
Мој сусрет са Михаилом Идворским Пупином 

 

         Јуче сам у аутобусу број двадесет три срео Михаила Идворског Пупина.       

        Прво нисам могао да верујем, али сам одмах отишао да седнем на празно седиште 

поред њега. Питао сам га да ли је он заиста чувени Михаило Пупин. Одговорио ми је да 

јесте, па сам га одмах упитао шта ради у двадесет тројци осамдесет година после своје 

смрти. Рекао ми је да је чуо од неких пријатеља да постоји булевар назван по њему и да 

је кренуо тамо. Ушао је у први аутобус који је наишао иако не зна да ли ће стићи тамо. 

Одмах сам се запитао да ли има ,,Бус Плус“ или се шверцује, али то сада није битно с 

обзиром да причам са научником који је наводно умро пре осамдесет година. На моје 

питање како је још жив, није одговорио. Причали смо о његовим изумима, о томе како 

су сада сва деца опседнута мобилним телефонима и како је у његово време имати 

телефон био луксуз. Рекао ми је да је у садашње време дошао да би видео колико је 

напредовала технологија и шта је то мобилни телефон. Показао сам му свој паметни 

телефон и, чим сам га извадио из џепа, одмах ме је питао где је бројчаник. ,,Бројчаник 

се не користи већ око 30 година“, одговорио сам. Он се зачудио и питао ме како онда 

причамо са другим људима. Објаснио сам да сад много мање причамо, а више шаљемо 

поруке. Подигао је обрву у неверици, али ме није даље испитивао. Наставили смо 

причу о томе како је из једне веома сиромашне породице настао један тако познат и 

светски признат научник. ,,Није било лако, али сам био упоран и радознао па сам успео 

да постигнем шта сам желео“, причао ми је чика Пупин. Онда ме је позвао на свој 

рођендан 9. октобра. Рекао ми је да ће доћи и Никола Тесла, Томас Едисон и Бенџамин 

Френклин.  

      Нагло сам се тргнуо када се зачуло: ,,Последња станица, сви напоље!“ Погледао сам 

око себе, само још двоје људи су били у аутобусу. Синоћ сам касно заспао, сигурно сам 

се успавао у аутобусу и пропустио своју станицу.  
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