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„Ja byłem polskim patriotą”
Ja byłem, ja czułem się patriotą polskim. To nie tak lekko może Polak zrozumieć, [że]
ja byłem patriotą polskim. Ja pamiętam, kiedy uczyłem się historii, kiedy [były lekcje
o] wojsku polskim. Na przykład bitwa pod Grunwaldem. Ja tak dobrze się czułem,
szedłem do domu, byłem zaczarowany. Wie pan kto wojował, kto był na czele bitwy
nad Grunwaldem? Nie Władysław Jagiełło. W historii się pisze Władysław Jagiełło,
brat jego książę Witold. Książę Witold, nazywał się Witold. On szedł na czele wojska
polskiego i bitwę nad Grunwaldem on otrzymał. Nie Władysław Jagiełło.
Jak  ja  mogę  odpowiedzieć,  [co  to  znaczy,  że  byłem  polskim  patriotą]?  Byłem
[dumny], jeżeli polskie wojsko odnosiło zwycięstwo. Ja tak dobrze się czułem, ja nie
mogę to wyrazić. Gdy na przykład były trzy rozbiory Polski. Tadeusz Rejtan. On,
kiedy Polacy nie powiedzieli  nic, było cicho, to powiedzieli,  że milczenie to znak
[zgody]. I  rozebrali  [Polskę]. Ja szedłem do domu, jakby ktoś mi z mojej rodziny
umarł. Ja byłem patriotą polskim bardzo, nie tylko bardzo patriotą polskim. Tylko nie
zrozumiałem cały czas, co Polacy chcą od nas. Wy widzicie co u nas jest za raban,
nasi sąsiedzi. Żydzi szli do armii, Żydzi nigdy nie robili powstania, Żydzi nigdy nie kryli
się, [byli] lojalni. Ja nie wiem czy wszystkie dzieci były jak ja, no ja byłem patriotą,
bardzo patriotą polskim do dzisiejszego dnia. Jest tutaj, jak się nazywa takich silnych
ludzi? Jest Eurosport, to jest Polak, jeden nazywa się Tymek i drugi [zapomniałem],
on [jest] bardzo silny człowiek. Jak on otrzymuje pierwsze miejsce, to ja dzisiaj się
czuję dobrze, dobrze się czuję. Ja widzę flagę Polski, to także czuję się dobrze, do
dzisiejszego dnia. Nie patrząc na to, że Polacy do nas odnosili się nie tak to dobrze.
No, ja czułem się patriotą. Jak to powiedzieć co to znaczy?
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