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KC:  Panie Romanie, poszukuję dobrych książek o koniach i prawdę mówiąc nie jest tego specjalnie
wiele. Nie ukrywam, że liczę dzisiaj na Pana, może wyciągnie Pan coś z lamusa...

RP: Czyli mam robić za złotą rybkę spełniającą życzenia? Niech i tak będzie. 

KC: Pan jako miłośnik arabów ma zapewne z rybkami wiele wspólnego.

RP: Co na przykład? 

KC: Choćby szczupaczy profil.

RP: Proszę uprzejmie. Czy zna Pan książkę autorstwa Denne Bart Petitclerca „Sprawa honoru”?

KC: Przykro mi, ale nie miałem przyjemności. Może dlatego, że honor to dzisiaj takie niespecjalnie
modne słowo.

RP: Tu się zgodzę, nie znajdzie go Pan nawet w Wielkiej Encyklopedii. Wyobraża sobie Pan, nie ma
takiego hasła...

KC: Wyobrażam, bo skoro honoru nie ma już za grosz, to po co hasło? Ale wracajmy do książki.

RP: Otóż, powieść jest wstrząsająca i nadzwyczajna. Hodowca koni, starszy już wiekiem, uczy grupkę
dzieci jeździć konno, obcować z nimi i kochać te wspaniale stworzenia.

KC:  A przepraszam, co w tym takiego nadzwyczajnego? W naszych szkółkach i  klubach też da się
jeździć konno.

RP: Ale czy uczą rozumieć konie i je kochać? Przy tym zupełnie bezpłatnie, tak jak to robił ten stary
hodowca?

KC: I co mam Panu powiedzieć, że u nas w dalszym ciągu zbyt często porozumienie osiąga się przy
pomocy bata i ostróg, i że to jest polska sztuka kochania koni?

RP: W pewnym krytycznym momencie, tylko te dzieci mu pomagają.
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KC: Spłacając w ten sposób dług.

RP: Widzi Pan, to nie jest takie proste. Nie potrafię tego Panu opisać, to trzeba samemu przeczytać. To
jest powieść nie tylko o szlachetności, ale także o brutalności, tak często dziś niestety spotykanej.

KC: Nie tylko w USA.

RP:  Wiem, tylko że u nas o walce honoru z brutalnością nie pisze się książek. Inną pozycją, która
wywarła na mnie ogromne wrażenie jest „Fuks na torze” autorstwa Rumera Doddena. Niech Pan sobie
wyobrazi, że nowobogacki milioner mieszkający w Indiach zakupuje w Anglii pięknego folbluta, który
nie chce biegać. Biznesmen wierzy, że doprowadzi konia do formy i wygra nim największą nagrodę, co
nobilituje go, jako właściciela.

KC:  Niestety,  tam  mogą  sobie  kupować  wyścigowe  konie,  bo  mają  gdzie  się  ścigać,  a  u  nas..?
Domyślam się, że ów biznesmen, a raczej, że ten koń wygrywa, bo Pan lubi czytać książki, które dobrze
się kończą?

RP: Ma Pan rację, ale dużo ciekawsze są przygody, które prowadzą do zdobycia głównej nagrody.

KC: Nie wątpię, tyle że jakoś niespecjalnie lubię czytać o nowobogackich.

RP: Ale to jest książka o koniu, a nie o jego właścicielu. Wierzchowca trenuje Anglik, „trędowaty”, bo
ożeniony z anglo-chinduską. Z tego też powodu nie może wziąć udziału w uroczystym bankiecie, na
którym zbiera się cała śmietanka Indii.

KC: Niestety, życie nie zawsze jest piękne.

RP:  Za to książka kończy się piękną sceną.  Na bankiet, na którym mają być podawane najbardziej
wykwintne potrawy świata,  jest  zaproszony również lekarz weterynarii  opiekujący się wyścigowymi
końmi. Ale on nie pojawia się na tej wspaniałej imprezie.

KC: Dlaczego? Zachorował któryś z koni?

RP:  Otóż  nie.  Lekarz  woli  świętować  zwycięstwo  w  towarzystwie  przyjaciela,  którym  jest  ów
"trędowaty” trener. Żeby Pan wiedział jak ja tęsknię za taką męską przyjaźnią!

KC:  Coś w tym jest,  dzisiaj  o  takiej  przyjaźni  można tylko  pomarzyć  lub poczytać  i  to  w dawno
napisanych książkach.

RP: Niestety teraz liczy się tylko zysk, dobrze ubity interes, czy załatwienie intratnej fuchy.

KC: Święte słowa, a prawdziwą męską przyjaźń spotkać można już tylko na paradzie równości. Chociaż
nie wiem, czy dokładnie o to Panu chodziło...
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