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Piotr Błażejewski Ic 

Zegarmistrz 

 

Miasteczko Lighton, położone w południowej Anglii, było skupiskiem wybitnych                    

wynalazców. Dziewiętnastowieczna mieścina sprawiała wrażenie jednolitego ciała                         

–  wszystko połączone w niej było miedzianymi rurami i kablami, a ulice tętniły życiem, jak 

nigdzie indziej w Wielkiej Brytanii. W centrum, na rynku, znajdował się ratusz, a na nim 

wielka wieża zegarowa. Tarcza gigantycznego urządzenia wskazującego czas składała się  

z wielu złotych elementów oraz pozłacanych ozdobnych wzorów, co czyniło z neogotyckiej 

budowli idealnie skomponowaną całość. Swego czasu po okolicy krążyła legenda, iż punktu-

alności wskazówek zegara pilnował przerażający, szkaradny bazyliszek o szmaragdowo  

– zielonych oczach i białych jak śnieg łuskach. Drugą najsławniejszą budowlą w mieście była 

katedra świętego Jana Zegarmistrza. Jej niesamowite stożkowate wieżyczki, górujące nad 

innymi budynkami, sprawiały wrażenie, jakby niemal dotykały chmur.  

W dzielnicy rybackiej mieścił się mały zakład zegarmistrzowski prowadzony                     

przez czterdziestoletniego Oracio Revecka. Mężczyzna nauczył się swojego fachu od ojca, 

który zmarł na cholerę tuż po swoich dwudziestych piątych urodzinach. Młody Reveck nie 

mógł pogodzić się ze śmiercią ojca, póki nie spotkał swojej przyszłej żony, Laris.                                 

Zegarmistrz, aby utrzymać rodzinę, na nowo otworzył odziedziczony interes. Po dwóch latach 

małżeństwa kobieta urodziła bliźnięta: Dianę i Raphaela. Ich życie sprawiało wrażenie                   

nienagannego – wszystko układało się jak w bajce, której zakończenie brzmi:                                        

żyli długo i szczęśliwie. 

Niestety, wszystko zmieniło się, gdy Oracio wpadł na trop przełomowego odkrycia  

– zegara pozwalającego panować nad czasem. Po wielu miesiącach żmudnych prac                             

i eksperymentów udało mu się. Potrafił cofnąć czas o kilka sekund. Taka moc mogła                  

zapewnić mu władzę nad całą Anglią, a nawet nad światem!  

Zegarmistrz nie zdradził swojej tajemnicy rodzinie, która z dnia na dzień martwiła                 

się o niego coraz bardziej. Wynalazca właściwie nie sypiał, całe dnie i noce spędzał                        

w warsztacie pod zakładem, stał się wrogi i zimny wobec bliskich. Pewnego dnia Raphael, 

zaciekawiony badaniami, postanowił sprawdzić, nad czym tak nieustannie pracuje ojciec. 

Oracio oburzył się na widok syna, który próbował podejrzeć jego wynalazek i, ogarnięty sza-

lonym gniewem, uderzył go w twarz. Laris, słysząc hałasy dochodzące z pracowni, postawiła 

sprawdzić, co się stało. Ten widok złamał jej serce: na podłodze leżał zapłakany chłopiec,  

a nad nim stał wściekły ojciec. Kobieta bezzwłocznie wyprowadziła się od Oracia, zostawia-

jąc go samego. Chciała dać mu jeszcze jedną szansę, jednak on z niej nie skorzystał. Rodzina 

się rozpadła. 

Oracio nie odstąpił od swojego projektu. Podobno czynił postępy, wierząc, że podróże 

w czasie to dziedzina, którą może objąć wreszcie ludzki umysł.  

Jednak w końcu słuch o nim zaginął. Pewnego dnia jego żona weszła do ich dawnego 

domu i zobaczyła na biurku notatnik, pełen obliczeń, wykresów i różnych gryzmołów, naj-

prawdopodobniej projektów męża. Znalazła tam też kilka wpisów oznaczonych datą, przy-

pominających fragmenty pamiętnika. Zwróciła uwagę na ostatnią napisaną notatkę: „Mój wy-

nalazek pomoże mi teraz naprawić błędy, jakie popełniłem. Odzyskam rodzinę.”  
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Cóż, nie udało mu się to. Nigdy już nie wrócił z podróży, w jaką się udał.                                    

Laris czekała… jakiś czas, oglądając się wstecz. Potem zwróciła się ku teraźniejszości z na-

dzieją, że Oracio został ukarany za swą pychę. Gdzieś, kiedyś, przez kogoś… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


