Служителят,  който
отговаряше  за  облеклото,  г-н  Блевен,  ми  беше  дал  един  приятелски  съвет:  „Намерете  си  някой
контрабандист,  някой  селски  човек  и  разговаряйте  с  него  през  първата  вечер.“  След  това  сред
затворниците  ще  се  разпространи  информацията,  че  аз  не  съм  високомерната  и  надута  „голяма
клечка,“ какъвто те са очаквали да бъда. Един млад мъж на име Пол Крамер лежеше в легло близо до
вратата.  Косата  му  беше  остригана  и  носеше  голям  кръст  на  шията  си,  отличителният  белег  на
християнина.  Разговарях кратко с него и усетих,  че ще станем приятели, но не точно тази вечер,
защото той не беше „селски човек.“

Повечето от негрите се бяха събрали в ъгълът на спалното помещение, който беше най-близо до
мен,  но  те  не реагираха на моите усмивки.  Директното отиване  при тях  нямаше да е  безопасно,
защото  това  можеше  да  ги  ядоса.  По-възрастният  мъж  в  съседното  легло  изглеждаше  подходящ
събеседник. Имаше побеляла коса и силно, ъгловато лице, груби мускулести ръце и вероятно беше
контрабандист. Преди това той беше стиснал здраво ръката ми и ми беше казал, че името му е Сесил
Барнс. Сесил изглежда беше предпазлив или срамежлив и се отдръпваше назад, докато разговаряхме.
Сега той спеше.
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От  другата  страна  на  помещението  имаше  няколко  мъже,  при  които  отидох.  Те  изглеждаха
дружелюбни, особено един по-млад як мъж, на име Джед, който беше носеше мръсна шапка, килната
напред към едната му вежда. Джед стоеше встрани от другите, защото той постоянно се усмихваше
към мен и така показваше, че му липсват няколко предни зъби. Със малката си брадичка, с целия си
външен вид, по усмивката и всичко останало, той приличаше много на Мортимър Снерд. (Коментар:
Кукла,  един от героите на  „Мъпет шоу“ (Кукленото шоу)  на  американският комик Едгар Берген.  Д.Пр.)
Скоро  двамата  с  него  водехме  оживен  разговор  и  аз  установих,  че  бях  очарован  от  неговите
планинарски истории. (Съветът на Блевен беше добър; на следващия ден, когато новината за моят
разговор с  Джед циркулираше сред затворниците, те проявяваха по-малка враждебност към мен.)

Спах на пресекулки. Стоновете, пъшкането и другите телесни звуци на хората продължиха през
цялата нощ. Много затворници спяха неспокойно, ставаха и лягаха, някой от тях се събуждаха да
изпушат по една цигара, после заспиваха, после отново се събуждаха и този цикъл се повтаряше.
Имаше постоянно движение в тъмнината. Въздухът вонеше на пушек, на пот, на урина и на прах.
През първата нощ се събуждах на всеки два часа от пазачите, които се движеха шумно в спалното
помещение и светеха с прожекторите си в лицето ми. Това е част от ритуала за преброяване на телата,
който продължава  денем и  нощем;  щом се  чуеше изсвирването на  свирка,  всички затворници се
връщаха  от  където  и  да  се  намираха  и  заставаха  до  леглата  си;  всяко  спално  помещение  се
преброяваше, резултата се съобщаваше в Контролната зала и по високоговорителите се обявяваше, че
„преброяването е извършено.“ В началото това беше просто едно досадно прекъсване на съня. Скоро
то се превърна в част от еднообразното дразнение на нервите, подобно на китайското изтезание с
водната капка; една капка е нищо, но когато това продължава ден след ден, капката се превръща в
гръмотевица. Веднъж през първата нощ се събудих напълно неориентиран къде съм и си мислех, че
всичко това е само един лош сън. Чак по-късно открих, че някои хора продължават месеци наред да
изживяват  това  внезапно  объркване,  когато  се  борят  с  реалността,  събуждайки  се  внезапно  в
тъмнината и си мислят, че внезапно са на свобода. 

Имаше едно приятно прекъсване на рутината - редовното посещение посещение във вторник на
брат Едмон Блоу, местен баптистки проповедник. Тридесет затворници се събрахме в салона, където
беше в средата на празното помещение беше поставен един преносим пластмасов олтар на колелца.
Върху  олтара  имаше  изкривен  на  едната  страна  стоманен  кръст,  на  който  имаше  надпис
„Правителство на САЩ.“ Встрани беше избутано едно старо пиано. Брат Блоу е висок, мършав мъж,
който възприемаше буквално библейската инструкция да говори смело за вярата си. През този един
час аз чух толкова пъти думите: „Амин,“ „Хвалете Господа“ и „Алилуя,“ колкото не бях чувал през
целия си живот. Но за моя изненада установих, че пея високо и харесвам всяка минута от службата.

„О, колко много обичам Исус Христос,“ викаше с всички сили брат Блоу, протягайки ръцете си
нагоре,  застанал разкрачен,  а  сакото му,  което изглеждаше твърде  малко за  него,  беше закопчано
догоре  на  гърдите  му.  „Той  е  моят  Спасител  -  нашият  Спасител.“  Гласът  му  се  издигаше  до
прегракнало кресчендо, когато той викаше: „Благодаря ти, Господи Исусе, за това че спасяваш този
окаян и нуждаещ се грешник.“ После той спускаше ръцете си изтощено надолу, свеждаше главата си
мълчаливо и сълзи се стичаха от затворените му очи. Помислих си: „Този човек наистина изглежда,
че говори на Исус.“ Никога не бях виждал изпълнените с достойнство пастори от моята църква да се
държат по този начин, но преди края на тази служба установих, че самият аз викам „Амин“ заедно с
хората около мен. Когато си тръгвах, брат Блоу срещна погледа ми. За мое изумление той дойде при
мен и ме прегърна здраво. „Алилуя, от името на всичко хора, които са тук,“ извика Блоу. „Алилуя и
хвалете Господа.“  Той проточи думата „хвалете“ толкова дълго колкото можеше, което никога до
тогава не бях чувал. Изпъкналите кости на скулите на лицето му осветяваха слабото му лице, което
носеше белега на провинциалната Алабама, но очите му бяха пълни с топлота и обич.

Брат Блоу щеше да бъде част от изненадващите неща, които щяха да се случат през следващите
седмици. За тези вечер беше достатъчно, че аз намерих брат, когато най-много се нуждаех от това.

Глава 22

   Моля, без никакви привилегии

През онези първи дни получих много удари,  но  най-големият удар все  още не беше дошъл.
Докато чаках на опашката в кафенето през един от следващите дни на седмицата, един от мъж от
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персонала на име Джери се наведе през шублера, погледна настрани и ми прошепна: „Трябва да се
срещнем – за вашето собствено добро е.“  Нещо ми подсказа, че той беше искрен. Когато се срещнах с
Джими извън кафенето веднага след обяда,  той посочи към футболното игрище,  една зона,  която
затворниците предпочитаха, защото разговорите им не можеха да бъдат подслушани.

Докато  вървяхме  бавно  в  тази  посока,  аз  го  разгледах  внимателно.  Джери  беше  слаб  и
оплешивяващ мъж, на възраст може би наближаваше 40-те; той каза, че е от Ню Орлианс. След като
се  отдалечихме на  безопасна  дистанция  от  сградата,  Джери се  спря  и  ме  попита:  „Имаш ли тук
някакви врагове?“ „Не знам. Защо?“ „Имам предвид някой, който наистина иска да те хване?“ „Искаш
да кажеш някой, който иска да ме убие?“ Пулсът на сърцето ми се ускори, тръпки ме побиха. Джими
потвърди с кимване на главата си. „Не е моя работа и не знам защо правя това, но ти изглеждаш
приемливо конте и си по-добър, отколкото очаквахме, че ще бъдеш.“ Чудех се, дали това не е някакъв
вид  „постановка“?  Дали  не  е  някакъв  начин  да  ме  изпитат  как  ще  реагирам?  За  затворниците
ненамесата в чуждите дела е правило, което е издигнато в култ. Защо Джери правеше точно това? 

Все едно че беше усетил какво си мисля, Джери сви раменете си: „Аз съм глупак и си пъхам носа
в това нещо, но както и да е – аз подслушах един човек да казва на приятеля си, че иска да те убие.
Понякога хората говорят такива неща, но този човек говореше така,  все едно че наистина имаше
предвид точно това.“ Попитах го: „Можеш ли да ми го покажеш,“ „Няма начин. Аз не съм доносник.“
Аз го наблюдавах през цялото време на разговора ни. Той изглеждаше напълно сериозен. Ако той ме
изпитваше, най-добре беше аз да се правя на равнодушен. „Ако съобщя това на „мотиките,“ ти ще
потвърдиш ли това, което им каза,“ попитах го аз хладно.

Джери изглеждаше нещастен и започна да рита пясъка под краката си. „Виж, Колсън, аз наистина
можех да бъда по-малко загрижен за теб. Аз просто усетих, че трябва да те предупредя. Това е. От тук
нататък ти имай грижата, а аз излизам от играта. Съгласен ли си?“ Аз му се усмихнах за пръв път.
„Благодаря ти, Джери, че направи това. Аз знам как да се погрижа за себе си.“Докато се връщахме
мълчаливо към сградата на спалното помещение, на мен ми се искаше да се чувствам толкова уверен,
колкото  се  опитах  да  се  представя,  че  съм.  Кой  беше  този  човек?  Някой,  който  беше  яростно
враждебно настроен  към Никсън?  Клонингът на  Майк,  палачът!  Сега  имах друг  убиец,  за  който
трябваше да мисля. Ако можеше да се вярва на Джери, този човек наистина искаше да направи това,
което казваше – и то на мен.

Чак късно следобед, когато се освободих от работа, която вършех, аз можах да се усамотя, за да
помисля. Седях на тревата отвън край спалното помещение и мозъкът ми работеше трескаво. Какво
трябваше  да  направя  за  предупреждението  на  Джери.  Можех  веднага  да  разкажа  на  дежурния
лейтенант или тази нощ да се оправям сам, а утре сутринта да отида при началника на затвора. Но
какво биха могли да направят те? Джери няма да иска да говори. А ако това се окажеше „постановка“
и аз отида и разкажа за това на охраната, след това до края на престоя ми в затвора, моят живот щеше
да е истински ад. Пазачите не могат да предпазят по никакъв начин; нищо не можеше да попречи на
който и да е затворник да дойде в тъмното спално помещение през нощта за да убие човек, който спи.
Бях чувал истории, че това се е случвало както в Максуел, така и в други затвори. Има премного
възможности да убиеш жертвата си, даже през деня. 

Каква полза би имало, ако съобщя на пазачите за тази заплаха? Най-вероятно вследствие на това
ще ме преместят в някой друг затвор. Сега пресата знаеше, аз се намирам в Максуел; как властите ще
обяснят  моето  преместване?  Вероятно  ръководството  на  затворите  ще  бъде  обвинено  във
фаворизиране или че аз не съм харесал обстановката в Максуел и съм използвал връзките си, за да
бъда  преместен на  друго място.  Още по-лошо щеше да  е,  ако  ме  изпратят  в  затвор,  където има
максимална сигурност и аз ще бъда под постоянно наблюдение. Това щеше да е един начин да получа
закрила, но на каква цена!

Стигнах до заключението, че нямам избор. Трябваше да престана да мисля за това и се надявам,
че Господ ще ме води. Той още веднъж ме караше да се обърна към него за помощ. Преди да се
опитам да заспя, аз се помолих за присъствието и закрилата на Христос. Очевидно, вярата ми все още
беше слаба, защото въпреки че физически бях изтощен, аз подскачах и се въртях в леглото през цялата
дълга нощ, заспивах за малко и се събуждах и при най-малкия шум. В тревожните моменти се взирах
в тъмнината, после си затварях очите и отново цикълът се повтаряше. На сутринта очите ми бяха
кръвясали и раздразнени.

И за да бъде положението още по-лошо, аз постоянно бях наблюдаван както от охраната, така и
от затворниците. Усещах това където и да се намирах, как реагирах на храната, която установих, че е
изненадващо добра? Кои затворници търсех като приятели? Колко писма получавах? Дали писмата до
мен бяха отваряни предварително и проверявани, както се правеше с писмата на другите затворници?
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(Те бяха проверявани.) Какъв вид работа ми възлагаха да извършвам? Тези неща щяха да показват,
дали аз се стремя към мен да има специално отношение. И най-малкият признак на фаворизиране
щеше радостно да бъде сграбчван, защото той щеше да докаже онова, в което вярваха повечето хора –
че системата така или иначе е несправедлива или че хората, които преди влизането си в затвора са
заемали важни длъжности, не могат да понесат нейните изисквания, или и двете.

Имаше изненада, когато се разпространи новината, че аз не бях поискал да ми бъде възложена
някоя  от  привлекателните  работи  вътре  в  затвора.  Знаех,  че  това  беше  обсъждано  между
затворниците. Знаех, че те очакваха това от мен, защото всички затворници се мъчеха да получат по-
добра  работа  -  основната  цел  беше  да  избягват  тежката  работа  извън  затвора  и  кухненските
задължения.  Когато  имаше  заседание  на  комисията,  която  възлагаше  работните  задължения  на
затворниците,  имаше  почти  епидемични  скрити  вълнения,  пред  нея  затворниците  съобщаваха  за
тайнствени болки и други предварително обмислени неразположения; хора, които във всички други
случаи са отпуснати и инертни, пред комисията могат да се издигнат до изпълнението на драматични
актьорски изпълнения.

Аз се впусках да изпълнявам всяка работа, която ми възлагаха: намазване и триене на подове с
предпазна смазка, събиране на паднали листа от дърветата с гребло, изпразване на контейнерите за
боклук,  все  едно  че  живота  ми зависи  от  това,  което  в  известен смисъл  си  мислех,  че  може  би
наистина е така. Сега да спечеля „приемането ми“ от другите затворници и да докажа себе си беше
толкова важно, колкото преди 30 години беше важно за мен щурмуването на бастионите на висшето
общество в Бостън, или по-късно, когато се стараех да докажа, че съм „достатъчно добър“ в морската
пехота, колкото и неуместно да изглеждаше такова сравнение. Аз трябваше да си създам реноме и
този път това можеше да се  окаже по-трудно,  отколкото от всеки предишен случай.  Защото това
означаваше не само да опровергая образа, който ми беше създала пресата, но и да проникна през
задушаващия и плътен въздух на недоверието, който просмуква всеки затвор.

Животът в затвора често пъти е сравняван с живота в армията. Има някой сигурни прилики –
ограниченият живот в спалните помещения, груповите стандарти, чувството за потискане от страна
на властите. Но има и големи различия. В затвора човекът, с който сте се сприятелили, може да ви
открадне чистите чорапи. Затворниците рядко разхлабват защитната си позиция даже към хората,
които познават добре. Единствената цел в затвора е да оцелееш, да преживееш този период от време,
да се избегнеш затруднението и да излезеш навън. Излизането навън е най-важната цел от всичко
останало и нейното постигане зависи преди всичко от всеки отделен човек. Другите затворници могат
да се намесват в шансовете на човека да спечели свободата си чрез включването му в тяхното лошо
поведение, но шансовете им да му помогнат да излезе навън са малки. А за разлика от тях, хората в
армията са обучени да работят съвместно и да си помагат. В сражението те трябва да разчитат един на
друг. Оцеляването ти зависи от твоя другар.

„Колсън, ти все още ли не искаш да ни кажеш каква работа предпочиташ да ти бъде възложена?“
Бен Браун, социалният служител с кръглото лице и с вечната си полуусмивка ме гледаше от другата
страна  на  заседателната  маса.  До него  седяха  служителят  по образованието,  двама  лейтенанти  и
другият социален служител. Дошло беше времето тази комисия да реши каква работа да ми възложи.
„Не,  господине.  Възложете  ми  тази  работа,  която  вие  решите.“  „Това  е  последният  ви  шанс  да
отправите молба.“ „Разбирам това.“ После Браун ме помоли да почакам отвън. След няколко минути
бях  извикан  обратно  да  вляза  вътре.  „Колсън,  ти  ще  работиш  в  пералнята.“  След  това  ме
инструктираха  какво  мога  и  какво  не  мога  да  правя.  Изкушавах  се  да  попитам  служителят  по
образованието  дали  имаше  някаква  връзка  между  това  назначение  и  двата  дни  на  проверка  на
наклонностите, през които бях преминал, като всеки новопостъпил затворник. У дома никога не бях
работил с пералната машина и всеки, който някога ме е виждал да отварям капака на двигателния
отсек на кола знае, че аз нищо не разбирам от машините. Но колкото повече мислех за това, толкова
повече се радвах. Администрацията на затвора беше направила компромис между топлото местенце
на служител на рецепцията и мразената работа по почистването на боклуците.  Сега поне другите
затворници щяха да научат, че не съм един от любимците на началника на затвора. 

Пералнята се намираше в една голяма сграда, приличаща на склад, в която беше ужасно горещо
през лятото и където се извършваше безкрайно сортиране на мокри долни дрехи и кафяви работни
униформи,  имаше  бръмчащи  перални  машини  и  ежедневно  предавахме  чистите  дрехи  на
затворниците.  Но имаше предимства:  щях да работя с г-н Блевен,  приятелски настроеният човек,
който ме прие при влизането ми в затвора и аз щях да съм в състояние винаги да съм облечен в чисти
дрехи,  което  е  важен  фактор  за  поддържане  на  добро  здраве.  В  някои  дни  работата  изискваше
затворниците да стоят на открито във вода до глезените в продължение на 10-тина минути под силен,
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почти  тропически  дъжд.  Затворниците  нямаха  дъждобрани и ежедневно разполагаха  само с  една
хавлиена кърпа, една тениска и чифт чорапи. На следващия ден след един дъждовен ден аз настинах
много лошо и бях болен 2 седмици. 

Понеже работех в пералнята, аз можех освен това да пера собствените си чорапи и бельото си;
другите затворници трябваше да вземат това, което ежедневно им се даваше. Такива дребни изгоди
могат да са много важни. Бях убеден, че изпращането ми да работя в пералнята беше още една крачка
в процеса на разбиването на моето его.  Имаше един урок по смирение в процеса на прането на
дрехите на другите хора, което не беше много по-различно от миенето на краката им. Въпреки че
назначаването ми да работя в пералнята би трябвало да е стъпка към преодоляване на враждебността
на затворниците към мен, ако въобще можех да бъда приет, аз не можех да преценя това от реакциите
им. Саркастичните подмятания от вида: „Големият шеф от Белия дом сега ми пере чорапите,“ беше
нещо обичайно. Имаше някои нови опити за приятелско сближаване, но повечето хора продължаваха
да се държат много предпазливо към мен. Тъй като жадувах за приятелството и топлата подкрепа,
които имах в Къщата на братството, аз си спомних за младия мъж с кръста на шията си и го потърсих.

Пол Крамер беше 27-годишен, прям, мускулест мъж, звезда в отбора на затвора по софтбол. След
като служил в морската пехота по време на войната във Виетнам, той учил в колеж в родния си град
Атланта, Джорджия. За да се справи с изгубеното време и за да плаща разходите си, Пол се опитал да
работи на две места едновременно. Имал и семейни проблеми с младата си съпруга и с течение на
времето всичко това се оказало твърде много за него. Пол започнал да употребява, а след това и да
продава наркотици, и се занимавал с това в продължение на 4 месеца. Бил хванат, арестуван и после
осъден на 3 години затвор. Той ми каза, че докато бил в затвора Тексаркана, той осъзнал объркания си
живот и приел Господа.

Предложих му: „Пол, искам да започнем тук една малка група. Не можем ли да намерим още
други  двама  християни  и  да  се  събираме  няколко  пъти  в  седмицата  просто  за  да  споделяме
проблемите си и да се молим заедно?“ Пол обмисли това предложение: „Не знам, Чък; тук хората се
подиграват  на  „приумиците  на   Исус.“  Тук  ти  не  можеш да  носиш Библия,  без  хората  да  ти  се
присмиват. Никъде няма такова място като тук.“ Но аз настоявах: „О, стига Пол, нека да опитаме. Ти
ще трябва да започнеш това. Аз току-що съм пристигнал тук и не искам хората да си мислят, че се
опитвам да командвам. Съгласен ли си?“ Но той отрицателно поклати главата си: „Не, това не е нещо,
което човек организира.   Може би ще трябва да се помолим за това и да видим какво иска Господ  .“ Бях
изненадан от безцеремонният отказ, но не продължих да настоявам. Заедно се молихме през тази
вечер, само двамата в тъмнината, отвън пред спалното помещение G, отправихме молитви към Бога
той да доведе хора,  за  да се  събираме в затвора.  Това бяха молитви,  на които щеше да им бъде
отговорено по начин, който ме разтърси до дъното на душата ми.

През цялата седмица очаквах съботния ден и първото посещение на Пати. Станах от леглото си
преди 6:00, защото знаех, че Пати ще стои пред вратата за посетителите, когато тя бъде отворена в
8:00. След като се избръснах особено старателно, аз се постарах да изгладя бръчките на кафявите ми
работни дрехи. Безпомощно продължавах да опъвам надолу твърде късата си тениска, докато стоях в
откритата тоалетна зона и се оглеждах в огледалото. Зад обработения със спестената паста за зъби
през седмицата и наплискан със шепа одеколон за след бръснене се намираше образът, който Пати
щеше да види. Надявах се, че чертите на загриженост по лицето ми няма да са твърде очевидни. 

Само 3-4 затворници се подготвяха за посетители и аз бях малко притеснен. Другите мъже бяха
тук от месеци, даже от години и се бояха от почивните дни в края на седмицата, когато времето
минаваше  толкова  бавно.  Всъщност,  някои  затворници  предпочитаха  да  нямат  посещения  от
семейството или от  приятелите си,  защото не искаха  да  бъдат  виждани в жалките  им дрехи и в
потискащата  обстановка  в  затвора.  Други  вярваха,  че  времето  лети  по-бързо  без  емоционалното
изтощение на очакването,  на прекъсването на рутината и без да бъдат травмирани от гледката на
заминаването  на  любимите  им  хора.  Но  за  повечето  затворници  пречката  беше  икономическа:
семействата им нямаха друг избор освен да продължават рутинния си живот,  докато минутите се
превръщаха в часове, часовете – в дни, дните – в седмици, подобно на едно дълго нощно спане.

Двамата с Пати бяхме решили да прекарваме заедно всяка възможна минута. Може би беше по-
лесно да се приспособиш към затвора, без да изживяваш емоционалните вълнения на възходите и
паденията на почивните дни, но аз съвсем не исках да се превръщам в затворнически робот. Цял час
преди началото на посещенията се разхождах наоколо в двора. 

Посетителите първо бяха проверявани край външния вход на главната административна сграда.
Там, според правилата, всеки един трябваше да бъде претърсван (въпреки че много от тях не бяха
проверявани).  Предварително  посещението  трябваше  да  е  одобрено,  като  всеки  затворник
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представяше списък на хората, които очакваше. На затворниците не се позволяваше да внасят нищо в
помещението за свиждания без специално разрешение и не можеха да вземат от посетителя нищо,
освен 4 пакета цигари. Не можеше да се извършва размяна на каквото и да е. Имаше две страници с
правила и предписания за поведение в залата за свиждания, включително и едно предупреждение да
няма прегръщане, освен при пристигането и заминаването. След като затворника влезеше в зоната за
свиждания,  той не можеше да се върне в затвора;  ако направеше това,  свиждането приключваше.
Времето за посещение свършваше в 16:00.

Точно  в  8:00  високоговорителят  обяви:  „Колсън,  Колсън,  вие  имате  посетител.“  Със  същата
жадност,  с  която  първокласникът  се  връща  у  дома  след  училище  аз  се  втурнах  към  залата  за
свиждания, като забравих да се регистрирам в Контролната зала. Един вбесяващ пазач ме извика да се
върна  обратно  и  ме  „сдъвка“,  подпрян  на  върха  на  пръстите  на  ръцете  си  на  бюрото  си,  както
армейски сержант се отнася с новобранците. 

Облечена  с  ярко  зелен пуловер и  зелени  панталони,  Пати  сияеше,  когато  влязох  в  залата  за
свиждане. И двамата трябваше да сдържаме емоциите си, както правехме и през по-голямата част от
деня. Не й казах нищо за неудобствата, нито за заплахата за живота ми. Казах й само, че повечето
мъже изглежда приличаха на всички други мъже, които бях срещал, но са жертва на обстоятелствата.
Пати не можеше да отдели погледа си от занемарените ми дрехи и аз знаех, че това я натъжаваше. По-
късно същата сутрин една от посетителките беше поканена да напусне, а затворникът при когото тя
беше дошла беше извикан в Контролната зала. „Какво стана?“, попита ме Пати разтревожена. „Трудно
е  да  се  каже.  Вероятно  са  хванати  да  внасят  отвън  нещо незаконно.“  „Какво  ще  стане  с  него?“
„Вероятно ще бъде изпратен в „дупката.“ „Къде?“ „В една малка килия, където ще бъде затворен
сам.“ За малко време Пати беше потисната, но скоро се оживи – имаше да ми разказва толкова много
неща за нашия дом, за приятелите, за братята, за нейния курс за изучаване на Библията. 

Следобед се срещнахме с много затворници и техните семейства и даже се шегувахме за зеленото
ми бельо и  старите  ми сивокафяви работни дрехи.  Въпреки че  във  въздуха  се  усещаше първият
есенен хлад,  ние седяхме отвън през целия ден край една от кръглите маси.  Ние може би бяхме
забравили  къде  се  намираме,  но  не  и  пазачите,  които  минаваха  напред  и  назад  през  зоната  за
свиждане. Беше облекчение да бъда с Пати през тези два дни и да се радвам на посещението ни
заедно  на църковната служба в затвора в неделя сутринта. В същото време ние за пръв път открихме
емоционалната напрегнатост, за която бяха ни разказвали Буд и Сузане. Когато в неделя вечерта се
върнах в спалното помещение и отново усетих ужасната самота,  аз се  запитах още колко такива
посещения в края на седмицата мога да понеса.

С течение на времето привикнах към много неща: с шумът от хлебарките, които пълзяха и падаха
вътре в шкафчето край главата ми, докато се опитвах да заспя; с постоянното присъствие на вонята,
която се излъчваше от дрехите на човека след няколкодневното им носене; с  двата вида плъхове - с
гризачите и с информаторите. Но когато наблюдавах как колата на Пати заминава от паркинга в този
неделен следобед, нямаше начин да избегна потиснатостта, породена от резултатите от посещението
й. Въпреки че Пати се намираше само на няколко километра разстояние от мен в един мотел, ако тя се
нуждаеше от мен, аз не можех да бъда с нея. Не можех да се протегна към нея и да я докосна, и
трябваше да прекарам още една седмица в мрачната нереалност на затвора, очаквайки следващите
събота и неделя. 

По време на посещението на Пати ние бяхме чели заедно някои стихове от Библията – това беше
първият път, в който отворих Библията след влизането ми в затвора. Чувствайки се виновен за това, в
понеделник сутринта станах рано, решен да започна да чета курса за изучаване на Библията наречен
„Навигаторите,“ който Дъг Кои ми беше дал. Първият текст, който се посочваше там, е че трябва да
прочета Евр.2, защото там  има „ценна информация за човешката природа на Христос.“  Това, което
разбираме от този текст е, че Исус, след като временно бил направен по-нисш от ангелите и поради
това станал подвластен на смъртта, с цел да вкуси, според Божията милост, смъртта заради всеки
човек, сега той е коронован със слава и почест. Било е правилно и подходящо, с цел да доведе много
синове до слава,  Бог (от когото и чрез когото съществува всичко) да направи водачът на тяхното
спасение  безгрешен  чрез  неговите  страдания.  „  С цел  Онзи,  който прави  хората святи    (както)    и  
хората,  които са  направени  святи,  да  участват в  обща човешка  природа  ....  С  цел  Той  да  не  се  
срамува да ги нарича свои братя“ (виж Евр.2:9-11 – мои превод, Филипс).

Ясно е, че заради тази цел загрижеността на Бога не била насочена към ангелите, а към хората,
към синовете на Авраам. „  Безапелационно е било, че Исус е трябвало да бъде направен като своите  
братя във всяко отношение,  с  цел да може да стане Върховен свещеник,  който едновременно е
милостив  и  верен  по  отношение  на  нещата  на  Бога...С  цел  чрез  ефективността  на  своето
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собствено страдание по време на изкушението Той да е  способен да помага на онези,  които са
подложени на изкушение“ (виж Евр.2:16-18 – мои превод, Филипс).

Когато за пръв път отново и отново четях тези думи, аз се убедих, че Бог говореше на мен. Аз бях
в затвора,  защото трябваше да бъда там, това беше съществената крачка,  това беше цената, която
трябваше да платя, за да завърша със стария си живот и да бъда свободен да живея новия. Господ ме
подготвяше, вероятно дисциплинирайки ме за бъдещите си цели, но каква беше сегашната ми цел и
задача? Тогава нещо вътре в мен по най-ясен начин ми каза следното за текста, който четях: „Чети го,
размишлявай над него, това обяснява нещо за начинът, по  който Бог дойде, за да разбере децата
Си, как Той за известно време стана плът в Христос като човек, с цел за опознае синовете Си като
братя. Този пример означава нещо за теб.“ 

И изведнъж от думите на тази страница пред мен се появи нещо чудесно и красиво. Аз вече бях
стигнал до заключението, че Бог ни е създал според собствения си образ, за да бъдем негови агенти и
представители.  Ние трябваше да бъдем неговите инструменти. Но като се започне от първия акт на
неподчинение в Райската градина и се продължи през цялата история на човечеството, записана в
Стария Завет,  хората продължавали да не успяват да изпълнят неговите очаквания.  Но вместо да
насочва гнева си към тях, както правел в миналото или да прекъсва връзката си с тях като негови
представители, Бог станал един от нас. Така да се каже, той живял сред своите представители, като
той,  в  тялото  на  Исус  за  известно  време  станал  плът,  разбрал  нашите  грехове  и  изкушения,  и
почувствал нашите страхове така, както ние ги чувстваме. Той можал да ни говори на нашия собствен
език, да ни прощава и да ни предлага пътя за спасението. Каква грандиозна мисъл – да опознаем Бог
като наш Брат чрез Личността на Христос!  Исус е направил да стане възможна такова невероятно
лично братство! Даже самата мисъл за това кара тялото ми да потръпва.

За пръв път Троицата започна да оживява за мен. В началото Бог беше Създател и Баща; после
като Исус – Синът – той живял с нас; накрая, след като изживял нашите нужди в плътта, той ни даде
Светия Дух, като заместител на Христос, за да остане с нас като Утешител и помощник. До сега аз
бях възприемал Троицата като евангелие – такова каквото беше – но аз бях опитал само тази Трета
част. Сега гледах на нея все повече и повече като на източник на сила и власт, която е много реална и е
част от логичният план на Бога. Преди това аз молех Духът да ме води и усещах, че той ме водеше, но
всъщност не разбирах какво ми се случваше. А сега го виждах ясно. 

След това ме порази друга, още по-лична мисъл.  Точно така, както Бог е усетил, че е нужно да
стане човек, за да помогне на децата си,   възможно ли е аз   да бях станал затворник  , за да разбера по-  
добре страданието и мизерията? Ако Бог е избрал да дойде на земята, за да ни опознае по-добре като
братя, тогава може би Божият план за мен беше аз да бъда в затвора като грешник и да опозная хората
там като  един от  тях.  Бих ли могъл наистина  да  разбера ужасите на  затворническия  живот чрез
посещаването на затвора? Гласът вътре в мен отговаряше: „Разбира се, не.“ Никой не може да разбере
какво е да си в затвора, без да живее в него, да изпита тревогите, да опознае безпомощността, без да
живее в самота.  В многократно умален мащаб, това беше същият урок на идването на Исус при нас.
Помислих си: „Разбира се, разбира се, разбира се. Аз съм тук с някаква цел, може би заради  някаква
мисия, към която Господ ме е призовал.“ 

Като християнин аз горещо вярвах в думите на К.С. Луис,   че един човек е многократно по-важен  
отколкото цялата държава. Със сигурност това се отнасяше и за човека в затвора. До края на живота
си аз ще знам и ще чувствам, какво означава да си изпратен в затвора, ще знам за увеличаващото се
разлагане на човешката душа, така както радиацията бавно изгаря плътта. Точно така, както Бог в
Личността на Христос не се е срамувал да ни нарече свои братя, така и аз не трябваше да се срамувам
да казвам на всеки от тези затворници, че е мой брат. Нещо повече, аз трябваше да обичам всеки от
тях. А щях ли да направя това, ако не бях попаднал в затвора? Признах пред себе си: „Никога не бих
го направил.“

От  тези  поразителни  мисли  дойде  началото  на  откровението  –  че  на  мен  ми  беше  дадено
служение в затвора,  както докато бях вътре като затворник, а после,  някой ден по-късно –    когато  
изляза навън! Вече можех да видя и да почувствам, че затворническия живот не предоставя градивно
коригиране и обучение, от което се нуждае човек, за да бъде способен да направи ново начало, когато
излезе от затвора.  Вместо това затвора използваше хората като работна сила,  наказваше ги,  ако е
нужно и беше равнодушен към вътрешното им духовно състояние, все едно че от тези неща нямаше
никакво последствие.

Четенето на  текстовете  от  Евреи ме  раздрусаха,  накараха ме  да преосмисля описаната  в  тях
дилема. Това беше същият конфликт, в който участвах и аз, когато се чудех дали трябва да пледирам
„виновен“ пред съда и трябваше да избирам по кой начин да постъпя:  по светския начин или по
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начинът  на  Христос?  Тогава  избрах  начинът  на  Христос.  Дали  сега  аз  се  плъзгах  обратно  към
използването на  методите  на  света?   Съветът  на  д-р  Креншоу беше логичен,  но  дали той не  ме
отклоняваше от моя път?

После си спомних думите ми относно вярата ми в Христос,  които бях казал на стълбите на
съдебната сграда пред журналистите след като получих осъдителната присъда на съдия Гезел: „Аз
мога да работя за него както в затвора, така и отвън.“ 

И ако това беше беше решение на Христос – и в този ден това безпогрешно изглеждаше така – аз
трябваше да искам да бъда готов да участвам и да се намесвам, и да вярвам в него, че той ще ми даде
мъдростта и смелостта, от които ще се нуждая.

Глава 23

   Когато двама или повече се съберат

В 6:00  пронизително звънене  на  звънци и  хрипкавият  глас  на  високоговорителите  пронизват
предутринната тишина. Затворническият лагер се надига и стене, бавно завръщайки се към живота;
светлините в спалните помещения се запалват една по една, мъжете се скупчват около душовете, с
подпухнали от сън очи кухненския персонал започва да подгрява водата в машините за кафе и чай,
облечените в сини ризи пазачи обикалят по бетонните пътеки на двора.

Това се случва всяка сутрин, но следващата седмица в понеделник затворът изглеждаше вцепенен
и изпълнен с напрежение. Във въздуха имаше нещо като статично електричество, което беше видно в
напрегнатите  изражения  на  лицата  и  в  неестествената  тишина  в  спалните  помещения  и  в
трапезарията. Всички разговори бяха само на една тема: през този ден беше планирано да започне
изслушването на затворниците, които евентуално можеха да бъдат освободени предсрочно от затвора.
Веднъж  на  всеки  2  месеца  трима  ревизори,  граждански  служители  от  средно  ниво  от  Атланта,
прекарваха 4 дни в затвора, за да вземат решение за около 40 човека, които отговарят на изискванията
за предсрочно освобождаване от затвора. Подредени един по един като манекените на модно ревю,
затворниците  влизаха  на  интервю с  ревизорите  и  с  едно  драсване  на  химикалката  тригодишните
присъди бяха намалявани на една година,  а  на мъжете с  5-годишни присъди им беше казвано да
продължават изтърпяването на наложената им присъда,  както официално е наричан този страшен
термин. 

Имаше  основания  за  това  безпокойство.  Съгласно  общата  практика  на  неокончателното
осъждане, на осъденият се дава присъда с минимален и максимален срок – в моят случай от една до
три години. Статутът на изслушването за определяне на окончателния срок на присъдата предписва
затворника да бъде считан годен да излежи в затвора минималния срок на определената му присъдата,
с  намерението от  затвора  да  бъдат  освобождавани онези хора,  които имат добро поведение  и  се
преценява,  че  не  са  опасни  за  обществото.  Но  както  всяка  бюрокрация,  Съветът  по  предсрочно
освобождаване  от затвора  прие една сложна смесица от  стандарти – указания – които определят
минимални  периоди  за  престои  в  затвора  за  специфични  престъпления.  Вследствие  от  това,
изслушването за  предсрочно освобождаване може да  се  превърне  във  второ осъждане,  при което
понякога предсрочното освобождаване  се даваше след изтичане на минималния срок от присъдата.
Стандартите постоянно се променяха, превръщайки процеса на предсрочното освобождаване в една
велика лотария, в една мъчителна несигурност за всеки затворник и в голяма причина за негодувание
и безпокойство от страна на затворниците.

В дните преди пристигането на  ревизорите  цялото внимание  се фокусираше върху случаите,
които щяха да бъдат разглеждани. Затворниците бяха забележително добре информирани за детайлите
на всеки един случай. Резултатите от изслушването за предсрочното освобождаване бяха важни не
само за затворниците, чиито случаи се разглеждаха, но и за другите затворници, които след време
щяха да бъдат засегнати от модела на тези решения. 

Когато в понеделник ревизорите пристигнаха и изслушванията започнаха, късчета информация
светкавично се разпространиха по затворническата информационна мрежа: „Първите три случая са
отхвърлени; Поп ще бъде изслушан още веднъж; на Смити позволили да говори само 5 минути и го
отхвърлили.  Указанията  продължават  да  ни  объркват.“  Към  16:00  резултатите  от  първия  ден
хвърлиха  черна  плащеница  над  затвора.  Само  2  от  първите  12  изслушани  затворници  получиха
предсрочно освобождаване. Предзнаменованията на сутринта се превърнаха в отчаяние на вечерта. Аз
бях шокиран,  защото подобно на   99% от  юристите,  аз  нехайно бях считал,  че  предварителното
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освобождаване се получава всъщност автоматично,  особено за  тези затворници,  които са осъдени
заради „леки“ престъпления, каквито са затворниците в затворите с облекчен режим на охрана.

Ако  през  първата  ми  нощ  в  този  затвор  спалното  помещение  ми  се  струваше  тъмно  и
депресиращо,  през  тази  вечер  то  ми  приличаше  на  черна  дупка.  Всичко  в  затвора,  включително
нервите  на  повечето  от  затворниците  изглеждаше,  че  се  намираха  в  челюстите  на  това  стегнато
менгеме. Нужна беше само една малка искра и опънатите нерви се превръщаха в яростно размахани
юмруци. Огромната част от мъжете, даже в затворите с облекчен режим на охрана като Максуел,
имаха записани в досиетата си случаи на упражнено насилие.  Повечето от сбиванията ставаха за
такива неща, като коя програма трябва да бъде наблюдавана по общия телевизор, заради разстоянието
между леглата, тъй като пространството е толкова ценно нещо, даже заради шумното затваряне на
шкафче, когато някой друг се опитва да спи. Сбивания ставаха заради дребни кражби. Веднъж чух
как един огромен, пристегнат с ремъци затворник казваше, че ще „убие“ човека, който е откраднал
сапун от шкафчето му. 

Същата вечер,  докато подреждах нещата в  шкафчето си,  близо до мен са сбиха двама млади
затворници. После научих, че и двамата имали дълги криминални досиета. Тези млади здравеняци,
изобилно татуирани,  с  липсващи предни зъби,  имаха  изобилие  от  белези от  предишни сбивания.
Сбиването започна с приятелско побутване и блъскане, но скоро те наистина се сбиха. За момент ги
наблюдавах, седейки замръзнал на края на леглото си. Но когато ударите станаха жестоки, аз скочих
между тях.  Веднага и двамата се  обърнаха срещу мен.  И двамата издигнаха юмруците си.  Аз се
усмихвах, а те изръмжаха.

В спалното помещение настъпи пълна тишина, другите мъже усетиха миризмата на кръв, както  я
усещат акулите – чрез трептенията във водата. Кръв – моята кръв – щеше да бъде пролята. Единият от
двамата се изплю на пода и потри ръцете си. Тръпки ме побиха. Възможно ли беше един от тях да
беше мъжът, който беше заплашвал да ме убие.  Ако е така,  аз му бях дал прекрасна възможност.
„Какво става с вас, момчета?“, казах аз, надявайки се, че те няма да чуят силните удари на сърцето в
гърдите ми. Никой не помръдваше. Никой нямаше да ме спаси. „Не виждате ли „мотиката“ отвън през
прозореца? Тази вечер и двамата ще бъдете в „дупката.““ Това беше лъжа, изречена с цел самозащита.

След като казах тези думи, здраво стиснатите юмруци се отвориха и ръцете на двамата мъже се
отпуснаха надолу. „А ти защо не ни каза?“ попита единият, когато аз отстъпих встрани и вече не бях
между  тях.  Боят  приключи.  Двамата  се  отдалечиха  прегърнати,  като  поклащаха  главите  си,
недоумяващи от моето странно поведение. Върнах се при леглото си с треперещи колене. Защо бях
направил това? Това беше инстинктивна постъпка – директно нарушение на принципа за ненамесата.
Дали постъпката ми беше последица от Духът вътре в мен, който ме  призоваваше да предотвратя
кръвопролитието? Ако е така, тогава едва ли Духът ме беше накарал да излъжа, за да се предпазя от
нараняване. Стигнах до извода, че Бог едва ли би нарушил принципа винаги да казваме истината.
Колкото повече разсъждавах над тази случка, толкова повече усещах, че мотивът ми да предотвратя
насилието беше правилен, но аз разчитах на майсторството на стария Колсън да ме избави от бедата.
Стигнах до извода, че правилният начин за справяне в този случай беше, че аз трябваше да уповавам
на Бога в момента на опасност и да бъда напълно честен с двамата противници.

Упование. Колко много неща трябваше да науча за този принцип. Това беше ключът, който ме
изведе от нощите, изпълнени с тревоги – упование в „Помощникът“,  който може да ми помогне да
изхвърля страха от внезапно нападение от непознат нападател. Той може да ми помогне да устоя на
изкушението да спя през деня и да замени умората ми със сила. 

Спането беше капан за много затворници. Един млад мъж, чието легло беше близо до моето,
спазваше една покъртителна рутина. Сутрин ставаше от леглото си в последния възможен момент.
След обяд лягаше в леглото си и оставаше там до сигнала в  12:30 за  начало на следобедната ни
работа.  Връщаше  се  отново  в  леглото  си  след   вечерята  в  16:00  и  спеше  до  19:00.  След  това
прекарваше  1-2  часа  в  четене  на  порнографски  списания,  а  след  това  спеше  през  цялата  нощ.
Размишлявайки  над  неговата  способност  да  спи  толкова  много  аз  видях,  че  силата  му  беше
изсмуквана с всеки изминал ден, че вървежът му ставаше по-бавен, че раменете му се отпуснаха и че
много рядко по лицето ми се появяваше някаква емоция. Чудех се, дали когато излезеше от затвора,
той щеше да може да си възвърне нужната амбиция, за да се справя с ежедневните изисквания на
живота, даже ако те се ограничат само до работата и семейните задължения. 

Той не беше изолиран случай. Други затворници в спалното помещение прекарваха свободното
си време, като просто лежаха в леглата си и ако не спяха, гледаха към тавана като изпаднали в някакъв
транс.  Някои хора  по цели часове  вършеха  някакви незначителни неща,  като  например отново и
отново лъскаха металната тока на колана си. Свободното време се наричаше „време за изграждане“ и
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беше запълвано с начините, които хората откриваха, за да прекарват времето си за почивка. Бавното
вървене също беше част от затворническия живот; особено вървенето така, като че ли играеш някаква
роля във филм със забавено движение. Подобно на някакво нашествие от скакалци, празните часове
изяждаха самото същество на човека.  (Коментар: Като чета тази мисъл, си спомням за народната поговорка

„Залудо (без да ти се плаща) работи, залудо не стой без работа“ Колко вярна е тази народна мъдрост. Д.Пр. ) Много
скоро настъпва почти пълна загуба на ориентация; гледане в часовника, чийто стрелки никога не се
движат; изгубване на усета за времето и мястото.

Леглото на един от постоянно спящите се намираше близо до вратата на спалното помещение.
Името му беше Лий Корбин и на него му беше възложено да извършва една от най-трудните работи –
да коси тревата с една преносима косачка,  с която се люлееше по цял ден и вечер пристигаше в
спалното помещение плувнал в пот и изтощен. Когато една вечер го видях да чете Библията, аз отидох
да се запозная с него и му казах кой съм. Той ми отговори: „Аз знам кой сте. Добре беше, че вие
повярвахте в Господа. Някога и аз бях християнин.“ „Какво означава - бях християнин?“ Той наклони
главата си назад и широка усмивка озари кръглото му червендалесто лице. „Да, само ако знаехте. Аз
наистина се провалих. Човече, за мен няма път за връщане назад.“

Поисках да разбера. Изглеждаше ми трудно да си представя, че този сърдечен и работлив мъж би
могъл да извърши неизвиним грях. Казах му: „Нека някой път да поговорим за това.“ „Не мисля, че си
заслужава да си губите времето, но и аз искам да поговорим,“ каза той. Въпреки това, всеки път,
когато минавах покрай леглото му, той спеше. Но аз знаех, че подходящото време ще дойде. 

Докато  наблюдавах  хората,  които  изглежда  че  вървяха  като  лунатици  в  затвора  или  като
космонавти в космоса,  аз взех осъзнатото решение никога да не лягам денем. Щях да получавам
сънят, от който се нуждаех само нощем. Имаше дни, когато се борех денем да не затворя натежалите
си клепачи и се противопоставях на порива просто да си легна в леглото и да поспя 1-2 часа. Но аз
отказвах, даже когато знаех, че имах нужда от сън. 

По-късно,  когато  прочетох  книгата  „Писма  и  документи  от  затвора“  на  Дитрих  Бонхьофер
(Коментар:  Прочут германски протестантски пастор, който бил изпратен от хитлеристите в затвора и след като
прекарал там няколко години, бил обесен на 38 годишна възраст през пролетта на 1945, само няколко седмици преди
американските войски да завладеят територията, където се намирал неговия затвор. Превел съм книгата му „Цената на
ученичеството“, която можете да намерите на http://methodist.bg/resursi/knigi/ Д.Пр.) аз открих, че той взел същото
решение. Той пишеше за своя строг самопринуждаващ график всяка сутрин да се събужда рано, да
взема студен душ и да работи през целия ден без да спи. Когато бил затворен в единична килия, той
решил да не се  поддава на униженото положение,  тъй като бил наясно,  че ако отстъпи,  това  ще
утежни липсата му на ориентация и ще го отведе до „първия етап на капитулацията.“ 

Но  човекът,  който  отказва  да  бъде  част  от  системата  и  вместо  това  се  бори,  за  да  запази
собствената си самоличност, твърде често може да стигне дотам, че да се бори срещу всичко, просто
заради самото борене. Обикновено това се превръща в непокорство, което сред това се втвърдява и се
превръща в омраза, която заразява цялата ценностна система на човека и тази омраза се насочва в
началото към системата в затвора, а след това и към обществото като цяло. Нужна е само една малка
провокация,  за  да  бъдат  бутнати  такива  хора,  за  да  преминат  отвъд  границата;  вътрешното
неспокойствие може да се разтегне до точката на скъсването на връзките, които задържат човека в
състоянието да е разумно същество. Виждал съм това да се случва, името на този човек е Джеймс
Хауард, красив мъж в началото на 30-те, с искрящи сиви очи, червеникаво руса коса и необикновено
оживено и будно поведение. 

Извън обстановката в затвора аз си го представях като брокер на борсата или като предприемчив
млад мениджър в IBM. Тъй като Пол Крамер и аз се срещахме и разговаряхме за Библията, една вечер
той ми предложи да се молим за Хауард. „Той просто не е на себе си от няколко дни. Ужасен товар.
Няма да обяснявам подробности,“ това беше всичко, което ми каза Пол. Когато следващия ден по
време на обяд видях,  че Хауард седи сам на една маса в  трапезарията,  аз  седнах при него.  След
първоначалният  неангажиращ  разговор  и  взаимното  опознаване,  в  разговора  ни  имаше  дълги  и
неловки периоди на мълчание. Единственият изблик на емоции от негова страна беше, когато той
енергично  защити  невинността  си  срещу  обвинението,  че  е  откраднал  една  кола.  Изпитах
неприятното усещане, че през цялото време на обяда думите ми бяха останали нечути от него и че
мислите му са изцяло лишени от ориентация.

Хауард живееше в спалното помещение на д-р Креншоу. Когато попитах доктора за него, той ме
посъветва да не се занимавам с този човек: „Чък, по-добре е да не говориш за това. За него ще бъде
зле, ако се разчуе и хората започнат да се шегуват с него.“ „Но аз само се опитвам да помогна.“ Като
чу това, докторът реагира болезнено и ми обясни, че според неговата преценка, Хауард страда от
нервно разстройство. Той не можал да понесе отказа на комисията да бъде освободен предсрочно, а в
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същия ден получил и писмо от жена си, с което тя му съобщила, че го напуска. „Чък, това може да се
случи  с  всеки  човек.  Аз  се  опитвам да  накарам  Харт  (лекарят  на  затвора),  да  изпрати Хауард в
болница просто за наблюдение,  но Харт не може да постави диагноза,  че някой човек е получил
нервно разстройство. Той мисли, че всички ние сме луди и вероятно е прав.“ Креншоу ми каза, че
преди  три  нощи  Хауард  се  събудил,  крещейки  посред  нощ.  Никой  не  му  обърнал  внимание;
сънуването на кошмари е нещо обичайно в помещение, където спят 40 мъже. След тази нощ Хауард
бил замаян, апатичен, все едно, че живота е изсмукан от него. Докторът ми каза: „Чък, този мъж има
нужда от психиатрично лечение, но това няма да се случи. Те не изваждат никой от тук, освен ако не е
с краката напред (ако е умрял) или ако създава неприятности. Забрави това, просто бъди любезен с
него.“

Няколко дни след това Хауард беше настанен в амбулаторната стая, в която имаше 2 легла. Не
беше  определена  диагнозата  на  неговото  заболяване  и  после  беше  върнат  обратно  в  спалното
помещение. Отново по време на обяд аз се опитах да разговарям с него. Тогава той се наведе през
масата към мен и прошепна: „Какво открихте в моето досие?“ Попитах го изумено: „Какво досие,
Хауард?“ Оглеждайки се предпазливо, той отново прошепна: „Ти знаеш, онази вечер, когато ти беше в
канцеларията и извади папката с документите ми. Всички вие, които бяхте там, разговаряхте за това.
Какво открихте?“ „Честно казано, Хауард, аз никога не съм разглеждал твоята папка. Заклевам се пред
теб,  че не знам нищо за нея.“ Той кимна със самодоволно и разбиращо изражение на лицето си:
„Разбирам. Ти не можеш да говориш за това, нали?“ Сърцето ме заболя; той беше станал параноик
(Коментар:  Вид  шизофрения,  отличаваща  се  с  бавно  напредващо  влошаване  на  личността,  самоизмами,  заблуди,
халюцинации, умствени разстройства, страхове и подозрения, особено когато са неоснователни. Д.Пр.)  Креншоу не
можеше, а администрацията нямаше да направи нищо. Аз се заклех по някакъв начин да помогна на
Хауард, но беше мъчително да гледаме как тялото и мозъка на този млад мъж ежедневно малко по
малко се разпадат на части.

Открих, че много малка част от затворниците бяха в състояние да поддържат чувството си за
лична идентичност, без да стават негодуващи от несправедливостите, които виждаха около себе си.
Причините за пораждане на горчивина надминаваха границите на живота в затвора и бяха дълбоко
вкоренени в самата система на криминалното правосъдие.  След всичките ми години, през които бях
работил като адвокат, след всичките ми изследвания на идеалите на правосъдието,   чак сега започнах  
да гледам на работата на правосъдието от една изцяло нова гледна точка. Разбира се, затворниците
преувеличават; аз бях подготвен да се отнасям скептично към много от историите, които чувах. Но
въпреки това, за мое изумление открих, че много от трагичните истории, разказвани от затворниците
бяха твърде близо до истината.

Например, имаше един млад мъж от Северна Каролина, който преди години беше купил един
стар автомобилен влекач. С този старт той беше изградил една процъфтяваща комплекс за ремонт на
коли и бензиностанция.  Късно една вечер той приел като платежно средство правителствен чек на
стойност 84 долара. Когато чекът бил предявен в банката за осребряване, агенти от ФБР дошли в
гаража и го предупредили за неговите права. Оказало се, че това бил откраднат чек. Въпреки, че този
млад бизнесмен никога преди това не е имал неприятности със закона, той бил обвинен и осъден на 6
месеца затвор. Това му струвало 6 000 долара за законни разноски, платени на адвокат, който признал,
че никога преди това не бил влизал във федерален съд, плюс 84-те долара за нередовния чек и 6
месеца от живота му. 

Примерът е краен, но не е необичаен. Един от затворниците в моето спално помещение, дребен
бизнесмен от Южна Каролина бил осъден за три дребни престъпления – не регистрирал случаи на
недиректни данъчни задължения за покупката на някои стоки. Научих, че той разгневил съдията по
делото с една предизвикателна забележка.  Тази обида, която рядко, ако въобще може да доведе до
изпращане в затвора, струвала на приятелят ми 18 месеца затвор, като съдията писмено препоръчал
на Съвета по предсрочно освобождаване да откаже да намали присъдата. И Съветът постъпил така.

Друг мъж, с когото по-късно се сприятелихме, излежаваше 3-годишна присъда за избягване на
данъчно задължение в размер на 4 000 долара. Данъчната агенция му предложила шанса да пледира
„виновен“ и така ще му присъдено да плати глоба, но приятелят ми настоявал, че е невинен. След
съдебно дело, което продължило няколко години и  въпреки освобождаването му от отговорност по
повечето от повдигнатите обвинения, изтощеният съдия му дал една категорична присъда.

Разбирам, че в такива случаи може да има и други фактори, и съображения, и много хора, които
би  трябвало  да  бъдат  наказани,  са  оставали  ненаказани.  Но  когато  случаите  се  натрупваха  и  аз
положих всички усилия да ги проверя, накрая беше лесно да се види защо несъразмерното отсъждане
е главната причина за разпространената мъка в затвора.  Несправедливостта на системата,  която е
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толкова болезнена,  когато човек се запознае с нейната жертва,  умножава презрението към закона,
даже сред хората, които са получили справедливо наказание. Специално горях от желание да помагам
на необразованите хора да напишат своите молби и жалби, но помнех суровото предупреждение в
затвора да действам като адвокат. Беше ми казано, че юристите, които правят това, незабавно биват
премествани в други затвори. На д-р Креншоу не му позволяваха да практикува като лекар, въпреки
че имаше недостиг на лекари в съседната военна база и в самия затвор нямаше лекар. Правилата са
строги. Самият аз скоро щях да бъда подложен на това изпитание. 

За да избегна потискащата атмосфера в спалното помещение, през първия ден на изслушването
на  комисията  за  определяне  на  предсрочното  освобождаване  отидох  в  библиотеката,  която  се
намираше  в  задната  част  на  сградата  на  управлението  на  затвора.  Разположена  в  неголяма  зала,
библиотеката имаше една стена, край която бяха наредени малки масички за писане, а край другите
стени  имаше  шкафове,  пълни  със  стари  оръфани  книги,  един  дрипав  речник,  стари  криминални
романи,  вестници и и стари списания.  Затворниците обикновено седяха около две големи маси в
средата на помещението, разговаряха  за съдебни нареждания и за жалби, които някои предприемчив
затворник  подготвяше,  играеха  карти  или  четяха.  Въпреки  това,  там  беше  по-тихо  отколкото  в
спалните помещения, беше по-ярко осветено и белите стени по някакъв начин го правеха да изглежда
по-чисто. Понеже беше библиотекар,  Пол Крамер прекарваше повечето от вечерите си там. 

Когато се концентрирам в това, което пиша, обикновено мога да престана да слушам разговора
около мен. Но в тази вечер разбрах, че една малка група мъже се събраха около Пол в един от ъглите
на стаята. През по-голямата част от времето говореше един мъж, на име Текс, претенциозен човек и
бивш  евангелист,  който  дълги  години  беше  пътувал  за  да  евангелизира.  Той  беше  изоставил
служението си и Господа, за да продава крадени коли. По време на излежаване на 6-месечната си
присъда той се беше обърнал отново към Христос с разпалеността на новоповярвал.

Текс беше червеноврат и червенокос и приличаше на Попай Моряка, с къси изпъкнали бицепси и
издадена  напред  брадичка.  Край  него  стояха  двама  други  затворници.  Единият  -  висок  и  красив
чернокож мъж с командирска осанка беше работил в гостилница в Колумбус, Джорджия. Докато се
намирал в пробен период поради предишна присъда за наркотици, той бил заловен, че притежава
спортна карабина. Автоматично пробния му период бил прекратен и той се оказал обратно в затвора
за  9  месеца.  Другият  –  тих  човек  с  буйна  къдрава  коса,  често  седеше  в  библиотеката  и  четеше
Библията или попълваше формуляри от кореспондентски курсове за изучаване на Библията.

С висок шепот Текс разказваше за тежкото положение на един затворник на име Боб Фергюсън,
който  на  следващият  ден  щеше  да  се  явява  за  изслушване  пред  комисията  за  предсрочно
освобождаване. „Боб е в ужасно положение. Тази нощ той се влачи по корем на земята. О, слава на
Господа, ние трябва да му помогнем. Бедният дявол, има жена и 5 деца, а няма никакви пари. Ако не
му позволят да излезе предсрочно от затвора, те едва ли ще оживеят. Слава на Господа, ние трябва да
му помогнем. Може би искате да се помолим заедно с него, иначе той ще полудее.“ 

Отидох при тях и им предложих: „Съжалявам, но без да искам чух какво казахте за Фергюсън. Аз
също искам да се моля заедно с него.“ Очите на Текс заблестяха и той ме сграбчи за рамото. „Ела,
братко,  Ела при нас.  Похвали Господа.“  Един от мъжете отиде да доведе  Фергюсън.  Пол извика
приятеля си Имет Хатфийлд, аптекар от Атланта, който излежаваше 6-месечна присъда за това, че
изпълнил  една  лекарска  рецепта,  като  сложил  по-голямо  количество  наркотик  в  лекарството  от
предписаното. Само за няколко минути се събрахме 7 човека. 

Край  вратата  на  библиотеката  обсъдихме  за  момент  къде  да  отидем.  Пазачите  винаги  бяха
подозрителни, когато малка група затворници се събираше в затънтени места, тъй като обикновено
това означаваше, че те пушат марихуана. Ние не можехме да се молим в библиотеката, в която имаше
много други затворници, не можехме да се молим и в спалните помещения. В салона беше забранено.
Пол имаше ключове за две малки класни стаи в съседство с библиотеката, които се заключваха нощем
и в които също беше забранено да влизаме. Класните стаи ни се сториха, че са най-добрия избор.
Влязохме вътре и заключихме вратата. Това ми припомни времето, когато бях ученик в началното
училище. Три реда обикновени полирани дървени маси, столове край всяка една от тях, учителско
бюро пред голяма черна дъска, на която с тебешир беше написано: „Виж, Джон тича – Джон има
котка – котката е кафява.“

Около 15% от затворниците, които бяха буквално неграмотни, се обучаваха редовно на основните
правила  за  писане  и  четене.  Голяма  част  от  тях  живееха  в  планините  и  в  отдалечени  места,
контрабандисти от малки общества в Апалачките планини, в Тенеси, Кънектикът и двете Каролини –
Северната и Южната. Въпреки че болшинството от тези хора се страхуваха от Бога, примитивното им



154

разбиране за правилното и неправилното не съвпадаше с лабиринта на данъчното законодателство,
със сложните закони на обществото и разбирането на ордите от федерални агенти. 

Фергюсън беше точно такъв провинциален човек –  на възраст  над 30-години,  половината  от
предните му зъбите ги нямаше, с кръвясали очи и с объркан и разтревожен израз на лицето си. Той не
каза нито дума, а не беше и нужно, защото изразът на лицето му молеше за помощ. Научихме, че на
следващия ден Пол също щял да се  явява  на  изслушване  пред комисията.  Текс започна  с  тъжно
описание  на  преживяванията  на  хората,  които  се  бяха  явили  на  изслушване  по-рано  същия  ден.
Очакванията  за  резултатите  от  следващия  ден  не  бяха  по-добри,  комисията  била  безмилостна  и
стриктно се придържала към своите правила. 

Мъжът, който изучаваше Библията прочете няколко псалми, а след това – откъси от Евангелието
на Йоан,  в които се говореше за работата на Христос от наше име и в  наша полза.  После Текс
предложи всички да се молим мълчаливо или гласно, кой както пожелае и седмината коленичихме на
студения под, облицован с теракотни плочки. Текс започна. Във въображението си аз си го представях
в гореща лятна нощ, вътре в палатка, заобиколен от няколко десетки селяни с широко отворени очи,
как изисква Сатаната да си отиде в името на Исус и призовава всички събрали се грешни хора да
излязат отпред и да изповядат греховете си или да бъдат осъдени на вечен престой в ада. 

Той викаше: „О, Господи, спаси хората,  на които утре им предстои да се явят на изслушване пред
комисията. Ние те хвалим, Господи. Искаме това от Тебе, скъпи Господи, в името на Исус. Ние сме
грешни хора, но сме тук, на колене и се молим на Теб. Ние знаем, скъпи Господи, че Ти ще ни чуеш.
Ние Те обичаме, Исусе.“ Между всяко забързано огнено прошение Текс поемаше дълбоко въздух,
въздъхваше и започваше отново, а гласът му трепереше, пълен с емоция.

Когато  всеки  от  нас  се  изправи  бавно  на  краката  си,  аз  установих,  че  прегръщах  високия
чернокож мъж. През това време Текс престъпваше от крак на крак и хвалеше Бога за това, че го е
изпълнил със Светия Дух. Фергюсън най-безсрамно плачеше. Излязохме тихо и на малки групи по 2-
3-ма се върнахме в спалните си помещения, точно навреме да вечерното преброяване в 22:15. Никой
от пазачите не наруши нашето кратко събиране. Но каква странна гледка щяхме да представляваме за
онзи, който можеше да ни види случайно.

Следващия следобед в затвора бързо се разпространи новината: 5 мъже получиха намаление на
присъдите си  и Фергюсън беше сред тях. Малцина очакваха това: според изискванията той не би
трябвало  да  получи  намаление  на  присъдата  си.  Статистиката  беше  изумителна:  5-ма  от  7-те
изслушани получиха намаление на присъдата си – драматична разлика в сравнение с предишния ден.
Според старите затворници, това беше най-хубавият ден, който те можеха да си спомнят. 

Срядата  също  беше  добър  ден:  повече  от  половината  от  изслушаните  затворници  получиха
намаление  на  присъдите  си,  включително и  Пол.  Той не  беше  се  подготвил за  изслушването  по
общоприетия начин. Никой не го придружаваше. Нещо повече, самият той доброволно беше съобщил
на  комисията,  че  въпреки  че  е  женен,  (факт,  който  добавяше  една  точка  към  резултата  му  от
изслушването),  той очаквал да се разведе.  Когато бил запитан как вижда бъдещето си,  Пол не се
опитал  да  създава  прекалено  оптимистична  представа  за  бъдещето си.  Той просто обяснил,  че  е
станал християнин и вярва, че Господ ще го води. Според Пол, членовете на комисията го слушали
озадачени; въпреки това, те насрочили той отново да се яви пред комисията през месец март.

След изслушването Пол се върна в спалното помещение с изумен и отнесен изглед на лицето си:
„Чък,  не  мога  да  повярвам  това.  Не  мога  да  повярвам.  Аз  не  отговарям  на  изискванията,  за  да
прекарам в затвора само 2 години. Но те ми казаха, че отново ще изслушат моя случай през пролетта.
И ако имам добро поведение, аз ще изляза на свобода. Това е твърде добро, за да е вярно. Аз не
усещам нищо, целият съм вцепенен.“

Всичко това беше твърде, за да е вярно. Действията на комисията по изслушванията повдигна
духа в целия затвор. Салонът се изпълни с усмихнати лица. Новината за нашата вечерна молитвена
среща  в  понеделник  се  разпространи  сред  затворниците.  Някои  от  седмината  бяха  мишена  на
остроумни подмятания в четвъртък, но привечер същия ден всички шеги престанаха. 

В  сряда  вечерта  даже  най-циничните  невярващи  хора  бяха  изумени  от  това,  което  се  беше
случило в малката класна стая в понеделник вечерта. Много хора искаха да вярват, че в това имаше
нещо, независимо от това какво  беше то. На Библията започна да се гледа с ново уважение.

Ординаторът Джими ме предупреди усмихнато: „Внимавай сега; някой може да я открадне.“
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Глава 24

   Помагаща ръка

„Момчета, вие ли се събирате всяка вечер да се молите?“ Лий Корбин, който една вечер ми беше
казал,  че  неговият  грях  е  толкова  голям,  че  е  преминал  отвъд  границата  на  изкуплението,  беше
застанал пред мен отвън, край вратата на трапезарията. „Знаеш ли, аз наистина вярвам в това, което
правите,“ каза тъжно той.“ Аз го поканих: „Ела и се присъедини към нас.“ Онази първа молитвена
среща  в  класната  стая  беше  толкова  вдъхновяваща,  че  Пол,  Имет  и  аз  се  срещнахме  отново
следващата вечер, за да се молим за Текс, който същата седмица беше освободен от затвора. Имаше
толкова много нужди, за които да се молим, поради което ние просто продължихме да се срещаме. 

Прекарах  голяма  част  от  времето  си  същата  вечер,  разговаряйки  с  Лий,  дълго  след  като
осветлението  беше  загасено.  „Аз  измамих  толкова  много  хора,“  обясни  ми  той.  „Даже  ако  имах
достатъчно пари да им ги върна, аз никога не бих могъл да намеря всеки от тях.“ 

Корбин ме изуми с историята за това, как станал измамник. Започнал като неискрен, но успешен
проповедник. С ниският си и плътен глас и с рецитирането на Десетте Заповеди от Библията, той
скоро бил поканен да произнесе една седмична проповед по няколко радиостанции в Алабама. Той
призна: „Аз не проповядвах Христос,  а Лий Корбин.“ Скоро дотолкова се увлякъл в участието си в
рискови бизнес начинания, че напълно изоставил ролята си на пастор. Последвала серия от успешни
сделки: предоставяне на банкови кредити на мъртви фирми, предоставяне на фалшиви концесии за
автомати за продажба на кафе и други дребни стоки, работа с фалшиви кредитни карти и с всяко ново
шарлатанство той ставал все по-изобретателен. „Чък, това беше грешка и през цялото време аз знаех,
че е така, но бях хванат в капана на къщата си за 100 000 долара, на новите коли и на яхтата. Това
беше толкова лесно.  Съжалявах бедните хора,  които мамех и мразех себе си,  но въпреки това не
можех да спра.“ 

В продължение на 7 години кръстосвал Южната част на САЩ, оставяйки след себе си върволица
от объркани,  обезсърчени и понякога фалирали жертви,  както и преписки в гневните полицейски
участъци. После всичко започнало да се руши; имало серия от обвинения към него и той се превърнал
в беглец от правосъдието. Иронично е, че го арестували, докато присъствал на евангелско събрание в
Южна Каролина. „Господ ме извади направо от тълпата. Аз си заслужавах това да стане така,“ добави
той.  Предявили  му  един  внушителен  комплект  от  обвинения:  пощенска  измама,  незаконно
присвояване, фалшифициране на документи. „Можеха да ме осъдят на доживотен затвор и аз очаквах,
че  това  ще  се  случи,“  каза  той.  Изненадващо,  Корбин  бил  подведен  под  отговорност  само  за
пощенската измама и го осъдили на една година затвор, а другите обвинения отпаднали. 

„Но аз никога не мога да възстановя парите на всички хора, чиито пари ограбих,“ настояваше
той. „Няма да мога, даже ако работя до края на живота си. При това положение как Господ може да ме
вземе отново, преди да съм се разплатил с тях?“ През тази вечер разговаряхме за прошката. Корбин
беше изучавал Библията, но изглежда той познаваше повече Стария Завет, отколкото Новия Завет.
Предупреждението в Лев.6:2-5 – че когато човек е отнел нещо, което принадлежи на друг човек, той е
длъжен да го възстанови и да добави 20% глоба – се беше жигосало в съзнанието му. Отведох Лий
при евангелията и ние се фокусирахме върху факта, че Исус е дошъл за да спаси грешниците; когато
отишъл на кръста, той изтрил напълно записът написан на черната дъска за дълга на всеки от нас.
Докато проправяхме пътя си през стиховете от Библията, двамата с него стигнахме до заключението,
че Исус ще изиска от Лий единствено да има отворено сърце, за изповяда напълно греховете си, да
възстанови парите на хората, на които е възможно и да поднови решението си да приеме Господа.

Намерихме допълнително просветление в Рим.7,  където Павел описва  дилемата на хората от
Стария Завет, които са познавали закона и са искали да живеят според него,  но са правели точно
обратното, защото не са били способни да победят човешките си несъвършенства. „Защото не върша
доброто, което желая, а злото, което не желая, него върша. Но ако върша това, което не желая,
то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мен“ (Рим.7:19-20) С този текст Павел ни казва, че
когато се  опитваме да живеем според  закона  ,    това  създава  вътре  в  нас  същият грях,  който се  
стремим да избегнем. Но Корбин имаше нужда не само да види капана, в който беше попаднал. Той
имаше нужда да бъде освободен от този капан.  Ключът за това намерихме в следващата глава от
Римляни.  „Законът  на  Духа  на  живота  в  Христос  Исус  ме  освободи  от  закона  на  греха  и  на
смъртта“ (Рим.8:2 – мой превод). Темата за молитвата ни към Светия Дух да поеме ръководството в
живота ни беше това нещо, което се опитвах да разбера още от времето, когато приех Христос. Тогава
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бях усетил работата на неговия Дух вътре в мен. Но все още не разбирах напълно как да прогоня
греховното си его за да не пречи на този Дух да поеме ръководството на живота ми. Странното беше,
че докато бях в затвора, аз намерих тази свобода. 

Корбин започна да посещава нашите вечерни молитвени срещи. По време на четвъртата ни среща
Пол покани Лий да се изповяда за всичко пред Бога, да го помоли за прошка и Светият Дух да дойде
отново в живота му. Лий се помоли толкова страстно, както никой човек преди това не бях чувал да се
моли, като умоляваше Господа да го приеме и да прогони сатаната от живота му. В един момент от
молитвата  си,  той изглежда смени скоростите  и  започна  да  произнася  непознати думи,  които ми
напомняха на монотонно грегорианско песнопение, което веднъж бях чул в една католическа църква.
Нямах никакъв опит в моленето на езици, нито пък преди това бях чувал някой друг да се моли така,
но нито за миг не се усъмних, че Духът контролираше поведението на Лий Корбин. Когато свърши да
се моли, той изглеждаше напълно изтощен и се отпусна.

Наблюдавах промяната, която се извърши в него през следващите дни. Корбин престана да спи
вечерно време, а вместо това четеше Библията си, изпълнен с жизненост и с обновено усещане за цел
в живота си. Независимо, дали напълно разбирах това от библейската или духовната гледна  точка, аз
знаех, че промяната е истинска. Аз с радост бих споделял окопа си с него в битката – Лий внезапно
стана здрав, надежден и верен. 

Сега вече четирима се срещахме редовно да се молим. Насърчени от силата на нашето братско
сдружаване, ние решихме да окуражим и други хора да се присъединят към нас. С когото и да седяхме
на масата в трапезарията, ние се договорихме винаги да се молим за Господната благословия преди да
започнем  да  се  храним.  Всеки  от  нас  минаваше  през  чакането  на  опашката  пред  шублера  в
трапезарията и после с табла в ръцете си намирахме свободно място на някоя маса, сядахме там сред
другите хора и свеждахме глави, за да се молим за Божията милост. В началото другите затворници ни
наблюдаваха. Но въпреки това нямаше подигравки и шеги. Скоро благославянето на яденето  стана
заразително – тук един човек, там друг човек се придържаха към това правило. За моя изненада,
когато сядах на някоя маса,  даже другите хора на масата вече да бяха започвали да се хранят,  те
спираха да разговарят и да ядат, и свеждаха главите си заедно с мен. Все едно, че в Максуел (така се
казва затворът) беше създаден плацдарм за Светия Дух!

Въпреки  че  всяка  вечер  се  срещахме  в  класната  стая,  повечето  от  новоприсъединилите  се,
избираха  да  идват  в  понеделник.  В  рамките  само  на  няколко  седмици  тези  молитвени  срещи  в
понеделник вечерта се превърнаха в редовна и организирана програма за изучаване на Библията. С
разрешението на началника на затвора Мартин Гей, един непрофесионален християнски служител от
Монтгомери се присъедини към нас, за да води изучаването на Библията. Дали основната група от
затворници ни считаше за „чудаци на Исус“? Вероятно някой ни считаха за такива. Но това не беше
важно. Приоритетите ми се бяха променили. Тогава, една вечер по време на времето за почистване на
спалното помещение, един здрав млад затворник нарочно се блъсна в мен, когато двамата бутахме
машини за полиране на пода. „Никога не си правил това в Белия дом, нали?“, каза той. Аз му се
усмихнах: „Аз съм вършил тази работа, когато ти още не си бил роден.“ Изненадан, той се усмихна
вяло и продължи да полира пода. Един от старите затворници ме дръпна настрани и ми каза: „Не
трябва да се притесняваш за начина, по който се държиш. Ние знаем защо правиш това, но не е нужно
да го правиш. Ние сме обсъждали това. Ти се държиш добре.“  

Значи това се беше случило.  Добре беше магическа дума. Аз бях издържал приемния изпит на
основната група затворници. Разбира се, в това нямаше никаква официалност, освен едно мълчаливо
разбиране, което сигнализираше, че аз съм приет от тях. Това означаваше край на духовитостите по
мой адрес, на любопитните погледи и на подозренията. Аз щях да продължавам да се сражавам със
саможивците, с хората, които не бяха част от системата. Заплахата за живота ми най-вероятно идваше
от някои от тези самотници, може би от някой смахнат човек. Но поне сега аз щях да имам някои
съюзници.  Хората  от  основното  ядро  щяха  да  се  грижат  за  мен,  поне  дотолкова  доколкото
затворниците се грижат един за друг. Иронията се състоеше в това, че това приемане дойде тогава,
когато вече бях престанал да се старая много да го получа. 

Още от първата ми седмица в Максуел аз вътрешно се борех с предупреждението, че не трябва да
помагам на другите затворници да разрешават юридическите си проблеми. Вероятно имаше добри
основания за спазване на това правило, но при наличието на толкова голяма нужда от юридическа
помощ  в  затвора,  спазването  му  приличаше  на  злоупотреба  с  дарбата  на  човека.  В  очите  на
затворниците  това  беше просто още  един  пример за  планирано обезчовечаване;  хората,  които  са
лишени от чувство за  собствена значимост и достойнство,  е  по-лесно да бъдат контролирани. От
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друга страна, моята роля в затвора се беше променила след откровението, което дойде при мен след
прочитането на Евр.2. След това аз започнах да се намесвам.

Сесил Барнс,  един плашлив белокос  мъж,  чието легло беше близо до  моето,  ми помогна  да
разреша тази дилема. Сесил беше толкова наплашен човек, че скачаше и се изправяше прав всеки път,
когато му говорех и ме наричаше „сър,“ (Коментар: На английски има разлика между думите „мистър“
(господин) и „сър.“ Сър се употребява като обръщение към началник. Д.Пр.) даже след като го помолих да
не ме нарича така. Малко по малко успях да измъкна от него следните факти: той бил строителен
работник в мини за въглища в източната част на Тенеси, обичал жена си и порасналите си деца и имал
собствен  дом.  За  нещастие,  той  избрал  за  свое  странично  занимание  варенето  на  уиски.
Контрабандното производство на спиртни напитки се считаше за почтено занимание от обитателите
на планините и за уважавана професия. Доходът от нея обикновено беше малък и със сигурност е бил
свързан с много изтощителна работа. Мнозина по-стари контрабандисти нямат друга професия или
квалификация. Това беше занаят, който се предаваше от поколение на поколение. Предпазването от
срещи  с  данъчните  и  митничарите  е  просто  една  особеност  на  тяхната  професия;  те  знаеха,  че
дейността им е незаконна, но не считаха, че тя е неморална. Много от хората, които бяха улавяни, че
произвеждат уиски, не бяха изпращани в затвора поради една неписан „обществен договор“ между
местните  съдии и  пожизнените  контрабандисти.  Хората,  които попадаха  в  затвора,  не  можеха  да
разберат защо са затворени там заедно с хора, които лъжат, измамват или крадат – но въпреки това
имат  приблизително  същата  продължителност  на  присъдата  си  като  тяхната.  Контрабандистите
обикновено са трудолюбиви хора, които четат Библията и се страхуват от Бога.

Сесил беше такъв човек. Вечер четеше една доста износена Библия с кожена подвързия, „Кинг
Джеймс“ превод. След като му предложих да чете моят вариант на превод „Филипс“ на Новия Завет,
той го вземаше, но всеки път най-официално искаше разрешението ми за това. Точно по време на
един от нашите разговори за моята Библия Сесил събра всичкия си кураж, за да ме помоли: „Г-н
Колсън, ако не искате да направите това, аз ще ви разбера, но смятате ли, че можете да ми помогнете
да напиша писмо до моя съдия? Той ми каза, че ще стоя тук само 4 месеца. Не мога да се срещна със
социалния работник, който се занимава с моя случай, а вече стоя тук повече от 4 месеца. Не мисля, че
ще получа намаление на присъдата, както каза съдията. Мислех си, че трябва да му напиша и може би
той може да реши този проблем. Аз имам обещана работа, която мога да започна през ноември, ако
изляза от тук, но ако не мога, те няма да оставят работното място празно заради мен. Можете ли да ми
помогнете, сър?“ Аз му обясних кое ми пречи да направя това и той веднага започна да се извинява:
„Сър,  аз  нямах  намерение  да  ви  притеснявам.  Разбирам  ви  напълно.  Надявам  се,  че  се  сте  се
засегнали от моята молба.“ 

Молбата  на Сесил се въртя през  цялата  нощ в главата ми.  Двамата  с  него  живеехме в едно
помещение в затвора и той беше свестен човек. Очевидно той не можеше да си позволи да плати на
адвокат, а даже и да можеше, начинът да си намери адвокат вероятно не беше по възможностите му.
Социалните  работници  бяха  твърде  изтормозени,  за  да  му  помогнат.  А  хора  на  неговата  възраст
трудно  си  намираха  работа.  Освен  това  съществуваше  и  възможност  той  да  изгуби  дома  си.  На
следващата сутрин предложих едно решение на Сесил. Вярно е, че аз не бих могъл да напиша писмо
за него, но ако той напише една чернова, аз ще я прегледам и ще му предложа какво да напише в
писмото.  Лицето на  стария  човек  засия.  „Да,  сър.  Аз  ще напиша черновата.  Днес  ще я  напиша.
Благодаря ви, г-н Колсън.“ 

Вечер след вечер Сесил седеше на края на леглото си и пишеше в един бележник с бели листи с
редове. Мислех си: „Може би той прави подробно изложение на своя случай.“ След една седмица го
попитах докъде е стигнал с черновата. „Мисля, че я завърших,“ каза ми той, бръкна в нощното си
шкафче и извади един единствен бял лист. Трудно разчитащият се ръкописен текст заемаше само
половината  от  страницата.  Това  беше една  серия  от  думи,  даже не  бяха  изречения.  „Това  е  най-
доброто, което мога да направя,“ неуверено обясни той. „Въпреки това, всички факти са тук.“ Какъв
слепец бях! Сесил не можеше да пише. Вечер след вечер той се беше старал с всички сили – само за
да напише думите върху хартията – но беше твърде притеснен да ми каже. Двамата с него бързо
отидохме в библиотеката. Само за 20 минути написах писмо до съдията, използвайки прост език с
надеждата, че то ще изглежда като написано от самия Сесил. Пол го напечата и на следващата сутрин
то беше изпратено по пощата.

От този момент беше начертан моят нов курс на поведение: нямаше да отказвам на нуждаещите
се. Те бяха мои братя. Господ беше посочил пътя и сега аз само вървях по него . След този ден  през
повечето от вечерите помагах на другите затворници да пишат молби към комисията за намаляване на
присъдите, молби за отпуска и най-различни други молби, които хората подават, стараейки се да си
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осигурят  свободата или справедливо отношение. Поставих си ограничението да не пиша документи
за внасяне в съда или да пиша сигнали или обвинения срещу администрацията на затвора,  което
щеше да е откровено нарушение на това, което ми беше забранено.

Веднъж, докато регулирах притока на пране в пералните машини, един нов затворник, млад мъж
от Тенеси на име Дан, влезе в пералното помещение и попита за „адвокатът, човекът от Уотъргейт.“
Раздразнен от липсата на предпазливост когато говори, без да се съобразява, че може да бъде чут от
охраната, аз му отговорих, че на мен не ми е разрешено да практикувам като адвокат. Когато чу това,
лъчезарната му усмивка изчезна и беше заменена от толкова тъжен вид като на овчарско куче, че аз го
съжалих и му казах след края на работното време да дойде при мен да поговорим. Лицето на Дан
грейна отново: „Благодаря ви, благодаря ви.“ 

Същата вечер Дан ме чакаше широко усмихнат край вратата. Намерихме едно тихо местенце и аз
го помолих да ми каже какъв е неговия проблем. Той започна: „Сър, аз не знам каква е максималната
дължина на моята присъда и си помислих, а някой от другите затворници ми казаха, че вие можете да
ми помогнете  да  напиша  писмо до  съдията.“  „Не  ме  баламосвай,“  прекъснах го  нетърпеливо  аз.
„Всеки затворник знае каква е присъдата му. За какво си осъден?“ „И това не знам, сър, най-искрено
ви казвам,  че  не  знам,“  отговори той.  Бях уморен и  сигурно съм изглеждал ядосан,  защото Дан
продължаваше да повтаря: „най-искрено, най-искрено.“ След седмиците, през които се бях срещал с
жертви на системата, с хора, които бяха преживели най-странни срещи със закона, аз не би трябвало
да се изненадвам. Попитах го: „Ти нямаш ли адвокат?“ „Съдията ми даде един, който ми каза какво да
правя. Той ми каза, че ще „договори“ с прокурора нещо за мен. После отидохме пред съдията, който
гледаше толкова лошо към мен, че на мен коленете ми не не спряха да треперят. Не знам какво каза
той. Спомена нещо за 4 години. Това не звучеше много добре. После каза нещо за пробен период.
Това  звучеше добре.  Моят адвокат  каза,  че  е  добре.  Но после  двама мъже ме  отведоха  окован с
белезници. Повече не видях адвоката и сега съм тук.“

Погледнах го напълно изумен. Вярвах, че Дан ми казваше истината. Знаех, че такива неща са се
случвали, че някои назначени от съда адвокати считат, че такива случаи са досада и се договарят с
прокурора за бързо пледиране „виновен,“ оставяйки нищо не разбиращият обвиняем на милостта на
съдията. Но в този случай ме огорчи факта, че разговарях с един любезен и приличен младеж, който
беше в затвора и даже не знаеше защо и каква е големината на присъдата му. Когато после Дан ми
показа документите си аз видях,  че той е осъден на 4 години затвор затова,  че е купил открадната
кола. Трудно беше да се повярва, че такова дребно нарушение заслужава толкова сурово наказание.
Съгласих се да направя каквото мога, за да му помогна. 

Решението  ми  да  не  се  придържам  към  съвета  на  д-р  Креншоу  произведе  някои  трудно
забележими промени в мен. Започна още повече да намалява възмущението ми от силите, които ме
изпратиха в затвора.   Сега от собствен опит разбирах, че несправедливостта е просто част от живота  .
Тъй като бях толкова въвлечен и правех нещо за тези тъжни случаи, на мен ми оставяше по-малко
свободно време да мисля за себе си и можах да осъзная една голяма нужда в нашето общество. Скоро
почти нямах никакво време за себе си, даже започнах по-малко да спя, след като часове наред бях
седял в лошо осветената и пълна с цигарен дим занималня, където подготвях документи или давах
съвети на други затворници.

Много дни наред бях живял със заплахата,  надвиснала над главата ми и спях на пресекулки,
наблюдавайки за да видя онези гневни и пълни с омраза очи, които щяха да ми подскажат кой ще е
моят убиец. С Божия Дух сега аз бях толкова съживен в затвора и бях способен напълно да му се
доверя, даже и за това. Когато дойдеше определеният момент, аз щях да вляза в директен сблъсък с
този човек. А дотогава на мен ми беше възложена друга работа. Другата промяна в мен беше новото
чувство на благодарност към семейството и приятелите ми. Знаех, че извън затвора има голяма група
от хора, които продължаваха да мразят „томахавката.“ 

Но какво голямо значение имаха за мен потокът писма, написани от обикновени американци,
които искаха да повдигнат духа ми. Едно семейство, на Чарлз Гивлър от Бийвър Фолс, Пенсилвания,
ми пишеше, за да ми каже, че те ме одобряват. Всяка седмица ми донасяха писма от децата на Гилвър,
пастелни  рисунки,  поздравителни  картички,  книги,  малки  многозначителни  подаръци,  винаги
придружени  с  изрази  за  християнска  любов.  Редовните  посещения  на  Пати  през  почивните  дни
винаги бяха най-хубавия период от седмицата. За рожденият ми ден тя ми даде подарък, за който бях
мечтал през тези месеци в затвора – сватбен пръстен, на който беше гравиран надписа „4 април 1964 –
Завинаги.“ Това може да изглежда странен подарък за двама човека, които отдавна за женени, но този
нов пръстен трябваше да ми напомня за връзките, с които сме свързани заедно, а думата „завинаги“
сега имаше нов смисъл за нас.
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Получих едно писмо от бившия президент, което беше написано на моя рожден ден:

„16.10.1974

Скъпи Чък,

През двата месеца, през които бяхме в Калифорния след оставката ми и през времето, когато бях
принуден от лекарите да спазвам строг режим, искам да знаеш, че в мислите си и в молитвите си аз
бях с теб през този труден период.

Когато  си  мисля  за  огромната  ти  служба,  която  оказа  на  Администрацията,  за  личната  ти
преданост към мен и за твоето приятелство, сърцето ми наистина е с теб в това време, което знам, че е
ужасен период на изпитание за теб.

За щастие,  ти си млад човек, ти си силен човек, ти си добър човек и накрая всичко това ще
отмине и всички ние ще живеем, за да се сражаваме отново. 

Бог да те благославя и нека да поддържаме връзка.
Искрено твой,
Ричард Никсън“

Посещението за  рождения ми ден от двама приятели и бивши партньори от адвокатската ни
фирма, Чарли Морин и Джордж Фендър беше забележителна по друг начин. Тъй като бяха адвокати,
те бяха в състояние да получат специално разрешение за посещение по средата на седмицата. Тъй
като помещението, в което се провеждаха свижданията беше затворено, на нас ни позволиха да се
срещнем в така нареченият „капитански офис“,  мебелирана с вкус стая с голямо дървено бюро в
средата. Въпреки че се страхувах, че може би започвам да превръщам моят случай в затворническа
параноя, аз не можех да се отърва от подозрението, че този офис се подслушва. Стаята се използваше
за дисциплинарни процедури, които беше напълно логично администрацията на затвора да иска да
бъдат записвани. Знаех, че всички телефонни разговори на затворниците се наблюдават и вероятно се
записват,  тъй  като  един  от  затворниците  беше  видял  записващо  устройство.  (В  затворите  има
различия в телефонната свобода, която позволяват. В Максуел на нас ни беше позволено да имаме
неограничен  брой  телефонни  разговори,  при  които  отсрещната  страна  плащаше  стойността  на
разговора, но само в определени часове от деня. Тъй като винаги имаше дълга опашка от затворници,
които искаха да ползват телефона,  10-минутното ограничение на продължителността на разговора
внимателно се следеше. Превръщането на телефона в по-достъпен за затворниците е важен фактор за
поддържане на техния дух.)

Всички изпращани и получавани писма, с изключение на писмата от адвокатите, се отваряха и се
четяха.  Чувството,  че  си  наблюдаван  и  подслушван  през  цялото  време  беше  една  от  най-
разстройващите  черти  на  живота  в  затвора.  Докато  Джордж  Фендър  беше  в  най-разговорливо
настроение  и  разказваше  шеги  и  смешни  истории  от  живота  на  адвокатската  фирма,  моят  ум
проучваше стаята за скрити микрофони. Накрая подадох една бележка на Чарли Морин: „Тая стая
може  би  се  подслушва.“  Чарли  я  прочете  и  кимна  разбиращо.  Джордж надникна  над  рамото  на
Морин, прочете я и тогава се опита са повдигне бюрото, но установи, че то е закрепено с болтове към
пода.  Той  написа  и  ми  върна  следната  бележка:  „Прав  си  –  стандартна  техника  –  кабелите  за
микрофона минават под пода през закрепените с болтове крака на бюрото.“ Не можах да потисна
любопитството си.  Отидох в съседната стая,  под предлог да попитам секретарката коя телефонна
линия може да използва Морин, за да проведе един разговор. Тя ме изгледа като шашардисана, скочи
и ме изведе от стаята, но преди това аз огледах добре един голям магнетофон на бюрото й, на който
ролката  бавно  се  въртеше,  очевидно  записвайки  нещо.  Тогава  си  спомних,  че  всички  други
свиждания, които бях имал по средата на седмицата се бяха провеждали в същия „капитански офис.“
Уоли Хенли, местен проповедник, който в миналото работеше заедно с мен в Белия дом, ме беше
посещавал няколко пъти, винаги в същата стая. Заедно с него се бяхме молили за дилемата, която
имах през първите ми дни в затвора – ако бъда попитан от началника или от някой друг служител на
затвора  за  информация  за  друг  затворник,  как  бих  могъл  да  се  предпазя  от  ситуацията  да  бъда
доносчик за свой ближен и в същото време да бъда честен човек? Въпреки, че върху други затворници
беше оказван натиск да доносничат, върху мен никога не ми беше упражняван такъв натиск. Дали
причината за това беше, че те бяха слушали нашите молитви?

Времето,  което  прекарахме  заедно  не  бяха  тези  отморителни  няколко  часа,  за  които  се  бях
надявал. Това, че ме видяха в затворнически дрехи и че не съм способен да бъда такъв, какъвто съм,
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само увеличи страданието на приятелите ми. Да бъдеш заедно с двама добри приятели и да знаеш, че
те  могат  да  си  излязат  безпрепятствено  внезапно  ме  накара  да  закопнея  за  моята  свобода.
Увереността, че разговорът ни вероятно се записва още повече угнети духът ни. 

Тогава ми хрумна една идея. Това може би беше даденият ни от Бога шанс да помогна на Хауард.
За  изненада  на  приятелите  ми,  аз  внезапно  се  изпълних  със  справедливо  негодувание:  „Този
затворник, Джим Хауард, страда от нервно разстройство в затвора, но никой от служителите не го е
грижа. Това е престъпление,“ възмущавах се аз. Хауард никога няма да излезе от тук докато не умре
или не се самоубие. Това наистина е непредумишлено убийство – престъпна небрежност. Началникът
на затвора е толкова зает с предоставянето на робска работна ръка на военновъздушните сили, че той
въобще не мисли за отделните хора. Сега не мога да направя нищо за това, но съм сигурен, че ще
направя нещо, когато изляза от тук.“ Надявайки се, че думите ми ще бъдат чути от началника на
затвора, аз стоварих този товар върху него колкото можах по-сурово. Приятелите ми бързо схванаха
какво правя и казаха, че ще ме подкрепят.

На следващата сутрин, когато бях в пералнята, чух че някой се обади на г-н Блевен по телефона и
му каза да изпере дрехите и бельото на един затворник, който незабавно ще бъде изпратен някъде.
Той излезе от кабинета си, поклащайки глава и мърморейки: „Не мога да разбера какво става тук.
Трябва да е нещо странно. Те никога не преместват затворник по такъв начин.“ Същия следобед,
придружен  от  двама  пазачи,  Джим  Хауард  беше  отведен  в  затворническата  болница  в  Атланта.
Същата вечер Пол, Имет, Лий и аз изрекохме заедно най-сърдечни благодарствени молитви.

През тази седмица вместо да се върне във Вашингтон, Пати остана в Монтгомери. От години
съпругите в областта посещаваха службите на брат Блоу във вторник вечерта и Методистките служби
в четвъртък вечерта. Затворниците и съпругите им седяха заедно, но съпругите си заминаваха веднага
след  службата.  Наблюдавах  вниманието,  с  което всяка  двойка  спазваше  правилата.  Това  не  беше
свиждане, а просто време за поклонение заедно пред Бога. Във вторник вечерта Пати пристигна малко
преди 19:00 в един проливен дъжд, придружена от брат Блоу и неговата съпруга. Въпреки че салонът
беше студен и влажен, службата бързо ни стопли. Южнобаптисткият проповедник беше в прекрасна
форма и това беше възхитително за Пати така, както беше за мен по време на първата вечер, когато
присъствах на негова служба. Новината за присъствието на Пати на службата сигурно беше стигнала
до ръководството на затвора,  защото на следващия ден бях извикан в  канцеларията  на  затвора  и
дежурният офицер ми каза рязко:  „Съпругите на затворниците не могат да идват на църква тук.“
„Хората ми казаха, че това се прави от години,“ отговорих аз. „Има някаква грешка,“ каза офицерът.
„Ако съпруги са идвали на църковните служби, ние ще преустановим това веднага.“

Сърцето ме заболя - дали Пати и аз не бяхме навредили и на другите? „Хората са тук, за да бъдат
наказани,“ каза рязко той, пляскайки с дясната си длан стиснатата си в юмрук лява ръка, жест, който
обобщаваше цялата превъзпитателна философия в Максуел. „Когато затворниците и съпругите им
посещават заедно църквата през седмицата, това е свиждане,“ заключи той. Един затворник, който
служеше като  помощник на  свещеника  в затвора  отнесе  този проблем при началника на затвора.
Човекът го умоляваше: „Г-н Грунска, самият вие би трябвало да дойдете и да чуете брат Блоу. Той е
много близо до Бога. „Добре е той да бъде още по-близо до Бога, защото ще има нужда от неговата
помощ, когато аз се заема с решаването на този проблем,“ отговорил хладно Грунска. Последвали и
много  други  буреносни  заплахи.  После  началникът  на  затвора  решил:  църковните  служби  са
привилегия, а не право. Присъствието на съпругите на затворниците на тези служби е нарушение.
Запитах се, дали тази прекомерно рязка реакция не беше свързана със случая с Хауард.

В затвора бързо се разчу, че на съпругите е забранено да присъстват на църковните служби през
седмицата. Аз бях особено притеснен, защото повечето от хората знаеха, че присъствието на Пати на
тази служба беше сложило край на една отдавна утвърдена практика.  Заповедта  на началника на
затвора  нанесе  жесток  удар  върху  морала  в  затвора.  Проблемът  не  беше  в  това,  че  много  хора
посещаваха църковните служби с жените си, но премахването на всяка привилегия, колкото и малка
да е тя, се приемаше сериозно. Това беше нарушение на деликатния баланс в отношенията между
затворниците и затворническата администрация и беше предзнаменование за по-лошите неща, които
предстояха да се случат.

След този случай започна нарастващо безпокойство за нашите посетители. В края на една от
седмиците от Вашингтон долетяха Дъг Кои и Фред Родис, замествайки изтощената Пати. Фред, който
тогава беше Председател на управителния съвет на Агенцията за пощите в САЩ, беше спрян от един
груб пазач,  който безцеремонно претърсил чантата му и през цялото време ръмжал,  докато Фред
продължавал  да  се  усмихва.  Оскърбителното  поведение  на  служителя  ни  развълнува,  а  не
претърсването, при което се откри, че в чантата има само разрешени хранителни продукти. Според
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преценката  на  Фред,  някои  хора  от  охраната  приличаха  повече  на  затворници,  отколкото  самите
затворници и каза: „Чък нека да се помолим за това.“ И ние се помолихме там, в залата за свиждане
със затворниците. Може би това беше първия път, когато някой се молеше за този конкретен пазач, а
не за неговото преместване в някой друг затвор. После ние продължихме да се молим за този човек и
в нашата молитвена група в затвора. 

През това време Дъг, със своя неудържим начин, се запозна с почти всички затворници в зоната за
свиждане,  окуражаваше  ги,  призоваваше  ги  и  печелеше  нови  приятели.  Фред  се  усамоти  с  Лий
Корбин за тих разговор. После към Дъг и Фред се присъедини и Джим Хиски, който служеше като
пастор на професионални играчи на голф в цялата страна.  Тримата донесоха духът на любовта в
зоната на затвора, въпреки всевъзможните пречки. По-късно същата седмица Лий Корбин стоя буден
през цялата нощ, за да направи прекрасен модел на ветроходен кораб, който изпрати на Фред Родис. В
отговор Фред изпрати на Лий една Библия, превод на Скофийлд.  Така Председател на управителния
съвет на Агенцията за  пощите в САЩ     и  един затворник,  обвивен в пощенска измама  ,  споделяха  
вярата си в Бога – по пощата.

Същата вечер написах на Дъг: „Не мога да ти опиша колко голямо значение имат за мен тези
посещения. Често пъти се чувствам така, все едно че съм самотен пионер, който живее далече от
духовния дом на нашето братство. Знам, че това е планът на Господа и приемам с радост тази задача.
Но така както ми липсва физическият ми дом с Пати, по същият начин ми липсва духовния дом с теб
и братята. Господ се движи тук толкова мощно и има няколко места, където неговото присъствие е по-
необходимо отколкото в тази колония на изгубените души. Сигурно има такава нужда и в другите
затвори...“  Когато за  пръв път се  срещнахме,  брат Блоу ме беше помолил да говоря по време на
църковните ни срещи в четвъртък вечерта пред затворниците. Аз отклоних поканата, като му обясних,
че първо искам да бъда приет от хората в затвора. Събитията през изминалата седмица ме убедиха, че
беше дошло времето да се опитам да обясня моето обръщане към Господа на моите братя-затворници.
Съгласих се следващия четвъртък да говоря.   

Решението на  началника  на  затвора  да  не  разрешава  на  съпругите  на  посещават  службите  в
затвора през седмицата накара затворниците да се сплотят зад брат Блоу. Двойно повече затворници
плюс голям броя членове на неговата църква присъстваха на службата ни през следващия четвъртък.
С наближаването на началото на службата аз станах невероятно нервен и неспокоен. Щеше да ми е
трудно да опиша преживяванията си в Белия дом на тези контрабандисти и хора от провинцията.
Какво можех да кажа, което щеше да е полезно за тях? С обичайния си ентусиазъм брат Блоу обяви
началото на службата. След химните, изпълнението на китара на един от затворниците и една кратка
проповед от Блоу, дойде моя ред да се застана на катедрата. 

Започнах  с  молитва  Господ  да  ръководи  всичко.  След  това  думите  потекоха,  в  началото
несигурно, докато обяснявах как бях отделен от Бога чрез собствената ми гордост и его, и как бях
вкаран в затвора заради собствените ми грехове. После казах: „Сега, след като изминаха 18 месеца,
откакто станах християнин и съм федерален затворник,   аз бях свободен човек в моя дух  .“ „Слава на
Господа,“ извикаха брат Блоу и другите присъстващи. 

В началото ми беше неловко да говоря, използвайки думите „Алилуя“ и „Амин.“ Много пъти съм
бивал подиграван от враждебни групи, когато бях в политиката. Спомних си една ирландска вечеря в
Ню Йорк по време на кампанията  през 1972, когато почти бях прогонен от сцената от симпатизанти
на ИРА. Бях се опитал да надвикам тълпата, а след това бях загубил контрола над мислите си. Но сега
колкото  по-високо  виках,  толкова  по-ентусиазирани  ставаха  брат  Блоу  и  неговите  последователи.
Тогава внезапно осъзнах, че вече не бях объркан, а се движех точно в такт с ритъма. Думите идваха,
обогатени с повече чувство и вълнение отколкото преди. Любов и сила нахлуха в залата. Някои от
затворниците също участваха. Накрая казах: „Слава на Господа, че аз съм в затвора     и имам шанса да  
свидетелствам за Исус Христос.“

Брат Блоу скочи от стола си, втурна се към олтара и почти ме задуши в прегръдката си. Докато ме
прегръщаше с дългата си ръка през рамото той се помоли, а след това извика “Алилуя.“ После извика:
„Излезте отпред или просто вдигнете ръката си и още сега ще получите спасението на Исус Христос
и измиването от неговата  кръв,  пролята  на Голгота.“  Последният химн за  тази  вечер беше изпят
толкова гръмогласно,  че аз си представих, че самият началник на затвора може да ни чуе,  докато
седеше в хола на дома си, който се намираше на няколкостотин метра от входа на затвора. Реакцията
на членовете на църквата на брат Блоу, които присъстваха на службата беше ентусиазирана, но аз не
бях сигурен как бяха посрещнати думите ми от затворниците. Дали думите ми бяха разбрани от тях?
Дали не считаха, че съм искал да покажа колко съм важен? Дали те все още ме приемаха, че съм един
от тях? Отидох в задната част на стаята, където се бяха събрали повечето от затворниците. Лий, Пол и
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Имет стояха заедно, и тримата с най-големите и най-топли усмивки, които бях виждал по лицето на
някой човек. Това даде отговор на моя въпрос.

През следващата седмица интересът към братството в затвора порасна. Бог беше използвал моето
свидетелство.  Хората  проявиха  интерес.  Напрежението и  безпокойството щяха да продължат – аз
знаех това – но сред цялата потиснатост на затворническия живот аз усещах движението на Божия
Дух сред нас. Все повече и повече можех да виждам как Господ насочваше живота ми. Самото знание
за това беше основата за увереността по време на предстоящите трудни дни.

Глава 25

   Неочакван дар

Още с  първия  свеж хлад на  есента  г-н  Блевен  ми каза  да  раздам  зимно облекло  на  всички
затворници,  което  основно  се  състоеше  от  тъмнокафяви  якета  от  американската  пехота.  Докато
отваряхме сандъците един след друг, от тях се появи най-овехтялата колекция от стари парцали, която
някога бях виждал.  Маншетите им бяха оръфани, подплънките на раменете им се показваха през
разкъсания плат, на много места по тях имаше големи дупки. Каквато и топлинна изолация да са
предоставяли тези  дрехи,  сега те  бяха толкова  износени или изхабени от  прането,  че  бяха  малка
защита против влажната и сурова зима в Алабама.

Докато ги раздавахме на хората, аз отново търсех враждебните очи, които можеха да ми разкрият
кой е  моят  вероятен убиец.  Това  се  оказа  безрезултатно.  Повечето от  мъжете  бяха  ядосани –  но
причината за това беше лошото качество на зимното облекло, което получаваха. Но не само това беше
причината за нашата потиснатост. В склада открихме сандъци с изоставени, но малко употребявани
офицерски пилотски якета с дебела подплата, които един предприемчив служител от снабдяването на
затвора беше спасил, за да не бъдат изхвърлени на бунището на военновъздушната база. Но ние не
можехме да ги използваме: на цвят те бяха светлозелени, а правилата на затвора изискваха всички
дрехи  да  бъдат  с  тъмнокафяво  шоколадов  цвят.  Тогава  започнахме  да  експериментираме,  като
поставяхме  по  две  от  тях  едновременно  в  пералните  машини,  опитвайки  се  да  ги  боядисаме  с
различни тъмни на цвят бои. Успех. Те се превърнаха в провиснало и свито подобие на първоначалния
си вид, но имаха тъмнокафяв нюанс. 

Липсата  на  спретнатост  беше  малката  цена,  която  платихме,  за  да  бъдем  топло  облечени.
Следващият проблем беше боята. Тя не беше включена в списъка на нещата, доставяни в затвора и за
нея трябваше да бъдат употребени малкото пари за покупки, с които разполагаше бюджета на г-н
Блевен. Снабдяването с боя беше бариерата, която стоеше между 250-те пухкави топли якета и 250-те
полуизмръзнали затворници. Когато се разпространи информацията за наличността на якетата и на
желанието ми да ги боядисам, затворниците започнаха да идват в пералното помещение, обикновено в
понеделник сутринта, носейки малки кафяви кутийки. Блевен ни симпатизираше и се правеше, че не
забелязва  как  един  след  друг  затворниците  пъхаха  контрабандната  в  ръката  ми.  Към средата  на
октомври това беше процъфтяващ непечеливш бизнес.  Аз се тревожех, че боята се внасяше тайно в
затвора, но като си помислях за идиотските правила, това винаги ме стимулираше и  да  помагам  на
хората се превърна в главна цел на живота ми.

Понеже бях пълен с ентусиазъм, аз се записах да участвам в служението на Уди, един добре
образован и хубав млад мъж, който беше осъден на 18 месеца затвор заради купуване и продаване на
крадени коли.  Тъй като много искаше да има кафяво пилотско яке,  Уди предложи да помогне за
внасянето на контрабандната боя в затвора. През уийкенда в средата на октомври Пати с нежелание
донесе 6 пакетчета боя от Вашингтон. По време на часовете за посещения двамата с Пати бяхме на
двора с Уди и неговата привлекателна млада жена. Оглеждайки се за да се увери, че охраната не го
наблюдава, Уди взе под масата две пакетчета от Пати и ги пъхна в джобовете на панталона си.  Аз
нямах никакви угризения на съвестта; колкото повече якета можех да дам на затворниците, толкова
по-добре щяха да се чувстват те. Тайното внасяне на лични вещи беше напълно рутинна практика,
въпреки че  беше рисковано.  Затворниците,  които бяха  заловени,  че  правят  това,  понякога  биваха
премествани в друг затвор; а в най-добрия случай бяха изпращани за 2 нощи в „дупката.“

Пати се притесняваше, но Уди беше напълно спокоен. Той беше настоял, че сам ще внесе боята в
затвора и ме уверяваше, че никога няма да бъде претърсен. Пазачите обикновено по случаен избор
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проверяваха  хората,  които  влизаха  и  излизаха  от  зоната  за  посещение,  като  претърсваха  само
затворниците, които употребяваха наркотици. В края на деня Уди и аз излязохме заедно от зоната за
посещенията и се отправихме директно към любимото ни място, откъдето се виждаше улицата, за да
помахаме за довиждане на съпругите си. Уди вървеше няколко крачки преди мен, когато минахме
покрай Контролната стая. Внезапно двама пазачи се появиха. Единият заповяда: „Влез тук.“ Другият
сграбчи ръката на Уди и го дръпна силно да влезе вътре през вратата. Аз не се осмелих да спра, но
забавих достатъчно вървежа си за да чуя как единият от пазачите изкрещя: „Съблечи се!"

Дали той щеше да бъде изпратен в „дупката“? Дали някой го беше видял да взема кутийките от
Пати? Дали някой го беше издал? С натежало сърце научих, че на Уди му предстояло следващият
месец да се яви за изслушване пред комисията за намаляване на присъдите. Мърморех си: „Какво
направих?“ и стомахът ми конвулсивно се свиваше. Аз бях отговорният, ако моят млад приятел беше в
голяма беда. Той беше почти дете. От мен се очакваше да бъда по-зрелият от двама ни. Идеята беше
глупава  и  неправилна.  Нямаше  никакво  значение  колко  глупаво  ми се  струва  че  е  правилото,  то
представляваше властта, която аз се бях заклел да почитам и уважавам.

Върнах се в спалното помещение, видях Пол и му разказах цялата история. Сега боята сигурно
беше намерена и Уди беше в „дупката.“ На следващият ден беше празничен понеделник; съпругата на
Уди щеше да дойде в 8:00, за да бъде със съпруга си. Не можех да понеса това – изразът на болка
върху приятното й лице,  когато разбереше,  че съпругът й е  изпратен в градския затвор,  където е
прекарал нощта и ще бъде държан там, за да бъде изпратен в друг затвор. Това се правеше често и
семействата не можеха в продължение на седмици да имат връзка помежду си.  „Е,  братко,  какво
трябва  да  направя?“,  попитах  Пол.  „Аз  трябва  да  поема  отговорността.  Трябва  ли  да  отида  при
дежурния лейтенант и за му разкажа всичко?“ Пол поклати отрицателно глава. „Разгласяването на
историята само ще стане причина и ти да бъдеш изпратен в друг затвор, но няма да помогне на Уди.
Началникът  на  затвора  със  сигурност  няма  да  покаже  никаква  благосклонност  към  теб.  За  него
тайното внасяне е сериозно нарушение. Нека първо да видим какво ще стане с Уди.“

Със сигурност Уди щеше да дойде в нашето спално помещение, ако бъдеше освободен. Минутите
минаваха бавно. От него нямаше никаква вест. Сега бях сигурен в най-лошото. Седяхме и чакахме,
докато вечеряхме. Пол предложи да надникне в неговото спално помещение, за да бъдем сигурни, и
после да отидем в „дупката.“ Ако на пост се окажеше някои свестен пазач, може би щяха да разрешат
на Пол да поговори с Уди. Сега се намирах в ръцете на съдбата. Ако Уди беше в „дупката,“ самият аз
щях да поискам да бъда изпратен там. Това трябваше да стане по този начин. След 10 минути Пол се
върна съкрушен с ужасното съобщение: „Той е в „дупката,“ но иска да се срещне с теб. Те ще го
изведат от тук.“

Следващите няколко минути бяха агония. Защо бях толкова глупав и защо унищожих всичко,
което се бях опитал да изградя в Максуел? Бях отказал да се подчиня на напомнянето в моя дневник
от същата седмица – една бележка към мен самият да се съпротивлявам и да не отстъпвам пред
малките изкушения в затворническия живот. Аз бях написал:„Като християнин аз не мога да участвам
в обичайните неща, които правят затворниците, за да направят живота си малко по-поносим  .   Трябва  
да избягвам малките нарушения и изплъзвания от правилата,  и малките лъжи.“ Когато четях тези
думи, това направо ме разболяваше.  Как можех да бъда такъв лицемер - да казвам на себе си едно
нещо,  а  да  правя  нещо  съвсем  друго?  Истината  е,  че  за  да  имат  шанса  да  излязат  в  отпуск
затворниците лъжат, променят фактите и създават спешни ситуации. Служителите в затвора очакват
това – всъщност го окуражават – за да поставят подходящ отчет в папките. Играта се играе по този
начин както в затвора, така и навсякъде, като и двете страни използват едни и същи правила.

Докато седях там на леглото си и гледах мрачно към Пол, една смазваща нова мисъл се блъсна в
съзнанието ми. Нищо ли не научих от Уотъргейт? Как можах да забравя, че една поредица от малки
лъжи може накрая да заслепи способността на човека да различава моралните отличителни черти на
големите  неща?  Месеци преди това,  по време на една  от  молитвените ни срещи в понеделник в
Къщата на братството  ние стигнахме до заключението, че малките лъжи са толкова разяждащи за
характера  на  човека,  както и  големите  лъжи.  Всичко останало беше само въпрос  на  степента  на
поражението и колко дълго ще продължи този процес. Сега самият аз бях паднал в този капан.

Казах на Пол какво е решението ми и ние заедно излязохме от спалното помещение и тръгнахме
към  канцеларията  на  лейтенанта.  В  мозъкът  ми  се  въртяха  всички  най-лоши  предполагаеми
последствия. Пол полагаше всички усилия да ме успокои: „Чък, може би те ще ти дадат втори шанс.
Може би ти и Уди ще бъде изпратени в един и същи затвор.“ По средата на пътя ни през двора ние
минахме покрай спалното помещение на Уди. Пол ме хвана за ръката и с един загадъчен израз на
лицето си ми каза: „Чък, нека първо да влезем тук.“ „Пол, няма никакъв смисъл да отлагаме нещата.
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Нека да свършваме с всичко това,“ казах аз тъжно. Но Пол настояваше. Накрая на лицето му се появи
една широка усмивка. „Ще вземем Уди и тогава вие двамата можете заедно да идете при лейтенанта.“
Застанах като втрещен, знаейки, че лицето ми е напълно пребледняло. „Ти се шегуваш.“ Той се засмя:
„Влизай, Уди спи в леглото си.“ 

Оказа се, че Уди минал успешно през претърсването. Пазачите търсели наркотици и не обърнали
никакво внимание на боята, която носел. После Пол се смя така, както никога преди не го бях виждал
да се смее, сочейки към побелялото ми лице и се опитваше да ми подражава. Аз се чувствах твърде
облекчен, за да се ядосвам и твърде изтощен емоционално, за да говоря.

Това  беше  урок,  който  научих:    колко  лесно  е  да  се  плъзнем  назад,  да  се  поддадем  без  да  
осъзнаваме на изкушенията на момента. Аз се мислех единствено за това как да помогна на другите
хора – или поне така се заблуждавах, че мисля –  но отчасти това беше старата природа на Колсън.
„Чък ще направи това,“ беше фразата, която обичах да чувам в Белия дом.

Странни бяха работите в затвора. Когато обявих, че повече не трябва тайно да се внася боя в
затвора, г-н Блевен уреди да се купи цялото количество боя, от което се нуждаехме. За кратко време
всички затворници бяха екипирани с топли якета. Лесният начин, по който се плъзнах към стария си
начин на поведение относно доставянето на боята ме шокира много дълбоко. Как се случи това? Аз
бях част от едно братско общество, молех се заедно с християните. Обикновено някой от групата би
трябвало да ме попита: „Чък, относно боядисването. Наистина ли всичко, което правите е честно и
почтено?  Знам,  че  правите  това  за  доброто  на  хората,  но  дали  едно  правилно  нещо  и  едно
неправилно нещо са еднакво правилни?“ Този въпрос щеше да ме спре. Отново бях в ситуацията на
Уотъргейт.  Постигането на добрата цел оправдаваше средствата, използвани за нейното постигане .
Какъв капан беше този начин на мислене!

Трябва да има и друг начин за постигане на доброто, без да е нужно да падаме в мрачната липса
на морал и почтеност. Какво ни подсказва Исус за тази специална сила? През изминалите 15 месеца,
по време на цялото ми напрегнато изучаване на неговия живот, той ми даде отговорът. Но въпреки
това този отговор беше загадъчен. Отново започнах да търся отговор на този въпрос в моята Библия.
Намерих го Деян.1. Исус казал на учениците си: „Но когато Светия Дух дойде върху вас, вие ще
получите сила“ (Деян.1:8 – мой превод). Бях изучил темата за Троицата, научих се да разбирам  по
какво се различават Отца, Сина и Светия Дух, но въпреки това нямах отговора на въпроса. Бях молил
Светия Дух да ме води и да ме подсилва. Но внезапно осъзнах, че не бях молил Светия Дух да ме
изпълни със сила. 

И тогава дойде една от онези чудни демонстрации на определеното от Бога време. В същата тази
вечер в понеделник Мартин Гей обяви, че следващият урок ще бъде силата на Светия Дух. С мекият
си глас учителят обясни: „Възможно е да искаме в молитва Бог да ни изпълни със Светия Дух. Това
върши работа. Ние просто трябва да обърнем себе си към Светия Дух.“ През дните преди следващия
урок прегледах всичко, което знаех за Светия Дух, като започнах от Деяния на апостолите. Видях, че
преди случката в Горната стая (Деян.2) всички ученици са били доста безрезултатни хора. Тогава се
появил  силен  вятър  и  огнени  езици  –  и  учениците  се  изпълнили  със  Святия  Дух.  Внезапно
страхливите  мъже станали  смели.  Смелостта  заменила  страха.  На  тях  им  била  дадена  силата  да
изградят Христовата църква. 

Въпреки това, през следващите векове изразът Светия Призрак повече плашел хората, отколкото
им помагал, а по-приемливият израз Светия Дух се превърнал в теоретичен израз в повечето църкви.
После, през последните години харизматичното движение нахлу в света, разклати църквите, промени
формите на преклонението пред Бога и превърна изразът Петдесятница в по-уважаван. Още веднъж
хората, които са изпълнени с Духа откриха нова сила и смелост, за да поискат да получат дръзките
обещания на Бога Бях виждал как действат някой от даровете на Светия Дух, но малко знаех за тях.
Лий Корбин се молеше, употребявайки езици и аз усещах силата, която навлизаше в живота му. Но
имаше толкова толкова много неща, които не знаех за Светия Дух.

През  вечерта  на  следващия  понеделник  Мартин  Гей  не  постави  на  изпитание  интелекта  ни,
когато говори на тази тема. Той каза: „Поискайте това и Светия Дух може да поеме пълния контрол
над живота ви. Той ще поеме ръководството, ако вие отворите себе си и се стремите да установите
нещо  подобно  на  междуличностни  отношения  с  Христос,  но  това  е  нещо  много  по-дълбоко  от
обикновеното приемане на Бога.“ Сведох главата си, докато Гей се опитваше да спре въпросите, които
му  задаваха  двама  съмняващи  се  и  любопитни  мъже  от  далечния  край  на  дългата  маса.  Казах
безмълвно: „Отче, моля те, изпълни ме с Твоя Дух. Изпълни ме дотолкова, че в мен да няма място за
нищо друго, за никаква омраза, за никаква горчивина, за никаква умора.    Отче, издигне ме над тези  
неща...“ И там, докато седях на пейка в голата класна стая, пълна с хора, които спореха шумно за
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теологични  термини,  в  тялото  ми  нахлу  най-странното  и  пенливо  усещане.  То  приличаше  на
пречистването, което бях изживял, когато се намирах на отбивката към къщата на Филипс. Аз бях
настоятелен и продължих да се моля. Ако в този момент Гей ме беше помолил да говоря, аз нямаше да
мога да го чуя. После пенещото се усещане се превърна в изтръпване от главата до ходилата, подобно
на сковаване от треска, но приятно, успокояващо и изпълващо тялото ми с енергия. Радост и нова
сила извираха от вътрешността ми.

Продължих да държа наведена главата си, докато Пол, който седеше до мен, ме бутна с лакътя си
и  прошепна:  „Спиш  ли?“  „Ако  спя  и  ти  трябва  да  опиташ  това.“  Погледнах  нагоре  към  Пол.
Показалецът на ръката му беше поставен на стиснатите му устни. Разбрах, че бях говорил твърде
високо. Гей гледаше към нас през дебелите лещи на очилата си. „Брате Гей, това е важен урок за нас,“
казах аз и млъкнах. Другите хора около масата продължаваха да спорят и аз не трябваше да им преча.

Често се чудех как човек наистина разбира кога е изпълнен със Светия Дух. Нямаше лампичка,
която да светва или угасва, като предупредителната светлина на арматурното табло на колата, когато
коланът на седалката не е закопчан. Но през този ден аз нямах никакви съмнения. Както написах в
дневника си на следващата сутрин: „Това почти приличаше на ново обръщане към Господа – черният
облак отмина; това беше невероятно изживяване – духът ми беше измит и изчистен.“

Бях чувал за хора, които са получили тази сила и са били променени за една нощ. Един алкохолик
загубил  напълно  страстта  си  към  алкохола;  един  пристрастен  към  наркотиците  бил  дотолкова
променен  и  освободен  от  това  робство,  че  даже  не  се  наложило  да  преминава  през  периода  за
приспособяване към живота без  наркотици.  Аз вярвам,  че  силата на Светия Дух може да работи
драматично по този начин в нас.  Предполагам,  че най-често Светия Дух живее в  нас като велик
източник на нова сила, но той служи предимно като наш помощник, докато ние усъвършенстваме
собствените си духовни способности. От момента на това изпълване аз усещам, че притежавам нова
яснота за знанието ми за моя живот. Усещам, че изпитвам по-голямо разбиране към служителите на
затвора и по-голяма любов към моите колеги в затвора.

Молих Господа да ми каже дали мога да забравя за заплахата за живота ми или да ми покаже кой
е човекът,  който ме заплашва.  Това положение оставаше твърде дълго неясно за мен.  Все още се
улавях, че в някои моменти се взирам в лицата на хората. Сега питах директно: „Господи, този ли е
човекът?“, когато виждах някое намръщено лице от другата страна на масата срещу мен по време на
закуска.  Или:  „Този  ли  е,  Господи?“,  когато  край  мен  минаваше  затворник  и  не  отговаряше  на
поздрава ми. Веднъж се събудих внезапно през нощта и смело се изправих в леглото си, убеден, че
опасността  беше  близо.  Дълго  време  седях  така  и  сърцето  ми  работеше  на  пълни  обороти.
Единственото, което видях бяха спящи хора, които хъркаха, кашляха и мърмореха в съня си.

В началото си мислех, че моят враг беше някой от чернокожите. Като група те бяха дълбоко
враждебни на политиката на Никсън. В затвора чернокожите обикновено страняха от другите хора.
Някои от тях бяха кротки и мрачни, но с течение на времето много от тях станаха приятели с мен.
Няколко пъти разпитвах Джери, за да видя, дали случайно той не играе някаква игра с мен. Всеки път
той твърдо повтаряше своята история и също така твърдо отказваше да ми открие кой е човекът, който
заплашваше да ме убие. 

Няколко дни след моето преживяване в класа по изучаване на Библията минавах през двора на
път към спалното помещение. Пред мен имаше двама човека, които вървяха заедно. Единият беше
красив млад мъж с черна коса, който винаги носеше черни слънчеви очила; другият на възраст беше
някъде над 40-годишен, мускулест мъж, с глава като на бик върху широките му рамене. И двамата
бяха почерняли от слънцето и имаха вид на източно европейци.  Бяха ми казали,  че те  са  бивши
полицаи, винаги ходеха заедно и никога не се усмихваха. Докато ги настигнах отзад, вътрешният глас
изглежда ми каза: „Чък, сега.“ Ускорих крачките си докато се изравних с тях и чух следните думи,
които излязоха от устата ми: „Искали ли сте да разговаряте с мен?“ По-възрастният и по-тежкия мъж
от двамата се обърна към мен, лицето му почервеня, кривогледите му очи бяха пълни със затаена
омраза. Аз казах: „Исках да говоря с вас.“ Той ме погледна мълчаливо за миг, но още по-намръщено.
Високият и по-млад мъж се обърна към него и каза: „Хайде, говори сега и разбери. Попитай го.“

По-възрастният продължаваше да гледа към мен. После с дълбок и прегракнал глас ме попита:
„Знаеш ли какво ми се случи?“ „Може би,“ отговорих аз. „Ти си бивш полицай, нали?“ „Не, аз съм
разжалван лейтенант от полицията в Чикаго. И бях разжалван заради вас, политиците във Вашингтон.
Оформени и  поставени от  вашия въшлив Бял дом,  вие  сте  причината.“  „И ти обвиняваш мен?“,
попитах аз.  „Това изненадва ли те? Ти си човекът,  който заповяда да се извърши разследването в
Чикаго.  Това  е  вярно,  нали?“  Гласът  ми  се  извиси  от  гнева,  породен  от  горчивите  спомени.  Аз
отговорих спокойно: „Виж, лейтенанте,  аз знам всичко за разследването на кмета Дели. Знам кой
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започна  това  разследване.  Министерството  на  правосъдието  го  започна.  Ако  е  имало  някакви
политически причини за  това,  те  не  са  произлезли от  мен.  Аз  нямам нищо общо с  това.  Това  е
истината. Можеш да вярваш или да не вярваш, но това е истината.“

Докато гледах в неговото напрегнато и ядосано лице аз се убедих най-после, че това е човекът,
когото Джери беше чул да говори и добавих: „Между другото, аз знам какво означава да си мишена на
политиците. Повярвай ми, аз знам как се чувстваш.“ думите ми бяха изречени с дълбоко вълнение.
„Предполагам, че ти знаеш. Да, предполагам, че ти знаеш.“ Гласът му омекваше, но очите му все още
ме гледаха втренчено.

Продължихме  да  разговаряме  и  всеки  от  нас  разказа  за  страданията  си  от  преследванията.
Неговата история беше доказателство за изфабрикувана измама против него, как други хора лъгали и
свидетелствали за неща, в които той не е участвал, как той би могъл да се отърве от наказанието, ако
прехвърли отговорността върху началниците си, но той отказал. Аз му разказах за прокурорите, за
гневното и горчиво разпитване, за натискът, оказан върху моите сътрудници, за това как аз бих могъл
да прехвърля отговорността върху Никсън, но не направих това.

Накрая  той  каза:  „Мисля,  че  ние  премахнахме  различията  помежду  си.“  И  неговото  здраво
ръкостискане ми подсказа, че ние вече не сме врагове. Може би никога няма да узная колко сериозна е
била неговата заплаха. Но благодарение на работата на Светия Дух аз успях да открия моя враг и да
превърна враждебността в разбирателство.

Глава 26

   Духовна битка

Хрисимият  белокос  планинец  Сесил  Барнес  се  разболя  през  третата  седмица  на  Октомври.
Мислехме, че е настинка. В продължение на няколко дни той беше освободен от работа и лежеше в
през цялото време в леглото си. Той беше започнал да посещава молитвените ни срещи и след като се
разболя, ние се събирахме предварително край леглото му и се молехме за него, преди да изгасят
осветлението. Пол му носеше храна, която той рядко ядеше и студени напитки, които пиеше жадно
заради пресъхналото си гърло.

Когато положението на Сесил не се подобри, той беше откаран в болницата на военновъздушната
база,  за  да  му вземат  проби  за  изследвания  и  после  го  настаниха  в  малката  стая  с  две  легла,  в
съседство  с  лазарета.  Барнес  остана  там,  докато 40°  С  температура  упорито не  се  поддаваше на
масивните  дози  от  антибиотици.  Когато  се  върнаха  резултатите  от  изследванията,  един  от
затворниците, който работеше в лазарета ни прошепна обезкуражителната новина – върху белия дроб
на Барнес има петно, което в най-добрия случай е признак за пневмония, но не е добър знак за човек,
който е прекарал много години от живота си в пълните със сажди мини. В урината му имаше кръв и
броят на белите му кръвни телца беше висок. Това бяха мрачни прогнози.

През същата седмица в бърза последователност започна една серия от неуспехи, злополуки и
изблици  на  насилие.  Това  беше  ужасяващо,  объркващо  и  ме  изправи  директно  лице  в  лице  с
невидимият враг.  През  годините преди да стана християнин всеки разговор в средата,  в  която се
намирах  за  дявола  или  за  Сатаната  като  реално  съществуваща  личност  беше  придружаван  от
насмешка. Аз считах, че злите хора правеха това, което беше част от човешката природа. Даже след
като  приех  Исус  като  Личност  и  след  като  по-късно  разбрах,  че  днес  неговия  Дух  е  с  нас,  аз
продължавах да гледам на вярата в наличието на демони като на нещо, което е сродно с черната
магия. 

В затвора представите им за това се промениха.  Скоро открих, че нямаше ясна разлика между
добрите  и  злите  хора.  Много  хора,  които  имаха  усета  за  почтеност  и  доброта  в  себе  си,  бяха
извършили отвратителни грехове, докато се намирали под влиянието на някакъв вид зла сила. Вече не
вярвах в представата, че някои хора просто имат зла природа. Библията ме научи, че всички хора са
грешници и се намират под влиянието на две сили: Бог и Сатана, добро и зло. Не е важно как ние си
представяме Сатаната – дали като мъж, облечен в червен костюм, размахващ вила за сено или си го
представяме като невидима сила. Както и да го наричаме, има една зла сила, която работи в света,
докосвайки живота на хората.  Веднъж Дъг Кои ми обясни,  че Сатаната не си губи времето да се
занимава с онези невярващи, които живеят така, както живее света; когато му дойде времето, носейки
се по течението, те стигат до неговата кошара без много да бъдат убеждавани. Но тези хора, които
избират да вървят след Исус Христос са основните противници на Сатаната и са истинската заплаха



167

за неговото царуване. Подобно на всеки добър военачалник, дяволът пази най-добрите си муниции за
най-добрите  поделения  на  своя  противник.  По  този  начин  в  историята  са  били  подлагани  на
изпитание  най-непоколебимите  вярващи,  изпробвани  са  и  са  принуждавани  да  издържат  на  най-
яростните атаки на Сатаната.

Очевидно  Сатаната  считаше,  че  Максуел  от  дълги  години  е  негова  територия  и  не  е  беше
съгласен  лесно  да  капитулира.  Той  не  се  тревожеше  за  няколкото  религиозни  служби,  които  се
провеждаха там от време на време, но промяната в сърцата на хората беше нещо, което трябваше да
бъде приемано сериозно. А що се отнася до поканата Светия Дух да дойде в Максуел и после за
събирането на хората заедно, за да се молят един за друг, както и за служителите на затвора – това
налагаше Сатаната да извърши всеобща контраатака. 

Един малък инцидент, едва ли по-голям от училищна лудория, повдигна капака. Една вечер двама
затворници се измъкнали навън от спалните си помещения, намерили кутия с жълта боя в един от
навесите зад сградата на затвора и започнали да работят. Написали оскърбителни епитети по адрес на
началника  на  затвора  по стените  на  сградите  и  по едната  страна  на  разнебитения  затворнически
автобус. Рано на следващата сутрин със здраво стиснати устни началникът се появи на сцената за да
провери работата на „вандалите.“ Едва успявайки да овладява гнева си, той се разходи с широки и
решителни крачки в своя кабинет.  Само след час по високоговорителят дойде първата официална
реакция:  „От  този  момент  нататък  се  забранява  влизането  след  смрачаване  във  всички  зони  зад
спалните помещения и в затревените площи от другата страна на пътя. Това ограничение остава в
сила до следващото разпореждане.“

Въпреки продължителното разследване,  началникът на  затвора  не  можа да  открие  виновните
затворници.  Рядко  има  някакво  истинско  намаляване  на  напрежението  между  затворниците  и
служителите на затвора. Това, което се обявява като успокоение обикновено е само трудно постигана
липса на противопоставяне. Натрупаният гняв, който дими вътре във всеки затвор, сега започна бързо
да се разгаря. 

Същата вечер двама затворници от друго спално помещение започнали спор за  нещо съвсем
незначително. Скоро размахали юмруци и единият от тях хвърлил другия през няколко легла. Никой
не ги разтървал, докато не дошли пазачите. Двамата били отведени в болницата, където отворената
рана  над  дясното  око  на  по-младия  от  тях  трябвало  да  бъде  зашивана.  После  били  хвърлени  в
„дупката.“ На следващата сутрин беше раздадена затворническата справедливост. Изглежда нямаше
никакво значение кой пръв е започнал боя. Нямаше изслушване, нямаше възможност за обжалване,
нямаше предоставяне на втори шанс. И двамата мъже бяха изведени с белезници и същия следобед
бяха предадени на съдебната охрана, за да бъдат откарани в други затвори.

Пати срещнала младата жена на единия от двамата мъже. По-късно жената установила, че на
мъжът й не му било разрешено да й се обади по телефона, въпреки че тя била тук, в Монтгомери.
Щяха да минат седмици, преди младата жена да открие къде се намира съпругът й. Това е начинът, по
който работи системата за преместване на затворниците. Името й е приемливо, но истината е, че това
е едно от най-суровите наказания. Когато  трябва да бъде преместен някой затворник, местните власти
уведомяват Вашингтон, където в Управлението на охраната на затворите информацията се въвежда в
компютър.  Датата  на  движенията  на  всички  премествания  се  въвеждали  по  същия  начин  в  този
компютър.  Според  програмата  на  компютъра,  затворниците  и  пазачите  се  събирали  заедно.  Този
начин може да води до икономии и на теория да изглежда добре,  но фактически затворниците се
преместват като бройки колети, често се  оказват „изгубени“ в междинните затвори по трасето на
пътуването им в продължение седмици, очаквайки да бъдат „взети“ от някой служител на охраната на
затворите. Тези временни и ненужни забавяния,  престоят на преместваните затворници в бетонни
клетки,  пълни с буйстващи престъпници,  водят до някои унищожителни последици за  младите и
неопитни затворници. В южната част на САЩ има няколко окръжни затвори, които са предпочитани
за изпращане на затворници от Максуел. Много от затворите представляват пренаселени 100-годишни
сгради, в които през лятото е ужасно горещо, а през зимата са ледено студени. Понякога в тях са
настанявани до 60 човека в едно помещение в продължение на много дни. В повечето от помещенията
има само една тоалетна, една душ-кабина, няма прозорци и има само дървени нарове. Затворниците
може  да  са  необуздани  пияници,  убийци,  които  изчакват  да  се  явят  пред  съда  или  федерални
затворници, които се изпращат от един в друг затвор. Срещал съм хора, които се намират в тежък шок
след  няколкодневен  престой  в  такива  дупки.  Някои  затворници  прекарват  месеци  в  хватката  на
системата за преместване на затворниците от един затвор в друг и са жертва на неописуеми ужаси.
Трудно е да бъдат избегнати незабравимите белези.
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Няколко вечери след това, докато все още обсъждахме начините, чрез които да се опитаме да
помогнем  на  съпругите  на  преместените  затворници,  високоговорителят  изрева:  „Върнете  се  в
спалните си помещения. Ще се извърши преброяване.“ Последва пронизително изсвирване. Изминаха
10 минути, които обикновено са достатъчно за извършване на преброяването. Усещайки, че има нещо
необичайно, ние се събрахме край вратата и гледахме към двора. Там пазачите тичаха като обезумели
насам-натам  и  крещяха  към  Контролната  стая,  а  двора  беше  ярко  осветен  с  прожектори.  Един
затворник  беше  избягал  през  оградата.  Скоро  установихме,  че  липсващият  затворник  беше  един
гигант, тих чернокож мъж, който беше дошъл след 15-месечен престой в затвори с максимално ниво
на охрана. Въпреки, че му оставаха само още няколко месеца до излизането му от затвора, нещо в
него се беше „прещракало“ и той повече не можеше да изтърпи да бъде лишен от свобода, даже още
един ден. Когато след няколко дни отново беше хванат и присъдата му беше удължена с години.

В началото на същата седмица беше предвидено д-р Креншоу да излезе от затвора. Предният ден
преди да излезе на свобода той откри, че необходимите документи не са окомплектовани. Стоейки
пред бюрото на един служител на затвора, той се разярил. Същата вечер той ми каза: „Чък, едва се
сдържах  да  не  го  ударя  –  почти  бях  изгубил  контрол  над  себе  си.“  Толкова  смазващо  тежко  е
напрежението през последните дни в затвора, че даже улегнал човек като доктора почти  беше загубил
разсъдъка си.

Напрежението  в  затвора  продължи  да  се  повишава,  подхранено  до  голяма  степен  от  един
затворник на име Найт, който излежаваше едногодишна присъда за работа с фалшиви чекове. Тъй
като беше весел  бунтовник,  скоро след пристигането си в  Максуел,  Найт установи „офиса  си“ в
библиотеката. Скоро след това той започна да произвежда за себе си и за десетина други затворници
една поредица от призовки, които щяха да бъдат подадени в съда. Наблюдавах го как всяка вечер
методично се подготвяше за нападението, като се съветваше с други агресивни затворници, грижливо
изучаваше дрипавата книга с образци на съдебни документи, която беше в библиотеката, печаташе
буква по буква на една стара пишеща машина и трупаше логични предизвикателства към политиката
на затвора за даване на отпуските, за неадекватното медицинско обслужване в затвора, за процедурата
за намаляване на присъдите и за цяла поредица от неща, които управляват живота в затвора.

Найт изпитваше перверзно удоволствие от опълчването си срещу началника на затвора.  През
същата  трескава  седмица  Найт  ежедневно  печаташе  съобщения,  в  които  описваше  подадените
оплаквания в канцеларията на затвора, отговорите на администрацията на затвора и нейните вероятни
начини за противодействие. Всяка вечер закачваше копия на тези съобщения върху таблото за обяви
край входа на всяко спално помещение.  След това пазачите обикаляха и ги откъсваха от таблата.
Веднъж самият началник на затвора мина през всяко от спалните помещения. Наблюдавах как той
гневно отвори остъклената  вратичка  на таблото за  съобщенията,  сграбчи листа  със съобщението,
смачка го в ръцете си, затръшна вратичката, като почти щеше да счупи стъклото и изфуча навън. Беше
разпоредено да се извърши проверка на всички пишещи машини, за да се открие на коя от тях се
пишат тези съобщения. После бяха обявени нови правила – пишещите машини вече не можеха да
бъдат използвани за друго, освен за служебни цели. 

Даже  искрените  усилия  за  обсъждане  се  възприемаха  като  носещи  нещастие.  Веднъж  на
опашката пред шублера в столовата се намирах зад един висок затворник. Началникът на затвора
Грунска  беше  от  другата  страна  на  щанда  и  проверяваше  една  голяма  бака  с  яхния.  Когато
затворникът пред мен застана срещу него, Грунска погледна към него. Погледите им се срещнаха и
Грунска го запита весело:  „Как си,  приятелю?“ Мъжът беше толкова изненадан – той едва ли до
тогава беше имал шанса да разговаря с началника на затвора – поради което за миг заекна, а след това
каза на началника, че телевизора в спалното му помещение от една седмица не работи и го попита
свенливо: „Има ли някакъв шанс да бъде поправен?“ Усмивката на лицето на началника на затвора
изчезна и той каза рязко: „Ще бъде оправен, когато хората тук започнат да се държат както трябва.“
След това се обърна и си замина, оставяйки младия мъж да гледа недоумяващо.

Същата  седмица  в  „дупката“  беше  хвърлен  един  затворник,  който  беше  тексасец  на  средна
възраст и се  казваше  Родригес.  От денят в който пристигна в Максуел беше очевидно,  че той е
алкохолик, който се нуждае от психиатрична и медицинска помощ. Нощем той седеше в леглото си,
пушеше цигара след цигара и се клатеше неконтролируемо; след това се отправяше нервно да се
разхожда по двора.  Вече  два  пъти беше арестуван.  В началото на  тази  деморализираща седмица
Родригес припадна на пода в спалното помещение. Повикаха кола на бърза помощ от болницата на
военната база и двама фелдшери го изнесоха с една носилка. Дадоха му да пие силни успокоителни
лекарства и на следващия ден той беше върнат в затвора. На следващата сутрин Родригес се забърка в
един спор в трапезарията с един огромен затворник,  който с един удар в областта на лявото ухо
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нокаутира Родригес,  който падна на пода.  Случката беше докладвана в Контролната стая и двама
пазачи  отведоха  Родригес  в  „дупката.“  На  нападателят  му  не  направиха  нищо,  защото  той  беше
любимец на пазачите. 

Родригес прекара този ден в „дупката,“ като през по-голямата част от времето викаше от болка,
надничаше през дупката на шпионката на вратата и искаше да го прегледа лекар. Никой не обърна
внимание на виковете му. Късно същият следобед една кола на съдебната охрана спря отвън, двама
мускулести пазачи отвориха вратата на килията на Родригес и поставиха белезници на ръцете му. Той
викаше:  „Къде  отивам?“  Обикновено  на  затворниците,  които  бяха  извеждани  от  затвора  поради
дисциплинарни провинения не се даваха никакви обяснения, но един от пазачите му отговорил: „В
градския затвор в Монтгомери.“ Родригес се молеше: „О, не, доведете ми доктор. Не виждате ли, че
ухото ми кърви?“ Ручейче от тъмночервена кръв се стичаше от вътрешността на ухото му, минаваше
по външното му ухо и продължаваше надолу по врата му, попивайки в разкъсаната му яка. Драмата
пазачи  погледнаха  ухото  на  Родригес,  после  се  спогледаха  един  друг,  а  след  това  свиха  рамене.
Единият от тях каза рязко: „Няма дежурен лекар, а ние имаме да преместваме и други затворници.
Колата е тук. Не можем да я задържим да те чака.“ Аз стоях наблизо и гледах безпомощно, докато
двамата мъже отвлякоха борещия се затворник до вратата. Родригес се обърна към мен изплашено и
извика: „Колсън, не виждаш ли, че от мене тече кръв?“

„Да, виждам,“ отговорих твърдо аз. „Ти имаш нужда от лекар.“ Двамата пазачи спряха, обърнаха
се към мен и ме погледнаха втренчено. За момент си помислих, че те ще върнат Родригес обратно и
ще го отведат до амбулаторията. Това беше само мигновена пауза. После двамата облечени със сини
ризи  мъже пъхнаха  ръцете  си  под  мишниците  на  Родригес,  повдигнаха  краката  му от  пода  и  го
отнесоха до чакащата кола. Не беше останало нищо, освен няколко капки кръв на пода. Усетих, че ми
се повръща и се чувствах безпомощен. Повече не можах да науча какво се случи с този човек. През
един от следващите дни на тази бурна седмица Пол ме намери в пералното помещение. Очите му бяха
пълни с болка. Без да каже нито дума той ми подаде един малък лист хартия. Това беше кратко и ясно
съобщение от регионалния директор на комисията за намаляване на присъдите в което се казваше:
„Липсват обстоятелства, гарантиращи основанията за намаляване на присъдата ви, която продължава
до  нейното  изтичане.  Намаляването  на  присъдата  е  отказано.“  Този  единствен  лист  хартия  се
противопостави на решението, което Пол беше получил само преди няколко седмици и го обричаше
на още 2 години престои в затвора.

Спомняйки си как на нашите молитви за Пол и Фергюсън беше отговорено по такъв чуден начин,
с главите и на двама ни проблесна мисълта: „Може ли сега Бог да е изоставил Пол? Може ли той да
е отменил Своята собствена работа?“  Едва ли. Просто ние бяхме изпитвани. Аз му казах: „Не се
тревожи, Пол. Ние ще обжалваме това решение и ще ги победим. За сега тук аз съм най-добрия
затворнически  адвокат.“  Пол  даже  не  успя  да  се  усмихне  на  моя  пресилен  хумор.
Предизвикателството беше ясно – с Божията помощ трябваше да се борим за свободата на Пол. 

Следващият беше Лий Корбин. Една вечер, докато бях в библиотеката аз го видях да идва към
мен, с пребледняло лице и с треперещи устни. Попитах го: „Какво става, Лий? Защо плачеш?“ „Чък,
трябва веднага да поговоря с теб.  Имам нужда от помощ.“ Излязохме в тъмното, край вратата на
библиотеката.  „Чък,  жена  ми.  Иска  да  ме  напусне.  Не  знам  какво  да  направя.“  Огромният  и
широкоплещест  бивш морски пехотинец трепереше и се  беше прегърбил,  докато се  опитваше да
сдържи сълзите си.  Мъчително и бавно той ми обясни всичко.  Когато бил арестуван,  той продал
голямата си къща в Атланта и преместил жена си и двете си деца в един малък град близо до Ашвил,
Северна Каролина, за да бъде близо до своите роднини. Съпругата на Лий си намерила работа за през
нощта в една текстилна фабрика и печелела достатъчно пари за да плаща разходите за семейството и
да изплаща караваната, която Лий купил с последните си пари, преди да влезе в затвора. В началото тя
му пишела редовно, но после поразредила писмата си, докато накрая въобще престанала да му пише.
Тя не можела да си позволи да го посещава в  затвора,  защото старата им кола  било повредена.
Нямала телефон. Разтревожен, Лий се обадил по телефона брат й, който живеем на няколко километра
от тях. Тогава научил лошата новина. 

„Предполагам, че аз си го заслужавах,“ подсмърчаше той. „Това не е нейна грешка. Брат й твърди,
че тя все още ме обича, а и аз много я обичам. Сега тя е отишла в къщата на родителите си. Трябва да
се свържа с нея там, иначе ще я загубя. Тя и децата са единствените, които са ми останали на този
свят; те се нуждаят от мен. Само ако мога да си ида у дома, аз ще мога спася брака си.“ Помислих си:
„Сигурно администрацията на затвора ще признае, че това е спешен случай.“ Едно от основанията
за даване на отпуск е „поддържане на връзките в семейството.“
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Но  когато  Лий  помолил  дежурния  офицер  спешно  да  му  бъде  даден  отпуск,  това  му  било
отказано. „Ако има някакъв сериозен инцидент или ако някой е сериозно болен и докторите настояват
затворника да се върне в семейството, тогава аз мога да телефонирам на началника на затвора,“ казал
лейтенантът. „Във всички други обстоятелства аз нямам право да му се обаждам.“ Отрезвен от този
отказ, Лий се обърна към мен. „Аз ще замина тази нощ. Ще избягам през оградата. Ти не би трябвало
да знаеш нищо за това, защото не искам да те вкарвам в затруднение. Но аз трябва да избягам.“

Корбин беше спокоен, думите му бяха премерени и хладни като стомана. Той беше в затвора от
началото на пролетта и нямаше нито едно дисциплинарно нарушение. Оставаха само още няколко
месеца до края на присъдата му. Той знаеше какви са последствията от неговия опит да избяга, но в
момента нищо друго освен семейството му нямаше никакво значение за него. Лий беше голям и як, аз
не бих могъл да го задържа, даже ако исках. Казах му единственото нещо, което можеше да го спре:
„Лий, само ако ми се закълнеш пред Бога, че няма да направиш това, аз ще отида при лейтенанта и ще
му кажа точно това, което ти ми каза. Аз ще поискам той да те затвори тази нощ в „дупката.“ Няма да
позволя ти да съсипеш живота си.“ Лий знаеше, че аз щях да направя това. Той каза: „Може би е по-
добре да направим точно това. Аз не мога да се контролирам. Аз трябва да отида в „дупката.“

Когато Лий се успокои, аз му обясних, че ако се държи неконтролируемо, той ще изгуби всякакъв
шанс да получи отпуск и вероятно ще бъде изпратен в друг затвор с максимално ниво на охрана.
Самото  говорене  за  това  накара  Корбин  да  дойде  на  себе  си.  Помолихме  се  заедно  тихо  в
продължение на няколко минути; след това Лий замина за да се опита да се свърже по телефона с
жена си. После той ми каза, че е разговарял с жена си и я е помолил заедно да се молят за него по
телефона. „Тя ми каза да престана с всички тези религиозни занимания,“ каза Лий, „но аз усещам, че
Господ наистина работи върху нея. Тя ми каза, че все още ме обича и че няма да направи никаква
глупост, докато аз не се прибера у дома, стига да мога да се прибера.“ Временно напрежението беше
спаднало, въпреки че болезненото безпокойство на Лий щеше да продължи.

Същата  вечер  бях  в  канцеларията  на  затвора,  когато  видях  как  един  млад  затворник  със
сипаничаво лице и хлътнали бузи дойде при дежурния офицер Пейтън. „Брат ми почина. Трябва да си
отида  у  дома  за  погребението.“  Пълните  с  мъка  очи  на  младия  мъж  молеха  за  помощ.  Пейтън
изръмжа: „Какво очакваш да направя? Иди и попълни формулярите и ги донеси при мен. Не мога да
направя нищо, без да имам правилно написана молба. Би трябвало да знаеш това.“ Нямаше никакво:
„Съжалявам,“ нито даже някакъв израз на съчувствие на лицето му. Докато младият затворник се
отдалечаваше обезсърчено, Пейтън извика след него: „И внимавай да направиш всичко правилно от
първия път. Нищо не ме дразни повече от това отново да се разправям с тези формуляри.“ Мършавата
фигура на Пейтън се отпусна на стола, краката му се изтегнаха, главата му се клатеше с отвращение,
че младият мъж беше толкова невнимателен към него. Прехапах си езика и ядосано си излязох. Не
можех да гледам към Пейтън. Исус е казал да обичаме потисника си, но аз изпитвах само искрено
презрение към този пазач и към неговата арогантност – всъщност към целия затвор и към цялата тази
грозна седмица, която току-що беше отминала. 

Исках да прогоня всички тези неща от мозъка си: болното тяло на Барнес, който беше изпратен в
болницата; безсмисленият кървав бой, който впоследствие обърка живота на двама затворници и на
семействата  им;  затворникът,  който  беше  избягал,  прескачайки  оградата;  коравосърдечното
отношение към Родригес; болката в очите на Пол, когато му беше отказано намаление на присъдата;
изразът на болка и страданиое на лицето на Корбин, когато се страхуваше, че жена му го е напуснала.
Днешният противен разговор между Пейтън и младия затворник постави капака на тази злочеста и
потискаща седмица.

Благодарих на Бога за преживяването със Светия Дух миналата седмица. Обкръжен отвсякъде, аз
извиках към силата на Неговия Дух за да ме пази да не направя нещо глупаво и да ми помогне да стоя
твърдо и да бъда окуражител на другите. Нашето каре продължихме да се събираме всяка вечер в
класната стая. Администрацията на затвора поне не ни лиши от това. Ние приехме факта, че затвора е
приятелски  настроен  терен  за  воините  на  Сатаната.  След  като  Бог  е  Любов,  Сатаната  е  омраза.
Омразата,  т.е.  Сатаната изобилно присъства във всеки затвор.  Подобно на гъбичките на плесента,
спорите на омразата се хранят от подозрението, завистта, гнева и унинието. Омразата никнеше като
гъби в Максуел през тази ужасна седмица, заплашвайки да погълне всеки от нас. Ние се молехме
слънчевата светлина на вярата ни да унищожи израстването на тези грозни гъбички.

Молитвите ни не останаха без отговор. Този процес започна с Пол. За известно време той беше
много  обезсърчен  от  враждебното  решение  на  комисията  за  намаляване  на  присъдите  и  само  се
мълчеше и се самосъжаляваше. В края на същата седмица той прогледна през облака, който беше
надвиснал над него и ми каза: „Чък, аз знам, че се намирам в период на изпитание и няма да позволя
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това да разклати вярата ми.“ Когато чух това, нещо в мен започна да пее. Твърде много хора вярват, че
просто  чрез  приемането на  Христос  оттук  нататък  те  ще  бъдат  освободени от  всички рискове  и
опасности в живота, че Исус ще произведе всички добри неща за тях – от победата в някоя игра на
голф до освобождаване от затвора. Разочарованията и пораженията, които неизбежно идват, само ни
правят по-податливи на атаките на Сатаната отколкото преди. Пол се беше научил да издържа на това
с помощта на Господа. Пол отново споделяше силата с другите по своя тих начин и търсеше хора,
които се нуждаеха от помощ. През следващата седмица той доведе при Господа един млад мъж, който
преминаваше през период на голямо безпокойство. 

След това Лий Корбин започна да усеща, че Божията любов работеше в него. Той реши, че не
може да  излезе от затвора,  ако  изпитва  някакво възмущение към жена си.  Единственото искаше,
когато излезе от затвора, да е способен да споделя със семейството си тяхната любов и тяхната вяра.
Поведението  на  Лий  изцяло  се  промени.  Усмивката  му  стана  по-лъчезарна.  Другите  затворници
започнаха да го търсят, за да им помага. По време на църковната служба в следващия вторник той
направи  едно  убедително  и  спонтанно  изказване,  признавайки  с  освежаваща  откровеност,  че  в
миналото си е бил лицемерен проповедник. Той беше паднал,  но сега се беше изправил.  Това, че
затворническата администрация продължаваше да отхвърля молбите му за отпуск, не можа да отслаби
Божия Дух, който живееше него.

Според една стандартна тактика от бойното поле, която бях научил по време на моето обучение в
морската пехота,  вие трябва да прекъснете основната снабдителна линия на вашия противник.  За
известно  време  Сатаната  правеше  точно  това;  в  продължение  на  дни  ние  бяхме  прекомерно
ангажирани с нещата, които не бяха добре и поради това не използвахме силата на Светия Дух за да
държим  под  контрол  нападенията.  Когато  направихме  това,  облаците  се  разредиха  и  слънчевата
светлина стигна до нас. Взаимоотношенията между членовете на молитвената ни група се заздравиха.
Силата отново се върна в нас.

Положението на Сесил Барнес не се подобряваше. Той все още лежеше в едно от леглата на
лазарета.  Духът му бавно отпадаше. Треската му оставаше неовладяна.  Пол и аз се редувахме да
седим край него, носехме му кани със студени напитки, които купувахме от лавката в затвора. Сесил
се  насилваше  да  се  усмихва  по  време  на  нашите  посещения,  но  изплашеният  му  поглед  ни
пронизваше.  През  първия  съботен  ден  на  месец  ноември  научихме,  че  положението  на  Сесил  е
мрачно. Аптекарят Имет ни каза, че силна треска с висока температура, която продължава повече от
10 дни може трайно да увреди възрастен човек. Сесил не реагираше на антибиотиците; по цялото му
тяло се бяха появили червени обриви. Шансовете, че той ще получи добри медицински грижи бяха
малки. Може би щеше да измине още една седмица, преди той да бъде преместен в болницата на
военната база. „Момчета, всеки от вас вярва ли в силата на Христос да изцелява?“, попитах тримата
ми  мрачни  братя.  Пръв  отговори  Лий:  „Аз  вярвам.“  Пол  за  миг  се  замисли  и  след  това  кимна
утвърдително. Имет беше по-скептичен: „Не съм сигурен относно темата за изцелението, но трябва да
призная, че нищо друго няма да свърши работата.“

Тогава аз им разказах случаят с излекуването на Харолд Хюджис, когато чрез всеобща молитва и
пълно оставяне на изхода от неговото заболяване  в ръцете на Господа, на него не му се наложи да
бъде подлаган на една тежка операция. Но ги предупредих: „Всеки от нас е длъжен да вярва. Ако
някой от нас има някакви съмнения, че Сесил може да бъде излекуван, нека да ги каже сега. В сърцата
си ние трябва да сме единни и да сме в съгласие, че Исус излекува хора и в наши дни, точно така,
както го е правил преди 2000 години.“ Въпреки, че вярвах във всяка дума, която казах, вътрешно в
себе си аз се страхувах така, както се страхуваха и братята ми. Едно нещо е да знаеш истината като
абстрактно понятие; а съвършено друго нещо е отново да вярваш и да си смел във вярата си, че това
ще стане. Винаги има страх от провал и притеснение как ще изглеждаме в очите на другите хора. Този
път реших, че по-скоро бих станал глупак, ако е нужно, отколкото да не се опитам да направя всичко
за този мил белокос мъж, който лежеше безпомощно в локвите от собствената си пот.

Решихме да обмислим всичко през следващите няколко часа и ако някой от нас имаше някакви
съмнения, той нямаше да участва. Договорихме се да се срещнем в 21:00 същата вечер в стаята на
Барнес за да се молим за неговото излекуване. Разпитах един от затворниците, който очевидно беше
опитен медик, какво е мнението му за Барнес. „Няма спадане на температурата му и резултатите от
изследванията  му  са  много  отрицателни.  Не  му  казвай  това,  но  лекарят  на  военната  база  е
разтревожен. Възможни са усложнения. Може би някъде има злокачествено заболяване. Обсъжда се
да го помилват, за да може да си отиде у дома и да умре там.“

В 21:00 четиримата се събрахме в стаята на Барнес. Нямаше отпаднали. Сесил беше щастлив да
ни види, но беше толкова изтощен, че дремеше даже когато му говорехме. Казахме му, че искаме да
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повярваме изцяло, че силата на Христос може да го излекува и че ако и той направи същото, и ако се
моли заедно с нас, ние вярваме дълбоко в сърцата си, че той ще оздравее. Не беше нужно Сесил да
чете  медицинските  оценки  за  състоянието  си;  той  знаеше,  че  положението  му  е  отчайващо  зле.
Погледна първо в очите ми, а след това огледа и другите братя, които седяха около леглото му. Никой
не говореше. После той кимна и прошепна немощно: „Благодаря ви.“ Четиримата коленичихме край
леглото. Сесил се обърна в леглото с лице към нас и постави ръце върху лицето си. Всеки от нас се
молеше на глас. Започна Корбин, като заповяда на Сатаната в името на Исус да излезе от тялото на
Сесил. След това помоли силата на Светия Дух да изпълни Сесил и после продължи да се моли с
езици.  Усетих,  че  Светият Дух нахлу в стаята,  докато монотонните думи на Корбин увеличаваха
своята сила и емоция. 

После започнах да се моля аз: „Господи, благодаря Ти предварително за това изцеление.“ След
това продължих, за да настоявам за победа. 

Пол, който винаги се молеше с тих и покорен глас, този път смело потвърди пълната си вяра в
силата на Исус Христос да излекува телата на хората така, както е излекувал и сърцата ни. Имет
благодари за чудото на този момент и сведе главата си до пода в пълно подчинение.

Ако някой беше влязъл при нас, щеше да види една невероятна гледка – бившата „томахавка“ на
Белия дом е коленичил край леглото на един бивш миньор от хълмовете на Тенеси; Корбин, огромен и
тромав мъж, който викаше към Исус и издаваше някакви напълно неразбираеми звуци; Крамер, млад
бивш разпространител на кокаин, с пълно покорство хвалеше Бога. И тримата бяхме бивши, корави и
практични морски пехотинци. А четвъртият, Имет, беше смирен, имаше манталитета на учен и по
своя тих начин излъчваше доброта.

Молихме  се  повече  от  половин  час.  Когато  свършихме,  аз  почувствах  същото  нахлуване  на
радост, което изпитах за пръв път в курса за изучаване на Библията предната седмица. Като че ли
някаква сила ме изправи да стъпя на краката си. Скачах и виках „Алилуя!“, което до тогава не бях
правил, защото обикновено след молитва съм замислен и тъжен.

Корбин  усмихнат  скочи  на  краката  си.  После  се  наведе  над  леглото  и  сграбчи  в  ръцете  си
изуменият планинец, който го гледаше с широко отворени очи. В един миг си помислих, че той може
да измъкне Сесил от леглото,  но Корбин продължи да го прегръща,  без да обръща внимание,  че
тялото на болния е плувнало в пот. Всички седяхме там и се усмихвахме, все едно че празнувахме
победа. Никой от нас не се съмняваше, че изцелението идваше. На следващата сутрин станах рано, за
да проверя как е нашия пациент. Понеже не исках да събудя Сесил, ако той спеше, аз тихо отворих
малко вратата на стаята само за да надникна вътре. Сесил седеше в леглото напълно буден. Погледна
към вратата, видя ме и извика: „Хвала на Господа. Момчета, обичам ви. Обичам ви, братя.“

Стоях изумен на  вратата.  Даже когато  беше здрав,  Барнес  беше притеснителен и сдържан и
обикновено говореше толкова тихо, че аз трябваше да се напрягам, за да го чуя. А сега гласът му беше
силен, плътен и се чуваше в цялата стая. Той изглеждаше напълно променен, не само физически,
променена беше и личността му. За мое облекчение, той вече не ме наричаше „сър“. Въпреки че все
още беше бледен и измъчен, на лицето му имаше една широка усмивка.

„Треската  премина,“  извика  той.  „Няма  я.  Изчезна  веднага  след  това,  което  вие,  приятели,
направихте снощи. За пръв път от цяла седмица спах като бебе. Готов съм веднага да стана от леглото.
Господ ме излекува.“ Той беше толкова въодушевен, че аз изтичах в спалното помещение и събудих
другите трима братя. Те се облякоха и се върнаха с мен в стаята на Сесил. Ходилата ми едва докосваха
пода, когато установих, че хваля Бога за това, че ме постави в този затвор. „Това място има нужда от
Твоят човек, Господи, повече отколкото то се нуждае от лекар. Благодаря ти, че ми позволи да бъда
тук. Благодаря ти, благодаря ти. Всичко преживяно тук се изплаща с този момент.“

Същата вечер посетихме отново Сесил и се молихме с него. Той седеше в леглото и сияеше към
нас. Във вторник той беше изследван в болницата на военновъздушната база. Всички изследвания –
кръв, урина и рентгенови снимки – показваха, че Сесил е оздравял и на следващият ден той беше
изписан и върнат в  спалното помещение.  Лий се  смееше:  „Ние ще оставим докторите  да оберат
овациите, но ние знаем кой извърши това.“

През този ден забелязах промяна в затвора. Гневната и потискаща атмосфера беше изчезнала.
Настроението беше по-спокойно и не толкова напрегнато. Нивото на гласовете при разговорите се
понижи. Даже най-тъжните хора изглеждаха по-ведри и по-жизнени. Невидимата битка между най-
големите сили в света беше свършила.

                                                                                      



173

Глава 27

   Време е да бъда освободен

Съобщението  за  връщането  ми  обратно  в  затвора  Холабърд  в  Балтимор  дойде  неочаквано  в
средата на ноември. Още веднъж щях да имам възможността да свидетелствам пред съда, този път по
делото на Боб Холдеман,  Джон Ърличман и Джон Митчел относно Уотъргейт. Напуснах Максуел със
странно смесени чувства – мразех мястото, но обичах много от хората, които бяха там. Раздялата ми с
Пол, Лий, Имет, Сесил и другите беше свързана с много емоции. Подобно на четиримата от Къщата
на братството,  сега тези хора бяха мои християнски братя. Само за няколко месеца между нас се
създадоха близки взаимоотношения. Ние преживяхме заедно много неща и се грижехме един за друг.

Сесил Барнес ме придружи до Контролната стая. Изчезнало беше сервилното отношение, с което
той се отнасяше винаги към мен. Той ми каза усмихвайки се:  „Чък,  аз ще се моля за теб.“ „През
следващите  няколко  месеца  ще се  нуждая  от  това  повече  от  всякога,“  казах  аз  –  по-пророчески,
отколкото осъзнавах тогава. Сесил стоеше край изхода, когато вървях към колата на съдебната охрана.
Погледнах веднъж назад,  за да му махна с ръка и видях,  че очите на възрастния мъж лъщяха на
светлината на есенното слънце.

В Холабърд имаше малко промени. Някои стари лица си бяха заминали, а някои нови бяха дошли.
Херб Калмбач и Джон Дийн ме поздравиха топло. Джеб Магрудер не беше сигурен как трябва да се
държи към мен. Враждебността, която в миналото ни беше поставила в противоположни лагери все
още  донякъде  съществуваше,  но  имаше  нужното  изцеление  в  нашите  взаимоотношения.  Като
свидетел по делото Уотъргейт във Вашингтон, аз трябваше да отговарям на много въпроси, който бяха
задавани първо от прокуратурата, а после - от защитата. Въпреки, че бях призован като свидетел на
защитата, по препоръка на Митчел аз бях подложен на най-изтощителен кръстосан разпит. Простата
истина, която аз знаех, не подхождаше на стратегията за делото на нито една от двете страни.

Журналистката  Мери  КакГрори  ме  критикуваше унищожително  в  своята  колонка,  понеже  не
беше в състояние да   разбере, че сега аз се стремях да бъда верен   не на прокурорите  , в чиито вериги  
бях окован,   нито на хората, с които някога служех  ,   а само на истината  . Някои журналисти писаха, че
аз неочаквано съм обърнал против бившите ми колеги; други предполагаха, че помагам на Ърличман.
Повечето от журналистите бяха просто объркани и смаяни, докато търсеха да открият мотивите ми.
Но това беше маловажно. Прокурорите прослушваха в залата километри магнетофонни записи от
президенството, за безкрайна наслада на журито и на зрителите в залата. Обвиняемите се опитваха да
опровергаят собствените си, често пъти едва доловими думи. Крайният резултат беше предсказуем:
моите  някогашни  колеги  вървяха  към  сигурно  осъждане  така,  както  членовете  на  френската
аристокрация са били накарани да коленичат пред гилотината преди 200 години.

Когато присъдата беше обявена на 1 януари, Дийн се втурна в стаята ми, потривайки ръце и каза:
„Аз съм оправдан.“ Погледнах го мълчаливо. Според мен сега не можеше да има победители, защото
всички участваха по един или друг начин в Уотъргейт; репортерите щяха да печелят награди, някои от
нас щяха да напишат книги след като излязат от затвора,  неизвестни политици ще се появят във
фокуса на вниманието на нацията, а други политици ще изпаднат в немилост, но на каква цена? Да,
това беше време за научаване на уроците и на мен ми се искаше страната ми да продължи напред, а
ранените хора да бъдат  върнати към живота.  Въпреки,  че Джон Дийн и аз  не бяхме съюзници в
битката  на  това  дело,  ние  се  сближихме,  прекарвахме  в  разговори  дългите  вечери,  планирахме
бъдещето  си,  понякога  обсъждахме  Библията,  споделяхме  идеи  за  книгите,  които  всеки  от  нас
планираше да напише. Аз ценях силният интелект на Джон. Уотъргейт го направи зрял мъж, промени
ценностната  му  система,  внесе  в  него  една  по-здрава  сърцевина  на  почтеност,  която  знаех,  че
липсваше и на двама ни преди Уотъргейт.

Херб Калмбач и аз станахме близки приятели. Удивлявах се  как Херб, в началото неуверен в себе
си и понякога – обезверен, неотклонно беше придобивал здравина и сила, преминавайки през това
дълго изпитание. 

Уотъргейт  беше  закалил  и  Джеб  Магрудер.  Той  прие  Христос  чрез  помощта  на  една  група
християни от Националната Презвитерианска църква във Вашингтон и нейния неуморим пастор, Луйс
Еванс Мл., който го посещаваше всяка седмица в затвора. Понякога Джеб и аз се молехме заедно. И
други  рани  бяха  изцелени.  Сенатор  Лоуел  Уикър  започна  едно  самостоятелно  разследване  на
злоупотребите на ЦРУ. Чрез служителите на съдебната охрана той ме попита дал искам да участвам в
това разследване чрез една серия от интервюта. Само няколко месеца преди това ние с него почти
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щяхме да се сбием, но сега това беше забравено. Вярвайки, че неговото разследване е нужно, аз се
съгласих да помогна. Старото ни  противопоставяне изчезна през времето, което прекарахме заедно и
аз видях другата страна на сенатора: усърден и старателен по отношение към своите отговорности и
дълбоко загрижен за страната ни.

Ал,  Греам,  Дъг  и  Харолд  пътуваха  до  Балтимор  да  ме  посещават  толкова  често,  колкото
позволяваше охраната. Към края на годината те идваха всяка събота сутринта. След като прекарвахме
3 часа в общуване, преклонение пред Бога и молитва, четиримата излизаха от затвора, качваха се в
същия син Буик, който ме беше докарал при съдебната охрана преди 6 месеца и си заминаваха. По
някакъв начин на тях това им беше по-трудно, отколкото на мен, защото те трябваше да оставят един
от нас зад вратата на затвора, за да гледа през мрежестата ограда и да им маха с ръка за довиждане.

Прокурорите решиха да задържат и четиримата осъдени хора на Никсън в Холабърд колкото е
възможно по-дълго, защото делото продължаваше. Аз бях щастлив от това решение. Не бях разбрал
колко уморителни са били месеците, прекарани в Максуел, където никога не спях през деня и оставах
до късно вечерно време, за да говоря с нуждаещите се хора. В Холабърд една нощ спях 12 часа,  но
после си спомних предупреждението на Бонхьофер и се върнах към по-дисциплинираната рутина. 

Това  беше  облекчение  и  за  Пати,  една  почивка  от  трудностите,  свързани  с  пътуването  до
Алабама. И майка ми, която вече беше сама, можеше да ме посещава и правеше често това. Въпреки
своята възраст и лошото си здраве, тя шофираше сама от Бостън и прекарваше по няколко часа с
няколко затворници. Очарователната й духовитост развеселяваше всички нас. Но независимо от по-
добрите условия за живот в Холабърд, на мен ми липсваха братята в Алабама. Едва се сдържах да не
се разплача, когато прочетох първото писмо на Пол Крамер: 

„Чък, всички ме питат кога ще се върнеш...Групата ни се разрасна, по брой на членовете и по
дух...Чък,  искам да знаеш,  че  всяка вечер на молитвената сбирка се молим за  теб.  Все  още те
виждаме как седиш тук с нас, с къси гащи, с тениска и с лула...През тези дни членовете на групата
се сближихме и се опознахме като личности. Точно така, както ти искаше да бъде. Всеки от нас
носи  товарите  на  другите  членове...Ние  те  обичаме  и  ти  ни  липсваш  повече,  отколкото  си
представяш. Бог да ви благославя, Чък и Пати. 

Пол, от името на всички.“
На  Рождество  Христово  толкова  ми  беше  тъжно  заради  хората  в  Максуел  в  техния  самотен

преден пост, че прекарах по-голямата част от вечерта в писане на писмо до Пол и другите. Тъй като не
ни беше позволено да посетим среднощната служба в местната църква в Балтимор, ние, четиримата
Уотъргейт-затворници се събрахме в стаята на Дийн. Джеб и аз четохме на глас от Библията текстове
за раждането на Христос. Молихме се тихо за всеки от нас и за нашите семейства, и в тишината аз
помолих за още една благословия за хората в Максуел.

В този период, когато журито по делото Уотъргейт почиваше след Рождество Христово, се чуха
сериозни слухове за нашето предстоящо освобождаване. Каквато беше стандартната практика, всеки
от нас, четиримата, беше подал молба за намаляване на присъдата; според обичайната практика те
рутинно бяха отхвърлени. Но съдиите все още не се бяха произнесли по тях. Те изчакваха нещо, и ние
знаехме,  че  вероятно  очакваха  края  на  съдебния  процес.  Надеждите  ни  пораснаха,  защото
разпространението на предположенията придоби епидемичен характер. 

Джеб  и  аз  поехме  ролята  на  активистите,  като  изпратихме  молба  до  министерството  на
правосъдието, затрупахме Президента Форд с писма, обърнахме се с нови молби към съдиите. Дийн
също планираше своя кампания. Калмбач беше първият от нас, който имаше законното право да се
яви пред комисията за намаляване на присъдата, но неговата молба по някаква причина остана без
отговор.  Той имаше най-законното основание  да бъде нетърпелив,  но  вместо това той беше най-
спокоен. Една вечер точно след Нова година той каза: „Вижте, приятели, аз направих всичко, което
мога да направя; адвокатите ми направиха всичко.   Аз просто ще вярвам на адвокатите,“ - тук той ме  
погледна и добави - „и на Господа.“

Калмбач беше прав; думите му бяха като наплискване на лицето ми със студена вода. В опитите
си нещата да станат по моя начин аз се бях плъзнал назад.   Колко лесно е човек на падне по лицето си  
на земята, когато се опитва да живее като християнин. Харолд ме беше казал същото през декември:
„Виж, Чък,   докато не оставиш всичко това на Господа, ако наистина не уповаваш изцяло на Него  ,   ти  
просто наказваш себе си  .    Просто му благодари за всичко  ! Остави всичко да бъде свършено от Него,  
вярвай в Него и ти ще бъдеш освободен.“ Тогава аз троснато му казах: „Сигурно. На теб ти е лесно да
кажеш това.  Тази вечер ти  ще си бъдеш у  дома.  А аз продължавам да  седя  тук,  ден след ден –
изсушаващо безкрайно еднообразие – затворен като в капан. Това е ад.“ Харолд беше прав. Аз знаех
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това. Но толкова отчаяно исках да съм свободен, че отново се борех,   вместо да оставя всичко да бъде  
направено от Господа.

В един момент служителите на съда,  адвокатите,  Херб,  Джон, Джеб и аз стигнахме до общо
съгласие – или и четиримата ще бъдем освободени заедно, или никой от нас няма да бъде освободен.
Дийн  и  Магрудер  бяха  свидетели  на  правителството,  което  им  беше  спечелило  предимство,  но
техните  нарушения  бяха  по-сериозни  от  моето  и  на  Херб.  Нашите  присъди  бяха  сравними  и
присъдата на Калмбач вече беше изтекла. Но не - или четиримата щяхме да бъдем освободени, или
никой нямаше да бъде освободен.

На 8 януари аз бях във Вашингтон за друго разпитване в офиса на прокуратурата по други дела.
Срещата ни беше прекъсната по средата от едно спешно повикване по телефона: адвокатът на Дийн
ме търсеше. Той ми обясни, че Джон е в Холабърд и не може да ми се обади то телефона, поради
което го е помолил той да направи това. Джон искал аз да науча първо от него това. „Какво е това?“,
попитах аз нетърпеливо.  „Днес Джон беше пуснат на свобода от съдия Сайрика,“ каза адвокатът.
Сърцето ми се разтуптя така, като туптеше, когато президента Форд обяви, че всички ние ще бъдем
разгледани  за  помилване.  Аз  очаквах  Форд  да  ми  каже  добрата  новина.  „Джон  искаше  да  бъде
сигурен, че ти си чул това от него, а не по радиото.“ продължи адвокатът. „Защо?“, попитах аз. „Това е
прекрасна новина.“ „Е, това се отнася за Джон, за Джеб и за Херб Калмбач, но за теб решението не се
отнася.“ За един дълъг момент аз не можех да повярвам на думите, които чух. Магрудер, Калмбач и
Дийн – всички осъдени от съдия Сайрика – бяха освободени. А аз не бях, понеже бях осъден от друг
съдия – Джералд Гезел – моето бъдеше все още беше много съмнително.

Когато се върнах обратно в Холабърд, Джон, Херб и Джеб вече си бяха заминали у дома. През
тази вечер тежък покров надвисна над разнебитените бараки. Минах през хола и влязох в стаята на
Дийн, където всяка вечер ние четиримата се събирахме. Вътре нямаше нищо, освен леглото с мръсния
дюшек без чаршаф, два стола и малко бюро. Беше тихо – зловеща тишина. На бюрото си намерих
една написана на ръка бележка: 

„Скъпи Чък, трудно е да знам какво да ти кажа –  освен това, че знам, че ти скоро ще бъдеш
освободен. Бъди сигурен, че аз ще настоявам ти да бъдеш освободен, когато репортерите дойдат
при мен. Освен това аз скоро ще се свържа с теб, за да говорим за всичко това. Молитвите ми са с
теб и аз ще направя всичко, което мога, за да ти помогна.

Твой приятел,
Джон.“
Вечерните новини по телевизията съобщиха голямата новина за освобождаването на тримата,

както и сцени от ликуващото посрещане в двора на Магрудер, където се бяха събрали съседи, за да по
посрещнат и бяха направени интервюта с членове на семейството му. Гледането на това беше почти
непоносимо за Пати. Всеки уийкенд тя ни беше посещавала заедно с семействата на другите трима.
Пати, Гейл Магрудер и и Мо Дийн бяха приятелки и се наслаждаваха на съмнителното другарство
заедно да са „затворнически вдовици.“

На следващата сутрин седях в стаята си и четях Библията,  очаквайки да звънне телефона на
бюрото на съдебната охрана и да съобщи новината, която усещах, че трябва да дойде. Подобаващо,
урокът  в  книгата  „Нашият ежедневен хляб“   която четях за  този мрачен ден –  9  януари –  беше
озаглавен  „Философията  на  търпението.“  Най-важният  текст  от  Библията  беше:  „Почивай  си  в
Господа и търпеливо го чакай“ (Пс.37:7 – мой превод) Единственото обаждане беше от Шапиро,
който ми каза: „Няма новини и клюките от съда не са добри. Гезел не иска никой да си помисли, че
той е бил принуден да последва примера на Сайрика. Дръж се здраво, момчето ми.“

Кратките дни и дългите нощи бяха без начало и без край. Изглеждаше, че времето престана да се
движи. Гледах навън от моята малка стая към оградата от бодлива тел, опитвах се да чета и да пиша,
но мислите ми блуждаеха. Пазачите ми съчувстваха и бяха премахнали почти всички прегради между
охраняваният  и  охранителите  му.  Един  слаб  и  мършав  южняк,  на  име  Джак,  изцяло  вярващ
християнин, ми помагаше най-много. Той ми каза уверено: „Господ ще се справи с това.“

Сега часовете за посещение станаха безценни, но същевременно и трудни за понасяне, когато
гледах, как Пати се измъчваше от болката на нощното безсъние, как надеждите ни с всеки нов ден
избледняват  и  как  свободата  –  и  нашето  собствено  връщане  у  дома  –  изглежда  все  повече  се
отдалечаваше в далечината.  Общите ни молитви, които сега бяха по-жарки, ни поддържаха.  На 20
януари Върховният съд на щата Виржиния обяви, че аз съм лишен от правото да бъда адвокат . Това не
би трябвало да ни изненадва. Повечето от юристите, които бяха замесени в Уотъргейт бяха мишени на
непрестанни  призиви  за  реформа:  „Изчистете  адвокатската  професия,  махнете  негодниците.“
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Комисията Ървин беше изпратила до всяка щатска адвокатска колегия копия от всички обвинения –
доказани и недоказани – които се отнасяха до всеки от нас. 

Аз  си  бях  създал  фалшиви  надежди.  Въпреки  че  не  бях  в  състояние  да  присъствам  на
изслушването пред Върховния съд във Виржиния, членовете на съда изглеждаше, че ми съчувстват,
според Морин и Мейсън, които ме защитаваха пред съда. Аз бях помолил разглеждането на делото да
се отложи, за да мога лично да присъствам, но молбата ми не беше уважена. Два дни след това бях
извикан в канцеларията на затвора и там дежурният пазач, докато ми подаваше телефонната слушалка
ми каза, че ме търси моя адвокат. Притихнах от вътрешно вълнение. Глупаво все още вярвах, че всяко
обаждане е това, което ще ми каже, че съм освободен. „Чък, готов ли си да понесеш един тежък удар?“
Гласът от другата страна беше на Кен Адамс. Запитах се: „Още колко тежки удари ще получа?“ и му
казах: „Продължавай, Кен.“ „Синът ти Кристиян е бил арестуван за притежание на наркотици. Той е в
ареста, но ние ще го изведем от там под гаранция след няколко часа.“

Не можах да отговоря; отново усетих напън да повърна, все едно че някой ме беше ритнал в
слабините. Сега Крис беше първокурсник в Университета на Северна Каролина и никога не ни беше
създавал някакви неприятности, а даже и тревоги. Той беше човек, когото всички обичат. Двамата с
него бяхме разговаряли за наркотиците и аз бях сигурен, че той никога не ги употребява. Но въпреки
това, случилото се беше факт. През ваканцията за Рождество Христово Крис беше взел предварително
парите, с които трябваше да плати за престоя си в интерната и беше инвестирал 150 долара за да купи
15 унции марихуана, която се надявал да продаде за бърза печалба, която да използва, за да смени
старата си кола с друга кола в по-добро състояние.

А аз си мислех, че съм преминал през всички изпитания, през които човек може да премине.
Синът ми да бъде в затвора – това изглеждаше като най-лошият удар от всичко друго. Знаех, че Крис
беше озлобен поради всичко, което ми се беше случило на мен, но никога не съм си представял, че
това състояние може да го накара да постъпи така.  „Е, сега хванахте и двама ни,“ казал Крис на
полицаят, който го арестувал и думите му бяха цитирани на първите страници на вестниците. Това
беше изблик на разочарование на едно 18-годишно момче, огорчено от онова, което се беше случило
на баща му. А това, че сега не можех да бъда близо до сина си още повече подсили болката ми. 

Но нито за миг не си помислих, че Бог ме беше изоставил. Че имаше още изпитания – да, и още
обучение от негова страна. Знаех всички стихове в Библията, които ни казват винаги да хвалим Бога,
каквото и да ни се случва, но когато лежах сам в леглото си в онази студена и мрачна януарска нощ, аз
просто не можах да заставя себе си да направя това. Със сигурност Бог не би могъл да очаква аз да го
възхвалявам за това, че синът ми е повален!

Колко  дълго  трябва  да  продължава  моята  агония?  Беше  ми  отнето  правото  да  практикувам
професията си, синът ми е в затвора, баща ми умря, колегите с които бяхме осъдени заедно бяха
освободени и все още съществуваше опасността да остана в затвора повече от 2 години до изтичане
на срока на присъдата ми. Въпреки че знаех, че не мога да се предам, онези следващи дни бяха най-
трудните от всичко, което преживях в затвора и вероятно бяха най-трудните дни в живота ми. През
първата седмица на февруари се чу слух, че ще бъда върнат в Максуел, защото Холабърд щял да бъде
затворен. Щеше да е добре отново да бъда с моите братя, но сега аз бях много загрижен за Пати, която
преживя толкова много неща през последните 2 години. Как тя щеше да се справи с многото месеци
на пътувания до Алабама? Нейната блага и нежна природа беше достигнала близо до точката на
счупването.

Чарли Морин почти беше изоставил адвокатската си практика, защото ме посещаваше по няколко
пъти седмично и беше организирал кампания с искане президента Форд да ме помилва. Кен Адамс по
цял ден работеше за изпълнение на процедурите за по-ранно явяване пред комисията за намаляване
на присъдата. Те двамата ме посещаваха често. Започнаха да пристигат много писма от сърдечни хора
от цялата страна, които ми съчувстваха, че колегите ми бяха освободени, а аз все още бях в затвора.
Тяхното окуражаване ме поддържаше. Заедно с Чарли и Кен, братята от Къщата на братството се
присъединиха да ми помагат. Във вторник, 28 януари, Ал Кюи ми се обади по телефона: „Чък, мислех
си за това какво още можем да направим, за да ти помогнем. Днес всички ние подписахме писмо до
президента с апел да те помилва, но има ли нещо друго, с което можем да ти помогнем?“ Гласът от
другата страна на линията не приличаше на гласа на Ал; думите бяха произнасяни бавно и изглеждаха
като натоварени с тъга.

Казах му: „Ал, вие приятели, правихте всичко възможно и аз ви обичам заради това. Аз просто не
знам какво още можете да направите.“ „Чък, трябва да има и още нещо. Мислех си...“, последва дълга
пауза. „Има един стар законодателен акт, някой ми каза за него. Ще попитам президента, дали аз мога
вместо теб да вляза в затвора до края на присъдата ти.“
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Изумен, аз можах само заекващо да протестирам.  В продължение на 20 години Ал Кюи беше
член  на  Конгреса,  беше  6-я  по  старшинство  републиканец  в  Палатата,  беше  старши  член  на
малцинството в Комисията по образование и труда на Конгреса и беше един от най-уважаваните
републикански обществени личности във Вашингтон. Той не можеше сериозно да говори това. Но той
каза: „Точно това искам да кажа, Чък. Аз не стигнах лесно до това решение.“ Аз казах: „Няма да ти
позволя.“ „Семейството ти има нужда от теб и аз не мога да спя, докато ти си в затвора; мисля, че ще
бъда много по-щастлив, ако аз самият съм в затвора.“ Буцата в гърлото ми не ми позволи да кажа на
Ал колко много ценя предложението му, но не мога да го приема.

Същият ден Дъг Кои ми изпрати една написана на ръка бележка в която ми обясняваше,  че
всички братя щели да изявят желание да влязат в затвора вместо мен за да излежат присъдата ми и
след това беше добавил следното:

„През  последните  три  седмици  постоянно  си  мисля  за  теб...Чък,  група  единомишленици  се
сформира от Бога по целия свят. Това нещо, което ти винаги си мечтал да направиш за нашата страна
и за хората – мир и по-добър живот – все още може да се случи – стига сега Бог да получи нашето
доверие.  Бог  иска  само  хората  напълно  да  му  се  доверят  –  и  тогава  може  да  се  извърши
мобилизирането на всички негови ресурси за осъществяването на общото добро на всички хора...

Ако можех, аз с радост бих дал живота си, за да можеш ти да използваш чудните дарби, които Бог
ти е поверил, за прослава на Бога.

Обичам те, приятелю, всички твои другари от молитвената ни група те обичат!
Както винаги,
Дъг“
Това беше много повече от това, което си представях, че е възможно, тази любов на един човек

към друг човек. Христова любов. Ал Кюи щеше да се откаже от цялата си кариера, Дъг Кои щеше да
пожертва живота си. Греам и Харолд – също. Не беше ли това целта на християнската вяра? Не беше
ли  изумителната  придобивка  на  познаването  на  Христос  Исус  това,  което  превръщаше  всичко
останало в „боклук“? В този ден аз Го опознах както никога до сега. Да, преди усещах присъствието
му, но сега опознах каква е неговата сила и любов чрез дълбоката загриженост на четирите мъже.
Всичката болка и мъка, които преживя разума и тялото ми бяха несравнимо по-малки.

В  тишината  на  тази  нощ  в  стаята  ми  аз  изцяло  се  предадох  и  завърших  това,  което  беше
започнало на пътя към дома на Том Филипс преди 18 дълги месеци. Аз казах: „Господи, ако всичко се
се заключава в това, което се случи, тогава Ти благодаря. Хваля Те за това, че ме остави в затвора, че
позволи на властите да ми отнемат разрешението да работя като юрист, да – благодаря ти даже за
това, че синът ми беше арестуван. Хваля Те, че ми даваш Твоята обич чрез тези мъже, за това че си
Бог и че просто ми позволяваш да вървя с Исус.“

С тези думи дойде най-голямата радост от всичко – за излизането ми от затвора, което най-накрая
се случи и аз върнах всичко това обратно на Бога, както моят брат Харолд ми беше казал да правя.
През следващите часове открих, че притежавам повече сила, отколкото знаех преди. Това наистина
беше изживяване, подобно на изкачването на висок планински връх. Над и около мен светът беше
пълен с радост, любов и красота. За пръв път се почувствах наистина свободен, даже когато сполуките
в живота ми бяха на най-ниското си ниво. Само 48 часа по-късно, в 17:00 в петък, съдия Чарлз Гезел
се обади по телефона на Дейв Шапиро и каза: „Поради проблеми в семейството“ – това, което се беше
случило с Крис – „ще бъде подготвена заповед за незабавно освобождаване на Чарлз Колсън.“

Няколко  часа  по-късно  Джак,  служителят  от  съдебната  охрана,  който  толкова  много  ми
съчувстваше, се втурна към нас, докато аз и Пати стояхме край предната врата на Холабърд и махахме
за довиждане на една малка група затворници. Джак каза: „Господ наистина се грижи за хората си. По
някакъв начин аз знаех, че днес той ще те освободи.“ А аз му отговорих: „Благодаря ти, брате, но Той
направи това преди две нощи.“

Епилог

   
В денят, когато излязох от затвора Максуел аз не разбирах, че скоро ще се върна – първо за да

посетя затворниците от моята група за изучаване на Библията, които бях оставил, а освен това - за да
живея така,  както Бог  ни призовава да живеем.  През първата  ми седмица след излизането ми от
затвора аз исках да си почина, но не можах, защото спомените за хората, които оставих там бяха
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твърде  силни.  Работех  много  за  да  завърша  тази  книга  и  се  наслаждавах  на  няколко  добри
предложения от бизнеса.

Правото ми да работя като адвокат беше прекратено само в щата Масачузетс и аз имах всички
основания да мисля, че това право може да бъде възобновено успешно и аз мога да се върна към
практикуването на адвокатската професия.

Преди всичко друго, жена ми Пати и аз искахме да живеем известно време спокойно, далече от
погледа на обществото. Четирите години в Белия дом, позорът на Уотъргейт и по-голямата част от
двете  години,  прекарани  като  обвиняем  в  съдебната  зала  и  после  в  затвора  бяха  занимавали
достатъчно публиката и ние не се нуждаехме повече от това до края на живота си. Искахме да се
разхождаме в гората и да дишаме мириса на цветята.

Но това не стана така. Безпокойството на онези първи дни продължи. Установих, че все повече
съм привлечен от идеята, че Бог ме постави в затвора с някаква цел и аз трябва да направя нещо за
онези  хора,  които  бях  оставил  там.  Но  в  същото  време  аз  бях  загрижен  какво  би  означавало
осъществяването на тази идея за Пати и децата ни. Освен това някои от бизнес предложенията, които
получих бяха много съблазнителни. Но реших да се съпротивлявам на взимането на бързо решение.

Една съботна сутрин се събудих след здрав сън с ясна представа пред очите ми: мъже и жени
идваха при Христос в затвора, ставаха негови ученици, после излизаха от там и бяха поздравявани от
хората отвън и отново възстановяваха живота си заедно. Втурнах се в банята и наплисках лицето си
със студена вода като си мърморех: „Разбира се! Това е. Иди и превръщай затворниците в ученици на
Христос. Помогни им да излязат от там.“ Но как бих могъл въобще да направя това? 

Споделих тази идея с  моята молитвена група,  в  която бяха Харолд Хюджис,  Ал Кюи,  Греам
Пърсел и Дъг Кои. Чудех се, дали тази представа идваше от Бога. Харолд мислеше, че е от Бога.
Двамата с него започнахме да говорим повече за стратегията – да извеждаме затворниците от затвора,
за да ги обучаваме да стават последователи на Христос, а след това да ги връщаме обратно в затвора.
Наистина, тази идея изглеждаше абсурдна. Кой въобще би се съгласил да позволи затворниците да
бъдат извадени от затвора? Но двамата с Харолд стигнахме до съгласието, че трябва да разговаряме с
някои политици, за да съберем подкрепа. 

Тъй като имаше добри връзки с лидерите на Демократите в Конгреса и Сената, Харолд започна
да посещава Капитолийския хълм. (Коментар: мястото във Вашингтон, където се намират Конгреса и Сената.)
Повечето от законодателите и техния персонал слушаха уважително; те мислеха, че е „прекрасно“ да
се направи нещо за затворниците и ни пожелаваха да имаме успех. Но след като не последва никаква
реакция от тяхна страна стана ясно, че никой всъщност не е интересуван. Повечето от политиците от
средата  на  1970-те  просто  искаха  да  заключат  престъпниците,  да  захвърлят  някъде  ключа  и  да
забравят за тях. Тъжно е, че и с течение на годините този начин на мислене продължи да съществува и
това произведе обитатели на затворите в САЩ,   чиито брой е 10 пъти по-голям отколкото беше през  
1975, когато аз излязох от затвора. (Коментар: А сега, в края на 2015, тук, в България, чули ли сте някой да
обсъжда тази тема и да предлага някакво решение?) 

После Харолд предложи да посетим Норман Карлсон, Шефът на Федералното бюро за затворите.
Карлсон се съгласи да се срещне с нас и аз изразходвах първия половин час от разговора ни за да му
разкажа защо неговите затвори не могат да свършат възложената им работа, защо затворниците не се
поправяха и за всичко в системата, което не беше както трябва. От моя страна това беше безразсъден
акт – да казвам на шефа на системата на затворите защо неговите затвори не са добри! Убеден съм, че
единствената  причина,  поради която той не  ни изхвърли навън беше,  че  през  цялото това  време
Харолд  Хюджис  се  молеше.  Когато  свърших,  аз  попитах  Карлсон  дали  бихме  могли  да  изведем
затворници от затвора за 2 седмици, да ги доведем във Вашингтон и да ги превърнем в последователи
на Христос така, както се случи с мен. Той ми отговори с една кратка история и един въпрос:

„Г-н Колсън, преди няколко седмици двамата с жена ми бяхме в затвора в Терминал айланд в
Южна Калифорния. В неделя отидохме в параклиса на затвора. В един момент по време на службата
капеланът покани затворниците  да  се  молят  заедно  с  него  и  един затворник,  който се  намираше
някъде зад нас, се помоли за мен и за съпругата ми. Според вас, защо той направи това?“

Въпросът ме изненада. Помислих малко и отговорих: „Г-н Карлсон, този човек е християнин и
ние сме учени да се молим за хората, които управляват.“ Карлсон продължи да разсъждава: „Но аз съм
този, който го държи в затвора.“ В този миг аз се възползвах от дадения ми шанс и отговорих: „Г-н
Карлсон, той се моли за вас, защото ви обича.“

Много скоро след това Карлсон ни даде разрешение да продължим напред с осъществяването на
нашата идея. Той ни даде възможност да отиваме в неговите затвори и да избираме затворници, да ги
извеждаме от затвора за 2 седмици за да ги превръщаме в последователи на Христос.  Това беше



179

страхотен момент.  Усещах, че Бог наистина работеше в този влиятелен човек,  най-вече чрез онази
молитва на един незнаен затворник. Какъв урок беше това за нас!

И  така,  двамата  с  Харолд,  без  никакви  други  възможности,  освен  подкрепата  на  нашата
молитвена група и на няколко приятели, започнахме това, което считах, че ще бъде някакво временно
служение – нещо, което ние ще започнем и след това някой друг ще продължи да извършва. Избрахме
първите  12  затворници  от  федералните  затвори  по  Източното  крайбрежие  и  ги  доведохме  във
Вашингтон за 2 седмици. Междувременно двамата с Пати продължавахме да се молим.

После, през лятото на 1976 Пати и аз се намирахме в къщата на един приятел на крайбрежието в
Орегон. И двамата тихо четяхме, когато Пати се наведе към мен, потупа ме по рамото и каза: „Чък, ако
наистина искаш да се занимаваш със служение в затворите,  аз ще правя това заедно с теб. Ако си
мислиш,  че  Бог  те  е  призовал  да  вършиш  това,  аз  съм  съгласна.“  Това  беше  решаващ  момент.
Вероятно аз нямаше да мога да направя това без подкрепата на Пати.  Служението „Другарство в
затвора“  беше  родено  3  седмици  по-късно,  когато  моят  доверен  приятел  Фред  Родес  подготви
юридическите документи, които бяха нужни за бъдем регистрирани.

От този ден до днес аз виждам как най-чудният и суверенен план на Бога се развива пред очите
ми. Считам, че съм един от най-привилегированите хора, които са част от тази работа. Не аз започнах
„Другарството в затвора,“ -  Бог направи това. И вижте как той направи това: използва молитвата на
един затворник в задната част на един затворнически параклис,  за да докосне сърцето на човека,
който ръководеше федералните затвори в Америка, който на свой ред ни даде безпрецедентен достъп
до затвора, за да подберем затворници, за да станат последователи на Христос.

Ние правехме това в продължение на 2 години, докато се натъкнахме на един много непреклонен
началник на затвор в Уискънсин, който отказа да ни позволи да изведем затворници от неговия затвор.
Джордж Ралстон ни предизвика с думите: „Ако програмата ви е добра, защо не я донесете тук, вътре в
затвора и да я изпълнявате. Аз ще направя това да стане възможно.“ Ние бяхме сигурни, че той се
шегува.  В  края  на  краищата,  това  ставаше  по  средата  на  зимата  и  затворът  се  намираше  в
отдалечената горна част на Уискънсин. Той вероятно не би могъл да твърди, че ще отвори затвора за
нас. Решихме, че казаното от него е някакъв блъф. 

Но  началникът  на  затвора  Ралстон  не  блъфираше.  Ние  имахме  3  седмици,  за  да  наемем
доброволците от които се нуждаехме и да ги подготвим. Повече от 90 затворници посещаваха курса;
много от тях станаха християни. След това ние бързо разбрахме, че можем да достигнем да много
повече  затворници,  като  провеждаме  семинарите  си  вътре    при  тях  ,  а  не  да  ги  извеждаме  извън
затвора, за да присъстват на нашите семинари. Така започнахме да преместваме служението си вътре
в затворите. Още веднъж ще кажа, че не беше наша идеята да постъпваме така, а Бог ни говори чрез
един непреклонен началник на затвор.

През 1982 научих, че Мери Кей Беард, една жена, която бяхме наемали да ни помага в Алабама,
беше поставила елхи за Рождество Христово в моловете в Монгомъри и Бирмингам. Нейният план
беше да вербува купувачи, които да купуват подаръци за децата на затворнички от женския затвор в
Тутуилър. Мери Кей, бивша прочута участничка в банкови обири, беше излежавала присъда в този
затвор и поради това знаеше колко много ценни са тези подаръци както за децата, така и за техните
затворени родители.  Благодарение на техните усилия, за празника през тази година бяха осигурени
подаръци за 556 деца на затворници. 

Чух за тези елхи за Рождество Христово след като те вече бяха факт и си помислих, че това беше
много  добра  идея.  Други  хора  мислеха  същото;  на  следващата  година  за  Рождество  Христово
служителите в „Другарство в затвора“ в други 12 щата прекопираха програмата на Мери Кей.  Така
започна програмата „Ангелско дърво,“ която сега е разпространена навсякъде в САЩ и в 50 други
държави. По време на Рождество Христово  тя достига до милиони деца с любовта на Христос. Тя
отведе хиляди затворници при Христос, като им показа как църквата наистина се грижи за децата им.
И това се  превърна в средство за  оказване на помощ за сдобряването на затворниците с  техните
семейства. Но отново ще кажа, че тази идея не беше моя. Едно от най-резултатните докосвания до
семействата беше родено от една бивша затворничка, която в миналото беше включена в 10-те най-
издирвани престъпници от ФБР – жена, смазана от своя грях и възстановена за нов живот в Христос,
докато е била в затвора.

Към днешния ден „Другарство в затвора“ е започнало изпълнението на една революционна нова
програма в 9 затвора в САЩ, като добавка към останалите си съществуващи програми. Тя се нарича
„Свободна инициатива за вътрешна промяна“ и е напрегната програма за развитие на характера преди
излизане  от  затвора,  която е  преподавана  на  желаещите  участници  от  гледан  точка  на  Библията.
Първата програма стартира в Тексас с разрешението на тогавашният губернатор Джордж Буш, а след
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това  тя  се  разпространи  в  още  8  затвори  –  както  за  мъже,  така  и  за  жени  –  както  отбелязват
служителите от Дирекцията на затворите за нейния успех в подготовката на затворниците за успешно
връщане в обществото.

Байрън  Джонсън,  изследовател  от  Университета  в  Пенсилвания  проучил  резултатите  от
програмата в Тексас и през 2003 публикувал своите заключения: само 8% от затворниците, които са
завършили курса за обучение на програмата отново са се върнали в затвора в рамките на 2 години
след освобождаването им, в сравнение с 20% от затворниците от контролната група и с повече от 50%
от средния показател за цялата страна. Това беше феноменален успех!

Научени  от  успеха  на  програмата  „Свободна  инициатива  за  вътрешна  промяна,“  сега  ние
увеличаваме  концентрирането  си  върху  изграждането  силни  сродни  усилия  за  да  създаваме
последователи на Христос в затвора и продължаваме да работим с тях след излизането им от затвора –
свързващ, продължаващ и основаващ се на обществото модел за да подпомагаме промененият живот
на затворниците наистина повече да приличат на живота на Христос.

Когато размисля аз разбирам, че това беше първоначалната ми идея, когато излязох от затвора.
Това  ми показа  Бог в  онази сутрин.  Той ме събуди за  нуждата  мъжете и жените в  затвора да се
превръщат в последователи на Христос – да помагаме за изпълнението на Великата Заповед „идете и
правете ученици“ сред една конкретна група хора – затворниците.  И чрез Божието водителство и
обезпечаване това служение се превърна в най-голямата затворническа програма в света за промяна
на затворниците. Сега в 114 държави по света има служители на програмата „Другарство в затвора,“ в
които  участват  десетки  хиляди  доброволци,  разпространяващи  Евангелието  в  някои  от  най-
неприветливите затвори.

Въпреки, че Бог ясно издигна това служение за да отнесе Добрата Новина до оскърбените хора
намиращи  се  в  краищата  на  обществото  –  последните,  най-далечните  и  изгубените  –  сега  ние
разбираме, че Бог е имал и и нещо друго предвид. Кризата на епохата в която живеем се състои в
изоставянето на истината, което неизбежно води до упадък на моралните ценности. Ние научихме
това по трудния начин. През 1980-те, колкото и бързо да стигахме до затворите, бяха построени още
повече затвори. Броят на затворниците се увеличи многократно. Защо? Повечето от социологическите
теории от началото на 20-я век които съм изучавал твърдяха, че престъпленията се причинявани от
такива сили на околната среда като бедността и расизма. 

Но през 1977 психиатърът Самуел Йокелсън и психологът Стентън Семиноу публикуваха едно
забележително 17-годишно проучване,  озаглавено „Личността на престъпника,“  което опровергава
това  твърдение.  Те  стигнали  до  заключението,  че  единственото  подходящо  обяснение  за
престъплението  са  индивидуалните  морални  избори.  Следователно  решението  на  проблема  с
престъпността е „обръщането на престъпника към по-отговорен стил на живот.“

През  1987  професорите  от  Харвард  Ричард  Д.  Хернистейн  и  Джеймс  К.  Уилсън  стигнат  до
подобни заключения в книгата си „Престъплението и  човешката природа.“ Те са непоколебими,  че
причината  за  престъплението  е  липсата  на  морално  обучение  по  време  на  годините,  когато  се
формират моралните ценности на детето. 

Доказателството ясно показва, че ако искаме да решим проблема с престъпността в САЩ, ние
трябва да се справим с аварията на морала в нашата култура. Поради това през 1980-те аз започнах да
пиша книги за  кризата на морала в  САЩ и какво би могла да направи църквата.  Аз твърдях,  че
християнството е гледна точка към света, която е поддържана от верни твърдения. Но в епохата на
относителността тази гледна точка към света устойчиво губи своето влияние върху американската
култура, най-вече защото самите християни не успяха да разберат как се прилага Божията истина към
всеки аспект от живота. С течение на времето тези мои писания се разшириха и се превърнаха в едно
служение,  посветено на  обучението на  библейската  гледна  точка  към света  чрез  използването на
различни методи, включително радио, програми за обучение, публикации и материали в интернет.

Днес  ние  имаме  две  големи  служения,  които  се  допълват  помежду  си.  Чрез  програмата
„Другарство в затвора“ ние се стремим да превръщаме затворниците в последователи на Христос,
които ще стоят като живи паметници на Божията милост, с цел другите да виждат, че евангелието е
станало  плът  –  че  невидимото  Божие  царство  е  правено  видимо  сред  тях  –  чрез  живота  на
затворниците, които са освобождавани чрез силата на Исус Христос.

Същевременно, нашето служение „Точка на пречупване“ се фокусира върху преподаването на
библейската гледна точка към света за да може църквата отново да бъде сол и светлина, така както Бог
е  проектирал,  с  цел  ние  да  изживяваме  истината  на  евангелието  по  такъв  начин,  че  да  имаме
значително влияние върху реформирането на моралните ценности в нашата култура – и по този начин
да  помагаме за  излекуването на  проблема с  престъпността,  както и с  другите  социални болести.
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Растежът на тези две служения, които по необходимост са свързани и работят съвместно, се превръща
днес  в  живо  свидетелство  за  Божиите  заповеди  да  побеждаваме  злото  с  добро  и  да  защитаваме
истината.

Никога  не  бих могъл да  си  представя  всичко това,  когато  излязох от  затвора.  Аз излязох от
затвора със сърце, изпълнено с болка за хората, които оставих вътре в затвора. Скоро след това Бог ми
откри една част от представа за моя живот, която той продължи да разширява през следващите повече
от 30 години. Твърде много, за да имам спокоен живот! Но днес мога наистина да кажа, че благодаря
на Бога за Уотъргейт и за затвора, заради начинът по който той използва това за своите спасителни
цели. Гледам с удивление към това, което Бог направи. И му благодаря за неговата милост.
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