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Bo Obama,
cerut de soţ

Bo, cel mai simpatic membru al familiei
Obama, a fost fotografiat într-o ipostază
nu foarte demnă pentru patrupedul Casei
Albe: purtând urechi de iepuraş roz, în ziua
de Paşte. Imaginea, considerată în glumă
ca umilitoare pentru un flăcău blănos cu
pretenţii, a fost postată de preşedintele
american Barack Obama pe contul său de
Twitter, alături de mesajul „Paşte Fericit”.
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o a fost şi personajul principal al
filmuleţului de Crăciun, acesta fiind
urmărit în timp ce descoperea
toate ornamentele din Casa Albă.
Stu Freeman, preşedintele
Clubului Câinilor de
Apă Portughezi din
America, a declarat
pentru NBC că un
câine precum Bo
este inteligent, deci
are mereu nevoie
de activitate şi să fie
ţinut ocupat.“Dacă nu
poţi să-i fii mereu alături
să-i consumi energia, sigur va
găsi ceva de făcut”, a spus Freeman.
Oare canapeaua din Biroul Oval este roasă
când Barack Obama îl ignoră pe Bo, pentru
că are de rezolvat probleme de importanţă
mondială? Se ştie că haiosul patruped i-a sărit
în braţe Primei Doamne, Michelle Obama, la
un eveniment caritabil, tocmai ca să i se acorde
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atenţia cuvenită.
Şi se mai ştie că
lui Bo îi place să se
joace pe iarba din faţa
Casei Albe şi să tragă câte
un pui de somn atunci când se află
în prezenţa fetelor Obama. Mai mult, adoră să
se plimbe cu întreaga familie prezidenţială. Cu
asemenea CV şi cu un farmec incontestabil,
Bo şi-a găsit deja pretendente la inima şi lăbuţa
sa. Ajuns la vârsta de 4 ani,deja a devenit visul
cățelușelor care vor să-l cucerească, scrie people.

com. Cea mai curajoasă de până acum este
Ramona, care a pus pe internet un videoclip
în care îi cere lui Bo să o însoțească la un
eveniment al Human Society’s Doggie Dash,
în mai anul acesta, și apoi să o ia de soție, dacă
dorește. În clip, Ramona, un metis de golden
retriever cu pudel, încearcă să-l contacteze pe
câinele visurilor ei pe Twitter, Facebook și la
telefon, dar apelează și la metoda tradițională
a scrisorilor. Să vedem dacă Bo va rămâne
insensibil la aşa o curte asiduă...(T.V.)

