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Doamne a Americii, mai
exact opinii tranºante despre
cele mai importante personalitãþi ale lumii sau anecdote proprii referitoare la
viaþa de zi cu zi, alãturi de
John.
Winston
Churchill:
:
“Fermecãtor, dar mult prea
indulgent ºi cu el ºi cu cei
apropiaþi. Elegant, aristocrat
ºi extreme de zgârcit.”
Criza proiectilelor teleghidate din Cuba : “ Niciodatã
n-am fost aºa de aproape de
John ca în acea perioadã.
Îmi amintesc limpede cã i-am
spus : “Dacã vrei, nu mai
plec la Camp David cu copiii...Prefer sã mor alãturi de
tine, decât sã trãiesc fãrã sã fii
tu lângã noi”. Dupã ce a trecut cu bine de aceastã crizã,
JFK i-a mãrturisit lui Jackie
pe un ton glumeþ : “ Dacã
cineva ar fi vrut sã mã
asasineze, era momentul sã
o facã”.
Charles de Gaulle: “Un om
rãuvoitor ºi egocentric”
Femeile din politicã: “
Femeile n-ar trebui sã intre
niciodatã în politicã. Pur ºi
simplu, noi nu suntem fãcute
pentru aºa ceva”.
Francezii: “ Îi detest pe
francezi. Nu-i gãsesc prea
amabili. Se cred superiori ºi
se gândesc doar la ei înºiºi”.

Indira Gandhi : O toantã
perfectã, violentã, brutalã, o
femeie oribilã”.
Lyndon
Johnson,
vicepreºedinte ºi succesor al
John F. Kennedy : “ Jack
(numele de alint al lui JFK)
nu era prea încântat de
ideea ca Lyndon sã devinã
preºedintele Statelor Unite.
Soþul meu era neliniºtit pentru þara lui”.
Lacrimile lui JFK, dupã
invazia din Golful Porcilor
(cunoscutã ºi sub numele La
Batalla de Girón sau Playa
Girón din Cuba) a fost o tentativã eºuatã a guvernului
american de a rãsturna
regimul comunist cubanez. :
“ Jack a revenit la Casa
Albã ºi a mers direct în camera sa. ªi, singur cu mine,
a început sã plângã. ªi-a
ascuns faþa în mâini, dar îi
auzeam hohotul de plâns”.
Abraham Lincoln : “Am cãzut
de acord, în discuþiile cu
soþul meu, asupra faptului cã
Lincoln n-ar fi fost considerat
un mare preºedinte, dacã nar fi fost asasinat”.
Martin Luther King : “ Nu pot
sã vãd o fotografie cu Martin
Luther King fãrã sã-mi spun
cã era un om oribil. Era un
tip libidinos, un maniac sexual ». (Pãrerea lui Jackie
despre militantul drepturilor
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civile este în mare parte influenþatã de campania calomnioasã dusã de directorul
FBI, J. Edgar Hoover).
André Malraux: “Omul cel
mai fascinant din lume, cu
care am discutat”
Credinþã: “În fiecare searã,
Jack îngenunchea ºi îºi fãcea
o scurtã rugãciune de 50-60
de secunde. Era un fel de ritual infantil, ca ºi cum ºi-ar fi
spãlat
dinþii.
Personal,
gãseam uºor exagerat acest
gest.. “.
Siesta: “În fiecare dupã amiazã, John îºi fãcea siesta
nu mai mult de 45 de
minute.Întotdeauna, însã în
pijama”.
Dupã 2002, Caroline este
vicepreºedinte al unui fond
de investiþii în favoarea ºcollilor publice din
New
York,aºa cum a cerut în testament Jackie, fond care gestioneazã circa
385 milioane de dolari.
Dan Marian
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