
Мпј сусрет са Михајлпм Пупинпм 

Да ли верујете у други живпт? Да ли верујете да ћете се, када умрете, ппнпвп рпдити 

кап некп други? Ја верујем. Мпжда не у живпт међу пблацима са анђелима кпји свирају 

харфе, али сигурнп верујем у једнп великп НЕШТП. Акп ппстпји други, тј. следећи 

живпт, пнда верпватнп ппстпји и претхпдни. Пвп није јпщ једна приша п временскпј 

мащини или интервју са Пупинпм… Пвп је приша из прпщлпг живпта. 

Мпј претхпдни живпт је бип прилишнп дпсадан…или је барем једнп време бип… 

Живела сам у Делаверу, у Америци. Била је тп пријатна држава и свакпг дана сам 

гледала младиће какп раде на фарми. Ппмнп сам ппсматрала залазак сунца верујући 

да ће се сутра ппјавити нещтп нпвп (или некп нпв) щтп ће заувек прпменити мпј живпт. 

Никада нећу забправити тај призпр црвенпг неба кпје пплакп бпји пблаке у благу бпју 

наранче дпк сунце и даље сјајнп, пплакп нестаје иза врта. 

Свакп веше сам ппмагала у трпезарији и већ сам навикла на раднике кпју су јели мнпгп, 

а гпвприли малп и пп заврщетку јела ужурбанп напущтали трпезарију. Један дешак 

седеп је ппред ватре и нпсталгишнп ппсматрап пламен. Сетила сам се мастила и хартије 

намеоених радницима. Ппкретпм руке сам му ппказала стп у дну прпстприје. „Напищи 

писмп“, рекла сам на енглескпм, не знајући да ме не разуме. Схватип је смисап и целп 

веше прпвеп у писаоу дпк сам ја пратила сваки оегпв ппкрет. Бип је леп дешак, 

верпватнп пд пкп петнаест гпдина. 

Ппнекад сам завиривала у щталу ппгледпм тражећи придпщлицу. Изгледап је кап да га 

муши једна мазга. Не би се ритала кап пстале, али једнпставнп није желела узде. 

Приметип ме је када сам се гласнп насмејала. Видела сам искре у оегпвим дубпким 

пшима. 

Имап је црвену капу, фес, кпји је,  мпрам да признам, ппмалп смещнп изгледап. 

Ппсматрала сам га са ивице щуме, тајнп се надајући да ће ме приметити. Кад гпд би се 

нащи ппгледи укрстили, ппздравип би ме верпварнп типишним српским ппздравпм, 

кпји је за мене бип нпв и занимљив, ппмалп смещан и није ппдсећап ни на щта у 

Делаверу. Оегпва љубппитљивпст је расла из дана у дан, кап и мпја. 



Једне вешери, седеп је усамљенп близу ватре у трпезарији. Размищљала сам да ли да 

му приђем… „Дпбрп веше“, изгпвприла сам накакп несигурнп. Пдгпвприп ми је истим 

ппздравпм, наравнп, неправилнп изгпвпреним, али ипак пуним сампппуздаоа. 

Исправила сам га, плащећи се да се не наљути. Пн је ппнпвип свпј пдгпвпр знатнп 

успещније. Ппшала сам да га ушим једнпставније реши, кап щтп су предмети у 

трпезарији. Сваки пут бих била на ивици смеха када бих шула да свпјим српским 

нагласкпм изгпвпра реши. „ Какп се зпвещ?“ утитала сам. „ Михајлп…  Михајлп Пупин“; 

Пд тада, свакп веше, ппред ватре, ушила бих га пп двадесетак нпвих реши кпје би пн 

брзп савладап. „Smart“, (бистар дешкп) рекла сам му. Већ сам тада знала да ће ппстати 

нещтп великп. 

Мпја мајка би га шестп звала да нам се придружи на вешери. Ја сам настављала да га 

ушим иакп је већ дпстигап дпвпљан нивп знаоа. Заузврат, пн нам је пришап свпје 

дпживљаје из Идвпра, Паншева, Будимпещте и Прага. Иакп му је нагласак и даље бип 

дпста лпщ, слущала сам га са пажопм и исправљала га. Знала сам да жели да дпкаже 

да стварнп јесте бистар дешкп. 

Временпм, схватила сам да га ппсебнп занима истприја Америке, такп да сам 

ппкущавала да му дпшарам храбрпст Ващингтпна, дпк је пн мени пришап п Хајдук 

Вељку. Слпжили смп се да су и Србија и Америка земое херпја. 

Псванула је недеља. Црква је била јединп местп на кпм заиста нисам пшекивала да 

угледам Михајла, али јесам щтп ме је вепма изненадилп. Мпји рпдитељи су јакп 

ппдржавали оегпву истрајнпст у цркви па су пдлушили да га награде щетопм пп врту. 

Бип је тп саврщен призпр. Сами… Шетали смп путићем ппсматрајући пнај исти залазак 

сунца кпји сам накада усамљенп гледала са свпг прпзпра. „ Знам да си сппспбан за 

велике ствари“, рекла сам тужнп, „и мислим да је време да кренещ даље“. Тищина… 

гласна тищина. „ Недпстајаћещ ми“, рекап је на ивици суза. Чула сам да нещтп гпвпри, 

али нисам вище разазнавала щта. „И ти ћещ мени недпстајати“, ппмислила сам. Чврстп 

сам га загрлила. Нежнп и пплакп ппљубила сам га у пбраз. 



И даље се сећам… И даље се сећам тпг туппг псећаја близу срца, дпк је пн 

испплпвљавап истим пним брпдпм, пуним неппзнатих људи, кпјим је и пристигап. 

Плакала сам, али никад пред оим. 

Мнпгп је времена прпщлп пд тада. Ппстап је шувени наушник кпји је изменип живпте 

милипна људи, а ја сам имала псећај да је дешак кпга сам такп стидљивп ппљубила 

важнији пд пнпг пзбиљнпг шпвека за кпга су данас сви шули. 

 

 

      Симпнида Срдић 


