
42ª Feira do Livro de Santa Maria – 2015 

Santa Maria presenteou-me, ao colocar em minhas mãos 

a serena e encantadora missão de ser a Patronesse da 42ª 

Feita do Livro . Serei eternamente grata e plena de 

alegrias por tão alta distinção. 

A Praça Saldanha Marinho durante 15 dias florescerá: 

livros, escritores e leitores entre tantas outras artes. 

Os livros serão as lâmpadas da praça. 

A poeta com a praça se confunde. Se relaciona com as 

bancas, bancos e com o mágico universo que se cria ao 

longo dos dias e ali se sentirá em casa e feliz. 

Pelas mãos da alegria que é a vivência na Casa do Poeta, 

berço onde se gestam poemas, a poeta acompanha a 

Feira do Livro há 12 anos. Com a Casa, ela se fez livreira e 

autora. Autografa, enrola poemas e desponta dias e 

noites entre sons e o vai e vem de fulgurantes estrelas. 

Com a Casa e pela Casa ela cresceu poeta. 

Mais recentemente, acompanha os seus delírios poéticos 

o Patrono na Academia Santamariense de Letras: 

Edmundo Cardoso. Dele foi a Praça Saldanha Marinho, 

pois próximo dela nasceu, cresceu, tornou-se culto, 

aprendeu ofícios, trabalhou, vivenciou as mais 

significativas artes, freqüentou cafés e conversou a 

cidade com seus contemporâneos. A poeta está bem 



acompanhada, guardando na mente e no coração a figura 

ímpar e elegante de seu patrono. 

Com a Casa do Poeta a poeta já estava na praça. 

Com a Academia e com Edmundo Cardoso toma posse da 

praça. 

Então, ela pede aos que chegarem: procurem a Feira com 

olhos enfeitiçados de letras e se percam entre os 

labirintos de livros e ao saírem levem a leitura instigante, 

como água pura do saber e do descobrir... 

...E digam às crianças que elas podem correr entre as 

bancas em busca de seus heróis, de suas fantasias... 

A Praça senhores, assim como a cidade, quer urgências de 

azul marinho, de delicadezas, de fraternidades, de cultura 

e de ações positivas. 

A praça quer fugir do trânsito, das tramas e dos tráficos e 

pular no colo das crianças. A praça quer sua linda 

arquitetura e suas esculturas com alicerces de renovação, 

da conservação e do respeito. 

A praça deseja a solidão das madrugadas sabendo que os 

seus desvalidos estarão abrigados pelas mãos do 

município e da solidariedade. 

A praça nos 15 dias de livros quer todos os livros e todos 

os leitores e a sua poeta quer folhas de poemas junto às 



folhas das arvores, quer balanços de idéias junto aos 

balanços dos galhos. 

Quer artesãos do saber acolhendo a indagação dos que 

tem sede de saber. 

A poeta quer frutos maduros para morder e sacolas de 

sonhos para viver. Quer Felippe de Oliveira novamente no 

seu lugar, para vigiar versos e passantes. 

Porque pela praça vão passar gentes de todos os olhares 

e até gentes que passam sem saber que passam. 

Nestes dias meus senhores a poeta deseja que todos 

cumpram o que a praça quer: sentir a fugacidade de 

todos os encantos e encontros e como magia eles 

permaneçam. 

A poeta que tem como mar apenas um chafariz, quer por 

fim: 

Navegar toda a cidade 

Se fazer mar  

Frente ao viaduto 

Por um momento 

Ser areia vento 

Ondas movimento. 

Se fazer mar  



Ao entardecer 

Olhando o horizonte 

(para o lado da pampa) 

Pensando os cansados 

A caminho das casas. 

Se fazer mar  

Salgar-se 

Com as luzes das janelas. 

Se fazer mar 

Navegar a cidade 

Apenas como poetas 

E caravelas 

Sabem navegar. 

Chegar a praça 

E  

No marinho da praça 

A todos abraçar.    

 

Muito obrigado. 


