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КАКО МИРИСААТ КНИГИТЕ

За секоја книга има по еден мирис,

мирис кој се изедначува со значењето.

Или со првото доживување на таа книга.

Како тогаш мирисаат книгите –

на правливите полици,

во заборавените домашни библиотеки,

непрофитните книжарници на главниот град?

Како мирисаат книгите на нобеловците?

Книгите на старите мајстори мирисаат на пергаменти,

на ониe страници кои исчезнале – можеби и

ги нема кога ќе ги отвориме бледите корици.

Нивните книги се сведени на жолти листови.

Книгите на скрибоманите мирисаат на маките на печатарските

работници. На работничките универзитети – книгите

немаат мириси, обично се црвени и недопрени.

Како мирисаат книгите на моите пријатели?

Како мирисаат светските бестселери, готвачите,

прирачниците, упатствата за подобра концентрација?

(Не ги сакам книгите во кои се чувствува чад:

тука веќе се измешани пороците.) Како мирисаат 

светите книги, на сите јазици на светот?

Како мирисаат на изумрените јазици?

Книгите на паганите се свртени кон сонцето,

затоа ги губат својствата кога ќе им се доближиме.

Ниеден мирис не е безопасен.

Сопственоста на книгољупците не потсетува 

на ниеден мирис,
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на ниедна книга, впрочем.

Напуштените книги во канцелариите 

мирисаат на стари сликарски платна.

Најчудесно мирисаат книгите во

аргентинската Национална библиотека,

и тоа оние набавени после 1955 година.

Не знам како мирисаат книгите 

на затворениците, веројатно на влажни ѕидови

и минато. Како мирисаат собраните дела на класиците?

Како мирисаат книгите кои му се вратени

на Кнут Хамсун? Неговите книги како мирисаат?

Го чувам мирисот на една книга,

скапоцен како знаењето на германскиот јазик.
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KAKO MIRIŠU KNJIGE

Za svaku knjigu ima po jedan miris,

miris koji se ravna sa značenjem.

ili prvim doživljajem knjige.

Kako onda mirišu knjige – 

na prašnjavim policama,

u zaboravljenim kućnim bibliotekama, 

neprofi tnim knjižarama glavnog grada?

Kako mirišu knjige nobelovaca?

Knjige starih majstora mirišu na pergamente,

na one stranice koje su iščezle – možda ih

i ne bude kada otvorimo blijede korice.

Njihove knjige su svedene na žute listove.

Knjige skribomana mirišu na muke štamparskih

radnika. Na radničkim univerzitetima – knjige

nemaju mirise, obično su crvene i netaknute.

Kako mirišu knjige mojih prijatelja?

Kako mirišu svjetski bestseleri, kuvari, 

priručnici, uputstva za bolju koncentraciju?

(Ne volim knjige u kojima se osjeća dim:

tu su već pomiješani poroci.) Kako mirišu

svete knjige, na svetim jezicima svijeta?

Kako mirišu na izumrlim jezicima?

Knjige pagana su okrenute prema suncu,

zato gube svojstva kada im se približimo.

Nijedan miris nije bezazlen.

Vlasništvo knjigoljubaca ne podsjeća 

ni na jedan miris, 
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ni na jednu knjigu uostalom. 

Napuštene knjige u kancelarijama

mirišu na stara slikarska platna.

Najčudesnije mirišu knjige u 

argentinskoj Nacionalnoj biblioteci, 

i to one nabavljene poslije 1955. godine. 

Ne znam kako mirišu knjige 

zatvorenika, vjerovatno na vlažne zidove

i prošlost. Kako mirišu sabrana djela klasika?

Kako mirišu knjige koje su vraćene

Knutu Hamsunu? Njegove knjige kako mirišu?

Čuvam miris jedne knjige,

dragocjen kao znanje njemačkog jezika.
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WHAT BOOKS SMELL LIKE

There is a smell for every book,

a smell that equates to its meaning. 

Or with the fi rst encounter with the book.

What, then, do books smell like –

on dusty shelves,

in forgotten home libraries,

in the unprofi table bookstores of the capital city?

What do Noble prize laureates’ books smell like?

The old masters’ books smell of parchment,

of pages that have disappeared – the moment 

we open the pale covers maybe they won’t be there.

To yellow leaves their books were reduced.

The scribomaniacs’ books smell of the laborious movements   
      of printers at

the press. At workers’ universities, the books

don’t smell, usually they are red and untouched.

What do my friends’ books smell like?

And international bestsellers, cookbooks,

companions, guides to better concentration?

(I don’t like books that smell of smoke:

the vices are mixed, in such cases.) What do sacred books

smell like, books written in the sacred languages of the world?

What about books in dead languages?

The pagans’ books are turned to the sun,

the reason they lose their features when we approach them.

No smell is harmless.

The possessions of booklovers do not remind
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or of any book, after all.

Deserted books in offi  ces

smell like old canvases.

The most miraculously smell the books in

The National Library of the Argentina Republic,

especially those acquired after 1955.

I don’t know what prisoners’ books

smell like, probably of damp walls

and the past. What about the complete works of classical writers?

And the smell of the books returned to

Knut Hamsun? His books, what do they smell like?

I treasure the smell of one book,

precious like the knowledge of the German language.


