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Eugénio Taveres (1867-1930), generally believed to be the undisputed master of the Creole poetc form
known as the morna, and the most famous poet of Cape Verde, the island nation in which he was born
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Oh mar eterno sem fundo sem fim
Oh mar das túrbidas vagas oh! Mar
De ti e das bocas do mundo a mim
Só me vem dores e pragas, oh mar
Que mal te fiz oh mar, oh mar
Que ao ver-me pões-te a arfar, a arfar
Quebrando as ondas tuas
De encontro às rochas nuas
Suspende a zanga um momento e escuta
1

A voz do meu sofrimento na luta
Que o amor ascende em meu peito desfeito
De tanto amar e penar, oh mar
Que até parece oh mar, oh mar
Um coração a arfar, a arfar
Em ondas pelas fráguas
Quebrando as suas mágoas
Dá-me notícias do meu amor
Que um dia os ventos do céu, oh dor
Os seus abraços furiosos, levaram
Os seus sorrisos invejosos roubaram
Não mais voltou ao lar, ao lar
Não mais o vi, oh mar
Mar fria sepultura
Desta minha alma escura
Roubaste-me a luz querida do amor
E me deixaste sem vida no horror
Oh alma da tempestade amansa
Não me leves a saudade e a esperança
*
Que esta saudade é quem, é quem
Me ampara tão fiel, fiel
É como a doce mãe
Suavíssima e cruel
*
Nas mágoas desta aflição que agita
Meu infeliz coração, bendita!
Bendita seja a esperança que ainda
Lá me promete a bonança tão Linda
2
Ó minha pobre casa! Estância honesta!
Minha felicidade inigualada!
Quem me dera passar, nesta jornada,
À tua sombra a vida que me resta!
Tudo me fere, tudo me molesta!
Longe de ti, minha pobreza amada!
O sol mais claro não me alegra;
Nada me aquece e me ilumina a fronte mesta!
O meu destino, túrbido, mesquinho,
Na saudade dos olhos siderais
Da companheira que ficou no ninho,
Arrasta-me a visões de dor, mortais:
E penso que talvez neste caminho
Não paro à tua sombra nunca mais!
3
Dirás à minha pobre mãe, coitada!
Que me perdoe não ir, na despedida,
Beijar-lhe a grave fronte tão querida,
Beber-lhe o santo olhar, bênção sagrada,
Porque me traz esta alma tão quebrada
A dor inconsolável da partida
Que, triste como os que se vão da vida,
2

Nem quero ver-lhe a fronte magoada.
Dirás que levo uma saudade funda
dentro do coração angustiado!
Que a dor é tanta, em suma, tão profunda,
Que me parece, até ter começado
A morrer, neste lúgubre momento
Em que o navio esfralda asas ao vento.
4
Pensa no que há de mais sombrio e triste;
Terás, destes meus dias vaga imagem;
Soturnos céus - como tu nunca viste –
Nunca os doirou o halo de uma miragem.
O sol - um sol que só de nome existeEnvolto na algidez e na brumagem
Dum frio como tu nunca sentiste,
do nosso sol parece a morta imagem
Imerge o retransido pensamento
Nas noites mais escuras, mais glaciais,
Prenhes de raios e vendavais;
Verás que anos de dor, esse momento
Passado, na saudade e no penar,
Longe do sol vital do teu olhar!
5
Dentro da claridade plumbea da manhã
A Ilha, sobre o mar, lembra uma catedral.
As nuvens em silêncio imergem devagar
Qual um fumear de incenso
Num ascetismo intenso,
Num perfume subtil de velha fé cristã.
Pelas naves glaciais da brónzea catedral.
A Ilha, sobre o mar.
E sobem vagamento em lágrimas banhando
A dura fronte augusta e grave dos rochedos.
Bebe em fundo silêncio a terra fulva, adusta.
A lágrima que cai;
Ea nuvem passa, vai.
Numa insondável mágoa imensa rorejando.
Em gélido suor,dos túrbidos rochedos
A dura fronte augusta.
Mas, já da opa cinzenta a Ilha se desnuda.
Beija-a com fúria o sol, dentes de fogo a comem.
O vento reduziu-lhe a trapos o lençol.
Emerge, e se acentua.
Do mar, móvel, nua,
Trânsida de tristeza, em uma angústia muda...
E, enquanto ao longe as nuvens álgidas se somem
Beija-a com fúria o sol.
Da c'roa do plató à fímbria da leveza
As árvores sem vida estorcem-se de sede.
E o sol - bem como um rei fanático, homicida, Fustiga-as a matar.
E ri-se ao incendiar
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Os ramos - como mãos erguidas de quem reza –
E as folhas - como mãos abertas de quem pede –
Das árvores sem vida.
Em fim, o meu Navio, aos poucos, se aproxima.
Nos tristes olhos meus em lágrimas, rebrilha
A dita de ancorar após mil escarcéos.
E, pois que as nuvens vão
Fugindo na amplidão
Sem que uma gota de água enviem lá de cima.
Darei à tua sede o pranto - oh minha IIha!
Dos tristes olhos meus.
6
Bidjiça é um amostra certo
Pâ no conta co morte perto:
Mas, sol de entardecer de idade,
Sol brando é el, sol de sodade.
*
Sol brando ca ta quêma.
Pele de rosto de nha crectheu.
Sol brando, el é sol de gosto
Pa ta lumiano porta de céu.
*
Amor é quel que ama co gosto:
Na boca mel, lebe na peto...
Amor é mar qualdo el estli manso:
Guemê co gosto, amá na descanço.
*
Mar manso é quel mar de nadâ,
Mar brabo é quel mar de matâ
Amor, ai! quando el ê mar brabo,
Se el ca matal el ta derrubado...
*
Amor, depois de um certo idade,
Quando el sintâ co companhero,
Ninguém câ tâ erguê promero,
Sem que to dós mata sodade...
*
Sintâ junto, labantâ junto,
Es ê que ê sabe, es ê que ê dreto...
Sintâ co amor, gosâ co assunto,
Coraçam lebe, graça na rosto...
*
Cretcheu é na debagarinho,
Na paz, na graça, na getinho:
Amor, pâ bo sentil sê gosto,
É na sombrinha de sol posto...
*
Mas, quando el é de barbatón,
É sem valor, sem tom nem som...
Nha fidjo obi, obi um consejo:
Amor más doce, é amor de bejo...
7
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Ca tem nada na es bida
Mas grande que amor
Se Deus ca tem medida
Amor inda é maior…
Maior que mar, que céu
Mas, entre tudo cretcheu
De meu inda é maior
Cretcheu más sabe,
É quel que é di meu
Ele é que é tchabe
Que abrim nha céu…
Cretcheu más sabe
É quel qui crem
Ai sim perdel
Morte dja bem
Ó força de chetcheu,
Que abrim nha asa em flôr
Dixam bá alcança céu
Pa'n bá odja Nôs Senhor
Pa'n bá pedil semente
De amor cuma ês di meu
Pa'n bem dá tudo djente
Pa tudo bá conché céu
8
A Virgem Maria
Pura Mãe de Deus
Seria crioula?
Sim; nos sonhos meus,
Contemplo-a, morena,
Filha de plebeus,
Morena crioula
Rainha dos Céus...
*
Nos seus tristes olhos
Boiados de amor,
Há consolações,
Para toda a dor. A doce crioula
Pequenina flor
É como a violeta no aroma, na cor.
9
Triste, por te deixar, de manhãzinha
Desci ao porto. E logo, asas ao vento,
Fomos singrando, sob um céu cinzento,
Como, num ar de chuva, uma andorinha.
*
Olhos na Ilha eu vi, amiga minha,
A pouco e pouco, num decrescimento,
Fugir o Lar, perder-se num momento
A montanha em que o nosso amor se aninha.
*
Nada pergunto; nem quero saber
Aonde vou: se voltarei sequer;
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Quanto, em ventura ou lágrimas, me espera
*
Apenas sei, ó minha Primavera,
Que tu me ficas lagrimosa e triste.
E que sem ti a Luz já não existe.
10
Hora di bai,
Hora di dor,
Ja'n q'ré
Pa el ca manchê!
De cada bêz
Que 'n ta lembrâ,
Ma'n q'ré
Fica 'n morrê!
*
Hora di bai,
Hora di dor,
Amor,
Dixa'n chorâ!
Corpo catibo,
Ba' bo que é escrabo!
Ó alma bibo,
Quem que al lebabo?
*
Se bem é doce,
Bai é maguado;
Mas, se ca bado,
Ca ta birado!
Se no morrê
Na despedida,
Nhor Des na volta
Ta dano bida.
*
Dicham chorâ
Destino de home:
Es dor
Que ca tem nome:
Dor de crecheu,
Dor de sodade
De alguem
Que'n q'ré, que q'rem...
*
Dicham chorâ
Destino de home,
Oh Dor
Que ca tem nome!
Sofrí na vista
Se tem certeza,
Morrê na ausencia,
Na bo tristeza!
11
Não há nada nesta vida
6

Mais grande que o amor
Se Deus é tão grande
O amor ainda é maior
Maior que o mar e o Céu
Mas, entre todo esse amor
O meu ainda é maior
*
Amor tão grande
É aquele que é meu
Ele é a chave
Que abre-me o Céu
Amor tão grande
É aquele que me quer
Ai se o perder
A morte já chegou
*
Ó força de amor
Que me a abriu a minha asa em flor
Deixa-me ir alcançar o Céu
Para ir ver meu Deus
Para lhe pedir a semente
De amor como esse meu
Para dar a toda a gente
Para que todos conheçam o Céu
12
Pensa no que há de mais sombrio e triste;
terás, destes meus dias vaga imagem;
soturnos céus – como tu nunca viste –
nunca os doirou o halo de uma miragem.
O sol – um sol que só de nome existe –
envolto na algidez e na brumagem
dum frio como tu nunca sentiste,
do nosso sol parece a morta imagem
imerge o retransido pensamento
nas noites mais escuras, mais glaciais,
prenhes de raios e vendavais;
verás que anos de dor, esse momento
passado, na saudade e no penar,
longe do sol vital do teu olhar!
13
Já m’cre-bo ma m’ca ta flá-bo
M’ta gardâ dentro de mim,
M’ta ‘ngachâ ês segredo
Co medo bu ca flá-m’ sim.
*
Ma m’crê odjá-bô calado,
Guardá-bo na pensamento,
De que contá-bo ês nha amor,
Pa depôs bu dá-m’ tromento.
*
“Não” é ca sabe de obi,
É pior que maior dor;
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Por isso bu ca’l conchê,
Bu ca’l conchê ês nha amor.
*
Triste, dixá-m’ fica triste
Simcerteza amá sim gosto,
Antes triste de incerteza,
Do que triste de disgôsto.
14
Como é triste e desolador,
Ver partir, aos magotes, esta gente,
Entregue ao seu destino, indiferente
A tanto sofrimento, tanta dor!
*
Se a sorte ainda a traz à terra amiga,
Macilenta, tristonha, depaup’rada,
Com a doença do sono, já minada,
Ao cemitério um só coval mendiga!
*
Mas porque ides, assim arrebanhada,
A essa maldita terra do desterro?
É a fome que vos leva acorrentada?
*
Aproveitai melhor a mocidade
E ide mais distante, ide à América
A terra do trabalho e liberdade!
15
Se é pam vivê na es mal
De ca tem
Quem que g'rem,
Ma'n g're morré sem luz
Na nha cruz,
Na es dor
De dâ nha bida
Na martírio de amor!
16
O’ Brava amada, meu ninho em flor,
O’ pequenina e humilde Brava!
Coroada outrora de fogo e lava,
Hoje teu nimbo é o nosso amor!
Terra crioula, terra natal,
—Tamanho e forma de um coração!—
Que Deus te guarde de todo mal,
Que em torno a ti o Mal ruja em vão.
Filha da lava e filha do mar,
Que a lava aquece e o mar rebeija,
Tua alma, ó Brava, como que adeja,
Asa de sonho solto no ar.
Nunca amainaste na tempestade
As velas cândidas da clara esperança,
8

Nunca deixaste de, na bonança,
Ser forte e doce como a saudade!
Coro
Teus filhos amam o largo mar,
O mar que os leva e que os traz de espaço:
Choras, se partem p'ra não voltar,
Cantas, se voltam ao teu regaço!
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Sol,
Se eu fosse uma estrela caída
E regressasse à tua órbita tempos infindos depois
Reconhecerias no recinto do teu esplendor
Esta ténue luz
*
Ãrvore,
Haste da minha vida,
Se eu fosse uma pétala caída
E regressasse na derradeira primavera em flor
Reconhecerias do alto do teu céu
Este imperceptível olor
2
Como a ameixieira em flor na neve
Como o perfume no ar que o desvanece
Como o sol-pôr de uma tarde em fogo
Como no azul profundo líquido da noite
Um fio trémulo de estrela transparece
Como a última nota de uma harpa oriental
Como a última gota de água num rio
Como o vulcão em silêncio banhado pelo luar
E como um filho que adormece
3
Seinpre tão longe de tudo
Tão perto também
*
Não procuro o pássaro azul
Sei que não existe
*
Por vezes oiço-o cantar
E vos atrás do seu canto
*
Oiço-o nos monte
Pelos oceanos
Pelos desertos
9

E mesmo na multidâo
*
Um apelo longínquo
Que eu oiço e mais ninguém.
4
As tuas mãos, minha Mãe,
São as que me criaram
São as que tocam e dão vida
São as que me deram no afago silencioso
Este crer na infalibilidade do Bem que há nos seres.
*
Eu beijo essas mãos
Que Deus não recusa
Quando para Ele são erguidas.
*
Quando me criaram
Sofreram carinhos rejeitados
Quantos desprezos da mocidade presumida
Da tua filha que nos teus lábios fazia sorrir
Que era a razão da tua alegria
Desejo de existência.
*
Hoje, Mãe,
Vejo-te ainda cansada
Vejo-te pequena e só:
Quase uma sombra.
*
Vejo as tuas mãos
E beijando-as sem me mostrar
*
Digo-te quanto sou infeliz
Por não poder oferecer-te
Outra felicidade
Se não a de ser tua filha.
5
Se eu morresse agora,
Que faria antes de morrer?
Faria o que nunca teria feito,
Ou viveria como todos os outros dias
Que foram a minha vida
Como se não soubesse que ia morrer?
*
Tenho tanto sono
E gostaria de nunca mais acordar.
*
Se eu morresse agora
Talvez dissesse adeus a todos,
Ou talvez fosse sem uma palavra
Porque tudo o que eu quereria dizer
Levava uma vida inteira
E não morreria agora.
*
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Mas pouco haverá que contar
Não me importa partir
Sem ninguém me ter compreendido.
O sol não deixará de brilhar
As árvores continuarão a dar frutos
Continuarão a florir
Ou a estarem tristes
Sem mim.
*
Afinal o que sou?
Pequena para os outros
Tão grande para mim.
Aqui dentro vivi
Aqui dentro palpitou
Este pulsar breve
Que ninguém ouviu.
*
Vou como vim
Sem saber porquê.
*
Vim de coração aberto
Para tudo oferecer
E nada receber
Vou com ele mais magoado
Arrastando os passos
No caminho incerto.
6
Não deixarei pègadas
Na areia do tempo
Para que outros desanimados
Vendo-as se animem.
*
Não deixarei pègadas
Na areia do tempo
Para que os perdidos
Se possam reencontrar.
*
Para esses
Que não trazem mensagens
Que quiseram salvar o mundo
E estão cansados
Para todos
Que andam isolados
Perto das estrelas frias
Nos desertos cálidos
Para esses
Os passos são leves
O tempo os apagou.
7
Por mim não chegaria hoje
Ver estrelas quando ainda é dia
Ver o sol posto na tarde chuvosa
11

Ouvir música sem haver melodia.
*
Ris-te quando digo que sou
Um bichinho verde de asas transparentes
Pousado na velha raiz daquela árvore
Batendo as asas
Cantando
Olhando a Lua.
*
Canto
Embora na floresta ninguém me responda.
Este bater leve de asas
Canta canta sempre
Com força e não se cansa
Mas na vibração da vida
O seu canto é pequeno demais.
8
A tua filha está cansada, Pai,
A tua filha está triste
O tempo passou por ela
E por ti
Passou pelos dias em que
Meus passos eram pequenos.
*
Colhíamos no céu as nuvens de mil cores
Colhíamos os nossos cantos
Nos ecos que vinham dos montes verdes
Num recanto da China.
*
Imitávamos de braços abertos
As aves do espaço
Chorávamos os dois sobre
Os Cinquenta Mil Poemas da Época de Tan.
*
Um dia vi-te entre grades
«É este o meu Pai!
Larguem-no
Queremos ainda voar!»
Nesse dia quebrou-se o encantamento.
*
Alto voo de ave que pretendias
Ficaste em baixo
Olhando o voo que me ensinaste
«Ela rompe a chuva
Rompe as nuvens»
Tiveste medo e alegria
Por ver-me conseguir o teu
Voo de ave.
*
Pai, a tua filha está cansada,
A tua filha está triste:
Pesa-ihe no corpo
O peso das estrelas caídas.
*
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Voei, Pai, voei alto
Se em breve cair
A morte é certa
Mas sempre vi
No mais alto do mundo
A luz do teu coração.
9
Parou o relógio no meio da noite
Parou e senti alívio
*
O meu pulsar febril agora bate só
*
Descansa de acompanhar o tempo
Até à morte
10
Sei que comecei nesse mornento:
Quando fugiam do tédio da repetição
Vestirarn-me de sonhos impossíveis
E esquecendo-se depois para que fim
Deixaram-me com esta alma
A não caber dentro de mim.
11
Amigo a quem esta terra não pertence
Saberás que choramos de madrugada
A nossa vida agora indiferente
A tua alma outrora dela enamorada
*
Amigo que em menino sofreste a praga feia
De uma bruxa desencantada a teus pais desconhecidos
Quando encandeado pelo rubro de uma rosa ergueste
Teu coração e choraste sem anjos os sonhos perdidos
*
Tu que vinhas com as magnólias furtadas
Como se oferecesses um pedaço de luar
Escondidas nas tuas vestes coçadas
—O segredo de Poeta a ninguém querias contar
*
Amigo de olhar de fitar o sol no estio
De alma a transpor a esfera de astros
Para quantos foste no deserto o rio
E a mim que no Universo não deixarei rastos
*
Pelos altares do mundo depus quantas velas acesas
Em meu sentir do Oriente rogando a Alguém
Teria a luz das minhas tristezas
Iluminado um pouco o teu caminho solitário além
12
Não tenho o infinito na minha frente
13

Para sofrer esta melancolia estranha
Entre o efémero da vida e da morte
E senti-la no silêncio impossível do tempo.
*
Como é breve viver assini eternamente
Se no desejo não despontou
Um sol ou uma flor
E no enlevo de amor um perdão supremo.
*
Como é breve viver assim eternamente
Se do padecimento ignorado
Não fluiu um hino triunfal
E se desfez a consciência de ter amado.
*
Acaricia-me com gestos de criança
Beija-me esta névoa de tormenta
Deixa-me deitar na terra
E ter por manta o céu do teu olhar.
13
Há céu em ti porcue repousa
Nos teus olhos a infinita compreensão
Há terra em ti porque ondula
No teu corpo a harmonia da fecundação.
*
Não desejas nem queres:
A sabedoria deu-te generosidade.
Não tens mais paixão
Não amas a vida
Nem odeias a morte.
*
A bondade fez-te serena
A tua mão ampara, não condena.
14
Se eu olhasse para o Tempo,
E meus olhos o pudessem reter
Tão triste a luz que o faria parar,
Sentirias que há outro mundo que te não pertence
Mas é como se lhe pertencesses
Porque compreenderias o que eu te quero dizer
Chorarias porque o meu conto é tão natural
Como as ondas do mar na orla da areia.
*
Chora-se a beleza
Quando é pura como a morte.
15
Ai se em outubro chovesse
A terra molhasse
O milho crescesse
E a fome acabasse
*
14

Ai se o milho crescesse
A fome acabasse
O homem sorrisse
E a terra molhasse
*
Ai se o homem sorrisse
a terra molhasse
a fome acabasse
e a chuva caísse
*
ai se um dia...
*
acordemos camaradas
as chuvas de outubro não existem
o que existe
é o suor cansado
dos homens que querem
*
o que existe
é a busca constante
do pão que abundante virá
*
homens, mulheres, crianças
na pátria livre libertada
plantando mil milharais
serão a chuva caindo
na nossa terra explorada
16
Queria ser uma mulher leve e diáfana
De gestos lânguidos
E andar etéreo
Esvoaçante sobre as linhas frágeis
Do meu corpo magro
*
Queria ser uma mulher esbelta
De sorisso tímido e olhar esquivo
Sob as minhas pálpebras doces
E profundas
*
Queria ser uma mulher sensual
De formas cheias
E peito Redondo
Num riso quente
E tropical
*
Queria ser ...
... e não sou
*
queria mas meu corpo
se contorce
irremediavelmente definhado
sobre esta maldita fome
que me destrói
*
15

queria mas meu corpo
explode em chagas purulentas
desta maldita sida
que me devasta
*
queriamas o meu peito
se exaure
na busca desesperada do leite
para a criança
que me morre nos braços
*
com a minha voz
eu clamei
mas a minha dor permaneceu
intacta
*
por que te conservas longe, senhor?
Por que te escondes nos tempos de angústia?

The Church of Our Lady of Conception, São Filipe Municipality, Fogo Island, Cape Verde.
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The Cathedral of Our Lady of Grace, Praia, Santaigo Island, Cape Verde

The Church of Our Lady of Estrela, Paul, Santo Antão Island, Cape Verde
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The Cathedral of Our Lady of Light, Mindelo, São Vicente and Santa Luzia Islands, Cape Verde

The Church of St. John the Baptist, Nova Sintra, Brava Island, Cape Verde
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The Church of Our Lady of Light, Maio, Maio Island, Cape Verde

The Church of St. Isabel, Sal Rei, Boa Vista Island, Cape Verde
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The Church of St. Mary, Sal, Sal Island, Cape Verde

The Church of St. Amaro Abade, Tarrafal de São Nicolau, São Nicolau Island, Cape Verde
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