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A tenger és John Smith
„Tudós ugyan nem vagyok, de már iskolásgyerek sem, s csak azt k í v á n o m
tudni,
m i az, a m i t t u d t o k ti v a g y e z e k itten, s
életem szüntelen v e s z e d e l m e árán."
(John Smith)
„mert Smith elmondta olyan prózában, amilyenben azóta s e m senki, mert egyszerűen
ö v é v o l t az elsőség,
úgy, ahogy Kolumbuszé sem, ahogy mondjuk Kolumbusz kormányosáé, csakhogy Smith elmondta, szavakba foglalta"
(Charles O l s o n : J o h n S m i t h k a p i t á n y )
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