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Újból lángokban áll Amerika egy része. Az ok pedig – ki lep?dik meg? – megint egy szegény, ártatlan fekete halála.
Egy ma született bárányhoz képest is szokatlanul b?ntelen urat, bizonyos Walter Wallace Juniort több lövéssel
ölték meg, miután rátámadt az ?t megfékezni igyekv? rend?rökre.
Utcai háború alakult ki többek között Philadelphiában, Portlandben és Los Angelesben. Szokás szerint fosztogatott,
autókat gyújtott fel és barikádokat emelt az Antifa tagjaiból álló cs?cselék. Ami teljesen megegyezik az év során
már látottakkal: egy rend?ri intézkedés közben meghal egy színes b?r?, akir?l aztán kiderül, hogy többszörösen
büntetett el?élet?, drogkereskedelem a hobbija, hölgyeket futtat, illetve fegyverrel jár betörni, aztán az is napvilágra
kerül, hogy nem engedelmeskedett a rendfenntartóknak, ellenállt vagy épp rájuk támadt, az újmarxista,
széls?baloldali sajtó pedig elkezdi féligazságokkal, hazugságokkal vagy a tények elhallgatásával hergelni a
feketéket és az újkommunista anarchistákat, akik aztán a hergelés hatására szinte habozás nélkül felgyújtják és
kifosztják fél Amerikát.
De nézzük meg, hogyan is néz ki ez a bizonyos hazugságok segítségével kivitelezett (fel)lázítás! Hogy megértsük,
hogyan is zajlik a gyakorlatban a cs?cselék felcukkolása, vegyük igénybe a 444.hu-t, amely Wallace halála
kapcsán enged bepillantást a széls?balos propaganda boszorkánykonyhájának legrejtettebb zugaiba.
A Soros úr b?kez? támogatását élvez? lap ezzel a címmel tudósított az esetr?l: „Két napja tüntetnek
Philadelphiában, mert rend?rök lel?ttek egy mentális problémákkal küzd? fekete férfit.”
A gyanútlan olvasó el?tt a cím átfutását követ?en azonnal megjelenik egy szerencsétlen falubolondja, egy olyan
ágrólszakadt figura képe, aki ugyan kicsit fura, néha beszél vagy énekel magában, fütyörészik, kéregetés közben
id?nként teljesen indokolatlanul táncra perdül, de amúgy békés ember hírében áll, a légynek sem képes ártani, a
közössége, közvetlen környezete pedig érdekes szokásai ellenére vagy pont azok miatt kimondottan kedveli.
Nos, az imént leírt, a 444 gyanútlan és rutintalan olvasója által elképzelt mentális problémákkal küzd? férfi képe
nem is állhatna távolabb a valóságtól. S?t! De erre mindjárt visszatérünk.
De haladjunk tovább, nézzük, milyen trükkök segítségével folytat kilátástalan küzdelmet a valósággal az „újság”.
„A hivatalos közlés szerint hétf?n délután egy fegyveres férfihoz riasztották a rend?röket. Amikor megérkeztek,
Wallace kést tartott maga elé, amit a felszólítás ellenére sem dobott el, inkább közelített a rend?rök felé. Ezután
mindkét rend?r tüzet nyitott, hét-hét lövést adtak le, Wallace vállát és mellkasát érték a golyók.”
Nos, akkor elemezzük ezt a széls?balos propaganda szempontjából nézve kétségkívül remekül sikerült második
mondatot. Tehát szegény Wallace, aki, mint azt tudjuk, mentális problémákkal küzd, amint meglátta a rend?röket,
egy kést tartott maga elé. Mert az, mit ad isten, momentán épp nála volt. És csak úgy maga elé tartotta. Olyan
hányavetin, hanyagul, kissé szórakozottan, pont aképpen, ahogy egy igazi angol úr szokta megvizsgálni kedvenc
sétapálcáját, amikor arra kíváncsi, hogy az elég egyenes-e, nem görbül-e vagy nem került-e rá valamilyen alig
észrevehet?, ám mégis bosszantó karcolás vagy bármi olyasmi, ami miatt esetleg meg találják szólni a klubban.
Így tartotta a 444.hu szerint maga elé Wallace Jr. az épp nála lév? kést. Amit a rend?rök határozott kérése ellenére
sem dobott el. Ami – mármint a kérésük – már eleve túlmegy minden határon. Tolakodás, felesleges provokáció, a
személyiségi jogok megsértése és a rendszerszint? rasszizmus legnyilvánvalóbb jele. Mert micsoda dolog is az,
hogy mindenféle rend?rök ferde szemmel nézik, hovatovább nem engedik, meg akarják tiltani, hogy egy ilyen
kiváló úriember, mint Wallace, csak úgy maga elé tartson egy kést?
Persze hogy elindult – pardon: elkezdett közelíteni – úgymond feléjük, persze csak azért, hogy kulturáltan
elmagyarázza, hogy ? így szokott kedvenc, 25 centis késével sétálgatni.
Akkor összegezzük: Wallace egy hanyagul maga elé tartott, lógatott késsel elkezdett közelíteni a rend?rök felé,
akik se szó, se beszéd, lel?tték. Felforr az ember vére, és még a legelvetemültebb fasiszták is már-már
megsajnálják szegény, ártatlan Waltert. Ügyes. Nagyon ügyes. Persze sosem állítottuk az ellenkez?jét; a 444-nél
dolgozik néhány kimondottan tehetséges propagandista is. Értik a dolgukat.
Walter Wallace persze egy csöppet sem ártatlan, számos alkalommal került összeütközésbe a törvénnyel.
Korábban b?nösnek találták rablásért és azért, mert 2017-ben rátörte az ajtót egy n?re, majd fegyvert fogott a
fejéhez, 2013-ban pedig testi sértést követett el, majd intézkedés közben megütött egy rend?rt. No de az imént
felsorolt b?nlajstromon már tényleg senki sem lep?dik meg. Ami viszont igazán meglep?, az az, hogy pontosan mi
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is történt, miel?tt a rend?rök lel?tték a b?nöz?t. Pardon, a mentális problémákkal küzd? Walter Wallace-t.
A 444 pechére már lassan tényleg minden embernél van okostelefon, így err?l az esetr?l is több videófelvétel
kikerült a közösségi oldalakra. A videókon pedig egészen más látszik, mint amit Uj Péter lapja világgá kürtölt.
Ez: Walter, aki egy közel kétméteres fekete, egy jó nagy késsel üldöz?be veszi a rend?röket. Nem közelít feléjük,
szó sincs ilyesmir?l, hanem vadul kergeti ?ket.
Akik menekülnek. Autók között, mögött, pánikba esve rohannak az életükért. Közel fél percen keresztül, és közben
Wallace-t többször is jó hangosan felszólítják, hogy legyen olyan kedves eldobni a nála lév? kést, különben nem
nagyon marad más választásuk, mint lel?ni.
Wallace kemény legény, nem olyan fából faragták, hogy kövesse mindenféle fakabátok utasításait – emlékezzünk
csak vissza, hogy ütött már meg rend?rt! –, úgyhogy nyilván nem teszi le a fegyvert, hanem még magasabb
fokozatra kapcsol, csak úgy szökell a szervek után. Akik a gyilkos hajsza egy pontján egymás mellé sodródnak, és
amikor Walter már csak két méterre van t?lük, és nagy lendületet véve feléjük indul, pánikba esve lelövik az
életükre tör?, többszörösen büntetett el?élet?, fegyverrel hadonászó, veszélyes b?nöz?t.
A videó megtekintése után válik a napnál is világosabbá, hogy az igazság, a valóság még csak köszön?viszonyban
sincs a 444 által költött mesével. De a fiúk tudják fokozni a fokozhatatlant, mert úgy folytatják: „A hétf?i
rasszizmusellenes megmozdulás 300 résztvev?jéb?l 91-et letartóztattak.” Rasszizmusellenes. Ízlelgessük ezt a
szót: rasszizmusellenes.
Egyetlen apró mozdulat, egy árva félmondat vagy egy évekkel ezel?tti rasszista, fajgy?löl? komment sem került
nyilvánosságra, de a 444.hu megírja, hogy rasszista b?ncselekmény történt, rasszista rend?rök l?tték le az
áldozatot. Mindössze az alapján, hogy Walter Wallace fekete volt.
Ügyes? Inkább aljas.
Apáti Bence - www.magyarnemzet.hu

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu

Ajánló
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