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Мој сусрет са Михајлом Идворским Пупином 

    Била је то прохладна и ветровита јесен, лаганим и умереним кораком шетао сам улицом 

док ми је у лице дувала кошава и као да је намерно покушавала да ми скине капу са главе. 

Напољу скоро да није било никога, тек повремено би наишао понеки човек који би 

ужурбано хитао ка кући не би ли се склонио са ветра. Гране са околног дрвећа љуљале су 

се толико јако да су често ударале у кровове аутомобила који су били паркирани испод 

њих. У том тренутку угледао сам црну прилику у даљини која ми се приближавала. Био 

сам веома изненађен јер у прошлих 20 минута нисам уочио никакве трагове људи око 

себе. 

    Како смо човек који се кретао ка мени и ја бивали све ближи, тако сваког тренутка све 

више нисам могао да верујем у оно што видим. Мој омиљени научник и човек који ми је 

пример од како сам кренуо у школу ишао је мени у сусрет. На почетку сам био у чуду и 

једва сам стидљиво изговорио: „Добар дан“. Михајло се окренуо и помало у чуду ми je 

одговориo: „Добар дан, дечаче“. Био је одевен у зелени капут и тамнебраон панталоне. На 

ногама су му биле велике и (бар ми је тако деловало) тешке црне ципеле са још црњим 

пертлама које су биле чудно завезане. Испод носа имао је кратке, али бујне бркове, а уста 

су му била испуцана од ветра. ,,Јесте ли Ви Михајло Пупин?“ питао сам. ,,Да“, одговорио 

ми је дубоким гласом. ,,Зашто те то занима?“, упитао ме је. ,,Моје име је Зарија, идем у 

Математичку гимназију и слушао сам много интересантних, чудесних и лепих ствари о 

Вама. Знам да сте изумели индуктивне калемове, захваљујући којима смо могли пре две 

недеље да причамо телефоном док сте били у Америци“. ,,Ох, још увек су корисни! Стари,  

добри калемови, хајде, Зарија, причај ми још о садашњости“. ,,Па, био сам пре око 2 

године у Идвору, вашем родном месту. Тамо сада постоји народни дом који се зове по 

Вама, ту је и Ваш музеј где се налазе сви Ваши проналасци. Све смо сачували у част Вама 

и Вашем знању. Сачувана је и Ваша учионица која изгледа исто као када сте учили прва 

слова и бројеве, пишући их мастилом и гушчијим пером“. ,,Сјајно, почаствован сам! Драго 

ми је што ме нисте заборавили, много сам чинио за вас“. ,,Знате ли где је сада Никола 

Тесла? Заиста бих волео и њега да упознам! Чуо сам да је и он радио велике ствари?“ 

,,Виђали смо се последњих дана његовог живота, сигуран сам да је на на добром месту, на 

месту где су сада сви бесмртни умови, као што је и он“. ,,Знате ли да се данас користе 

машине као што су компјутери, мобилни телефони, даљински управљачи, телевизори, а 

ипак да није било Вас и Николе не би ни тога било?“, упитао сам га.  ,,Како се свет 

променио, први пут чујем за тако нешто! Причај ми о томе.“ ,,Хоћу, испричаћу Вам, а 

онда ви мени реците да ли је добро то што је технологија толико напредовала.“ 

    Михајло и ја смо још дуго после тога наставили да разговарамо, али ми је једна његова 

реченица остала дубоко у мислима: ,,Ко види тај и верује; нека говори онај ко има шта да 

каже“. Након његовог одласка остао сам још дуго да размишљам о значењу те реченице. 

Знам да ће ме она одвести до великих циљева.        
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