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ИЗВЕСТИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ
До: Ники Сикс и компания
Относно: боклук
Премахнете боклука, натрупан в района. Боклукът трябва да се съхранява във водоустойчиви контейне-
ри, които трябва да се сменят поне веднъж в седмицата..



Казваше се Bullwinkle1. Наричахме я така, защото в лице при-
личаше на лос. Въпреки че Томи можеше да има всяко момиче от „Sunset 
Strip“, така и не се разделяше с нея. Все ни казваше, че я обича и че иска 
да се ожени за  нея, защото когато свършвала, можела да разпръсква теч-
ността си из цялата стая. 

За съжаление, това не беше единственото, което разпръскваше из ста-
ята. Имаше и чинии, дрехи, столове, юмруци – общо взето, всичко, което 

1 Bullwinkle – лосът от аним. филмче „Приключенията на Роки и Булуинкъл“. – Бел. прев.

1Винс

В ТАЗИ ГЛАВА СЕ РАЗКАЗВА ЗА ПЪРВАТА КЪЩА, 
КЪДЕТО ТОМИ Е СПИПАН В ДОСТА КОФТИ СИТУАЦИЯ; 

НИКИ СЕ РАЗБЕСНЯВА, ЗАРАДИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО 
НЕДОВОЛСТВО НА ВЛАСТИТЕ; ВИНС 

КОПНЕЕ ЗА НАРКОТИЦИ ОТ 
ДЕЙВИД ЛИЙ РОТ; А МИК РАЗУМНО И 

С ПРАВО ОСТАВА НАСТРАНА
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попадаше пред разярения º поглед. До онзи момент живеех в Комптън и 
никога не бях виждал някой да проявява такава агресия. Една дума казана 
накриво или един поглед бяха достатъчни да я накарат да избухне в ревнос-
тен гняв. Една вечер Томи се опита да я задържи настрана като блокира 
входната врата на къщата – ключалката отдавна бе счупена от много-
бройните опити на полицията да влезе вътре с ритници, – а тя грабна 
пожарогасител и го запрати през дебелото стъкло на прозореца, за да влезе 
вътре. Полицията дойде по-късно същата вечер с насочени към Томи пис-
толети, докато аз и Ники се криехме в банята. Не съм сигурен от кого се 
страхувахме повече – от Булуинкъл или от ченгетата. 

Така и не поправихме прозореца. Това щеше да изисква твърде много уси-
лия. В къщата, която се намираше до един нощен клуб, често прииждаха 
хора, за да си правят афтърпартита и влизаха или през счупения прозорец, 
или през изкорубената, разпадаща се кафява входна врата, която можеше 
да стои затворена, само ако я подпирахме отдолу с парче мукава. Делях 
една стая с Томи, докато Ники, този идиот, бе взел голямата стая само 
за себе си. Когато се нанесохме, се съгласихме да се сменяме и всеки месец 
различен човек да живее в самостоятелната стая. Но така и не се получи. 
Изискваше твърде много усилия.

Годината бе 1981 и бяхме разорени, с хиляда евтини сингли, които мени-
джърът ни беше издал и с няколко скромни вещи на наше име. В първата 
стая имаше кожен диван и уредба, която родителите на Томи му бяха пода-
рили за Коледа. Таванът бе нашарен с малки кръгли вдлъбнатинки, защото 
всеки път, когато съседите се оплакваха от шума, ние им отвръщахме 
като удряхме по тавана с дръжки от метли и с грифовете на китарите. 
Килимът беше пропит с алкохол, кръв, дупки от цигари, а стените бяха 
обгорели до черно. 

Това място гъмжеше от гадини. Ако искахме да използваме фурната, 
трябваше преди това да я оставим включена на макс за поне десетина 
минути, за да унищожим армията от хлебарки, които пълзяха вътре. Не 
можехме да си позволим пестициди и затова използвахме спрей за коса, за 
да унищожим хлебарките по стените – поставяхме запалка точно пред 
дюзата на спрея и подпалвахме гадините. Естествено, можехме да си поз-
волим (или по-скоро можехме да си позволим да откраднем) важни неща 
като спрей за коса, защото косата ти трябва да е вдигната, ако искаш да 
се размотаваш из клубове. 

Кухнята беше по-малка от банята и също толкова отвратителна. В 
хладилника обикновено имаше някаква стара риба тон, бира, шунка, майо-
неза с изтекъл срок и евентуално няколко хот дога. Като се има предвид, 
че всичко това сме го откраднали от магазина за алкохол долу или сме 
го купили със спестени пари. Но обикновено Големия Бил, 200-килограмов 
моторист и охрана в „Troubadour“ (който умря година по-късно от свръх-
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доза кокаин), идваше и изяждаше всичките хот дози. Много ни беше страх 
да му кажем, че това е всичко, което имаме. 

По-надолу по улицата живееше една семейна двойка, които ни съжаля-
ваха и отвреме навреме ни носеха по една голяма купа спагети. В моменти, 
когато сме били много зле, с Ники си хващахме гаджета, които работят 
в хранителни магазини, само заради безплатната храна. Винаги обаче си 
купувахме пиенето сами. Това беше въпрос на чест. 

В мивката плесенясваха единствените прибори, които притежавахме: 
две чаши за вода и една чиния, която понякога изплаквахме. Имаше случаи, 
когато по чинията се натрупваха толкова много засъхнали гадости, че ако 
ги изстърже човек можеше да се нахрани и на Томи това никак не му беше 
чуждо. Когато се натрупаше прекалено много боклук, отваряхме малката 
плъзгаща се врата на кухнята и го хвърляхме във вътрешния двор. На 
теория, този двор щеше да е приятно място, достатъчно голямо за стол 
и за барбекю, но вместо това там имаше торби с бутилки от алкохол, 
натрупани толкова нависоко, че когато изхвърляхме боклука, трябваше да 
подпираме останалата част от купа, за да не се изсипе обратно в къщата 
всеки път, когато отваряхме вратата. Съседите се оплакваха заради мириз-
мата и плъховете, които бяха започнали да се въдят из целия двор, но ние 
в никакъв случай не го докосвахме, дори и след като Здравния Отдел на 
Лос Анджелис се появи на вратата с документи, които ни задължават да 
почистим природното бедствие, което бяхме създали. 

В сравнение с банята, кухнята изглеждаше безупречна. За близо деветте 
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месеца, през които живяхме там, нито веднъж не почистихме тоалетната. 
С Томи бяхме още тийнейджъри – не знаехме как. Под душа имаше там-
пони, останали от момичетата предната вечер, а мивката и огледалото 
бяха почернели от боята за коса на Ники. Не можехме да си позволим  – или 
ни мързеше да си позволим – тоалетна хартия, така че по пода се нами-
раха разпръснати, изцапани с лайна чорапи, флаери и страници от списания. 
От другата страна на вратата имаше плакат на Слим Уитман. Не съм 
сигурен защо. 

От банята започваше коридор, който водеше до две спални. Килимът 
в коридора беше белязан от обгорели отпечатъци от обувки, защото репе-
тирахме за участията си на живо като подпалвахме Ники и течността 
от запалката винаги се стичаше по краката му. 

Спалнята, която деляхме с Томи се падаше отляво на коридора, цялата 
пълна с празни бутилки и мръсни дрехи. Спяхме на матраци на пода, които 
бяха увити с по един някога бял чаршаф, който бе придобил цвета на раз-
мазани хлебарки. Ние обаче се мислехме за достатъчно изискани, защото 
си имахме огледална врата на гардероба. Или поне я имахме до едно време. 
Една нощ, когато Дейвид Лий Рот беше при нас и седеше на пода с голяма 
купчина кокаин, който както обикновено пазеше само за себе си, вратата 
се откачи от пантите и се строши в тила му. Дейв спря монолога си за 
около половин секунда, след което продължи. Като че ли не осъзнаваше, че се 
е случило нещо необичайно – и не загуби дори прашинка от наркотика си. 

В своята стая Ники имаше телевизор и двойна врата, която водеше 
към всекидневната. Но по някаква причина я бе заковал. Той си седеше там 
на пода и пишеше „Shout at the Devil“, докато всички останали купонясваха 
около него. Всяка нощ, след като свирехме в „Whiskey“, половината хора 
от публиката идваха в къщата и пиеха, друсаха се с кокаин, хероин, перко-
дан, разни транквиланти и какво ли не, до което успееха да се доберат за 
без пари. В онзи период аз бях единственият, който се боцкаше, защото 
една русокоса разглезена богаташка с бисексуална ориентация и афинитет 
към шведските тройки и спортните коли, на име Лави, ме беше научила 
как да си инжектирам кока. 

Имаше и членове от останките на пънк сцената като 45 Grave и Circle 
Jerks, които идваха на нашите почти редовни среднощни партита, докато 
хора от новоизлюпилите се метъл групи като Ratt и W.A.S.P., се размо-
таваха из двора и по улицата. Момичетата пристигаха на смени. Едни се 
катереха и влизаха през прозореца, а други влизаха през вратата. Аз и Томи 
си имахме наш прозорец, а Ники си имаше негов. Всичко, което трябваше 
да кажем бе: „Тук е заето. Трябва да си ходиш.“ И те си отиваха, макар че, 
понякога стигаха не по-далеч от отсрещната стая. 

Едно от момичетата, които идваха често, беше една отвратително 
дебела, червенокоса мадама, която дори не можеше да се провре през прозо-
реца. Обаче караше „Ягуар XJS“, която беше любимата кола на Томи. Повече 
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от всичко друго, той искаше да кара тази кола. Накрая мадамата му казала, 
че ако прави секс с нея, ще му даде да кара ягуара. Тази нощ с Ники влязо-
хме в къщата и заварихме кльощавите крака на Томи, сплескани на пода, 
под тази огромна, гола, друскаща се маса, която безмилостно се клатеше 
отгоре му. Ние просто пристъпихме покрай него, взехме си ром и кола и 
седнахме на евтиния диван да гледаме шоуто: двамата приличаха на чер-
вен фолксваген с бели джанти, подаващи се отдолу, които с всяка секунда 
се сплескваха все повече. Веднага щом Томи свърши, той си закопча панта-
лоните и ни погледна. 

„Трябва да тръгвам, човече –, гордо заяви той. Ще º карам колата.“
И после се втурна – през бардака в дневната, през разнебитената входна 

врата, покрай струпаните тухли отвън и право в колата, доволен от себе 
си. Това далеч не бе последният път, в който заварвахме тези двамата, 
вкопчени в дяволска прегръдка. 

Живяхме в тази кочина точно колкото едно дете прекарва в утробата 
на майка си преди да се роди. През цялото време, през което бяхме там, 
всичко, което искахме бе да подпишем договор. Но всичко, което получа-
вахме беше пиене, наркотици, мацки, скандали и съдебни заповеди. Мик, 
който живееше с приятелката си в Манхатън Бийч, все ни повтаряше, че 
по този начин не се стига до договор. Но май грешеше. Това място роди 
Motley Crue, а ние, като глутница побеснели кучета, изоставихме кучката, 
тръгвайки си с бушуващи хормони, достатъчни да дадат начален тласък 
на милиони метъл банди. 
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Преди все им казвах: „Знаете ли какъв ви е проблемът? Като пра-
вите разни неща, ви хващат. Така стават тия работи.“ После взех една 
чаша за шотове, запратих я до другия край на стаята и никой не знаеше 
какво по дяволите ми става. Винаги съм бил онзи, който знае как да прави 
подобни неща, без да го хващат. Предполагам, че бях аутсайдерът. 

С приятелката ми си имахме едно местенце в Манхатън Бийч. Никога 
не ми е харесвало особено да се размотавам из къщата. Този филм вече го бях 
гледал. Отдавна бях навършил двадесет и една, а те още бяха на около осем-
надесет. Веднъж наминах да ги видя за Коледа и там видях малко коледно 
дръвче, което бяха откраднали и украсили с кенове от бира, гащи, изкуст-
вени сополи, игли и други подобни гадости. Същата вечер преди да излезем 
за участие в „Country Club“, те изнесоха дръвчето в двора, напоиха го с бен-
зин и го запалиха. На тях това им се струваше много смешно, но според мен 
просто смърдеше. Подобни неща ме отегчаваха доста бързо, нали се сещате. 
Там винаги беше такава кочина, че ако човек прокараше пръст, по която и 
да е повърхност, под ноктите му се насъбираше мръсотия. Предпочитах 
да си стоя вкъщи и да пия, или да си дрънкам на китарата. 

Ники излизаше с някаква вещица, с която правеше секс в гардероба или 
в ковчег у тях. Томи излизаше с... не си спомням името º, но всички я нари-
чахме Булуинкъл. А лосът не е сред най-красивите животни. Случваше се 
тя да откача и да изтръгва пожарогасители от стената и да ги мята през 
прозореца, за да влезе в къщата. За мен, тя беше глупава, млада, властна 
личност, която май нещо беше побъркана. Аз никога не бих могъл да бъда 
толкова агресивен – да разбия прозорец с риск да се нараня. 

В душите на такива хора има нещо, което на мен ми идва в повече. На 

КЪЩАТА, ПРЕДСТАВЕНА ОТ ВЪНШНА ГЛЕДНА ТОЧКА, 
ОТ КОЯТО СТАВА ЯСНА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ БУЛУИНКЪЛ И 

ИЗВЪНЗЕМНИТЕ ФОРМИ НА ЖИВОТ

Глава2
Глава2
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всички им харесва да търсим извънземни, но аз мисля, че ние сме извънзем-
ните. Ние сме наследниците на проблемните хора от други планети. Също 
както Австралия е била затвор на Англия, където са изпращали престъп-
ници и т.н., така е и със Земята. Тук именно са ни захвърлили. Ние сме 
шибаните ненормалници от някъде другаде, просто купчина боклуци. 

Боли ме гърбът. 
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отляво надясно: 
Роб Хемфил, Франк Ферана (по-известен като Ники 

Сикс), с приятели пред гимназията „Roosevelt“, Сиатъл.
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Б ях на 14 години, когато направих така, че да арестуват 
майка  ми. 

Беше ми се ядосала за нещо – че съм стоял до късно навън, че не съм 
си пишел домашните, че съм слушал музика прекалено силно, обличал съм 
се бил като мърльо, не помня точно – и това преля чашата. Преди да 
изляза с гръм и трясък през входната врата си разбих баса в стената, 

ИЗПИТАНИЯТА И ПРЕМЕЖДИЯТА НА МЛАДИЯ НИКИ, 
КОГАТО НАШИЯТ ГЕРОЙ БИВА ЖЕСТОКО ПРЕБИТ, ЗАЩОТО СИ 
Е ЧЕТКАЛ ЗЪБИТЕ В НЕПРАВИЛНАТА ПОСОКА, А ОСВЕН ТОВА 
И НАУЧАВА ТЪНКОСТИТЕ НА КЛАНЕТО НА ЗАЙЦИ, ПРЕВРЪЩА 
КУТИЯ ЗА ОБЯД В ОРЪЖИЕ ЗА САМОЗАЩИТА, ХОДИ ХВАНАТ 

ЗА РЪКА СЪС СЛАДУРАНАТА САРА ХОПЪР И ПРОДАВА АМФЕТИ

Глава1H È Ê È

×ACT BTOPA

ÂßÒÚÐÍÈ×ÀÂÈ ÏÎ 
ÐÎÆÄÅÍÈÅ

Глава1H È Ê È

×ACT BTOPA

ÂßÒÚÐÍÈ×ÀÂÈ ÏÎ 
ÐÎÆÄÅÍÈÅ
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захвърлих си уредбата в ъгъла на стаята, разкъсах плакатите на MC5 и 
на Blue Cheer и оставих дупка от ритника си в черно-белия телевизор на 
долния етаж. Отвън започнах методично да мятам камъни към всички 
прозорци на къщата. 

Това обаче бе само началото. От известно време планирах следващия си 
ход. Изтичах до една съседна къща, пълна с отрепки, с които обичах да се 
друсам и им поисках нож. Някой ми подхвърли малка кама. Извадих остри-
ето, протегнах си покритата с гривни лява ръка и забих ножа точно над 
лакътя, като го приплъзнах надолу с около десетина сантиметра и доста-
тъчно надълбоко, за да се види костта. Не усетих нищо. Всъщност, мислех, 
че изглежда доста яко. 

След това извиках полиция и казах, че майка ми ме е нападнала. 
Исках да я заключат някъде, за да мога да живея сам. Планът ми обаче, 

се обърна срещу мен. От полицията казаха, че като малолетен, който живее 
под нейното попечителство, ако подам обвинения, ще трябва да ме наста-
нят в дом за малолетни до навършване на осемнадесет. Това означаваше, 
че нямаше да мога да свиря на китара за четири години. А ако не можех да 
свиря четири години, това значеше, че никога няма да пробия. А аз тряб-
ваше да пробия. За това нямаше две мнения – поне в моето съзнание. 

Така че направих уговорка с майка ми. Казах º, че няма да подавам оплак-
ване за насилие, ако тя отстъпи, ако ме остави сам, ако ме остави намира. 
Казах º: „Никога не си била насреща, когато съм имал нужда, така че просто 
ме остави.“ И тя го направи. 

Никога не се върнах. Това бе един дълго чакан край на пътешествие към 
бягството и независимостта, който бе предначертан преди много време. 
Всичко започна като в онази класика на Ричард Хел: „Black Generation“: 
„I  was saying let me out of here before I was even born.“2  

Роден съм на 11.10.1958 г., в 7:11 часа сутринта, в Сан Хосе. Родил съм 
се възможно най-рано и дори още оттогава най-вероятно не бях спал от 
предната нощ. Майка ми имаше почти толкова късмет с имената, колкото 
имаше и с мъжете. По паспорт се казва Деяна Хайт – фермерско момиче 
от Айдахо, с пламък в очите. Тя беше хитроумна със силна воля и изклю-
чително зашеметяваща – като филмова звезда от 50-те, със стилна къса 
прическа, ангелско лице и фигура, която караше хората по улиците да се 
обръщат след нея. Само че беше черната овца в семейството, точната 
противоположност на нейната перфектна, разглезена сестра, Шарън. Майка 
ми притежаваше един неукротим, див характер: съвършено непостоянна, 
склонна към всевъзможни приключения и крайно неспособна да създаде как-
вото и да е усещане за стабилност. Определено беше моя майка. 

Искала е да ме кръсти или Майкъл, или Ръсел, но преди да има тази въз-
можност, сестрата попитала за името баща ми, Франк Карлтън Ферана, 

2 „Казвах им да ме пуснат, още преди да съм се родил.“ – Бел. прев.


