
ÎN SERVICIUL SECRET AL PREŞEDINTELUI SUA 
Ronald Kessler a lucrat peste 50 de ani în Serviciul de Pază şi Protecţie al 

Casei Albe. După retragerea sa din activitate a scris o carte, intitulată sugestiv: 
„In the President's Secret Service” (În Serviciul Secret al Preşedintelui). 

Iată părerile sale, sincere şi nu întotdeauna măgulitoare, despre cele 10 
cupluri prezidenţiale pe care le-a apărat şi despre doi dintre vicepreşedinţi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

JOHN ŞI JACQUELINE KENNEDY 
El era un „crai” în toată puterea cuvântului. 
Ea ordona ajutoarelor de la bucătărie să „recupereze” 

tot vinul rămas de la Dineurile de Stat, amesteca 
lichidul cu vin proaspăt şi servea amestecul la 
următoarea ocazie festivă de la Casa Albă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LYNDON ŞI LADYBIRD JOHNSON 
LBJ era şi el un „crai”, poate mai mare decât JFK, 

deoarece era unul neomenos. LBJ (ca şi JFK, care, însă, o 
făcea mai pe ascuns) păstra o mulţime de femei la Casa 
Albă pentru afaceri extraconjugale. Ambii au fost 
bărbaţi hiper sexuali, au trăit în promiscuitate şi au avut 
dispozitive de avertizare timpurie pentru a îi alerta 
când / dacă soţiile lor se aflau în apropiere. 

Ea a fost fie naivă, fie pur şi simplu se prefăcea că nu 
ştie nimic despre multiplele legături extraconjugale ale 
soţului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICHARD ŞI PATRICIA NIXON 
El a fost un om moral, dar foarte ciudat, bizar, unii îl credeau chiar paranoic. 

Avea o relaţie oribilă cu familia lui şi a fost aproape un pustnic. 
Ea era calmă şi liniştită în orice împrejurare. 

 



 

SPIRO AGNEW (vicepepreşedinte) 
Un om amabil şi decent. Toţi cei din Serviciul Secret au fost surprinşi de 

căderea lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GERALD ŞI BETTY FORD 
Un adevărat domn, care trata Serviciul Secret cu 

respect şi demnitate. Avea un deosebit simţ al umorului. 
Ea bea foarte mult, şi a ajuns chiar să participe la un 

grup de „reabilitare”. 
 
 
 



JIMMY ŞI ROSALYN CARTER 
El s-a dovedit un om complet fals. Înfăţişa o imagine 

bună în public, dar era foarte diferit în privat. De 
exemplu, pentru a fi surprins de fotografi, îşi transporta 
singur prima valiză din propriul bagaj, dar aceasta era 
întotdeauna goală. Vroia ca oamenii să-l vadă ca un om 
pios şi non-beţiv, dar el şi familia sa beau foarte mult 
alcool! Manifesta dispreţ pentru Serviciul Secret si a fost 
foarte iresponsabil cu codurile nucleare. Nu credea că 
acestea erau „mare lucru” şi ţinea asistenţii militari la 
mare distanţă. De multe ori nu recunoştea activitatea 
agenţilor Secret Service care îi asigurau paza. 

Ea şi-a văzut în cea mai mare parte de treburile ei. 
 
 
 

RONALD ŞI NANCY REAGAN 
El a fost un om adevărat, moral, cinstit, respectuos şi demn. Ambii 

tratau cu respect şi onorabil Serviciul Secret şi pe toţi cei din jur, 
mulţumindu-le tot timpul. El şi-a rezervat timp pentru a cunoaşte 
personal pe toată lumea. O poveste celebră a fost cea de la începutul 
preşedinţiei lui, când a ieşit din cameră cu un pistol ascuns la şold. 
Agentul responsabil l-a întrebat: „De ce purtaţi pistolul, domnule 
preşedinte?” El a răspuns: „Pentru ca atunci când băieţii nu se descurcă 
singuri, să îi pot ajuta.” Pentru el era ceva obişnuit să poarte un pistol. 
Când s-a întâlnit cu Gorbaciov, avea un pistol în servietă. 

Ea era amabilă, dar foarte protectoare cu preşedintele încercând din 
greu să controleze ce mânca acesta, iar Serviciul Secret era de multe ori 
prins la mijloc. El trebuia să îi spună agentului: „Haide, trebuie să mă ajuţi.” 

Familia Reagan bea vin doar la cocteiluri de stat şi ocazii speciale. Ca membru al Serviciului Secret vă pot 
confirma că beau rar vin în timpul cinelor de familie şi că evitau alcoolurile tari. După toată fanfaronada familiei 
Carter, cei doi Reagan au fost cei care şi-au trăit viaţa ca nişte adevăraţi oameni morali. 



 

 

GEORGE H. ŞI BARBARA BUSH 
Mereu respectuoşi şi foarte de grijulii. 

Îi preocupa confortul agenţilor de pază 
şi le aduceau chiar de mâncare. O dată 
ea a adus haine groase agenţilor care 
păzeau afară în frig la Kennebunkport. 
Unuia i-a adus o căciulă călduroasă, iar 
când acesta, deşi evident îngheţat, a 
încercat să spună „mulţumesc, nu”, 
preşedintele i-a spus: „Fiule, nu te pune 
cu prima doamnă. Pune pălăria pe cap.” 

El a fost cel mai prompt dintre 
preşedinţi şi a menţinut Casa Albă ca pe 
o maşină bine unsă. 

Ea conducea treburile familiei şi 
vorbea mai mult în sinea ei decât cu 
alţii. 

 
 

BILL ŞI HILLARY CLINTON 
Pentru el preşedinţia a fost o mare petrecere. Nu era demn 

de încredere. A fost amabil mai ales pentru că vroia să-l placă 
toată lumea, dar viaţa lui era doar un mare şi amuzant joc. 
Cât despre sexualitatea lui… ştie toată lumea. 

Ea era mereu cu ochii pe Bill Clinton. În rest, o falsă eroină 
TV. Personalitatea ei se schimba imediat ce se apropiau 
camerele de luat vederi. În lipsa lor manifesta un dispreţ 
nedisimulat pentru militari şi pentru cei din Serviciul Secret, 
considerându-i ca pe nişte slugi care erau acolo doar ca să o 
servească. 

 



 
 
 

ALBERT GORE (vicepreşedinte) 
Un fund egoist care a fost odată auzit de omul din Secret 

Service aflat în preajmă, spunându-i fiului său, care nu mergea 
prea bine cu şcoala, să înveţe mai mult, pentru că altfel va 
ajunge ca aceşti băieţi. În vremea asta arăta spre agenţii care-l 
aveau în grijă. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GEORGE W. ŞI LAURA BUSH 
El a fost preşedintele în cea mai bună formă fizică şi a 

avut un regim de antrenament foarte strict. Familia 
Bush a cerut întregului personal administrativ şi de uz 
casnic să respecte membrii Serviciului Secret, iar aceştia 
din urmă i-au îndrăgit pe amândoi. 

Ea a fost una dintre cele mai agreabile prime doamne, 
poate chiar cea mai simpatică. Nu a spus niciodată 
vreun cuvânt aspru despre nimeni din preajmă. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

BARACK ŞI MICHELLE OBAMA 
El are un temperament isteric, este egoist, viclean şi 

prefăcut. Te priveşte în ochi şi pare să fie de acord cu tine, 
dar se întoarce şi face exact invers. Ca şi Clinton urăşte 
militarii şi se uită de sus la cei din Serviciul Secret.  

Ea este o adevărate căţea care, practic, urăşte pe oricine 
nu este negru, urăşte militarii şi se uită la agenţii Serviciului 
Secret ca la nişte slujitori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Apropos de Obama, iată o întâmplare adevărată petrecută în biroul lui. Este vorba despre demisia generalul 

McChrystal (în fotografia din dreapta-jos), descrisă de acesta din urmă în cartea „NEVER STAND IN LINE AGAIN”. 
Traduceri aproximative ale titlului: 
1. „Niciodată nu mai sta iar în poziţia (militară) de drepţi” 
2 „Niciodată nu mai sta iar la rând (la coadă)” 

 

Unii oameni dau dovadă de mai multă diplomaţie 
decât alţii. Fostul comandant american militar în 
Afganistan, generalul McChrystal, a fost chemat de 
Barack Obama în Biroul Oval. În cursul discuţiei 
McChrystal a înţeles repede că lucrurile nu merg bine, 
fapt confirmat în momentul în care Obama l-a acuzat că 
nu îl sprijină destul în rolul său politic de Preşedinte. 

McChrystal i-a răspuns: „Domnule Preşedinte nu e 
treaba mea să vă sprijin ca politician, treaba mea e să 
vă sprijini în calitate de comandant-şef.” 

După aceste cuvinte generalul McChrystal i-a 
înmânat lui Obama demisia. 

Nemulţumit de demisia generalului, pe care nu putea 
decât să o accepte, Obama a făcut o glumă ieftină de 
despărţire: „Pun pariu că atunci când voi muri, vei fi 
fericit să faci pipi pe mormântul meu.” 

Generalul a salutat milităreşte şi a spus: „Domnule 
preşedinte, eu am spus întotdeauna că, după ce voi 
părăsi armata, nu voi mai sta niciodată din nou la rând 
(la coadă)”. 


