ANIMĂLUŢE

Scrisoarea de dragoste a unei cântăreţe pentru câinele ei pe moarte

”M-a învăţat ce este dragostea”
Animalele de companie sunt uneori tot ce ai, singurele fiinţe de care ai nevoie lângă
tine. Ele pot fi familia ta, prietenii tăi, protectorii tăi, cei spre care te îndrepţi când ai
inima frântă şi gândurile vraişte. O cântăreaţă cunoscută, Fiona Apple, a demonstrat
că înaintea carierei, faimei, dragostei pentru muzică, stă dragostea ei infinită pentru
câinele său, un pitbull care acum se află la sfârşitul vieţii. Artista şi-a anulat recent
turneul din America de Sud pentru a fi împreună cu el în această perioadă. Rândurile
adresate fanilor pe Facebook reprezintă, poate, cea mai frumoasă declaraţie de dragoste
a unui om pentru un animal de companie:

“E

ora şase, într-o vineri seară, şi le
scriu câtorva mii de prieteni pe
care nu i-am cunoscut încă. Le
scriu pentru a-i ruga să îşi schimbe planurile şi
să accepte să ne întâlnim puţin mai încolo.
Iată care e problema.
Am o căţea, Janet. Este bolnavă de vreo doi
ani deja, timp în care o tumoare s-a cuibărit în
inima ei, crescând câte puţin în fiecare zi. Acum
are 14 ani, aproape. Am luat-o când avea patru
luni. Aveam 21 de ani atunci, un adult cu acte în
regulă - ea era copilul meu.
Este un pitbull, am găsit-o în Echo Park, cu o
frânghie în jurul gâtului şi muşcături de-a lungul
urechilor şi feţei. Era un câine de lupte, folosit ca
momeală, pentru a-i face pe ceilalţi câini să se
simtă mai încrezători în şansele lor.
Are 14 ani şi nu am văzut-o până acum
muşcând, instigând la bătaie sau măcar lătrând
la cineva, deci înţeleg de ce a fost aleasă pentru
acel rol. Este o pacifistă.
Cu Janet am avut cea mai stabilă relaţie din
viaţa mea, ăsta e un adevăr simplu.
Am mers din casă în casă, din familie
în familie, şi totuşi, întotdeauna am fost
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