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A mão a tapar a boca

Pela boca morre o peixe 
e dela sai muita asneira,
e ai daquele que a deixe
falar de qualquer maneira.

Boca mal-educada
nunca tem moderação
e tanto diz disparates
como um qualquer palavrão.

Deves ter a mão ligeira
para a poderes moderar
no momento em que bocejas
ou na hora de espirrar.
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ou na hora de espirrar.

Se o espirro ou mesmo a tosse
não forem bem controlados,
tu podes deixar sem querer
muitos outros constipados.

A boca é nossa amiga                 
mas deve ser vigiada
com atenção e cuidado 
à saída e à entrada.

Porta-te bem!
José Jorge Letria, 2013



Eu sou o mundo

“Eu sou o mundo e o mundo sou eu,
porque, com o meu livro,

posso ser tudo o que quiser.
Palavras e imagens, verso e prosa

levam-me a lugares a um tempo próximos e 
distantes.

Na terra dos sultões e do ouro,
há mil histórias a descobrir.

Tapetes voadores, lâmpadas mágicas,
génios, vampiros e Sindbades

contam os seus segredos a Xerazade.
Com cada palavra de cada página

Mãozinhas bem lavadas

Antes de te sentares

na mesa onde vais comer

há por certo um cuidado

que não podes esquecer.

É um cuidado normal

de que te hás de lembrar:

quem se senta para comer

primeiro as mãos deve lavar.

Assim evitas doenças

que te podem contagiar;

a água com sabão

não se deixa enganar.Com cada palavra de cada página
viajo pelo tempo e pelo espaço

e, nas asas da fantasia,
o meu espírito atravessa terra e mar.
Quanto mais leio mais compreendo

que com o meu livro
estarei sempre

na melhor das companhias”

Hani D. El Masri

não se deixa enganar.

Seja qual for o micróbio

que te queira ameaçar,

se cuidares da higiene

bem o podes derrotar.

As mãozinhas bem lavadas

são um modo salutar

de pores a saúde à mesa

onde agora te vais sentar.

Porta-te bem!
José Jorge Letria, 2013


