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Você já deve ter ou
vido estas frases várias vezes: 

“Você tem
 que tomar banho!”, “Você tem

 que estudar!”, 

“Você não tem que mexer aí!”. Já percebeu como a sua vida é 

cheia de “tem que” e “não tem que”?

Quando eu nasci, minha mãe ficava o dia inteiro re
petindo 

o meu nome e pensando: “Ela tem que se acostumar com 

este nome”. Graças a Tatiana Belinky, milhares de Tatianas 

nasceram nos anos 1970 com este lin
do nome russo, até 

então desconhecido no Brasil. Cresci len
do os liv

ros da minha 

xará e com um ingênuo desejo dizia a mim mesma: “Você 

tem que conhecê-la um dia”. 

Em abril de 2008 fui visitá-la. Durante nossa longa conversa, 

Tatiana me perguntou se eu conhecia o senhor Temque, 

o mandão. Ela estava trabalhando nos limeriques, no que 

imediatamente pensei: “Você tem
 que publicar um livro da 

sua xará!”. 

Dias depois do nosso en
contro, eis 

que recebo um envelope 

com a inscrição “De Tatiana B. para Tatiana F.”. 

Eram os orig
inais deste livro. Seria puro acaso ou ironia do 

destino? Na verdade, acho que o mandão Temque queria me 

enviar um recado: “Você tem
 que lutar pelo que acredita e 

não tem que desistir n
unca dos seus sonhos”. 

É por isso 
que quero dividir com você, q

uerido leitor,
 o 

presente que ganhei da minha xará Tatiana Belinky.

O recado do senhor Temque

Tatiana Fulas
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Eis aqui dezesseis limeriques
Do “Seu    Te que ”; seus tiques-trambiques

Dizer sim ou nãoPra esse mandãoVocê pode, sim, sem tremeliques

Eis aqui dezesseis limeriques

Eis aqui dezesseis limeriques

Eis aqui dezesseis limeriques

Eis aqui dezesseis limeriques    Te que 
    Te que ”; seus tiques-trambiques

TEMQUE
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TEMQUE

TEMQUE
TEMQUE
TEMQUE

Eu sou o forçudo, o tal E mesmo que você encrenquePro sim e pro não
Sou eu o mandão

Resolvo o que “            ” e “ NÃO            ”!
TEMQUE
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