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ANIMÃLUÞE

Viaþã de câine...

76

Dacã vrei un prieten la Washington, ia-þi un câine. Aceste cuvinte
intrate deja în folclorul politic american i-au determinat pe mulþi
dintre liderii de la Casa Albã sã-ºi aleagã drept companion un
patruped lãtrãtor ºi extrem de devotat. Ultimul sosit, Bo, din rasa
Portughez de apã, este rãsfãþatul familiei Obama, însuºi preºedintele SUA mergând sã-i aleagã personal cadoul de Crãciun dintr-un
magazin. Astfel cã, pe 21 decembrie, Barack Obama a intrat în
PetSmart cu Bo în lesã, îndreptându-se glonþ cãtre raionul cu
bunãtãþi pentru cãþei. Bo a cãpãtat cu acest prilej o nouã jucãrie de
ronþãit (24.99 dolari), a relatat corespondentul CBS News, Mark
Knoller. ªi, desigur, simpaticul patruped n-a ratat ocazia sã se
joace puþin cu alþi blãnoºi aflaþi ºi ei la shopping, în vreme ce
stãpânul sãu a mângâiat un pudel. Obama a plãtit la final 41 de
dolari, fiindcã i-a mai luat lui Bo ºi-un os mare de ros. Nu degeaba declara, amuzatã, Prima Doamnã a SUA, Michelle Obama, întrun interviu acordat postului ABC, cã, dacã ar fi sã se reîncarneze,
ar dori sã fie... Bo! ”Are o viaþã minunatã”, a explicat Michelle
Obama, care mãrturisea totuºi cã, personal, are cea mai grozavã
slujbã de la Casa Albã.”Cu excepþia lui Bo”, a completat-o, râzând,
soþul sãu. ªi dincolo de Ocean, în Rusia, câinii sunt la putere!
Premierul rus Vladimir Putin, care se pregãteºte pentru al treilea
mandat de preºedinte al þãrii, este topit dupã puiul de ciobãnesc pe
care l-a primit de la omologul sãul bulgar, Boiko Borisov, mãrturisind recent cã îl iubeºte foarte mult, chiar dacã e nevoit sã strângã
dupã el. Cãþelul a fost botezat Buffy, la sugestia unui bãieþel de
cinci ani, Dima Sokolov, care i-a trimis lui Putin propunerea prin
e-mail, iar acesta, în semn de recunoºtinþã, l-a invitat la reºedinþa
sa din Novo-Ogarevo, împreunã cu pãrinþii. Premierul i-a spus lui
Dima cã s-a ataºat repede de micul blãnos care “este dulce, blând
ºi scoate niºte sunete amuzante”. Buffy se înþelege bine cu celãlalt
câine al lui Putin, Koni, o femelã labrador ciocolatie, în vârstã de
12 ani. Dãruitã lui Putin în 2000 de cãtre generalul de armatã
Serghei Shoigu, Koni este o prezenþã constantã la conferinþele de

