
1 
 

Мој сусрет са Михајлом Идворским Пупином 

 

 Субота је вече, а ја немам идеју како да урадим домаћи из физике. Спава ми се. Не 

могу да држим очи отворене. Затварам их на тренутак.  Еурека, сетио сам се! 

 Отварам очи. Не препознајем собу. Гледам унаоколо. Не видим ништа осим једне 

слике старијег господина на зиду. „Ко је ово“, питам  се. Делује ми познато, али не знам 

одакле. На радном столу, који се одједном створио у тој просторији, стоји нека чудна 

справа. Помало подсећа на авион. Окрећем се и угледам врата на супроној страни од  

радног стола. Устајем да потражим родитеље. Притискам кваку која страшно шкрипи. 

Гурам врата која као да су од олова. Обузима ме велики страх, али настављам да их гурам. 

Улазим у просторију са пуно полица на зидовима на којима је некакав алат и чудне справе 

које не знам шта су и чему служе. Иза стола, који стоји на средини собе, стоји непознат 

човек и осмехује ми се. Чекај мало, то је човек са слике из чудне собе! Хвата ме језа. 

Питам се ко је он уствари. Човек ми прилази и обраћа ми се: „Јеси ли добро, изгледаш 

уплашено?“ Са запрепашћењем га гледам. „Ко је овај човек“, питам се. Много је још 

питања у мојој глави. У сред мог размишљања он ме прекида: „Извини, нисам се 

представио. Ја сам Михајло Идворски Пупин“. Чекај мало, сад се сећам одакле ми је 

познат, па то је један од највећих српских електрофизичара. Узбуђење ме обузима! „Како 

се ти зовеш“, пита ме. „Михаило Милошевић, и, хвала на питању, добро сам“, одговарам. 

„Шта ти је то под руком, личи ми на неку справу која од угљен-диоксида прави кисеоник?“ 

Поставља ми чудно питање, јер је то, уствари, мој задатак из физике. Нећу да га лажем. 

„То је мој задатак из физике“. „Ово је твој задатак из физике“, зачуди се он, „онда видим 

да имаш талента за електрофизику и могу да ти помогнем да постанеш научник. Знам 

колико је то тешко. И ја сам био тако радознао кад сам био мали. Желиш ли да ти 

помогнем?“ Не сачекавши мој одговор, он узе моју недовршену справу и рече ми да га 

следим. 

 Полазим за њим и долазимо до неке лабораторије где се налазе његови пријатељи. 

„Ово је мој нови друг Михаило, који има интересантан проблем, а ово су Марко и Лара и 

они су хемичари“. Све троје у исто време изговарамо: „Драго ми је“. Пупин узе мој 

недовршени рад и показа га својим пријатељима. Марко и Лара су га кратко разгледали и 

констатовали да је одличан. „Ова справа је фантастична само да јој додамо мало органског 

механизма да би функционисала као биљка“. Посматрам их узбуђено док поправлљају мој 

рад. Након пола сата Лара позва Пупина и мене да приђемо некаквој провидној кутији како 

би тестирали моју справу. Из специјалне боце Лара је убацила у кутију угљен-диоксид, а 

затим укључила справу коју су Марко и она поправили. Након пар минута када је Лара 

отворила велику провидну кутију, осетио сам свежину. Кисеоник се ширио на све стране. 

Поскочио сам неколико пута од среће и ударио у нешто руком. Заболело ме је јако да сам 

зажмурио од бола. Стискам руку и отварам очи да видим јесам ли се повредио. Видим свој 

радни сто, свој недовршен задатак из физике и преврнуту лампу на мом столу. „Михаило, 

шта се то десило? Да ли си добро?“, чујем маму како ме дозива. Моја среће у секунди бива 

прекинута.  
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 Схватам да је то био само сан, али нисам тужан. Било је лепо дружити се са 

Михајлом Идворским Пупином макар и у сну. Узимам свој рад с намeром да га завршим и 

с надом да је Михајло Пупин био у праву. 

Михаило Милошевић, 7б 

Основна школа при Математичкој гимназији 

Краљице Наталије 37  

11000 Београд 

бр.тел. 011 36 11 126 

наставница Анђелка Петровић 
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                                                               Михаило Милошевић, 7б Математичка гимназија 


