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KONIE I LUDZIE

RP: Panie Krzysztofie, mam wspa-
niałą wiadomość, którą przed chwilą 
usłyszałem w radiu. Unia wydała nowe 
przepisy transportu zwierząt. Wreszcie!

KC: Prawdę mówiąc nie bardzo ro-
zumiem pana radość, bo przecież polskie 
władze hodowlane już od dłuższego czasu 
twierdzą, że nasze zwierzęta są transpor-
towane w luksusowych warunkach. Ba, 
prezes jednego z „końskich związków” pi-
sał o tym tak, iż nabrałem przekonania, że 
nasze konie podróżują w lepszych warun-
kach niż ludzie.

RP: I pewnie miał rację, bo w Pol-
sce zwierzęta transportowane są właśnie
w takich „luksusowych” warunkach. Ale 
ja się cieszę, że w innych krajach Euro-
py będą teraz inaczej wozić zwierzęta. Bo 
tam one nie miały takich „luksusów” jak 
w Polsce.  

KC: Jeśli tak, to jest rzeczywiście do-
bra wiadomość.

RP: W połowie tylko, niestety. Bo 
kto będzie egzekwował te warunki? Ci 
co kontrolują, to też ludzie, z ludzkimi 
słabościami. Oni też chcą żyć w luksu-
sowych warunkach, a pensja nie zawsze 
im na to pozwala. 

KC: Tego akurat bym się nie oba-
wiał. Minister Ziobro prowadzi nagonkę 
na wszystkich cwaniaków, a do tego deu-
bekizacja, lustracja... Kontrolerzy będą te-
raz nieskazitelnie uczciwi.

RP: To mnie pan pocieszył. Bo wa-
runki transportu to jest bardzo ważna 

rzecz. Prawie każde zwierzę kończy swój 
żywot w rzeźni. Chodzi tylko o to żeby 
zajechało do niej w znośnych warunkach, 
już nawet nie w takich „luksusowych” jak 
to się odbywa w Polsce. 

KC: W Polsce jeżdżą w „luksuso-
wych”, bo przecież Polacy bardzo kochają 
konie… No, to wymieniliśmy opinie, na-
pisaliśmy kawałek poprawnego politycz-
nie tekstu, z małym prztyczkiem w po-
staci cudzysłowu i chwatit. Tylko wie pan 
co, mam kaca…

RP: A to czemu?

KC: Bo obaj wiemy, że to totalne 
bzdury, a konie transportowane są u nas 
w warunkach skandalicznych.

RP: Pan prezes twierdzi, że te warun-
ki są u nas wręcz wspaniałe.

KC: Wiem, nie raz czytałem. Ale 
pan prezes zdaje się nigdy nie był na koń-
skim targu. Ja byłem na nie jednym i po-
wiem panu, że już za sam załadunek koni 
na samochód, powinno się co niektórych 
pozamykać do puszki.

RP: Niby za co?

KC: Za znęcanie się nad zwierzę-
tami.

RP: Dziś człowiek człowiekowi wil-
kiem, a będzie się martwił o zwierzęta. 
Znieczulica straszna na całym świecie, 
ciągle słyszy się o jakichś okropnościach. 
Zanim nastąpi koniec świata ludzie sami 
się wymordują.

KC: Ludzi mi nie szkoda, bo mają 
prawo wyboru, zwierzęta nie. Panie Ro-
manie, jak to jest… Mienimy się być na-
rodem kochającym konie, mającym do 
tych zwierząt szczególny stosunek, uwa-
żamy się za wielkich hodowców i miłoś-
ników. Pozujemy na potomków najlepszej 
jazdy świata.

RP: To wszystko prawda, i co?

KC: I hodujemy konie na rzeź. Nie 
wstyd panu za nas? Bo mnie wstyd, że na-
ród z tak wspaniałymi tradycjami hipicz-
nymi, naród który wydał Sanguszków, 
Kossaków Rzewuskiego, Gutowskiego  
postrzegany jest w Europie, jako dostar-
czyciel końskiego mięsa.     

RP: Wytoczył pan ogromne działa, 
a sprawa nie jest taka jednowymiarowa. Na 
wsi ciągle jest biednie, niektórym rolnikom 
sprzedany koń ratuje domowy budżet.

KC: To rozumiem i nie chodzi mi
o tych uboższych ludzi, którzy wyhodują 
konika czy dwa. Mam na myśli te wiel-
kie, zamożne stajnie, w których trzyma 
się po kilkanaście klaczy, po to żeby ro-
bić biznes. 

RP: I cóż ja mam panu odpowie-
dzieć. Moim zdaniem jest to kwestia 
wrażliwości.

KC: A wie pan, że to pojęcie ma dwa 
bieguny. Jest wrażliwość i wrażliwość 
młota pneumatycznego. 

RP: Tylko niech mnie pan nie pyta, 
która dzisiaj przeważa…  
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