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Az évfolyamunkon a felső 10 százalékhoz tartoztam, de 
valójában sem tanulmányi, sem katonai vonatkozásban nem 
emelkedtem az átlag fölé. Az évkönyv, a The Lucky Bag minden 
végzősről közöl egy rövid bekezdésnyi anyagot, amit az adott 
tengerészkadét szobatársa ír. Az enyém, nyilvánvaló túlzással,  
a következőket tartalmazta: „Jimmy soha nem fárasztotta ma- 
gát a tanulással. Valójában csak akkor nyitotta ki a könyveit,  
amikor valamelyik évfolyamtársa segítséget kért tőle egy 
problémája megoldásában. A tanulás hiánya ugyanakkor nem 
akadályozta meg abban, hogy évfolyamában az elsők között 
végezzen.” Hálás vagyok az akadémiának, és mindig nagyra 
becsültem az ott elsajátított tudás és katonai fegyelem értékét. 

Rosalynn

Tengerésztiszti kinevezésemnél is fontosabb volt azonban, 
hogy a diplomázásom után néhány nappal megházasodtam. 
Jövőbeni feleségemet, Rosalynn Smitht gyakorlatilag már a 
születése óta ismertem. A farmra költözésünk után a kisebbik 
húgom, Ruth nagyon sok időt töltött Rosalynn-nal, aki gya-
korta ellátogatott hozzánk, így hát már tizenévesen is sokat ta-
lálkoztam vele. Később, már a házasságkötésünk után tudtam 
meg, hogy Ruthtal nem keveset fáradoztak azon, hogy minket 
kettőnket összehozzanak, de engem akkoriban csak a korom-
béli lányok érdekeltek.

Annapolisi utolsó évemhez közeledve egy hónap eltávo-
záson voltam Plainsben, és ekkor egy Annelle Greene nevű, 
mutatós lánnyal randevúzgattam, akit a Southwestern College  
szépségkirálynőjévé választottak. Az utolsó teljes otthoni 
estémen Annelle egy családi összejövetelen vett részt, ami-



Teljes élet

50

re engem nem hívtak meg, így hát céltalanul furikázgattunk 
egy cimborámmal, aki akkoriban Ruthtal járt, és megpróbál-
tunk összehozni nekem egy vakrandit. Amikor elhaladtunk  
a metodista templom mellett, észrevettük Rosalynnt, aki 
beleegyezett, hogy eljöjjön velünk moziba. Másnap reggel, 
amikor kimentem a konyhába, anyám épp a reggelit készí-
tette, és megkérdezte tőlem, mit csináltam előző este, hiszen  
Annelle a családjával volt. 

– Megnéztem egy filmet Americusban – válaszoltam. 
Mire azt kérdezte: – Egyedül? 
– Nem – feleltem –, Rosalynn Smithszel. 
– És mit gondolsz Rosalynnról? – kérdezte ekkor. 
Mire én azt feleltem: – Ő az a lány, akit feleségül fogok  

venni.
Anyámmal mindketten meglepődtünk a válaszomon, mert 

Rosalynn-nal egyetlen szót sem váltottunk a kapcsolatunk-
ról, arról meg aztán végképp nem, hogy egymással élnénk le  
az életünket. Rosalynn rendkívül szép volt, szinte fájdalma- 
san tartózkodó, nyilvánvalóan intelligens, akivel a Ford  
sportkocsi hátulsó, lenyitható ülésén a félénksége ellenére fel-
szabadultan tudtunk beszélgetni. Másnap késő este, miután 
hazatértem a randevúmról Annelle-lel, a családommal együtt  
ő is kikísért a vasútállomásra. Csókkal köszöntem el tőle. 
Örömmel hallottam később, hogy Annelle férjhez ment egy 
orvostanhallgatóhoz és Maconba költözött. A karácsonyi szü- 
netben sűrűn találkoztunk Rosalynn-nal, és februárban, ami-
kor Abraham Lincoln és George Washington születésének  
az évfordulóját ünnepeltük, a szüleimmel együtt ő is eljött pár 
napra Annapolisba. Megkértem a kezét, de visszautasított, 
aztán Plainsből később megírta, hogy az édesapjának megí-
gérte a halálos ágyánál, hogy előbb mindenképpen befejezi  
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a főiskolát, és csak azután megy férjhez. Mindeközben néhány 
fiatalemberrel találkozgatott, főiskolai diáktársaival. Teljesen 
kikészültem, és az állhatatosságomról csak levelekben meg 
nagy ritkán telefonbeszélgetésekben tudtam biztosítani. Végül 
aztán igent mondott, és miután Americusban megkapta a fő- 
iskolai diplomáját, július első hetében összeházasodtunk.  
Néhány napra rá a virginiai Norfolkba költöztünk, ahol a ha-
jóm állomásozott. A haditengerészeti bázistól néhány mérföld-
re vettünk ki egy emeleti kis lakást. Ideillesztek egy verset, 
amit a feleségemről írtam:

Rosalynn, vers

Elmosolyodott, és a madarak úgy érezték,
nem kell többé énekelniük, vagy tán csak
én nem hallottam daluk.
A sűrű tömegben azt reméltem, a pillantása
csak engem keres, de tudtam, mily félénk,
és egyedüllétre vágyik.
Mögé vettem a jegyet, nem érdekelt, mi 
van a vásznon, csak azt néztem, miképp
vibrál haján a fény.
Ragyogtam, mikor suttogó hangja tisztázta
kavargó gondolataimat, mint szikrázó villám
bevilágít borús eget.
Finom elzárkózása lelkem tájait sivárrá tette,
ám egész valómat bolond boldogság járta át,
amikor társam lett.
Félénksége tovatűnt, haját szürkévé cirógatta 
az idő, de mosolyán elnémulnak ma is a madarak,
s bennem zeng énekük.


