
Dialogi na końskie nogi - Witraż
Roman Pankiewicz, Krzysztof Czarnota

Krzysztof Czarnota: Robi mi Pan ostatnio niezła reklamę.

Roman Pankiewicz: Z tonu im jak Pan to mówi, wnoszę, że raczej robię Panu koło pióra?

KC:  W rzeczy  samej.  Twierdzi  Pan.  że  na  Witrażu,  to  bym  nie  pojechał,  w  dodatku  i  przyczyn
obiektywnych nie mam szans udowodnić Panu, że byłoby inaczej.

RP:  Pewnie żeby Pan nie pojechał. Ten koń przeżył słynny nalot dywanowy Drezna. To był psychol
i takich było szereg jego dzieci.

KC:  Tu Pana zajdę z mańki: Poza granicami mówi się o polskich arabach, że mają marną psychikę,
dlaczego hodujemy psychole?

RP:  To nie jest tak, konie są różne, bardzo zbliżony do Witraża rodowodowo Wielki Szlem był jak
dziecko.

KC:  Trata tata...  A może jest tak, że od czasów drugiej wojny światowej hodujemy nie konie tylko
opakowania..?

RP: Co Pan przez to rozumie?

KC:  Ano to, że głównym, a ostatnio jedynym Bogiem polskich hodowców jest uroda konia. I na jej
ołtarzu składamy dzielność arabów, ich zdrowie, dobry charakter, odporność psychiczną itd. Hodujemy
głównie po to, żeby zaprezentować nasze konie na konkursie piękności, gdzie tak naprawdę nie liczy się
koń tylko. ładne opakowanie.

RP: I Panu to ładne opakowanie, czyli ten piękny koń przeszkadza?

KC: Broń Boże. Tylko to jest trochę tak, jakby to czy wino jest dobre oceniał Pan nie po jego smaku,
tylko po ładnej butelce. Piękno zewnętrzne araba jest ważne, ale równie ważne są jego zalety jako konia.
A więc  dzielność,  odporność  na  stres,  przyjazny  stosunek  do  człowieka  i  chęć  współpracy,  dobry
charakter, zdrowie, twardość, inteligencja...

RP: Może i ma Pan rację, tylko komu to dzisiaj potrzebne? Współcześni ludzie są tak leniwi, że wolą
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siedzieć przed telewizorem niż na koniu.

KC:  Zależy gdzie. W Stanach, pod siodłem chodzi osiemdziesiąt procent populacji arabów w Polsce
może osiem. Chociaż na pocieszenie powiem, że liczba dosiadających araby rośnie u nas i to w bardzo
szybkim tempie. Muszę Pana posadzić na jakiegoś dobrego araba i to będzie kolejny świetny chwyt
marketingowy. Ludzie jakby to zobaczyli, natychmiast wskoczyliby na konie.

RP: Ha, ha, ha... Panie Krzysztofie ja mam 83 lata, dosiąść to ja się mogę do stolika w kawiarni, przy
którym będzie siedział Pan z uroczą białogłową. KC: Tak łatwo się nie poddam, jeździł Pan na Grandzie.
Ja mam w stajni pra pra wnuka Granda, zapewniam kapitalny pod siodłem. To jak umowa stoi?

RP: Przypomniał mi się taki kawał. Trzech facetów w różnym wieku znalazło się na bezludnej wyspie.
Patrzą, a na sąsiedniej wyspie przepiękne niewiasty. Dwudziestolatek rzuca się wpław, nie bacząc na
rekiny.  Czterdziestolatek  mówi  chwileczkę,  zbudujemy tratwę.  Na  to  sześćdziesięciolatek:  chłopaki
przecież stąd całkiem dobrze widać.

KC: Krótko mówiąc wróciliśmy do pokazów. Dobrze, a co Pan powie o tegorocznej Białce? Do tej pory
mówiono, że prywatni mogą dorównać państwowym na wyścigach, bo wyhodować konia użytkowego
jest łatwiej, ale pokazowo w życiu. Tymczasem młodzież prywatnej hodowli wygrała niemal połowę
klas.  RP:  Rzeczywiście  wydaje  się,  że  jeden  z  hodowców trafił  z  ogierem,  ale  jedna  jaskółka  nie
zwiastuje wiosny.

KC: Nie jedna, Tyle Pan opowiadał, że hodowla to taka wielka filozofia, a inny hodowca, którego konie
również odnoszą; sukcesy. twierdzi wręcz, że podszedł do sprawy. matematycznie. Popatrzył jaki ogier
na świecie daje najlepsze potomstwo. uznał, że z rachunku prawdopodobieństwa i u niego coś dobrego
się urodzi, ściągnął nasienie. I ma dobre konie. RP: W USA araby hodują nie milionerzy, ale miliarderzy,
którzy płacą miliony za ogiera. A wspaniałe konie rodzą im się bardzo rzadko, albo w ogóle. Czyżby
byli takimi analfabetami hodowlanymi?

KC: Sam się zastanawiam. A może my Polacy jesteśmy - jeśli idzie o araby -hodowlanymi geniuszami?

RP: Pozwoli Pan, że ja to między bajki włożę. Znam jednego geniusza hodowlanego, Federico Tessio.
On przez całe swoje życie wyhodował trzy wspaniałe  ogiery,  czemu ich nie  wyhodował dziesiątki?
A  Pan mówi,  że wystarczy kupić w miarę dobrą klacz,  dobrać nasienie  ogiera i  można championy
produkować seryjnie.

KC: Nic takiego nie mówię, zauważam jedynie, że kończy się monopol.

RP:  No to śmignij  Pan do monopolowego. Ja w ogóle nie piję,  ale jakoś musimy uczcić ten setny
numer...
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