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 Знао сам да је Мишковић тај из врха градске власти на којег је мислио госн. технички
месија али није хтео да истрчва с именом, јер то и није његов манир, осим што јесте, али
ретко, осим кад није увек!

  Мислим, ако је већ Мишко осуђен на робију, а Космајац- највећи нарко бос откад је
измишљена дрога (цитирам ондашње речи премијера) и хапшење у гаћама прекршајно
кажњен; ако за оно девојче, Мају Адровац, нема доказа ни да је кармином гађала
Милана Бека, а камоли пуцала у њега (што је иначе било поткрепљено "мноштвом"
доказа с лица места); ако се безмало три месеца од убиства несрећне певачице у Борчи
спекулише с именима 2345 потенцијално кривих али сасвим сигурно невиних; кад је већ
утврђено да су 24 стана Синише Малог у Бугарској заправо станови неког контроверзног
градоначелника оданде, познатог као Синиша Малов; ако је већ утврђено да је неки
комплетни идот с фаантомком украо личну карту брата техничког божанства и с њом
поотварао неке фирме које се вероватно воде на оне жандарме који су пендречили
буразера оригиналног Малог и још оригиналнијег Вучића; кад се већ поуздано зна да је
Мишко одговоран и за пад војног хеликоптера иако је Бата Гашић покушавао да спречи
трагедију трчећи по ливади и сигнализирајући пилоту (слава довека мученицима, никада
се не бих спрдао с њиховом смрћу, али то други чине): "Не на ливаду, бре, то те
Мишковић навлачи ка свом тржном центру"; савим је логично да је проказани тајкун у
међувремену, под окриљем ноћи, искористио оне две и по секунде колико технички
спава на једно око и купио врх градске власти, а потом и учинио све оно у Савамали!
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  Мислим, купио врх дословно: таван и кров, јер на то је Вучић и мислио, иначе би се већзнало да је реч о некоме из врха градске власти, нема спора!  Дакле, купио, или још вероватније отео, и с крова командовао читавом акцијом,намеравајући да на сравњеном делу Савамале направи свој "Делта Београд на води"з'инат оном велелепном који већ ниче и за који влада толико интересовање дафантомски багериста и екипа с фантомкама већ планирају рушења до Славије како бисе испоштовала потражња за становима, што јесте мало парадоксално с обзиром да суочигледно Мишковићеви, али изгледа да хонорарно раде као подизвођачи и за друге..?  Шалу на страну, нисам ја Мишковићев ни кадија нити адвокат, човек је тек повод, али акоје, како технички Зевс каза: "Пресуда њему победа правне државе", барем нек покажена мапи о којој говори, па да знамо у коју да се селимо, јер то правна изгледа важи самоу случајевима кад се политика обрачунава с архинепријатељима, а не и кад обичансмртник тражи правду на суду!
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  Ако не верујете само проверите због чега они мученици свакодневно дремају предзградом владе већ занемоћали од тежине избледелих транспарената; због чеганесрећници леже на шинама тражећи некаква права, или да макар наиђе воз и прекратиагонију; због чега мајка петоро деце (висококвалификована) не може да се запосли, јервајни послодавци страхују да ће пречесто одсуствовати због обавеза око деце; зашто сутрудноће претворили у болест а труднице у баласт државе; куд ће технолошки вишковитри године пред пензијом; где је та распродаја диплома и доктората; зашто лекова нарецепт има само на рецепту, не и у апотекама; зашто тако моћну, цењену и успешнудржаву Приштина условљава како стигне а Тачи држи моралне лекције; пензионеривише не хране голубове већ отимају од њих, због чега ратни војни и цивилни инвалидикуну дан кад су остали "само" без дела тела а не и живота...

  Мишковићев крст је Мишковићев крст, али зашто све неодољиво подсећа на оно кадшумар пази на једно дрво док му иза леђа секу читаву шуму?!  Лично, жалим сужње, сиротињу, обесправљене, унижене, због њих се и бавим овимпослом и није ово ламент над судбином Мирослава Мишковића већ принципа!  Правда је слепа, бре, а не слабовида!  Барем би требало да је у овако моћној "правној држави" у којој Јоргованка Табаковић спола милиона плате поручује гладнима да холестерол убија и да су заправо невиђенисрећници...  (Мој Недељник)  
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