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Van Nuys, 19:30
Weso³ych Œwi¹t.
Takie rzeczy ludzie mówi¹ w Œwiêta, co nie? Ale zwykle maj¹ komu to powiedzieæ. Maj¹ wokó³ siebie rodzinê i przyjació³. Nie kul¹ siê, jak ob³¹kani, nadzy pod
choink¹, z ig³¹ stercz¹c¹ z ramienia, w swojej posiad³oœci w Van Nuys.
Nie odchodz¹ od zmys³ów i nie zapisuj¹ tego w pamiêtniku. Nie patrz¹, jak ich w³asny duch œwi¹t gêstnieje w ³y¿ce. Z nikim dziœ nie rozmawia³em... Myœla³em,
¿e mo¿e zadzwoniê do Boba Timmonsa, ale czemu mia³bym
mu psuæ Œwiêta?
Zacz¹³em znowu pisaæ dziennik, z kilku ró¿nych powodów...
1. Nie mam ju¿ przyjació³.
2. Mogê wiêc z w³asnego pamiêtnika dowiedzieæ siê,
co robi³em poprzedniego dnia.
3. A jeœli umrê, po moim ¿yciu zostanie papierowy
œlad (taki milusi liœcik samobójcy).
Weso³ych Œwi¹t... jesteœmy tylko ty i ja, pamiêtniczku. Witaj w moim ¿yciu.

BOB TIMMONS: Gdy nadeszły święta Bożego Narodzenia 1986 roku,
Nikki już od roku lub dłużej był uzależniony od kokainy i heroiny.
Jako terapeuta poznałem Nikkiego, kiedy Doc McGhee, menedżer
Mötley Crüe, zaangażował mnie do pracy z Vincem Neilem, wokalistą
zespołu. Początkowo Nikki był do mnie bardzo negatywnie nastawiony, próbował mi uniemożliwić wejście za kulisy i kontakt z członkami
grupy.
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Powoli jednak się do siebie zbliżyliśmy i na początku 1986 roku poprosił mnie o pomoc w walce z uzależnieniem. Poradziłem mu pobyt
w klinice odwykowej, ale odmówił, twierdząc, że nie ma takiej potrzeby. Był pod tym względem bardzo uparty.
Przez te wszystkie lata pracowałem z artystami sprzedającymi płyty
w platynowych nakładach, od The Rolling Stones po Red Hot Chili
Peppers i jedną rzecz chciałbym od razu wyjaśnić – Mötley Crüe okazali się mistrzami imprez i dekadencji. Pod tym względem były to najbardziej ekstremalne postacie, jakie kiedykolwiek spotkałem, a Nikki
był królem ekstremy. Przez wiele lat Nikki miał jedno życiowe motto:
Będę robił tylko to, na co mam ochotę, a inni niech spierdalają.

Van Nuys, 2:10
Jason dzisiaj do mnie zajrza³. Wzruszy³em siê...
a wiêc jednak Œwiêty Miko³aj istnieje. Wtoczy³ siê
w zwolnionym tempie, z t¹ swoj¹ zat³uszczon¹ fryzur¹
na Jamesa Deana i æpuñskimi œlepiami tak g³êboko zatopionymi w pod³u¿nej gêbie, ¿e wygl¹da³, jakby mia³
makija¿. Stan¹³ przy choince i zapyta³, jak mi mijaj¹
Œwiêta. Tak jakby go to naprawdê obchodzi³o... Jakby
nie wiedzia³, ¿e s¹ równie udane jak jego. Czasem Jason
wkurwia mnie t¹ swoj¹ g³adk¹ gadk¹. Zapyta³ w koñcu,
ile chcê towaru, a ja zapyta³em, ile ma. Wtedy popatrzy³
na mnie, z t¹ mieszank¹ szyderstwa i pogardy, i powiedzia³, ¿e muszê byæ mi³y...
Ta jego gotycka cizia Anastasia, która robi siê na
Betty Page, jest niewiele lepsza. Wydaje siê mi³a, ale
wiem, ¿e tak naprawdê widzi we mnie bilet do lepszego,
³atwiejszego ¿ycia. Wiem, ¿e to ona pogania Jasona, kiedy dzwoniê, bo jej bardziej ni¿ jemu zale¿y na pieni¹15
dzach. Nie tylko na dragi, bo zarabiaj¹ na mnie wystarczaj¹co du¿o, by zaspokoiæ swoje marne potrzeby. Wiem,

¿e lubi dekorowaæ tê ich jednopokojow¹ szczurz¹ norê
za pieni¹dze, które ode mnie wyci¹gaj¹. W³aœnie dlatego namawia Jasona, ¿eby by³ na ka¿de moje skinienie... Lubi mieæ trochê kasy na buszowanie po komisach
i szmateksach.
Wyobra¿am j¹ sobie jako tak¹ Zuziê Gosposiê z Piek³a
Rodem, ale wiem, ¿e to tylko moja fantazja. Ona te¿ jest
wr¹bana w na³óg...

NIKKI: Z moim dilerem Jasonem wiązała mnie mieszanka miłości
i nienawiści. Kochałem go, bo wystarczyło sięgnąć po telefon, a facet
zjawiał się po 20 minutach ze wszystkim, czego potrzebowałem. Nienawidziłem, bo zabijało mnie to, co przywoził. On mnie kochał, bo
zarabiał na mnie setki (czasem tysiące) dolarów dziennie. Nienawidził
mnie, bo byłem gwiazdą rocka, której sodówa walnęła do głowy i nie
tylko mogłem mieć wszystko, co chciałem, ale zwykle to miałem.
Jeździłem moim motocyklem Honda Shadow po okolicy, bez koszulki,
jak totalny świr. Kiedyś rozmowa z Jasonem zeszła na motocykle i zaczął opowiadać, jak bardzo kocha harleye. Tommy miał harleya, więc
nazajutrz też sobie kupiłem i pojechałem do Jasona, żeby zapunktować.
A on się wściekł. Marzył o tej maszynie, pokazał mi jej zdjęcie, a ja ją
sobie po prostu kupiłem. Uważał mnie za rozpieszczonego gówniarza.
Jason był wjebany w heroinę, tak jak ja. Był wysokim, chudym kolesiem, który w innym życiu zostałby modelem, czy kimś takim, a on
tymczasem wyglądał jak trup. To był prawdziwy powód, dla którego
mnie nienawidził: obaj żyliśmy tylko po to, żeby ćpać, ale tylko mnie
było na wszystko stać.

Van Nuys, 4:15
Najlepsze w paleniu cracku jest pierwsze uderzenie.
16
Uwielbiam tê chwilê, tu¿ przed przy³o¿eniem szklanej
fifki do ust... Ten moment, kiedy wszystko wokó³ wci¹¿

jest na swoim miejscu, a ca³e to pragnienie, œlinienie
siê, ekscytacja wydaj¹ siê jeszcze takie œwie¿e i niewinne. To jak gra wstêpna... Ból, który jest przyjemniejszy od orgazmu.
Wci¹gam zawartoœæ fifki i po 30 sekundach w moim
mózgu rozpêtuje siê piek³o... A ja to robiê, i robiê,
i robiê, i robiê, i nie mogê przestaæ. Codziennie to
samo. A wiêc dlaczego? Dlaczego to robiê? Nienawidzê
tego... Tak bardzo tego nienawidzê, ale jeszcze bardziej to kocham.
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Najgorsze w paleniu cracku jest to, ¿e kiedyœ przychodzi zjazd. Ale mam na to sposób - speedball. Sama
hera przesta³a mi ju¿ wystarczaæ... Czujê siê z ni¹,
jakbym utkn¹³ w po³owie drogi...

TOMMY LEE: Po wydaniu Girls Girls Girls zaczęliśmy
zajebiście zarabiać. A za kasą przyszły sukces, władza,
brak hamulców i eksperymenty. Ja i Sixx dużo ćpaliśmy,
ale to on zawsze chciał przesuwać granicę: „Hej, a co by
było gdybyśmy oba te dragi zażyli równocześnie? Heroinę
i kokainę w tym samym czasie?” Te zabawy zaprowadziły
nas w przejebanie mroczne miejsca. Każdy z zespołu wielokrotnie je odwiedzał – ale Nikkiemu chyba najbardziej
się tam podobało.

Van Nuys, 21:40
Po tym jak wczoraj przygrza³em - a mo¿e to by³o
dzisiaj - znowu by³em przekonany, ¿e po mnie przyszli. To by³o coœ wiêcej ni¿ tylko cienie i g³osy, ni¿
zwyk³e omamy... To by³o tak rzeczywiste, ¿e przerazi³o
mnie do szpiku koœci.
Trzês³y siê wszystkie kosteczki mojego cia³a... moje
serce wali³o... myœla³em, ¿e eksplodujê. Dobrze, ¿e mogê
z tob¹ o tym porozmawiaæ, ¿e mogê to napisaæ... Stara³em siê jakoœ wzi¹æ w garœæ, ale w koñcu podda³em siê
szaleñstwu, zespoli³em siê z nim.
Na koñcu zawsze l¹dujê w garderobie, w sypialni. Pozwól, ¿e opowiem ci o mojej garderobie. Jest czymœ wiêcej ni¿ du¿¹ szaf¹ - jest moim azylem. Tutaj trzymam
swój towar i pistolet. Wiem, ¿e jestem w niej bezpieczny,
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przynajmniej dopóki za bardzo nie odlecê. Nie mogê po
prostu chodziæ po domu - ma zbyt wiele okien, a wiem,
¿e mnie obserwuj¹. W tej chwili wydaje mi siê to niemo¿liwe, ¿eby gliniarze siedzieli na drzewach w ogrodzie i zagl¹dali mi do okien, albo ¿eby ktoœ mnie
podgl¹da³ przez wizjer w drzwiach. Ale
kiedy dragi zaczynaj¹ dzia³aæ,
mózg wymyka siê spod kontroli...
Teraz wydaje mi siê, ¿e od ostatniej nocy dzieli mnie
ca³e ¿ycie. Ale najbardziej chore jest to, ¿e dziœ wieczorem znowu to zrobiê.

NIKKI: To był czas obłąkanej rutyny.
Zaczynałem dzień od tego, że gdzieś
w domu paliłem crack albo waliłem
w kanał: w salonie, kuchni, łazience.
Ale kiedy dopadała mnie nakręcona koksem psychoza, zaczynało
się szaleństwo i wybierałem
najkrótszą drogę do mojej
szafy w sypialni. To było
moje schronienie. Zwijałem się tam w kłębek,
z akcesoriami do ćpania
i pistoletami u boku, przekonany, że po domu plączą
się ludzie, którzy chcą mnie
dopaść, albo że na zewnątrz czeka oddział antyterrorystów i zaraz
mnie zgarnie. Bałem się poruszyć, dopóki narkotyk nie przestawał działać.
Mogłem to przyspieszyć, znowu biorąc
herę. Heroina leczyła mnie z szaleństwa:
to było łatwe rozwiązanie. W tamtym
czasie wydawało mi się sensowne.
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Van Nuys, 16:30
Przypomnia³em sobie poprzednie Œwiêta. W Wigiliê
poderwa³em dziewczynê w strip clubie, przywioz³em j¹
tu na motocyklu, a nastêpnego dnia odwioz³em do domu.
Œwi¹teczny obiad zjad³em sam, w McDonaldzie. Widzê, ¿e
od tamtego czasu wielkich postêpów nie poczyni³em.
S³ucham dziœ "Exile on Main Street", czytam, wylegujê siê... opalam siê nago w ogródku... dzisiaj czujê siê,
jak starsza wersja samego siebie. Czasem czujê, ¿e mam
dwie osobowoœci. Jedna to Nikki, a druga to... Sikki.

ROSS HALFIN: Przez te wszystkie lata wielokrotnie fotografowałem
Mötley Crüe dla różnych magazynów i szczególnie zaprzyjaźniłem
się z Nikkim. Pamiętam, że już kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy
w LA, znaleźliśmy wspólny język i postanowiliśmy wieczorem wyskoczyć razem na drinka. Usiedliśmy w jednej loży, a sąsiednią zajął Vince
Neil z dziewczyną. Kłócili się i nagle Vince wstał i walnął ją pięścią
w twarz. Pytam więc Nikkiego: „Powinniśmy interweniować?” Roześmiał się i odpowiedział: „Niech sami sobie z tym poradzą”.
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