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MANIFIESTO

Dzisiejszą demonstrację moglibyśmy urządzić nad grobami pełnymi szkieletów i wpół rozłożonych zwłok psów 
myśliwskich.

Albo wokół drzew, na których gałęziach wiszą charty ze zmiażdżonymi tchawicami.

Albo przed psimi budami, gdzie trudno odróżnić odchody od niedożywionych i zakażonych ciał, odór kału od 
smrodu powolnej i bolesnej śmierci.

Ale deprawacja myśliwych karmi się nie tylko brutalnością wobec psów:

Moglibyśmy stać u bram fermy fretek, które przecież tak samo jak psy odczuwają cierpienie, i tak samo jak psy 
są porzucane, gdy chorują

Albo towarzyszyć zwierzęciu na ostatnich metrach przerażenia i agonii, gdy jego ciało rozrywają kule, gdy 
łamią mu się skrzydła lub gdy upada z wycieńczenia, lub po prostu z uśmiechem czekać, aż skończy umierać.

Lub stać obok trumny myśliwego, rowerzysty lub turysty, który zginął z powodu rany postrzałowej, według 
prawa w wyniku wypadku. Ale pod tym wypadkiem kryje się żądza zabijania, którą bogaci myśliwi realizują 
opłacając testy psychotechniczne, których uczciwie nigdy by nie zaliczyli.

Moglibyśmy też milczeć i pokazać to, do czego nie potrzeba ani jednego słowa, by wywołać płacz. Wywołać 
wymioty. Wstrząsnąć tymi, którzy mogą mieć wpływ:

Otwarte rany na ciele, aby pozbyć się mikroczipów - dowodów zbrodni.

Płuca zalane wodą w wyniku utonięcia.

Gałki oczne pękające od ognia.

Uderzenia pocisków.

Złamane nogi i czaszki po upadku z klifu.

Masy skóry i zaschniętej krwi na asfalcie jako epilog porzuceń.

Fretki z metalowymi pierścieniami na gardłach, aby nie uszkodzić cennego futra.

Kuropatwy z obciętymi skrzydłami, aby uniemożliwić im latanie.

Sieroty i wdowy opłakujące kolejną ofiarę polowania. Czasami łzypłyną od rodziców, którzy już nimi nie są, 
ponieważ ich 4-letni syn został postrzelony podczas polowania.

Moglibyśmy nauczać o całym HORRORZE, na jaki skazane są niezliczone ofiary polowania. Moglibyśmy nauczać 
wszystkich tych, którzy odwracając się od tego, stają się wspólnikami. Wspólnikami tych, którzy są autorami 
tego HORRORU. Wspólnikami kłamców, którzy zaprzeczają temu HORROROWI. Ponieważ nie ma miejsca na 
niewiedzę. Jest tylko hipokryzja, tchórzostwo i chciwość.
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Kłamliwy głos myśliwego, mimo że umazanego krwią, jest kneblem w ustach większości polityków, którzy nie 
potrafią potępić ich okrucieństwa. Oto do czego prowadzi chciwość!

Groźby ze strony tej przemocowej grupy sprawiają, że politycy są przerażeni do tego stopnia, że sami biorą 
udział w tych przestępczych działaniach. Oto tchórzostwo!

Jednak przysięgają obywatelom, że są orędownikami Postępu, Równości i Sprawiedliwości. Oto hipokryzja!

Nie mamy nadziei na jakąkolwiek szczątkową moralność wśród myśliwych, ponieważ są to krwiożercze 
postacie, które noszą raka okrucieństwa zagnieżdżonego w swoich trzewiach.

To motłoch, który zabija zwierzęta dla hobby, dla rywalizacji, dla chorej dumy lub aby oszczędzić sobie 
wydatków. Twierdzą, że mogą strzelać legalnie – a już to robią poza prawem – także do wilków, niedźwiedzi, 
bocianów czy bezpańskich psów i kotów. Twierdzą, że mogą zabijać w parkach narodowych, że okrutne 
zabijanie ptaków jest dozwolone, że nie ma gatunków zagrożonych wyginięciem – a przecież przez nich tak 
się dzieje. Sprzeciwiają się zakazowi stosowania ołowiu lub zakazom wizyt w szkołach, gdzie wciąż próbują 
wpajać dzieciom, że odbieranie życia jest zabawą w dorosłość.

Demonstracje, które te złowrogie postacie przeprowadzają, aby pokazać się jako ofiary, przypominają łzy 
i podstępne argumenty recydywisty przed sędzią. I nigdy, NIGDY nie mają dość, bo ich przemoc jest jak 
narkotyk: za każdym razem potrzebują większych dawek i w krótszych odstępach czasu.

Jeśli pozwolono im zabić pięćdziesiąt gatunków, proszą o pięćset; jeśli pozwolą im strzelać i dźgać przez trzy 
miesiące, żądają przedłużenia do jedenastu; jeśli mają pozwolenie na polowanie przy trzydziestu centymetrach 
śniegu, twierdzą, że jest to możliwe przy jednym metrze.

Ale dlatego już nie mamy siły na łzy, nie mamy siły na mdłości w naszych żołądkach, ani nie mamy miejsca na 
więcej wściekłości w naszych pięściach.

Ponieważ mamy dość morderstw tego uzbrojonego tłumu, który zawsze ma miejsce na nowe zgony, 
żądamy, aby politycy natychmiast uchwalili prawo, aby położyć kres ich zbrodniom. A jeśli nie mają na tyle 
przyzwoitości, by to zrobić, będziemy nadal schodzić każdej nocy przez piekielne kręgi, w których żyją 
psy myśliwych razem z resztą ich ofiar. Ale upewnimy się, że ci politycy każdego ranka będą piec sobie na 
śniadanie wnętrzności psów, które nazywają pracującymi, i tych, którym odmawiają takiej samej ochrony jak 
wszystkim psom domowym. Że będą popijać soki, będące krwią wszystkich istot zabitych na polowaniach, i 
kawę słodzoną ogromnym i niezbywalnym wstrętem społeczeństwa za bycie obłudnymi tchórzami.

Jesteśmy obrońcami praw zwierząt. Znamy ból, nie zniechęcenie. Otrzymujemy groźby, które mają nas 
zastraszyć, ale nas nie przerażają. I nie zatrzymamy się, dopóki nie położymy kresu tej Śmierci, tej krwawo 
absurdalnej, wczesnej, krwawej Śmierci niezliczonych rozmiarów z rąk krwawego gangu, który żyje, by 
niszczyć.

Compañeras, compañeros, dziękujemy za waszą hojność, odwagę i wysiłek! Dziękuję Wam dziś i zawsze 
za Waszą walkę, bezcenną i niezbędną! Upadniemy, popełnimy błędy, zawiedziemy się, ale bez wątpienia 
wygramy, bo NIGDY SIĘ NIE PODDAMY!


