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ДНЕС КЛУБА, УТРЕ СВЕТА

О сновите на Uriah Heep бяха положени в момента, когато група-
та Spice реши да прибави кийборди към музиката си и басистът 

им Пол Нютън (с когото бях работил в една от формациите на The Gods) 
ме препоръча. По това време свирех на китара с Клиф Бенет и не ми-
сля, че бъдещите ми колеги останаха особено впечатлени от уменията 
ми, но все пак получих покана за среща с техния мениджър в лондонския 
му офис. Той се казваше Джери Брон и беше шеф на Сидни Брон Мюзик –  
известна и уважавана издателска компания. Бях ужасно неопитен, но жа-
ден за успех, амбициозен и чувствителен младеж и самият факт, че тол-
кова важен човек искаше да се види с мен, ми се струваше невероя- 
тен шанс. Групата вече беше в студио, където работеха върху парчета-
та от първия си албум за новия лейбъл на Филипс – Вертиго Рекърдс, –  
и всичко, което ми казаха, звучеше обещаващо, професионално и перспек-
тивно. Не се колебах дълго, за да реша да напусна Клиф Бенет и да се присъе-
диня към тях, въпреки че раздялата с него не беше никак лесна. При онзи 
първи разговор Джери Брон ме попита какъв орган искам (тогава не прите-
жавах нито един) и аз му казах, че бих се зарадвал на „Хамънд M102“, който 
беше едно стъпало по-нагоре от „L100“ – инструментът ми при The Gods. Спо-
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менах и че най-доброто би било „Хамънд B3“, но той е твърде скъп. Предста-
вете си радостта ми, когато Джери каза да си потърся точно такъв. Веднага го 
сторих и мениджмънта на групата ми го купи. Еха! Какво начало само! 

Spice наистина бяха менажирани на ниво, а и звукозаписната им компа-
ния тъкмо прохождаше и се стараеше да се грижи за артистите, с които ра-
боти. Лейбълът имаше само две групи и направи така, че да се съсредоточим 
изцяло върху музиката, давайки ни малко, но достатъчно пари за живот. По-
добно отношение също беше новост за мен, която обаче ми допадаше.

Започнахме усилени репетиции и от тях се родиха нови песни, но моето 
име не можеше да стои под тях, тъй като все още бях обвързан с издател-
ския договор на The Gods с Дрю Харви и Дерек Блок. (По-късно попаднахме 
в същата ситуация с Джон Слоуман, когато дойде в групата през 1979, само 
дето впоследствие той нае адвокати и подаде иск срещу Тревър, Мик и мен, 
при положение, че го бяхме избавили от проблемите със старите му издате-
ли... Готин пич, чудна съдебна система!) Тъкмо по време на репетициите стана 
ясно, че посоката, в която сме се насочили, е по-различна от досегашния стил 
на Spice и спонтанно се взе решението групата да възприеме съвсем нова 
самоличност, като за целта се нарекохме Uriah Heep. Идеята връхлетя мени-
джъра ни от телевизионния екран, по повод честването на 100-годишнината 
от смъртта на Чарлс Дикенс.* Не ми е ясно защо празнуваме факта, че някой 
е мъртъв от определен брой години и не помня как от всички възможности 
се спряхме точно на това име, но определено се забавлявахме, докато хората 
се мъчеха да го произнесат, особено в Италия или в дълбокия юг на Америка. 
Ето, че пак се отплеснах. (Може би така трябваше да нарека книгата –  „Пак се 
отплеснах!“) 

* Юрая Хийп  е името на герой от романа на Чарлс Дикенс „Дейвид Копърфийлд“, покорен и из-
пълнителен човек, непрекъснато наричащ себе си „много скромен“. От тук идва и играта на думи в 
заглавието на първия албум на групата ...Very ‘Eavy ...Very ‘Umble (...Много тежки ...Много скромни).– 
Б.ред.
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„АКО ТАЗИ ГРУПА УСПЕЕ...“

В ече под новото име продължихме с работата по първия ни албум, 
съпроводена и от смяна на барабаниста, а когато излезе ...Very ‘Eavy 

...Very ‘Umble, започнахме да изнасяме концерти из Обединеното кралство. 
Още от самото начало британската преса отписа групата, наричайки ни 

„много шум за нищо“, „повърхностни“, „изкуствени“, „без съдържание“ дрън-
дрън-дрън, като и до ден-днешен отношението на журналистите у дома не 
се е променило особено. Подобни отзиви бяха още по-странни на фона на 
реакциите на публиката, които се намираха точно в другия полюс. От прес 
отдела на лейбъла ни даваха изрезки на статиите по наш адрес и ние се прес-
трувахме, че не ни пука, но беше доста потискащо. По този повод, след като 
вече бяхме получили златни и сребърни плочи в множество държави, вклю-
чително и Великобритания, 
написах песента „Can‘t Keep A 
Good Band Down“ („Не можете 
да задържите добра група на 
дъното“ от High And Mighty), с 
която показвах среден пръст 
на драскачите от пресата. Пос-
ланието беше ясно: младите 
хора обожават музиката ни, ку-
пуват си билети за концертите 
ни, търсят албумите и това ни 
направи звезди, а не ревютата 
в списанията. 

И все пак Обединеното кралство си остана един от най-слабите ни паза-
ри. Дали беше заради имиджа ни в медиите? Честно казано, не ми се ще да 
им приписвам толкова големи заслуги, но и не смятам, че работата на журна-
листите е да изграждат или да провалят групи, а по-скоро да отразяват какво 
се случва, да описват развитието на музикалния бизнес и сцената. Те обаче 
смятат, че имат значително по-важна роля – и все още са на същото мнение. 
Не могат да измъдрят и ред за Род Стюарт, Мик Джагър или някой друг от 
големите имена от 70-те и дори от началото на 80-те, без да използват прила-
гателното „сбръчкан“. Защо? 
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Чудя се дали с Uriah Heep прос-
то не ги беше яд, че откриха групата 
твърде късно, тъй като когато се появи 
дебютът ни под новото име, никой не 
знаеше кои сме. Нямахме зад гърба си 
интензивно изнасяне на концерти като  
The Stalkers, Spice и особено The Gods и 
разчитахме само на музиката си. После 
обаче се разчу, че правим фурор, че ре-
ализираме търговски успехи и че в чуж-
бина сме си създали огромна и предана 
публика, което може би отново е накара-
ло представителите на медиите да се по-
чувстват пренебрегнати. Сигурно точно 
това ги е ядосало – че нещата се получа-
ваха независимо от тях. 

След началния бум на сингъла „Lady 
In Black“ от втория албум на Heep, последван от помитащия успех на Look At 
Yourself и още по-големия на Demons And Wizards, всичките в периода 1971–72 г.,
журналистите си останаха завинаги сърдити на групата. Най-вероятно, защо-
то нямаха абсолютно никакъв принос за славата ни. Всеки път, когато издава-
хме нов албум, те казваха: „На кого му трябва? На кого му пука?“ Директно ни 
отписаха, като неизменно негативните рецензии и ревюта допринесоха да не 
бъдем толкова успешни във Великобритания, колкото можеше и трябваше да 
бъдем. За лепенето на етикети в пресата е показателен и примерът със Status 
Quo, чиято музика никога не е била от типа, по който си падат журналистите, 
и определено не бяха новаторска банда, но винаги ги наричаха „добрите ста-
ри английски герои“. 

Другото, което ни следваше като сянка навсякъде, бяха началните думи 
от ревюто на Мелиса Милс в „Ролинг Стоун“ за дебютния ни албум: „Ако тази 
група успее, ще трябва да се самоубия.“ Две години по-късно се обадих в спи-
санието, но ми казаха, че още работела там. Преместили я в отдела за абона-
менти или нещо подобно. Всъщност изказването Ӝ беше толкова невежо и 
просташко, че едва ли нормален човек би го приел насериозно. 
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Случващото се с гру-
пата, беше на светлинни 
години от подобни глу-
пости. Докато подгот-
вяхме първия ни албум, 
между мен, Дейвид и 
Мик бързо се създаде 
силна връзка в музи-
кално отношение. Пол 
също се справяше, но 
впоследствие физиче-
ското и емоционално натоварване му дойде нанагорно. Още от началото си 
мислех, че Лий би бил подходящият барабанист за нас, той обаче искаше да 
остане в тогавашната си банда и да опита да пробие с тях, затова не се по-
даваше на ухажването ми, което е похвално. С него бяхме свирили заедно в  
The Gods и нищо чудно и да не е изгарял от ентусиазъм отново да работи с 
мен! 

От мига, в който Мик, Дейвид и аз се събрахме с Лий и Гари, стана ясно 
че сме създали групата, заслужаваща да стигне до върха. Uriah Heep влязоха 
в историята и ще бъдат запомнени от поколенията тъкмо с Дейвид Байрън 
(вокал), Мик Бокс (китара), Лий Кърслейк (барабани), Гари Тейн на бас и аз на 
орган и китара. 

Този състав просъществува от февруари 1972 до февруари 1975, когато 
продължихме без Гари. Последното ни шоу с Дейвид пък беше в Билбао на 25 
юни 1976 г. Формацията, която продължи след тях до напускането ми, общо 
взето звучеше като Uriah Heep и беше добра банда, но не беше Uriah Heep. 
Един ден през 1979 г. се събудих с ясното съзнание за това и съответно през 
юни 1980 си тръгнах, като последният ми концерт с Heep беше в Португалия.

Вече сам ковях съдбата си, но непрекъснато се случваше някой да ми 
подхвърля идеята да се върна в групата, с която станах известен – в по-голя-
мата си част феновете, отколкото Мик и Лий, – и към края на 80-те стандарт-
ният ми отговор беше: „С удоволствие бих участвал в повторно събиране на 
Uriah Heep. Честно. Какво ли не бих дал да се случи. Но двама от оригинални-
те членове – Дейвид и Гари, – вече не са сред нас, така че това е невъзможно.“ 



132

ИСТОРИЯТА НА КЕН ХЕНСЛИ

ЦЕНИТЕ НА БИЛЕТИТЕ СЕ ПРОМЕНЯТ

В ъпреки негативното отношение на музикалната преса в Англия – 
прогресивно влошаващо се, докато ние постигахме всичко, което те 

казваха, че не можем, – събитията около групата се развиваха с невероятна 
скорост. Не след дълго вече обикаляхме Европа, изявявайки се в различни 
клубове и понякога на големи фестивали, което бе важно за утвърждаването 
ни на сцената. Колкото и да е странно от днешна гледна точка, на въпрос-
ните фестивали се събираха най- разнородни изпълнители – от Yes до Black 
Sabbath (те дори бяха заедно на турне през 1970, в резултат на което Рик 
Уейкмън, чийто син Адам сега свири с Ози, записа кийборд и синтезаторни 
партии в Sabbath Bloody Sabbath). През 1971 ние пък свирихме с Hawkwind, 

Marsupilami, Three Dog Night, 
Steppenwolf, Colosseum, Thin Lizzy, а 
следващата година бяхме в Щатите в 
пакет с Бъди Майлс и Deep Purple, а 
после и с Cactus, T.Rex...

Годините наистина бяха различ-
ни, по-наивни и с повече ентусиа-
зъм, който постепенно избледня и 
остана на заден план. Докато пишех 
настоящата книга и се потапях в ми-
налото, чрез моя уебсайт получих 
въпрос от Фред, който е бил на кон-
церт на Uriah Heep и Blue Öyster Cult 
в Мериленд през 1975 при цена на 
билета осем долара. Той ме питаше 
дали не мисля, че днес цените на би-
летите за големите концерти не са 
прекалено високи. Ето и моят отго-
вор: Heep и Blue Öyster Cult за осем 
долара? Супер изгодно! Сега два 
пъти по толкова ще ти излезе да си 
платиш само паркинга. 
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Разбира се, че тези дни билетите са безобразно скъпи, но вината за това 
не е конкретно на един човек и съвсем не е на изпълнителите. По веригата за 
организирането и провеждането на едно шоу има безкрайно много заинте-
ресовани страни, които се опитват да ограбят феновете. И в повечето случаи 
успяват! Но както при всичко останало – ако зрителите престанат да си купу-
ват билети, онези ще се позамислят и ще бъдат принудени да преразгледат 
условията си. Дали някога ще се случи? Съмнявам се. Същото е и в политика-
та. Хората позволиха да бъдат убедени, че не са способни да променят ста-
туквото (макар на мнозинството от тях да им се иска да направят точно това), 
но те притежават силата на своя глас по време на избори – защо тогава не го 
използват? 

Що се отнася до билетите, трудно е да се добереш до тях на нормални 
цени, понеже разни агенции ги изкупуват и после ги препродават за безумни 
суми. На теория тези действия биха могли да бъдат обявени за незаконни, но 
в музикалния бизнес всеки е вързан за всеки и индустрията не би го позволи-
ла – пак ще се намерят вратички в нейна изгода. Властта обаче е в ръцете на 
хората и това е единственият да се стигне до промяна. Представете си какво 
би станало, ако публиката стачкува за по-ниски цени на билетите, или ако 
музикантите спрат турнетата си в продължение на една година. Доста кръво-
пийци ще останат без работа. Каква прекрасна мисъл! 

В НОВИЯ СВЯТ: 1971

П ървото ни американско турне беше страхотно и различно преживя-
ване за нас, което в голяма степен се дължеше и на факта, че след 

антивоенните демонстрации и политическите размирици против Виетнам-
ската война Щатите навлизаха в 70-те години като едно забележително място, 
пълно с будни и отворени хора. Смятам, че това беше и една от причините за 
големия успех на Uriah Heep там. Талантът и късметът са важни, но най-важ- 
но е да уцелиш момента! 

През 1971 ни предстоеше за пръв път да посетим Лос Анджелис и бяхме 
безкрайно развълнувани. Общо взето, представата ни за Америка се изчерп-
ваше с Холивуд, тъй като по английската телевизия много рядко можеше да 
се види нещо за Индианаполис, Северна Вирджиния или Айдахо и винаги се 
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говореше само за Ню Йорк и Ел Ей. А сега самите ние бяхме там! Изнесохме 
поредица концерти в Ню Йорк (в легендарната зала „Филмор Ийст“ и в клуб 
„Унганос“) и през април 1971 пристигнахме в Холивуд. Невероятно чувство! 
Да видиш с очите си надписа „HOLLYWOOD“ на хълма. Да се возиш по улици-
те с палми. Направо не можехме да повярваме, че се намираме на мястото, 
където се раждаше, произвеждаше и измисляше огромна част от магията на 
шоубизнеса. Че вървим по същия тротоар, по който е крачил Джон Уейн и 
всички велики герои от сребристия екран. Обикаляхме наоколо с кола и за-
белязахме, че и природата наоколо е разкошна, а океанът представляваше 
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грандиозна гледка. Веднага разбираш защо Лос Анджелис е Меката на заба-
вленията и изкуството – магията там просто се носи във въздуха.

В музикално отношение през 1971 г. Ел Ей все още беше царството на 
Линда Ронстад, The Eagles и подобни бохеми, Джаксън Браун, Crosby, Stills, 
Nash & Young... Това бяха имената, които владееха пазара. По-нататък ние 
разпродадохме стадиони като „Лонг Бийч Арина“, но на въпросното ни първо 
турне свирихме в прословутия клуб „Уиски а Гоу-Гоу“, от който са тръгнали 
кариерите на много звезди, а всъщност си беше една дупка. 

КЪЩАТА НА ХЪЛМА – ВТОРА ЧАСТ

В Ел Ей всички ги интересува повече онова, което им се иска да пра-
вят, отколкото това, с което се занимават в действителност, и често 

те водят съвсем обикновен живот, но с претенциите за нещо по-специално. У 
дома си са нормални хора, но навън са гримирани с тлъст слой фалш, изма-
мен като декори на филмова площадка. 

Лично успях да се убедя колко подвеждащ може да е външният вид в Ел 
Ей. След концерта ни в „Уиски“ имахме няколко почивни дни и решихме да 
останем още малко в града. Разхождахме се и разглеждахме наоколо, а вечер 
обикаляхме клубовете. Върнахме се и в „Уиски“, което беше страшно модерно 
място, и тъкмо там едно момиче, чието лице ми беше познато от публиката, 
се приближи към мен. Ето ме значи в Ел Ей, където групата ми е на път да 
пробие, и изведнъж тази привлекателна жена идва при мен, слага ръце на 
раменете ми сякаш иска да ми направи масаж, и ми прошепва в ухото:

– Искаш ли да се махнем от тук?
И аз Ӝ отвърнах:
– Дум! Дум! Дум! – Не, всъщност думите ми бяха: – О, звучи добре. Къде ще 

отидем – у вас или у нас? 
На което тя ми отговори:
– Имам къща на хълма. Така че, ако искаш, можем да вземем колата ми и 

да отидем там.
Викнах на тур мениджъра ни, че изчезвам, проверих кога трябва да се 

върна в хотела (след няколко дни, идеално) и се изнесохме от клуба. Аз и 
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Шели. Пристигнахме в къщата Ӝ в Бевърли Хилс и останах изненадан колко е 
внушителна. Беше огромна. Момичето явно не ме баламосваше, беше пряма 
и се разбирахме отлично, затова помислих, че мястото е нейно, поне така из-
лизаше от приказките Ӝ. Влязохме вътре, седнахме на масата, извадихме кока-
ина, отворихме бирите и т.н. Изведнъж се появи още едно момиче, чисто голо. 
Изобщо не си направи труда да се облече и както си беше се присъедини към 
компанията ни, като че ли беше най-нормалното поведение на света. Няма да 
лъжа, че не се учудих, но си казах, че явно такива са местните порядки.

В Англия бяхме чували за разкрепостеното хипи движение, за свободната 
любов и пр., и реших, че съм попаднал на две такива „деца на цветята“. Все 
още бях относително наивен и се намираха неща, които можеха да ме изне-
надат. Представете си само как се почувствах, когато по едно време станах да 
потърся кухнята или банята и попаднах в някаква стая, пълна с разпилени по 
пода златни плочи! Просто си стояха там като натрупани неотворени писма, 
потънали в прах. Започнах да ги разглеждам, за да видя чии са, и установих, че 
всичките принадлежат на Дейвид Кросби. Намирах се в неговата къща! 

Оказа се, че Шели му е любовница и той я пускал да живее у тях, дока-
то отсъства. Ето че сценарият ми за вечерта внезапно беше започнал да се 
развива в съвсем неочаквана посока. Все пак наистина я харесвах и двамата  
имахме кратък романс, а не само тройката, която направихме през онази пър-
ва нощ. Връзката ни приключи болезнено шест месеца по-късно, но не защо-
то Кросби се върна в града, тъй като той не се забърка в тази история. Даже 
впоследствие, когато се засичахме и му споменавах името на Шели, си я спом-
няше съвсем бегло, сякаш ставаше дума за лице от страшно мътен период в 
живота му. Греъм Наш обаче веднага се сещаше за кого говоря!

Но колкото и странна да беше нощта в къщата на хълма, за мен не по-мал-
ко вълнуващ бе фактът, че за пръв път се докоснах до златна плоча. Сюрре-
алистично усещане: да стоя в една стая, с под, осеян със златни плочи, докато 
в съседното помещение някакви момичета – полу или чисто голи – смъркат 
кокаин в къща, която не е тяхна. Такъв си е Ел Ей – за секунди можеш да изгу-
биш всякаква връзка с реалността, намираща се извън портите на холивуд-
ската фабрика за мечти. Там хората съществуваха в измислена вселена. Някои 
работеха на паркинги, други на бензиностанции, но до един толкова силно 
копнееха да станат звезди, че вярваха във фантазии, които нямаха нищо общо 
с действителността. 
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ОТЛИТАНЕ

Б их искал да уточня, че когато говоря за наркотици, имам предвид 
само т.нар. „твърда“ дрога, а не „меките“ неща. Причината е, защото 

лично аз имам голям опит с първия вид и много малък с втория. В едно обаче 
съм сигурен – че каквито и да се наркотиците, те се отразяват на различните 
хора по различен начин. Не случайно лекарите предписват различни лекар-
ства на пациенти с един и същ медицински проблем. Всеки от нас е по своему 
уникален – и физически, и емоционално, – което е хубаво, но е добре да го 
имаме предвид и в случаите, когато се опитваме да подражаваме на някого и 
може да застрашим здравето и живота си. 

Както вече споменах, предпочитаният от мен наркотик беше кокаин. Бях 
пристрастен към него почти осемнайсет години, от 1971, когато смръкнах 
първата си линия. Направих го зад сцената на прословутото наше дебютно 
американско турне. Същата вечер имахме участие и пристигайки за саундче-
ка, направо онемяхме от гледката, която се разкри пред нас – намирахме се 
на огромна арена с хиляди места. За група, тръгнала от Англия като тепърва 
пробиващо име, случващото се беше направо невероятно. А най-хубавото 
от всичко се оказа, че по-късно мястото се напълни до краен предел! Тога-
ва разбрах, че подобна емоция никога не би могла да ми омръзне. Исках да 
изпитвам тръпката отново и отново, завинаги. Ето в такава нощ за пръв път 
взех кокаин. 

Предстоеше ни да завладеем Америка, един па-
зар, който беше, и все още е, ключът към световен 
успех. Опитайте се да си го представите, ако можете... 
Петима млади мъже, закоравели от години на турнета 
из Обединеното кралство и Европа, пред публика от 
200–300 човека на вечер (макар че се случваше да бъ-
дат и 30–40), с редките бонуси да излязат някой и друг 
открит фестивал пред повече от хиляда души. И извед-
нъж същата тази група пристига във „Феърграундс“ 
в Индианаполис, Индиана, и се озовава пред изцяло 
разпродаден стадион с 16 хиляди места! Самият сблъ-
сък с Америка беше достатъчно смайващ, но когато 
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видяхме на каква сцена ще свирим, не можехме да повярваме на очите си. А 
изненадите тепърва предстояха. 

Откривахме за Three Dog Night, които тогава бяха толкова големи, че си 
избираха да свирят само през уикендите. Пристигаха със самолет в петък, 
изнасяха три концерта и се връщаха у дома си в Ел Ей, за да прекарат след-
ващите четири дни във „възстановяване“. Ние за пръв път се докосвахме до 
големия шоу бизнес, групитата и дългите черни лимузини зад сцената – до-
тогава не бяхме виждали нищо подобно. Естествено, веднага решихме, че го 
искаме за себе си. Скоро бяхме допуснати до „вътрешния кръг“ на Three Dog 
Night и тъкмо там открих кокаина. Колумбийски Прах за Маршируване. Ди-
ректно със самолет от Богота до антуража на Three Dog Night в последната 
вечер от 3-дневното им турне. „Искаш ли да пробваш?“ Бин-го! 

Момчетата от Three Dog Night бяха готини пичове и ни помогнаха много, 
особено когато тур мениджърът ни Пиер получи белодробна криза по време 
на полета от Бостън до Лос Анджелис, което ни принуди да кацнем аварийно 
в Лас Вегас и от там да продължим към Лос Анджелис (където отивахме за 
пръв път) без нито един опитен член на екипа. Случката си беше страшна, 
защото не знаехме дали Пиер ще се оправи, макар че някой подметна как той 
бил „готов на всичко, за да се намъкне в първа класа“.

Тогава мениджърът на Three Dog Night Гари Макпайк ни пое и се погрижи 
за нас. Помогна ни да вземем кола под наем, намери ни хотел и ни настани. 
Неговите клиенти нямаше да свирят в Ел Ей, те просто живееха там, но на 
същото турне ние запълвахме свободните дати през седмицата с клубни кон-
церти и сега ни предстоеше участие в прочутия „Уиски а Гоу-Гоу“ в Холивуд. 

Щом се настанихме в „Холидей Ин“, решихме да рискуваме и излязохме да 
търсим приключения, което в нашия случай означаваше да се шляем нагоре-
надолу по Сънсет Булевард, чудейки се дали не сънуваме. Подкарахме на за-
пад, през Бевърли Хилс и Бел Еър, чак до Тихия океан, с широко отворени усти, 
ахнали при вида на луксозните имения, блещукащите светлини, уличките, на-
помнящи за филмови декори, редиците от палми покрай тях... Завихме обратно 
и се върнахме по същия път, отривайки нови и нови невиждани красоти. Бяхме 
като, или по-точно направо си бяхме, шепа идиоти от тесногръдо селце вдън 
гората, отприщени насред магията на фабриката за мечти. С малкото пари, кои-
то имахме, тръгнахме на пазар и останахме смаяни от богатия избор, а аз не 
спирах да се дивя на върволицата от шеметни красавици по улиците. 




