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Moј сусрет са Михајлом Идворским Пупином 

 

      Данас је четвртак. На српском причамо о Михајлу Пупину. Сви чекамо да звони, јер 

нам је ово последњи час. И коначно, звонило је! Кренуо сам кући. Успут сам видео неке 

мачке. Учинило ми се да је са њима и моја маца, па сам им пришао, али пре него што сам 

стигао до њих, упао сам у неку рупу. 

        Кад сам се пробудио, није било рупе − био сам у некој банци. Питао сам једног 

човека где сам то ја. Он ми је одговорио: ,,Београд, Сједињене Aмеричке Државе 2769. 

година, банка Интеза“. То ме је запрепастило. Био сам гладан, па сам кренуо ка месту где 

ми је раније била кућа. Кад сам стигао, видео сам да је тамо сад музеј. Опет сам срео неке 

мачке и питао их како да се вратим. Одговориле су ми да их пратим. Одвеле су ме до исте 

оне банке, али на задњи улаз. Тамо је био времеплов. Ушао сам и створио се у 1894. 

години! Видео сам неку кућу. Пошто сам био врло гладан, позвонио сам. Отворио ми је 

човек који ми је деловао врло познато. Питао сам га да преноћим и за мало хране и пића. 

Он ми је са осмехом на лицу врло љубазно рекао: ,,Уђи и послужи се“. Питао ме је одакле 

сам, а ја сам му одговорио да сам из 2014. године и да живим у Београду. ,,Па како си онда 

доспео у Идвор?'' питао је. Помислио сам у себи: ,,Јао, па ово је Михајло Пупин!“ 

Одговорио сам му да не знам. Михајло је рекао својој жени да спреми вечеру за четворо 

пошто им је дошао гост. Док смо чекали вечеру, почели смо разговор. Упитао сам га да ли 

је изабрао Теслину наизменичну струју зато што стварно мисли да је боља или зато што 

му је Тесла сународник. Он ми је са осмехом одговорио: ,,Много сам се двоумио између 

његове и Едисонове, али изабрао сам Ниџину струју зато што је и он Србин“. Питао ме је 

да ли ће људи из будућности знати његово име и да ли ће бити славан, одговрио сам му да 

ће бити врло познат у целом свету. Он се насмејао. Питао сам га зашто је у Идвору, а није 

у Америци пошто ради на Колумбија универзитету и српски је амбасадор у Америци. Он 

је рекао да је сад на одмору. Питао сам га шта сад проучава. Одговорио је да проучава 

електричну резонанцу. Правио сам се  да знам шта је то. Затим нам је стигла вечера, била 

је јако укусна. Кад сам завршио са јелом, чисто из досаде сам извадио телефон. Михајло је 

узвикнуо: ,,Шта је то?“ Рекао сам му да је то телефон и да он служи да људи комуницирају 

са удаљених места. Он ме је замолио да му га дам и да га раслклопи. Дао сам му телефон 

пошто ми ионаку ничему није служио. Он га је расклопио и проучавао. И тако је након две 

године настао Пупинов калем. Док га је проучавао, водио ме је свуда по свету и ником 

није хтео да говори за мене, само смо нас двојица знали за тајну. После месец дана сам га 

упитао да ли може да ми помогне да се вратим кући. Он је одмах посало писмо Тесли. 

Сутрадан смо нас двојица отишли до Тесле. Док смо долазили, видели смо полицију како 

иде ка Теслиној кући. Пожурили смо. Чим смо стигли, Никола је рекао: ,,Хајде, упадај у 

времеплов који сам измислио пре неко што ми га америчка влада отме“. Ушао сам, а пар 

тренутака касније и полиција је стигла. 

      Кад сам се пробудио, био сам на истом месту поред оних мачака, на путу ка кући. У 

том тренутку нисам знао шта се деслио, али кад сам дошао кући, сетио сам се и био сам 

врло поносан што су захваљујући мени настали Пупинови калемови. 

Филип Матић 7б 
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