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Par´ impertynencji zwiàzanych
z DNA Yapy i jej kartà pacjenta.

Na huk z gigantofonów mumia
opuszcza szcz´k´ 
i skrzeczy: aaaaaa,  
na b∏ysk dyskotecznych jupiterów
powiekami mruga, 
na tele-bimie d∏onià rusza 
a w internecie kiwa protezà nogi.



Masowe szalenstwo wielkich stu-
denckich rajdow i wielkiej wspol-
nej zabawy, opentanczego wprost
wspolnego spiewania wszedzie
i gdzie popadnie sa juz tylko
smieszna ciekawostka z odeszlej

epoki. Nasz kraj i jego frekwencja zmienili sie i dzisiejsza Yapa jest
kompletnie inna od jej edycji z lat 70-tych i poczatku 80-tych bo
zrodla jej powstania  p o w y s y c h a l y . 

W prehistorycznych czasach takie imprezy byly wysepkami wol-
nosci w morzu koszmarnej nudy oficjalnej kultury totalitarnego
PRL-u. Wspolnota duchowa i poczucie wiezi na rajdzie studenckim,
w bazie namiotowej czy na yapowym koncercie byly wprost doty-
kalne, elektryzowaly powietrze. Gdy na scenie spiewano, 



publika siedziala cichutenko i sluchala w napieciu bo raz po raz le-
cialy nowe piosenki, ktore mozna zabrac i miec dla siebie a nie tyl-
ko raz tu poslyszec, pogibac sie i zapomniec. 
Pozatym a kraju gdzie na wydrukowanie nalepki na papier klozeto-
wy konieczne bylo zezwolenie cenzury panstwowej, tu na yapowej
scenie rzeczy dzialy sie defacto wbrew cenzurze, choc cenzor sie-
dzial na koncercie. 
Kabarety i konferansjerzy omijajali zakazy szerokom lukiem a wla-
dza jakos to znosila sadzac ze to sprytny wentyl bezpieczenstwa. 
Tymczasem Yapa dzialala odglupiajaco bo rozbudzala wrazli-
wosc w pacjentach. Nikt dzis nie watpi jakie sie to potem okazalo
dla nas cenne a dla wladzy fatalne. Jest wiec paradoksem ze Yapa
mogla powstac i tak dorodnie sie rozwinac wlasnie dzieki durnemu
systemowi. Jest tez paradoksem, ze wraz z zejsciem systemu zani-
kla ochota do tak spontanicznej wspolnej zabawy. 
Rzym bez dyktatury Cezara nie potrzebuje juz igrzysk. 

Po wybiciu sie na niepodleglosc w 1989 r. w socjologii
spolecznej dzieja sie cuda i plecakowe chodzenie poczyna zanikac.



Zanika tez odrebnosc kultury studenckiej. Pomimo to pielegnuje sie
z luboscia pamiatkowe mity turystycznosci i studenckosci, pa-
miatkowe imprezy, muzealne obyczaje, nazwy i symbole, choc to juz
tylko etnologia i nekrofilia. 
Jednak mumia Nieboszczka Yapa ma sie swietnie, bo od lat
podtrzymywana jest przez elektrowstrzasy, decybele i reanimowana
przez reklame.  
Na huk z gigantofonów mumia opuszcza szczeke 
i skrzeczy: aaaaaa,  na b∏ysk dyskotecznych ju-piterów
powiekami mruga, na tele-bimie dlonià rusza a w
internecie kiwa proteza nogi. 
Corocznie przybywaja zlozyc hold cielcowi tuziny podmiotow wyko-
nawczych i setki wesolych licealistow i harcerzów, troche studentow,
gromadka nostalgicznie nawiedzonej starej wiary z potomstwem 
i reumatyzmem, zaproszone VIP-y, no i obowiazkowo t e l e w i z j a . 

Telewizja jest zawsze wtedy gdy krecic nie warto, a ewakuuje sie
pospiesznie gdy juz warto. 



Oficjalne VIP-y nadlatuja w krotkich spodenkach, kochaja
mlodziez i pryskaja chylkiem zaraz po swoim zagajeniu, jak tylko
najpredzej potrafia. 

Wiara stara sie stara — napotkac w tlumie inne znajome Wiary
i lyknac cos na wspomnien wzmocnienie. 

Studenci sa ewenementem a jako zanikajacy segment widowni sa
obiektem podziwu i zazdrosci letnich i nieletnich. 

Nieletnie dzieci gibaja sie mozliwie szeroko przy kazdej melodii,
gadaja, krzycza i ciesza jak dzieci. Jakos znosza oni tortury oslepia-
jacych jupiterow, i ogluszajacych, wgniatajacych zebra gigantofo-
now. Ich wiek niech nie myli, to mlodzi-starzy weterani z otepialym
sluchem po decybelach z walkmanow, dyskotek i koncertow z bari-
erkami. Niewiedziec po co, zwozi sie im te slynne yapowe laweczki
bo i tak wola poskakiwac.

No a podmioty wykonawcze rejestruja sie w recepcji, otwieraja



wielkie czarne pudla, stressuja sie do wystepu, wystepuja, bisuja, zamy-
kaja wielkie czarne pudla i pospiesznie ewakuuja z posesji. Niektorzy
przed ewakuacja jeszcze udzielà telewizorowi i zapromuja krazek —
najnowszy. 
W garderobie atmosfera jest powazna i profesjonalna a o jakims
tam glupim pospiewywaniu z pospolstwem na zapleczu mowy byc
nie moze. Z reszta pospolstwo i tak nie dostapi garderoby artystow
bo ochrona mundurowa nie przepusci a i noclegi sa w separacji. 
Pozatym wielogodzinnosc koncertow skutecznie eliminuje jakie-
kolwiek fizyczne mozliwosci poznania sie czlowieka z czlowiekiem
i ochote do zajec w podgruppach i zycia wogole. Jedyne zapami-
etane przezemnie objawy ludzkiej normalnosci to sporadyczne
szczatkowe wspolne spiewanie w damskim kiblu na zapleczu.
Smiesznym wydaje sie obecnie, ze onegdaj na Yape i podmioty i ki-
bice przyjezdzali by sie spotkac, usciskac, i razem pomuzykowac.
Nikt juz tego nie pragnie, ani uczestnicy ani kibice ani organizatorzy.
Supersprawna maszynka organizacyjna zalatwia wlasciwie wszyst-
ko oprocz tego wlasnie glownego niegdys Yapy sensu. Wspolne
noclegowanie poza miastem - niegdys druga Yapa,  gdzie rodzily



sie przyjaznie i konfigurowaly zespoly jest juz tylko historia. Gdy im-
preza toczyc sie zaczyna nikomu nie przychodzi juz na mysl nic po-
za dotrwaniem do konca. Poznonocne wycienczenie kibicow powo-
duje niejakie lysienie laweczek na w idowni juz w 2/3 koncertow. Do
konca dozywa zwykle polowa tych biedakow i circa 10 % podmio-
tow wykonawczych. W czasie finalowego niedzielnego polowa po-
blicznosci odsypia po domach. W chwili zakonczenia Yapy na wi-
downi jest jeszcze 1/10 zawodnikow. Oto imponujace skutki rozde-
cia programu, rok w rok to samo. Przy takim traktowaniu pub-
licznosci zimny wychów swiƒ to pieszczota. 

A co nasza mumia za dzwieki wydziela? 
Kryterium artystyczne piosenek to: sprawnosc estradowa
i umiejetnosc przebicia przez zgielk na widowni, glosnosc, silna per-
kusja, glosnosc oraz glosnosc. Kryterium to dyktuje wlasciwie
wszystko co sie tu dzieje: dobor i konfiguracje podmiotow wyko-
nawczych w koncercie, charakter i forme artystyczna piosenek, do-
bor instrumentow a i sposob zachowania na scenie. 
Utwory najwyrazniej produkuje sie — na imprezy. 



Ich wykonanie koniecznie ma postawic na nogi i poderwac do drga-
wek aplauzow i plasow. 
Maja zaistniec dla wzmacniaczy, jupiterow, megafonow i telewizji. Hit
taki jezdzi potem okragly rok z festiwalu na festiwal by w koncu zginac
w kurzawie zapomnienia replaced przez inne pliki w folderze prozno-
sci i prostactwa.
Te epigonalne choc poprawnie zaprogramowane produkcje, wyko-
nane czesto z duza kultura muzyczna, powoduja wzwody, zakolysy
i gibanie w rzedach na widowni, poczem zazwyczaj koncza swoj zy-
wot na najnowszym krazku zespolu skad nie odleca jednak do
ognisk, namiotow, i schronisk. 98,3% scenicznych fajerwerkow nie
nadaje sie do zabrania w podroz nawet karawanem.
Z pierwszych Yap zabieralo sie srednio ok. 20-tu nowych piosenek
spiewanych w drodze natychmiast, podawanych z reki do reki,
rozchwytywanych, i pamietanych do dzisiaj. Stanowilo to sens ist-
nienia imprezy. Nie tworzono hitów i natopów. Instrumentalizacje
nie potrzebowaly 12 -tu mikrofonow a perkusja nie rozwalala beben-
kow w uszach bo jej nie bylo a dzwiekowcy z ˚aka nie siwieli przed-
wczesnie za mlodu.



Piosenki rodzily sie z potrzeby muzykowania, z potrzeby oslo-
dzenia gorzkiej herbaty z dymem, zamkniecia znojnego dnia wedro-
wania cudownym marzeniem. Piosenki zyly dla radosci muzykan-
tow a nie dla estradowego “sukcesu”. 
No coz, i w tej dziedzinie powstawalo i wtedy sporo produkcji epi-
gonalnych, naiwnie turystycznych "przyrodoleczniczych" wrecz
szmirowatych. Spowodowalo to z czasem, ze piosenka turystyczna
zaczela byc kojarzona z infantylnoscia i nudziarstwem. Nisza maja-
ca niegdys istotne znaczenie w kulturze polskiej stala sie miejscem
spotkan pomyslow z dnia wczorajszego. Wartosciowi artysci zaczeli
takie imprezy omijac. 
Yapa zatrzymala sie na slepej bocznicy w ghetcie nudnej pie-
sni "turystycznej". Choc zdarzaja sie rzeczy wartosciowe i przebo-
jowe to gina one w bezmiarze nijakosci i sa marginesem, dla
ktorego ja jeszcze przychodze. Najwyrazniej dzisiaj serce bije
gdzies indziej i znaki naszego czasu znacza sie te˝ gdzies indziej. Od
lat nie slyszy sie na Yapie rzeczy artystycznie nosnych. W zastep-
stwie wchodza popluczyny pop oraz bezwartosciowe i upierdliwie
nudne turystyczne disco-polo. Koncerty od lat kleci sie z estradowo



podrasowanych nieswiezych juz zespolow, artystycznych trupow
ktorym pozwala sie grac koszmarnie dlugie bloki, rozdymajace kon-
certy poza granice absurdu.   
Na to wszystko brak kabaretu - rozczarowuje jednak najbardziej.
Msci sie to paskudnie, szczegolnie  w koncercie nocnym, ale pomi-
mo, ze organizatorzy dobrze o tym wiedza, jest tak od lat.
W ostatecznym efekcie mpreza supersprawna organizacyjnie, arty-
stycznie zchodzi do poziomu estradowki dla ziomow z miasta. Zcia-
gniete z okazji 30-stki estradowo zr´czne stare zespoly byly tylko,
westchnieniem w przeszlosc i wanialy naftalina.  Z reszta od lat brak
jest zaskoczen, brak nowosci i mamy pelna przewidywalnosc zda-
rzen a wiec  -   n u  d e. 
Trup jest trupem a migajace lumenami bez zwiazku z dzwiekiem
obrotowe inteligentne reflektory, dymy, lasery i gigabajty go nie
zmartwychwstana. Przy braku koncepcji artystycznej, zabawa swie-
cidelkami techniki niczego nie wnosi. Nie ozywia nudy tele-bimy
i szampany, kiedy konferansjer jest bezbarwny, kabaretowego roz-
smiechu brak, niezliczone piesni przetaczaja sie monotonnie, nie ma
zmiany napiec, nie czuje sie postepu akcji, wszystko obojetnieje,



dramaturgia koncertu dawno juz wziela plaszcz z szatnii a czas daw-
no przekroczyl wszelkie unijne normy wytrzymalosci widza. 
Mega bannery na scenie  majace byc scenografia wrecz rozwalaja
scenografie i co gorsze - swiatlografie widowiska. Skomplikowany
system swiatel nie ma czego oswietlac wiec swiatla odbijaja sie od
szklistych pofaldowanych cerat banneru w tle. Najlepsza imprezowa
sala w UE jest scenograficznie niezagospodarowana pomimo gigan-
tycznych wysilkow w jej adaptacji.

Gdy sila i ilosc uzytych srodkow wyrazu przekracza jakosc
samego zamyslu artystycznego, dzielo owszem glosno ryczy
ale juz nie spiewa. 

Pomieszanie wszystkiego ze wszystkim stwarza zgielk bitewny,
zmeczenie, stress i zacheca do szatni lecz mimo to osowiali ludzie
siedza i siedza w zaparte, ratujac sie rozmowami i jakos to sie toczy.
W nastepstwie szum na widowni napedza negatywna spirale de-
cybeli. Im glosniejsze rozmowy tym wyzej wajcha sterownika no
i mamy PRRZEglosnienie zamiast NAglosnienia. Zreszta



dzwiekowcy lubuja sie w decybelach i taranuja hukiem przy byle
okazji. Im glosniej tym bardziej trendy - Matrix Kurowice Disco. (sy-
tuacje dorzyna zbierana przez mikrofony perkusja). Tak jest od lat i po-
myslec, ze na 30-tej Yapie wszystko to dzialo sie w sali akustycznie ide-
alnej (idealnej dzieki adaptacji wlasnego pomyslu przez 
organizatorow). 
Jak co roku brodzilem po widowni wsrod huku, loskotu i kakofonii
efektow i gadalem a wlasciwie krzyczalem do siebie, ze jest to nie-
ludzkie. Horror jakiego nigdy bym nie przewidzial w najgorszych
snach, Megagozilla grozy - antyteza Yapy - sam antychryst - Jeêdêcy
Apokalipsy z Parz´czewa.
Tymczasem na zapleczu z dala od tej grozy w roznych dziuplach
mrowia sie organizatorzy bezblednie krecac cala machina imprezy
jak by ich kto tego na Harvardzie nauczyl. Szczegolnie rozÊmiesza-
ja mnie dziennikarze i realizatorzy z ˚aka. Oni po prostu bez
wzgledu na to co trafia robia znakomite dziennikarstwo radiowo
telewizyjne jak by byli w pracy u Murdocha. W ciagu ostatnich Yap
to oni zrobili najwieksze postepy i zycze im z calego serca obslugi
najwiekszych imprez z olimpiada w Pekinie wlacznie.



Perfekcyjna praca ogromnnej liczby organizatorow stwarza mozli-
wosc uczynienia imprezy niepowtarzalnej, cudownej z Marsa. Zlosli-
wosc przyrody jest jednak znaczna i splot opisanych wyzej najprzeró-
˝liwszych czynnikow czyni wysilek calej ekipy w sumie raczej 
chybionym. 
Najsilniejszym plusem sa sami unikalni w skali kraju organizatorzy,
ktorzy co rok staja na glowie i uszach. Studencki Klub Turystyczny
P¸azik — glowny Yapy poruszacz, jest w znakomitej kondycji orga-
nizacyjno-towarzysko-mentalnej, choc nie ma juz prawie nic wspol-
nego z turystyka. Nienajgorzej jest tez z SKPB i ˚akiem. 
Dziesiatki podobnych klubow zdechlo na transformacje ustrojowa
ale P¸azik przetrwal upadek turystyki plecakowej gdyz przeobrazil
sie w klub wodniacki. Mit o turystycznosci klubu przetrwal jednak i
PRL, i ZSRR, i Uklad Warszawski, i trzy pontyfikaty. 
I wlasnie ten mit Yapie gardziel zatyka i dusi. 

Nie wiadomo czego zyczyc organizatorom bo sytuacja yapowa
unormowala sie na tym poziomie od lat kilku a jedyne zmiany na



Yapie 30-tej to nowa sala, swietna akustyka, nagly skok audiencjii. Z
reszta wspomniane wczesniej zlosliwosci obiektywne jak np. nieko-
rzystne usuniecie dyktatury proletariatu czy zanik miesni w lydkach
u turystow nie sa wina organizatorow i raczej nie ustapia za naszej
kadencji. Glowni sprawcy ostatnich Yap na szczescie jeszcze dycha-
ja ale co bedzie kiedy beda mieli tego balaganu dosyc. Czy wyk-
luwaja sie nastepcy? 

Co z impreza do której tak sie przyzwyczailismy? 
Gdyby chodzilo o akademie z uczniowskimi wystepami w domu kul-
tury, swieto hufca lub wyborcza majowke Samoobrony to wszystko
jest super a nawet duper. Ale tu sie sprzedalo 1200 karnetow 
(sukces ! ) i to za PLN. Reklama szla okragly rok przez tysiace plaka-
tow, a potem prase, radio i inne skuteczne sposoby. To jest filmowa-
ne i puszczane w telewizorni i Sieci. Czy strona artystyczna
mogla by siegnac troche innego pu∏apu? 
No coz, czasy sie zmienily, postepujacy postep postepuje, i skoro nie
jest to juz i nie moze byc zjazdem muzykujacych przyjaciol to niech
bedzie to chociaz estradowa wspolczesna imprezza z zyciem



i przebiciem, artystycznie ciekawa. 
Kiedys przewodnia mysla koncepcji programowej koncertow byla
transpozycja szalenczego nastroju rajdu studenckiego, lub dogasaja-
cego ogniska, na jezyk imprezy estradowej. Ale by nasze ognisko
dogasalo dla poltoratysiacznej widowni to trzeba miec artystyczna
wizje totalnego uzycia srodkow wyrazu i nowoczesnych narze-
dzi poruszajacych caly ten ogromny balagan — koncert. Ukladamy
klocki kompozycji z architektury sali, ze scenografii, z dzwieku i ze
swiatla. Dobieramy artystycznie choc jakies zespoly, konferan-
sjerow, kabareciarzy. Dbamy tez o psychiczna wytrzymalosc odbior-
cow ustalajac scenariusz, ktory ma klarowna dramaturgie zdarzen,
kontrasty nastrojow, wymierne rozmiary czasowe oraz strukturalny
poczatek i koniec. Monotonie numerow muzycznych zaklocamy
plodozmianem i  kabareciarstwem. Oswietlenie cieple nastepuje po
zimnym, ciemne po jasnym, dynamiczne po statycznym. Glosno —
cicho, kameralnie — gremialnie, ciemno — jasno, zimno — cieplo,
statycznie — dynamicznie, wesolo — powaznie, wolno — predko.
Nie trwonimy efektow, oszczedzamy je na wlasciwe momenty i tyl-
ko z rzadka walimy z wielkich armat. 



Przypomnijmy sobie, ze "W samo poludnie" strzelania bylo prawie
nic a napiecie w zenicie — (porownaj ze spaghetti westernami nuza-
cymi pomimo ciaglej kanonady). 
Akcje naszego spektaklu tworza kontrasty dzwieku, oswietlenia
i ekspresji scenicznej aktorow. Powinny korespondowac ze soba
nawzajem a nie zagluszac.  Techniczne wodotryski moga troche po-
magac ale jesli nie beda sluzyc imprezie i wspoldzialac z reszta zda-
rzen to tez stana sie nudne natretne i meczace. 
No i leciutki niedosyt po zakonczeniu koncertu przy pelnej jeszcze
sali to gwarancja frekwencji na nastepny koncert i nastepna Yape. 

Taka jest wielebna teoria. Praktyka zazwyczaj rujnuje ten podreczni-
kowy porzadek ale tylko wtedy "gdy rozum spi". Tyle ze przy obecnym
postepujacym postepie nie ma juz czego rujnowac bo koncertow
nie komponuje sie juz swiadomie. Wszystko jest przypadkiem
ujetym w ramki kalendarzyka podmiotow wykonawczych i przypad-
kowego konferansjera z lapanki, ktory moze cos tam zrobi w antrak-
tach. (Ostatnimi laty jedynym ratunkiem jest tu chirurgia miekka ale
ona nie obsluzy przeciez wszystkich koncertow) Podmioty wykonu-



ja jak tylko dlugo zechca a reszta jakos sie toczy — najczesciej do
nikad. 

Brak Iskry Bozej w ogolnej i szczegolowej koncepcji artystycznej
mozna usprawiedliwic efektem cieplarnianym z ozonu, uzywaniem
pestycydow i dluga zima, ale nikt sie tym nie zaklopocze bo karne-
ty zeszly, organizatorzy maja sie dobrze a publicznosc mysli iz ina-
czej byc nie moze i guzik ja obchodzi moja polajanka, ktora wlasnie
czytasz. Ta czy inna dyskoteka w miescie, byle stare daly dwie dy-
chy na wjazd. 
Z drugiej strony - jest to ze szesc browarow ! 

A moze by jednak ujac caloÊç w caloÊç?
Mo˝e odwa˝yc sie by mieç koncept na koncept i skierowac ten
ogromny wysilek pracujacych przy Yapie kilkudziesieciu osob ku
swiadomie ustalonemu przez rezyserow Yapy marzeniom a nie sle-
pemu przypadkowi. 
Na ten przyklad rezyser koncertu musi nie bac sie byc artysta i po-
darowac innym czastke samego siebie, czyli swoja wizje za

Hej 
!



kazdym razem niepowtarzalnego zdarzenia zwanym Yapa.
Ale artysta moze byc tez serwisowiec, noclegowiec, zaopatrzenio-
wiec, ksiegowa, lowca sponsorow, scenograf, operator kamery, dzi-
ennikarz, sprawozdawca, dzwiekowiec, a i a nawet sam dyrektor
Yapy. Wszyscy oni moga byc w swoich dziedzinach niezwykli, twor-
czy i oryginalni. Ale musza sami z siebie tego chciec, sami miec wla-
sne pomysly i naprawde przezywac swoja prace. Beda tacy gdy
poczuja ze maja inicjatywe, sami cos wymyslaja a nie tylko slucha-
ja instrukcji. Tacy ludzie dokonuja rzeczy niemozliwych.  Historia
Yapy to historia zdarzen niemozliwych. Tylko wtedy wszystko na-
biera sensu gdy Yape robimy zeby miec radosc z jej robienia, i pa-
mietac to w zyciu na zawsze. 
Wzgledy organizacyjne zawsze powinny sluzyc przyjetej wizji
merytorycznej a nie odwrotnie. Sprawy naczel inej koncepcji arty-
stycznej imprezy, rezyserii koncertow, tworzenia nastroju, doboru
wykonawcow, wygody wykonawcow i kibicow, wygladu budynku,
wygladu korytarzy, sali, scenografii, oswietlenia i naglosnienia po-
winny byc nadrzedne. Wszystko inne powinno sluzyc realizacjii tych
nadrzednych zamierzen. 



Pies ma machac ogonem a nie ogon psem.
Co nam po bardzo solidnej doniczce, korzonkach i lodyzkach kiedy
kwiatek nie wyrasta? 
Wrocmy jeszcze do wyschnietych zrodel inspiracji.
Obecnym doswiadczonym i starannie po kursach organizatorom im-
prez turystycznych nie miesci sie, ze na rajdy studenckie dawniej
przychodzic mogly setki i tysiace plecakowcow i mimo to zabawa by-
la WLASNIE DLATEGO niesamowita. Ich tylko przerazaja te ILO-
SCI.  Uwiad i zanik turystyki plecakowej postepuje z roku na rok. Nic
wiec dziwnego, ze obecne inspiracje do Yapy pochodza juz raczej z
dyskotek i koncertow rockowych. Yapa nie kreuje juz SWOJEJ
WLASNEJ wizji imprezy inspirowanej przez zycie lecz nasladuje inne
imprezy, robi sie wiec wtórna i dostosowuje sie do gustu ludzi ktorzy
kupuja karnety. Zaczyna byc podobnie jak na estradach na
Piotrkowskiej czy na juwenaliach. Nastroj imprezy tworzony jest
przez publicznosc a ta przychodzi wlasnie z tamtad i nie oczekuje
wiec niczego innego. Po co wlasciwie na sile wciska sie tym nasto-
latkom mity i dupersznity o wspolnym ognisku kiedy w w realu jest
disco dla samotnego tlumu a nasi goscie to ochoczo kupuja. Przeciez



oni przychodza do nas zamiast pojsc do pubu. Ich guzik obchodza
yapowe praszczury. Tak, wiec nie sadze by nietaktem bylo aby w
trakcie koncertu roznosic po widowni piwo kufloweo z precelkami.

Kto uwierzy na trzezwego, ze hen kiedys w gorach rajdowe wariac-
two trwalo non-stop od rana do padniecia a po powrocie zachrypnie-
tego pociagu rozlewalo sie korowodami z pochodniami na ulice mia-
sta i tanczylo az do drzwi akademikow?

I tu zdradze po latach pouffnà, scislà i tajnà Yapy tajemnic´,
ktora jest kluczem do wszystkiego:
Yapy nie wymyslilem ani ja ani nikt  / wymyÊli∏a si´ sama.   /

Moja yapowa polajanke pozwole sobie uzupelnic mysla
profesora Leszka Kolakowskiego : 

Szczàtki umar∏ej wiary, mogà d∏ugo przetrwaç smierç 
tej wiary, nieÊwiadome w∏asnego pochodzenia.



Yapa przyjecha∏a do miasta ¸odzi rajdowym pociàgiem 

z bia∏ej Jury. 

Przysz∏a nad ranem ze z∏azu nocnego w lasach pod Koluszkami. 

Przyp∏yn´∏a z komarami, tratwà od Jezior Augustowskich. 

Przylecia∏a na bazunowym graniu, nocnym pospiesznym 

z Gdaƒska G∏ównego. 

Âpieszy∏a sie do nas auto-stopem, z gie∏dowa nowinà 

od Szklarskiej Por´by. 

Po nocach na dworcach, w pociàgach, stodo∏ach i namiotach sta∏a sie

tutaj, bo staç sie musia∏a. 

Yapa przysz∏a ze swiata, którego ju˝ nie ma.

HEMPEL WOJCIECH Lodz, Polska, paêdziernik 2005

hempel@tele2.pl


