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Am scris nu de mult că în Uniunea Europeană, spre care tindem, atenţia ce
se acordă animalelor este chiar mai mare decât pentru muritorii de rând. Pentru
exemplificare am expus regulamentul care trebuie aplicat "sacrificării" porcilor,
"pre limba noastră" tăierii porcilor. Groşteiul sau berbecul nu e permis să fie
chinuit şi stresat inainte de (şi în timp ce) casapul îi vâră cuţitul în gât. Noi am
recomanda să i-se şi cânte câte ceva, ca de exemplu "Nu te lăsa, nu te lăsa
generaţia mea!". Poate îi va fi mai uşor să plece în lumea cealaltă.
Britanicii au mers mai departe. Cunoaştem dragostea Britanicilor pentru
animale dar cel mai recent exemplu al autorităţilor e nu numai ridicol dar şi
grotesc. Anume, autorităţile au emis o circulară fermierilor britanici, care îngraşă
porci, că au la dispoziţie 90 zile pentru ca să cumpere porcilor jucării. Această
recomandare a venit din vârful Uniunii Europene şi, în curând, se va aplica în toate
ţările membre. Deci, fermierul care pentru porcul sau purcelul său nu cumpără o
păpuşă sau o mingiucă, va plăti o amendă de ordinul a 1500 dolari sau, dacă
refuză, va petrece trei luni după gratii. De ce această hotărâre ? Păi pentru simplul
motiv ca porcii să nu se plictisească în ... cocină, unde nu este televizor sau radio,
pentru ca ziua să le "treacă în distracţie şi petrecere". Şi cum britanicii sunt mari
amatori de fotbal (Anglia e şi patria acestui joc), unul din membrii
Departamentului pentru agricultură al guvernului a recomandat fermierilor să le
cumpere porcilor mingi de fotbal, care, totuşi, trebuie inlocuite din timp în timp
întrucât porcii nu folosesc numai capul şi picioarele ci şi dinţii !
Dacă în anul 2007, precum se prognozează şi ţara noastră va deveni membra
UE, iată un prilej să ne mai jucăm cu porcii când ne va cuprinde plictiseala. Căci,
fără glumă, când în ţările apusene şi civilizate se votează o lege, ea trebuie aplicată
întocmai, nu ca la noi unde orice minune ţine trei zile.
Deci aceia care se ocupă cu creşterea porcilor sau care au de gând să o facă
în perioada următoare, să pregătească de pe acuma jucăriile pentru "favoriţii" lor,

înainte de a le pună cuţitul la gât. Dacă noi suntem un popor blajin şi prietenos
desigur că vom proceda astfel, inainte de a vaccina porcii împotriva a tot felul de
boli. Dacă are păpuşă sau minge (în funcţie de sexul vitei), desigur că nu se va mai
îmbolnăvi de trichineloză, bubă neagră, şi tot felul de alte boli care bântuie în
aceste zile prin partea apuseană a României.

