GMINA CZARNA WODA

MIEJSCA NIEZWYKÅ•E. Nie zwiedzaj samojeden starych mÅ‚ynÃ³w!!
czwartek, 26 maj 2016

Taka gra, dzisiaj. Stary, kociewski mÅ‚yn. MieszkajÄ…ca obok pani MaÅ‚gorzata mÃ³wi, Å¼e kÅ‚Ã³dka jest zamkniÄ™ta na nib
wiÄ™c moÅ¼na sobie odhaczyÄ‡ i wejÅ›Ä‡. Po czym prawdopodobnie siada na Å‚aweczce przed swoim domem, a ja wchodzÄ
do Å›rodka. I rozpoczyna siÄ™ kilkupoziomowa gra!

Na parterze mnÃ³stwo urzÄ…dzeÅ„, ktÃ³re niewiele mi mÃ³wiÄ…, jeÅ›li chodzi o ich byÅ‚Ä… funkcjÄ™, ale z zapaÅ‚em je foto
Poziom pierwszy (level 1) gry zaliczony. Wspinam siÄ™ po stromych, drewnianych schodach na pierwsze piÄ™tro. Tu
jeszcze ciekawiej - koÅ‚a, kÃ³Å‚ka, pasy transmisyjne - bÄ™dzie prawie industrialny fotoreportaÅ¼yk. WyobraÅ¼am sobie,
jak kociewscy niewolnicy (cokolwiek to oznacza) mÄ™czyli siÄ™ tutaj, Å¼eby wyprodukowaÄ‡ porzÄ…dny chleb. Poziom drug
(level 2) gry zaliczony! Sprawnie jak Jason Bourne wspinam siÄ™ na przedostatnie piÄ™tro. Tu pomieszczenie jest zdaje siÄ™
mniejsze. Stoi jakaÅ› maszyna o nieznanym mi przeznaczeniu. Z boku niÅ¼ej na dÅ‚ugich szynach znÃ³w Å¼elazne
kÃ³Å‚ka i kÃ³Å‚eczka, a na nich takÅ¼e pasy transmisyjne. Ile tu z ludzkich grzbietÃ³w polaÅ‚o siÄ™ potu! Poziom trzeci (level
3) gry zaliczony, a nastÄ™pnie czwarty (level 4)! SchodzÄ…c robiÄ™ jeszcze zdjÄ™cia dÅ‚ugim, parcianym workom oraz detal
np. rozmaitym drewnianym klapkom w drewnianych pojemnikach. I juÅ¼ jestem na parterze - gra zwyciÄ™sko zaliczona!!
Jeszcze tylko zerknÄ™ na zagracone spore pomieszczenie z boku, chyba kiedyÅ› magazynowe. TrochÄ™ odetchnÄ™, no i
moÅ¼e znajdÄ™ tu jakieÅ› cenne papierzyska. IdÄ™ Å›miaÅ‚o wÅ›rÃ³d przerÃ³Å¼nych klamotÃ³w. Ze 30 krokÃ³w w rogu po le
stronie widaÄ‡ czarnÄ… dziurÄ™ piwnicy - tam oberwaÅ‚a siÄ™ podÅ‚oga z przegniÅ‚ej pilÅ›ni i nagle... trach! Pod nogami! Ni
zauwaÅ¼yÅ‚em, Å¼e teÅ¼ pilÅ›Å„! LecÄ™ w dÃ³Å‚. Instynktownie rozkÅ‚adam ramiona, ciaÅ‚o przeginam w lewo, aparat,
wypuszczony z dÅ‚oni, lÄ…duje ze 2 metry na zdrowych deskach, skÄ…d nieopatrznie zszedÅ‚em na podÅ‚ogÄ™ z takich sam
pÅ‚yt pilÅ›niowych, jak tych fragmentarycznych juÅ¼ tylko w tamtym rogu. Przez dÅ‚uÅ¼szÄ… chwilÄ™ trwam absolutnie
nieruchomo - pÃ³Å‚ juÅ¼ w zionÄ…cej czerni pode mnÄ…, a pÃ³Å‚ jeszcze w jednak niedokoÅ„czonej grze na poziomie, choler
prawie zerowym (level 0). Tego poziomu nie przewidziaÅ‚em! Panuje jakiÅ› taki stan zawieszenia - w przenoÅ›ni i dosÅ‚ownie
- Å¼e nie Å›miem siÄ™ nawet baÄ‡. - PrzegraÅ‚eÅ›! - burczy coÅ› nieludzko z grubej belki podpierajÄ…cej czÄ™Å›Ä‡ pierwsz
Abe Kobo - Kobieta z wydm? Znacie to? JeÅ¼eli w tej powieÅ›ci facet wpadÅ‚ do leja na wydmach, to czemu nie moÅ¼e
siÄ™ zdarzyÄ‡, Å¼e ja wpadam do piwnicy o nie wiadomo jakiej gÅ‚Ä™bokoÅ›ci w starym, kociewskim mÅ‚ynie?! Wreszcie
bardzo delikatnie prÃ³bujÄ™ trochÄ™ wysunÄ…Ä‡ ciaÅ‚o z czerni pode mnÄ…, a po chwili centymetr po centymetrze wczoÅ‚g
jeszcze caÅ‚Ä… czÄ™Å›Ä‡ pilÅ›niowej pÅ‚yty, nie wierzÄ…c, Å¼e utrzyma moje ciaÅ‚o. Czytam ksiÄ…Å¼ki Roberta Ludluma
w takich sytuacjach zachowaÄ‡ - trzeba jak najbardziej rozpÅ‚aszczyÄ‡ ciaÅ‚o, Å¼eby nacisk rozkÅ‚adaÅ‚ siÄ™ jak najszerzej
PeÅ‚znÄ™ centymetr za centymetrem sÅ‚yszÄ…c niepokojÄ…ce odgÅ‚osy pilÅ›ni i jakiÅ› narastajÄ…cy pisk z czarnej dziury. W
mozolnie i zawziÄ™cie samojeden w tym przeklÄ™tym budynku, wiedzÄ…c doskonale, Å¼e na nic woÅ‚anie o ratunek, bo i tak
nikt z zewnÄ…trz nie usÅ‚yszy. Wreszcie Å‚apiÄ™ palcami twardy dechy jak rozbitek lÄ…d i powoli, juÅ¼ pewnie na nim stajÄ™
Poziomo zero (level 0) gry pokonany!! BiorÄ™ aparat i z zemsty robiÄ™ dziurze zdjÄ™cie w trybie auto - niestety, error, szlag!
Aparat siÄ™ uszkodziÅ‚. Ale dziura doÅ›Ä‡ dobrze wychodzi w trybie manualnym (patrz - zdjÄ™cie trzecie od koÅ„ca). Pani
MaÅ‚gosia siedzi na Å‚aweczce przed swoim domem obok mÅ‚yna i pali papierosa. - Å•adne widoki, prawda? - stwierdza i
zarazem pyta. - Tak, niesamowite - odpowiadam. - Tylko w tym bodajÅ¼e magazynie nie za bardzo... - Och,
zapomniaÅ‚am panu powiedzieÄ‡, Å¼e tam podÅ‚oga wali siÄ™ z wilgoci. No i w piwnicach roi siÄ™ od szczurÃ³w. Fe!
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