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ЗА НЕЙНАТА ПОСТОЯННА ВЯРА...
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ÑÅÃÀ

ПРОЛОГ

ДОБРЕ. МАХНАХА ЛИ СЕ ВСИЧКИ?
САМО ПРОВЕРЯВАМ, ЗА ДА СЕ УБЕДЯ, ЧЕ
СМЕ СЕ ОТЪРВАЛИ ОТ НЕВЕРНИЦИТЕ.
ТАЗИ КНИГА НЕ Е ЗА ТЯХ.
И така, след като очевидно си фен на KISS, занеси тази книга у дома,
пусни си някой диск (Dressed to Kill, Alive!, Destroyer или Love Gun – избери
любимия си), отпусни се и прочети най-подробната и пълна биография, писана
някога за любимата ти група.
Както ще установиш, тази книга е съвместно усилие, представено в
две части, нещо като DVD с много допълнителни материали, добавени към
самия филм. С изключение на това, че тази книга така и не излезе, както
беше планирано, през 1980 г.
Разказът, написан от мен през 1979 г. (първата третина от книгата),
бе резултат буквално от свалянето на маската на KISS за това, което
трябваше да бъде тяхната официална биография – собствената им история за това, как се превръщат в KISS. Останалата част от книгата е дело
на Кен Шарп – единствен по рода си сбор от информация за тяхната музика
и кариера, събран от стотици ексклузивни интервюта, които Кен е провел
през годините.
Истината е, че тази книга е в ръцете ви заради страстта, която KISS
разпалват у Кен. Скоро започвам разказа си, но нека първо започна с личната
ми среща с групата и какво означаваше тя за мен.
Макар че времето, прекарано с KISS, бе сравнително кратко, със сигурност
бе запомнящо се. Тогава, когато за първи път се запознах с тях, вероятно
съм изглеждал като поредния нахакан рок-журналист от Ню Йорк. (Аз си
бях и още съм нахакан, но въпреки че преди това съм писал биографии на
Брайън Уилсън и Bee Gees, никога не съм се смятал за рок-журналист.) Дали
изпитвах уважение към това, което бяха постигнали? Притесненията по
този въпрос бяха излишни. Моят занаят е журналистиката и знаех, че тяхната история ще бъде добра. Нямах предварителен план. Като репортер бях
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готов да ги изслушам – за мен беше интересно да чуя тяхната гледна точка
за раждането на KISS и развитието им до статута на икони.
Пътешествието ми към сърцето на Америка започна с полет от Ню
Йорк до Ди Мойн, Айова. Спомням си как тогава си мислех за странното
съвпадение на моето пътуване с американската обиколка на папата. Аз
пишех история за група, която фанатичните критици наричаха „Рицари на
Сатаната“, а почти на всяко летище, където кацах или откъдето излитах
(О’Хеър в Чикаго, Ди Мойн и т.н.), полетът ми закъсняваше заради самолета на папата.
Като стана въпрос за папата, що се отнася до KISS трябва да призная,
че бях агностик. Не бях техен фанатичен поддръжник, но и не виждах нищо
лошо в тези, които ги боготворяха. Всъщност, това което знаех за KISS, бе
научено предимно по време на една от първите ми работи в Лос Анджелис:
кратък престой в Casablanca Records, където опаковах пакети за армията на
KISS. Следователно бях наясно, че KISS имаха много и лоялни почитатели,
но освен това, когато започнах да работя с тях по официалната им биогафия, не знаех какво да очаквам. Това, което открих, бяха четирима много
различни мъже, в много странен звезден мехур.
Поех на път в началото на есента на 1979 г. Когато пристигнах в Ди
Мойн, взех такси от летището до Холидей Ин, регистрирах се и се качих в
стаята си в очакване пристигането на KISS, за да се заловя за работа. Бързо
осъзнах, че постоянното пътуване може да бъде много скучно. Повярвайте
ми, няма нищо вълнуващо в това да чакаш обаждане от пътния уредник в
хотелска стая в два часа следобед.
Не бяха минали и петнадесет минути, преди да ме връхлети силна клаустрофобия от това, че се намирах по средата на нищото. В ерата отпреди
кабеларките, телевизорът в стаята ми излъчваше само трите местни канала,
а всички те предаваха проповедта на папата. Като се има предвид рокендролният цирк, към който щях да се присъединя, може би трябваше да поискам
опрощение предварително. Но да слушам литургията, която беше на латински, не беше точно развлечението, от което имах нужда. Макар че бях учил
езика три години в училище, не помнех много повече от „Veni, vidi, vici; Porto,
portare“ до „припаданиум“.
Тъй като стените на стаята ме потискаха, слязох във фоайето с
надеждата групата да е пристигнала, за да се представя на пътния уредник и момчетата. Заедно с мен във фоайето седяха няколко фенове на KISS.
Надяваха се да вземат автограф и да зърнат Джийн, Пол, Ейс и Питър без
грим.
За момента бях доволен само да наблюдавам. Гледах как първо Джийн, след
това Пол, Ейс и накрая Питър влизаха, поздравяваха феновете и подписаха
толкова албуми, колкото феновете им носеха. Бях любопитен и изненадан.
Мислех си, погрешно, разбира се, че никой не знае как изглеждат без грим, само
че тези фенове не само бяха наясно, но и се вълнуваха от срещата с идолите
си. Що се отнася до KISS, естествено, те изглеждаха и се носеха като рок
звезди, но очевидно бяха хора, които уважаваха феновете си.

010

Не дълго след регистрацията, аз започнах интервютата си. Както обясних на групата, моята работа беше да бъда „записващо устройство“ – щях
напълно да забравя собствените си музикални предпочитания, изобщо да
не се пречкам и да оставя KISS да говорят направо с феновете си и да разкрият от своята гледна точка приказката за това, как тези момчета от
Ню Йорк бяха създали невероятна рокендрол институция.
Момчетата имаха пълното основание да не искат да се занимават с мен.
Очаквах, че вероятно им е писнало да се обясняват. Това се оказа още една
погрешна преценка от моя страна. Не биха могли да бъдат по-открити и
благосклонни. Освен това имаха вече толкова голям опит с „външни лица“,
че очевидно се бяха научили да преценяват хората веднага, да решават дали
на новия може да му се има доверие или не. С мен това бе още по-малък
проблем, защото аз бях на тяхна страна. Бях изпратен да им помогна да
разкажат историята си, а не да разкажа своята версия за нея. Тази книга
трябваше да се напише с техни думи. И все пак, когато споделяш с хората
мечтите и тайните си, трябва да вземеш решение да им се довериш. Мога
да ви кажа без колебание, че четиримата членове на KISS наистина не биха
могли да отговарят по-открито на въпросите ми.
Мисля, че първо интервюирах Питър. Жизнерадостно ми разказа историята си за Ню Йорк, въпреки че често бяхме прекъсвани от бейзболния
мач, който даваха. Красивата му тогавашна приятелка и бъдеща съпруга
(сега вече бивша), беше от Южна Калифорния и енергично подкрепяше
„Ейнджълс“, с надеждата, че ще вземат първата си титла. (Най-сетне успяха
миналата година.)
След около два часа с Питър, преминах към Пол, който просто нямаше
как да бъде по-приветлив и любезен. Не мисля, че говорих с Джийн, преди да
мине концерта в Ди Мойн. Не съм сигурен. Това, в което съм убеден е, че найдобрият ми спомен от него е изумителният комплект фотоалбуми, които
ми показа. В разгара на първия му „зрял“ романс (с Шер), тези снимки го придружаваха навсякъде по време на турнетата. Тази небезизвестна колекция с
височина един метър представляваше рок фантазия, с която всеки би могъл
да се асоциира.
След като се запознах с момчетата, бе време да ми покажат арената.
Отидох с тях зад кулисите, размотавах се и наблюдавах процеса около хапването преди концерта, останах с тях до мига, в който отидоха в гримьорните.
Докато се приготвяха за концерта, аз се разхождах из публиката и се опитвах
да усетя вълнението, което се напрупваше. Накрая, с изгасването на светлините, се чуха писъците на феновете („Идолите ни са тук! В Ди Мойн!“)
и те ме убедиха, че предстоеше да се случи нещо изключително важно за
събралите се десет хиляди фенове. Важен миг в живота.
В паметта ми самият концерт не се е отпечатал много ясно. Помня,
че видях всички легендарни елементи на почерка им – от левитирането на
барабаните на Питър през бълващия огън Джийн и изпълненията му с език,
до невероятните скокове на Ейс. Не помня много други неща. Освен купона
след концерта.
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Всъщност, преди да имам възможност да купонясвам, трябваше да
свърша още много работа. Трябваше да говоря с Ейс. Що се отнася до него,
хотелският бар бе очевидното място. Докато той бе приковал вниманието
към себе си, а аз погълнах според собствените си възможности много алкохол
(три чаши вино), Ейс ми разказа историята си. Когато барът затвори, Ейс
информира мен (и всички останали наоколо), че макар интервюто да бе приключило, бе дошло време купонът да се премести горе. Всички бяха поканени,
но това, което се случи на купона със сигурност не бе за пред публика.
Купонът продължи до малките часове и колкото внезапно се заех с KISS,
толкова внезапно приключи времето ми с тях. На следващия ден се сбогувахме и се качих на самолет към къщи, където седнах да пиша. Истината
е, че измъкнах повече неща от кратката си среща с KISS, отколкото бях
очаквал. Мисля, че именно чрез KISS най-накрая не разбрах дълбоко присъщата притегателна сила на рока – при KISS не ставаше дума за критици и
награди, а млади хора (предимно момчета, юноши и в предпубертетна възраст), за които те бяха върховната мечта.
Ако се занимавах с празните клишета на критиците, можех да напиша, че:
„В Америка преди Втората световна война момчетата от малките градове
си мечтаеха да избягат от къщи с някой пътуващ цирк. През последните
четиридесет години тази мечта бе заменена с бягство от света на работния ден, чрез присъединяването на рок група. KISS осъществяват и двете
мечти.“ Може и да е вярно. Не знам. Но що се отнася до мен, мечтата, която
KISS осъществиха, макар и за кратко, бе да бъда на турне с рок група.
Забавлявах се при разговорите си с групата, събрах разказите им, сега е
време да се завърна в апартамента си в Южна Калифорния и от разказите
им да забъркам книга, която ще бъде наречена „KISS: Зад маската“. И така,
залавям се за работа. Идеята в заглавието бе, че това, което споделяха в
интервютата си, разкриваше хората под грима. Това нямаше да бъде книга
толкова за музиката им, колкото за това, как четиримата са се събрали и
са поели по своя път.
В началото на 1980 г., след предаването на ръкописа, чух, че биографията,
която ще прочетете, няма да бъде издавана. Така и не ми казаха точно какъв
е проблемът. Прибрах страниците в кутия, която с годините изтиквах все
по-назад в мислите си. Там те останаха много, много дълго време.
Тогава, преди около десетилетие, се намеси съдбата. Един ден, когато
Кен Шарп беше в Лос Анджелис, Елиът Кендал, музикант и общ приятел,
ни запозна на обяд. Същия ден, докато си говорехме за рок преживявания,
споменах, че навремето съм писал книга за KISS. „Да бе, да“, каза Кен. „Ами
да“, възразих аз. Кен каза: „Невъзможно е. Чел съм всичко, писано някога
за групата.“
Щом му казах, че става дума за непубликуван ръкопис, сякаш бях натиснал
огромен електрически ключ. Очите на Кен светнаха от вълнение, пламна
жарта на истинския почитател. Каза ми колко голям фен на KISS беше и
че трябва да види ръкописа ми. Казах му, че е погребан сред вехториите, но
ако ми помогне да намеря, бих му дал. Кен не се поколеба и настоя да прекара
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следобеда в претърсване на огромен куп кашони. Не можеше да чака. Трябваше
да я види. Веднага.
След кратко проучване открихме измачканите страници, които занесохме до ксерокс наблизо. Кен взе ръкописа със себе си във Филаделфия и на
следващия ден ми се обади, преливащ от ентусиазъм. „Трябва да го издадем“,
каза той. И така започна нашата одисея към книгата в ръцете ви, това е
истинското начало на тази доста раздута книга.
Кен ме убеди, че всеки фен на KISS би се радвал да прочете това, което
съм написал, защото: „Нищо такова не е писано за KISS. Никога не са говорили за миналото си с толкова много подробности.“ Попитах го какво иска
да каже, а той ми отговори, че всички останали неща за KISS се концентрираха върху музиката или зрелището, или задкулисните бизнес машинации.
Но никъде, твърдеше Кен, нито в интервютата, нито в книгите, членовете на KISS не бяха говорили така пространно за корените си, личния си
живот, мечтите си, как са се срещнали... историята на това как са се превърнали в KISS.
Пред всичко решимостта на Кен бе това, което спаси ръкописа от боклука, затова благодарете на него. Лично аз съм му задължен за това, че ми
помогна да спася една изумителна част от живота си. Наскоро, докато го
преписвах наново, прочетох ръкописа си за първи път от двадесет години.
Беше ми забавно отново да преживявам нещо, което ми се струва сякаш
отпреди десет живота.
Трябва да знаете, обаче, че въпреки вълната от спомени, която ме заля,
аз не преработих оригиналния ръкопис. Последвах съвета на Кен (който е
моето гуру по въпросите на KISS), според когото работата ми от 1979 г.
представлява уникално капсулирано време в KISS-торията и затова трябва
да бъде отпечатана както си е. Е, пооправих малко граматиката, проверих правописа. Няколко неща написах по-ясно (надявам се). А Кен (заедно с
няколко дълбоко отдадени KISS-торици) ми помогна да редактирам някои
грешни данни. В крайна сметка, не е добродетел нарочно да се правиш на
глупав. Но ръкописът, публикуван в тази книга, е фактически непроменен.
Нецензуриран. Същият, какъвто трябваше да излезе през 1980 г.
Ще прочетете историята на KISS така, както те ми я разказаха преди
повече от двадесет години. Надявам се да ви хареса толкова, колкото на Кен.
Но преди да започнем, сега е негов ред. Както би казал Пол Харви: „Ето го
остатъкът от историята...“
- ДЕЙВИД ЛИЙФ
С KISS ме запозна през есента на 1975 г. Денис Мартин, дългокос съсед,
който свиреше на китара. Отнасях се с първичните звуци на музиката им
така, както със сценично представление, което можеше да си съперничи с
най-зрелищните циркове на света.
Истинското ми огнено кръщение в KISS беше на 24 март 1976 г. – денят, в
който отидох на първия концерт на KISS в Сивик Сентър, Филаделфия. Тогава
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беше турнето към албума „Alive!“. Г-н Аклър, учител от прогимназията ми,
заведе мен и няколко съученици на концерта. Беше смел човек.
Сред хилядите наливащи се с бира рокери и сладката миризма на марихуана, която се разнасяше из арената, г-н Аклър очевидно не се чувстваше в
свои води и това бе неговата нощ в ада. Седеше с вкаменено лице на стола си
през целия концерт, почти като залепен. С безпомощно изражение на лицето,
подобно на заложник в лудница или на човек, прекарал месец в мотела „Бейтс“,
г-н Аклър беше уплашен, видно парализиран от лудостта и крещящите децибели на този рокендрол купон. Едно нещо е сигурно, г-н Аклър едва дочака
последните акорди на заключителната песен „Let Me Go, Rock ’n’ Roll“, за да
напусне арената и по възможно най-бързия начин да се върне в уютната прегръдка на спокойните предградия. Но аз си прекарах страхотно.
Помня как изпаднах в хипноза, когато осветлението най-накрая бе изгасено и дъга примигващи светлини покри цялото място, отразена от огромна
огледална топка, окачена на тавана. Докато облаци гъста мъгла поглъщаха сцената, оглушителен взрив на фойерверки възвести появата на KISS.
Впечатлително тринадесетгодишно хлапе, аз бях зашеметен в присъствието
на тези безсмъртни супергерои, които боравеха с инструментите си като
извънземни воини. Временно заслепен от искрящата светлина на огромното
лого на KISS, тъпанчетата ми сякаш щяха всеки момент да се пръснат, и
това ми харесваше. Докато крещях с пълни гърди и свирех на въображаема
китара, тази симфония от суровост и бунт разпали у мен дълготрайната
ми страст към групата. Никога нямаше да бъда същият.
Забравих училището. Какво общо имат алгебрата, химията и историята
с огнедишащите KISS? С религиозен трепет четях всички рок списания –
„Creem“, „Circus“, „Circus Raves“, „Hit Parader“ и „Rock Scene“, тършувах из
тях за последните зрънца информация за любимата ми група. Като лоялен
притежател на членска карта на техния фенклуб се информирах за новостите около групата и от писмата до армията на KISS, както и от „Flash“,
може би първото фенско списание за KISS. Имаше и няколко набързо скалъпени книжлета за KISS, публикувани през 70-те. Най-впечатляващата от
тях беше „KISS“ на Робърт Дънкан, който проследява кариерата на групата с равни количества неадекватен хумор и сериозни исторически данни.
Но аз, както и много други фенове на KISS, жадувахме за истинската история, книга, която да ме доближи още повече към най-яката група на света.
Превъртаме напред към началото на 90-те. Нямах представа, че щеше
да ми се наложи да чакам толкова дълго за такава книга. Трябва призная, че
откакто започнах да чета книгата, просто не можех да я пусна. Тъй като
книгата беше написана през 1979 г., избледняващите спомени и желанието
на членовете на групата да преиначат историята си нямаше как да бъдат
проблем. В крайна сметка, само шест години бяха минали откакто тези
четирима музиканти бяха репетирали в мразовито мазе на 23-та източна
улица номер 10, хапвайки сандвичи с пуешко за Деня на благодарността.
Горе-долу по времето, когато се запознах с Дейвид, бях започнал собствен
проект, създаване на книга на устната история на KISS. Тя щеше да включва
обширни интервюта с групата, техния кръг от приближени, музикалните
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им съвременници от Пийт Таунсенд до Алис Купър. Скоро след като започнах
проучванията си, в главата ми светна една крушка, която грееше безспирно
като тази в устата на чичо Фестър. Защо с Дейвид да не обединим усилията си и да компилираме обща книга за KISS? Последваха тринадесет години
задълбочено проучване, през които натрупахме петстотин страници оригинални интервюта с KISS и техните близки.
Сега, през 2003 г., това са плодовете на труда ни: оригиналният непроменен ръкопис на Дейвид, написан през 1979 г., заедно с моя обширен архив от
оригинални интервюта. Надяваме се да се съгласите с нас, че тази история,
разказана от KISS, си е струвала чакането. Приятно четене.
- КЕН ШАРП
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Този непубликуван досега ръкопис бе завършен през 1979 г. и не е преработван за
настоящото издание. Заедно с ексклузивни интервюта с KISS, в ретроспекция книгата
представлява своеобразна „снимка“ на KISS от есента на 1979 г., когато прекарах няколко
дена на турне с тях. Ако интервютата бяха взети през 1976 г. или 1982 г., или 1989 г.,
или 1999 г., книгата със сигурност щеше да има много различен вид. Смятам, че тази
версия на историята на KISS е уникална с това, че описва чувствата и мислите им по
време, когато все още се радваха на първите си успехи... преди първото им разцепление.
Самата природа на паметта е такава, че ако Джийн, Пол, Питър и Ейс прочетат това
през 2003 г., някои от нещата, които са казали, биха предизвикали смях у тях, други
пък биха ги накарали да клатят глави невярващо. Със сигурност ще има неща, които
напълно са забравили, може би и няколко неща, които им се ще никога да не бяха изричали. Надявам се, че също като мен ще усетят чара на този оригинален ръкопис, който
се състои в сравнителната невинност, която всички изпитвахме, когато бе създаден.
След 1979 г., както ще прочетете във втора и трета част, четиримата първоначални
членове на KISS преживяват сериозни неравности по пътя си, приливи и отливи. Но
през 1979 г., когато имах удоволствието да им помогна да разкажат историята си със
собствени думи, така излезе тя. Надявам се, че като фенове на групата, ще откриете
изключително проникновение и вдъхновение в думите им и че това, което ще прочетете,
ще обогати любовта и отдадеността ви към любимата ви група.

