
 

Мој сусрет са Михајлом Пупином 

Био је први дан школе на Колумбија универзитету и нови студенти су се 

поређали у свечану салу. Сви другаци, а међу њима и ја чекали су испред,  јер смо 

желели да видимо нове ученике. Они су мирно седели и чекали директора. 

  „Добро јутро“,  рече директор. „Желим свима срећан почетак школске године, 

вредно учите, јер...“ Чули су се гласни кораци због којих су се сви окренули и видели 

једног момка у униформи окренутој наопачке и незатегнутом краватом. „Извините што 

касним“, изговорио је, „имао сам тежак дан на послу јуче“. Одједном сви праснуше у 

смех. Цела зграда се тресла. „Кхм-кхм“, накашља се директор. „Као што рекох, вредно 

учите јер испити нису далеко“. Том ученику су се смејали данима и упирали прстом у 

њега кад год би пролазио, али он је остајао смирен и сваки пут би одговарао: „Зовем се 

Михаило Пупин, драго ми је што сам вас упознао“. Убрзо је дошао и јунски испитни 

рок, па су сви чекали испред школског улаза. Када сам стигла, чуо се неки жамор међу 

ученицима. „Људи, онај Пупин  је први из математике, не шалим се, стварно, 

погледајте!“ Заиста је бриљантан ученик, чак је и из физике међу најбољима. Сигурно 

ће добити стипендију! Са неверицом сам гледала у табелу, заборавивши да погледам у 

свој резултат. Када се он појавио, сви ученици су се окупили око њега са усхићењем. 

Питали су га како је успео да постигне овакве резултате. „Трудом“, једоставно је 

одговорио. Сваке године је био најбољи и добијао највише стипендије. Поштовао га је 

цео колеџ, чак је и зарађивао додатни новац тако што је предавао појединим 

ученицима. После дипломирања отишао је у Кембриџ и више га никад нисмо видели. 

Десет година касније седим за доручком листајући „Њујорк Тајмс“. Видим 

наслов: „Михајло Пупин открио бежичну телефонију“. „Труд се исплати“, било је све 

што сам имала да кажем. 
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