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Człowiek, który zjadł sam siebie 

 

 Moim zdaniem już dawno powinno się zamknąć tego cholernego mistrza w jakiejś izolatce, żeby 

uchornić zdrowe społeczeństwo. Ale mnie nikt nigdy nie pyta o zdanie. To przecież normalne, że ci 

najmądrzejsi liżą piach z butów skończonych szaleńców. Tak już być musi, bo inaczej świat stałby się 

miejscem gdzie króluje miłość, a nie poszczególne części ciała takie jak mózg, serce, penis. Kult uczuć to 

sprawa przestrzała, dzisiaj najważniejszą rzeczą jaką chcecmy czcić jest świątynia naszego ciała. Ale ja nic 

nie mówię, nikt mnie nie pyta.  

 Jako służąca wielkiego mistrza, pamiętam bardzo dobrze każdą ranę na jego ciele. Prawy policzek 

miał rozszarpany, zupełnie jakby rzuciło się na niego dzikie zwierzę. Jego ręce zdobiły niezbyt głębokie 

rany, natomiast na prawej łydce widniała niemalże wielka dziura, która potwornie śmierdziała podczas 

upałów. Pod tym wielkim skupiskiem ropy, wyschniętej krwi, poszarpanych tkanek krył się niezwykle 

przystojny mężczyzna w średnim wieku. Miał surowe rsysy twarz, jakby Bóg naprętce szkicował jego 

twarz, w taki sposób, że zdawało się jakby te jego lazuowe oczy nie kryły żadnej tajenicy, oprócz okropnej 

prawdy która wyszła na jaw. Ale to tylko moje wrażenie.  

 Kim był mistrz? Wielu próbowało się tego dowiedzieć. Ja tylko czasem zastanawiam się nad tym 

cichutko. Czy to samobójstwo umierać z miłości do samego siebie?  

 Wszystko zaczęło się odkąd mistrz wystąpił w telewizji. Taki był przekonujący w tym szklanym 

ekranie, pokazywał poranione ręce, odgryziony policzek, podwijał nogawkę by pokazać gnijące mięso 

wysuszone z krwi. Wielki mistrz egoistycznego masochizmu zdradza tajniki nieśmiertelności. Istna 

głupota!  

 O jak szkoda mi tej biednej rudej dziennikarki, której przypdało w udziale to szaleństwo. Przyszła 

na wywiad radosna i pełna życia, a wyszła zmięta jak beznadziejny wiersz w koszu na śmieci artysty. 

Bradzo dobrze widziałam to w telewizji, jak ta ruda napinała cienką siatkę sktóry rozepchanej botoksem, 

żeby nie widać było na jej ślicznej twarzy obrzydzenia i pogardy. Biedna, próbowała udawać że jej 

rozmówca to człowiek zupełnie zrównoważony. W dodatku kuliła się z zimna. Kiedy mistrz mówił, 

wszyscy ludzie w studiu nagraniowym otwierali okna...nie po to żeby wyskoczyć, co za głupota, żeby 

skakać  na bruk i psuć innym dzień swoją rozwaloną czaszką. Otwierali te okna bo po prostu strasznie 

jechało tam zgnilizną mistrza. Ten wywiad to był koszmar. Ale ja już nic nie mówię. 

 Teraz powiem coś o samym mistrzu. Mówił niskim głębokim głosem, siedział wyprostowany 



jakby połknął kij od szczotki, a ręce trzymał na kolanach.  

-Właściwie, proszę pani jestem jedynym właściwym Jezusem. Ja też jestem w stanie oddać życie za swoją 

sprawę, tylko że ja dążę do nieśmiertelności, a nie do śmierci, po której nie ma już nic. Moja filozofia 

polega na całkowitym skupieniu się na samym sobie. Jako nowa rasa lepszego człowiek, stałem się 

wieczym bytem, ponieważ sam sobie nadaję istnienie. Nie wierzę w taki banał jak dusza. Jestem 

jednostką, która nie może zatracić swojego ''ja'', dlatego aby zachować siebie, muszę przełamać to 

sacrum i stać się samowystarczalny. Jestem wężem który połyk swój wsłasny ogon. Moje ciało nie jest mi 

obce, znam wszystkie swoje tajemnice, przez co mogę władać nad sobą. Zjadając siebie, przełamuję 

blokady społeczne, psychiczne, moralne, religijne, i bilogiczne. Czuję się tak potężny, że mógłbym zostać 

władcą całego świata.  

-Czy pan się czymś doprawia?- zapytała ruda.  

-Chciałbym odpowiedzieć pani jakąś elokwentną i inteligentą ripostą, ale niestety nie uda mi się takowej 

wymyślić naprędce. W każdym razie moja intencja była taka, aby poczuła się pani głupia i upokorzona. 

Może się pani tak czuć od teraz.  

 Po wyemitowaniu wywiadu, rozpętała się prawdziwa burza. Mistrz znalazł wielu naśladowców, 

szczegónie wśród młodych. Biedne dzieciaczki, nie znały umiaru... Nagle mistrz stał się psychopatycznym 

mordercą i geniuszem naraz. Prawdziwy idol i bożyszcze. Ale nie lubię o tym mówić, zresztą nikt mnie o 

to nie zapytał.  

 Znalazłam go pewnego czerwcowego poranka. Jak zwykle przyniosłam mu świeże bandaże, leki i 

przepszyne śniadanie w postaci wykwintnej jajecznicy, której niestety nikt nie zjadł z powodu 

zamieszania. Gdy weszłam do pokoju od razu uderzył mnie okropny smród, tysiąć razy gorszy niż 

zazwyczaj. Śmierdziało jak kupa gówna i tyle. Ten odór zamroczył mnie tak bardzo, że prawie straciłam 

równowagę. Odłożyłam tackę ze śniadaniem na ziemię i poszłam otworzyć okono. Wyjrzałam przez nie i 

pomyślałam o to by przez nie wyjść. Czy tak nie byłoby łatwiej? Zostać własym władcą, być 

nieskończonym. Nie jestem taka głupia, wiedziałam już co się stało. Odwróciłam się z oczami pełnymi łez. 

Mój mistrz leżał na łóżku. Jego twarz była sinożółta, z policzka wychylały się kości po których łaziły 

muchy. Usta o oraz cały korupus umazany miał krwią, która zdążyła już trochę zaschnąć. Z prwej nogi 

zostały zaledwie mięśnie i kości. Ze strachu przed nadchodzącym końcem, oddał mocz na swoje spanie. 

  Policja nie chciała uwierzyć, że sam zgotował sobie taki los. Wykrwawiał się przez wiele godzin, 

żeby w końcu zachłysnąć się wsłasną krwią. Potężny mistrz, geniusz i filozof-umarł obrzydliwy, samotny, 

przerażony i śmiertelnie zakochany w samym sobie nieodwzajemnioną miłością. Wielka tajemnica 

istnienia, jest taka że jesteśmy niczym więcej jak popiołem- zwykł mi powtarzać. Nieśmiertelny człowiek 

zginął na wieki, bowiem istniał tylko dla siebie. Wszechmocny król, nowy Jezus, umarł śmiercią 

męczeńską, ochydnie rozszarpany i oszpecony. Ale on nie zmartwychwstanie. Zabił sam siebie, zanim 

świat zdążył go zabić. Biedny człowiek, może lepiej gdyby rzeczywiście nie miał duszy. Ale i tak nikt o nim 

nie usłyszy, bo też nikt mnie nie pyta.  


