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Када се пре 39 година на неком брду изнад босанског Међугорја групи деце наводно
указала Госпа, иако је ту нико није очекивао, био је то ништаван догађај у односу на
догађај од пре неки дан, када се групи гледалаца Телевизије Н1 наводно указао Горан
Весић, иако га ту нико није очекивао.

  Деца која су те 1981. године наводно видела Госпу, касније су скоро једногласно
тврдила да је Госпа пљунута Госпа – висока је око 165 центиметара, тешка око 60 кила,
има плаве очи, стоји на неком беличастом облачићу, на глави јој је круна од 12 звезда,
држи раширене руке и готово никада не гестикулира, осим када нешто показује.   

Група гледалаца Телевизије Н1 којима се пре неко вече указао Горан Весић, такође је
била једногласна да је Горан Весић пљунути Горан Весић – висок је, тежак је, има очи,
има наочаре, те никад не гестикулира, осим кад маше неким беличастим папирима,
налик на облак из кога вири...

  

Једино се на крају јавила сумња да та особа, коју део штампе већ зове Горан из
Међугорја, а други део заменик Госпе из Међугорја, није оригинални Горан Весић, зато
што сат и по током свог тоталног указања на ТВ Н1 ниједном није поменуо Ђиласа!

  

Па као што се експерти за Госпу већ 39 година споре око тога – да ли Госпа има 60 кила,
165 центиметара и круну од 12 звезда – тако се од четвртка увече експерти за заменика
Госпе из Међугорја споре око круцијалног питања: да ли је то уопште био Горан Весић,
када ниједном, ама баш ниједном, није поменуо Ђиласове медије, Ђиласове новинаре,
Ђиласове милионе, Ђиласове секунде, Ђиласове стотинке, Ђиласове контејнере,
Ђиласове платане, Ђиласове Ђиласе и Ђиласове Драгане.

  

-Можда је на ђиласовском посту! - посумњали су експерти за заменика Госпе из
Међугорја, говорећи о тој специјалној врсти поста, када се сат и по уздржаваш од
узимања Ђиласа у уста.
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И као што већ 39 година у католичком свету преовладава мишљење да се Госпа уопште
није појавила у Међугорју, већ су све измислили локални предузетници из те
херцеговачке забити како би оживели свој крај, издавали собе ходочасницима и
продавали сувенире са ликом Госпе, тако се одмах по завршетку емисије појавила сумња
да је ово наводно указање Горана Весића нечија смицалица, како би анонимни
предузетник намлатио паре продајући сувенире са Весићевим ликом. На пример, шоље
са Весићевим ликом, мајице са Весићевим ликом, Рубикове коцке са Весићевим ликом,
кипове са Весићевим ликом и гоблене са Весићевим ликом.

  

За разлику од указања Госпе у Међугорју, које се десило изнененада, указање Горана
Весића је унапред најављено због особа са кардиоваскуларним проблемима, које су се,
рецимо, баш те вечери намерачиле да гледају Н1, па им је изненадно указање Горана
Весића уживо у студију могло штетити по здравље, јер одавно постоји правило да се о
штетности и контраиндикацијама гледања Горана Весића прво морате консултовати са
својим лекаром, фармацеутом, нарочито кардиологом & психологом.

  

  

Пре емисије, такође, није писало да садржај није прикладан за особе млађе од 105
година, што је такође правило када је Весић у студију, и саветује се свим телевизијама
на којима се указује Горан Весић. Уз то, веровало се да је Н1 "Весић фрее" дестинација,
и да тамо нема шансе да угледате Весића у студију, па још у лајву, што је додатно
развило мистерију о указању Горана из Међугорја.

  

Горанолошка анализа емисије која је урађена исте вечери, међутим, указивала је да - и
поред непомињања Ђиласа ни у ком облику - постоји велика вероватноћа да се
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гледаоцима указао баш заменик Госпе из Међугорја, мада постоји и велика вероватноћа
да то није он. Уочене су карактеристичне ствари: рецимо, хрпа папирчина разбацана по
столу, које Горан из Међугорја с времена на време држи у руци, затим њима театрално
маше, а онда их додаје водитељу да би публикуму показао како је он увек у праву.

  

Водитељи, пак, никада током емисије не читају то што им он дода због стиске са
временом, па се икс пута десило да на папиру, али тек после емисије, пронађу нешто што
нема везе са темом о којој је заменик Госпе из Међугорја рафално причао. Тако је
једанпут неки водитељ погледао документ који му је Горан из Међугорја додао током
емисије причајући о огромним дуговима Београда у време претходне власти, а на папиру,
каже легенда, затекао рецепт за Васину торту.

  

Више пута се десило, на пример, да у тим папирима које Горан из Међугорја сукцесивно
додаје водитељу, буде исцепана страна из телефонског именика за претплатнике на
слово В, иако је он током емисије тврдио да је то доказ о великој пљачки општине
Сурчин у време свих претходних режима – од Келта, преко Турака до Ђиласа.

  

Са друге стране, уочене су некарактеристичне особине за Весића – на пример, после
емисије није послао ћевапе редакцији Н1, иако је пре неког времена редакцији Студија Б
послао 150 ћевапа, о чему је Студио Б направио дирљиву целовечерњу репортажу као
да им је послао 150 респиратора. Затим, током емисије се није драо на саговорника из
опозиције који је седео у истом студију, нити се после жалио да су га утишавали у режији
док се драо, али стручњаци то тумаче чињеницом да Горан из Међугорја поштује савете
струке да се не дере без маске, због капљичног деловања на остале у студију.

  

И ниједанпут није рекао водитељу да зна унапред његова питања, пошто је глупо два
пута признати да се бавиш прислушкивањем новинара, него се правио да питања први
пут чује.

  

И још нешто: десило се да Весићева појава први пут није изазвала забринутост и
узнемирење код грађана Београда, него је изазвала општу панику у Шапцу.

  

Наиме, стекао се дојам да Весић, макар у облику Горана из Међугорја, има намеру да у
будућности буде заменик градоначелника Шапца. Мада га његово досадашње искуство
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са Београдом више препоручује за заменика директора шабачког вашара.

  

Зато на крају охрабрујућа порука за Шапчане: из свега наведеног јасно је да оно на Н1
није био Горан Весић.

  

Хм, мада...

  

(Н1)
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