
Monges e monjas zen são figuras raras. Há os que vivem em mosteiros e 

templos e há os que são andarilhos, desde as épocas mais remotas. O Monge 

Tantan, que Fernando Zenshô nos apresenta, faz lembrar um famoso monge zen 

chamado Ryokan Taigu, do Japão do século XVIII. Vivia em um casebre simples 

nas montanhas. Tinha bambus, crianças, a Lua, as águas, a natureza e o vento 

como seus companheiros de jornada. Poeta, calígrafo, uma vez escreveu:

Se quer conhecer

O verdadeiro coração/mente

Deste monge

Escute a voz do vento

Sob o céu estrelado

O que é fascinante e misterioso foi Zenshô chamar o seu monge zen de 

Tantan, que para nós significa tolo, avoado. Um dos nomes do Monge Ryokan 

era Taigu, que significa grande tolo, grande tantã. Assim, nos desenhos e 

na história de Zenshô, reencontramos um personagem famoso e livre, que 

sempre existiu e sempre existirá em cada um de nós. Livre e simples, vive 

cada instante assim como é. Sem expectativas e sem lamentações.

Ryokan Sama* gostava de brincar com as crianças. Sempre levava bolas e 

brinquedos nos bolsos. Um dia, estavam brincando de esconde-esconde,  

e ele se escondeu tão bem que nenhuma criança o encontrou.  
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*Sama: honorífico de origem japonesa usado após os sobrenomes como um sufixo, para fazer referência 
a pessoas de maneira bastante respeitosa (equivalente a pronome de tratamento da Língua Portuguesa). 
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Anoiteceu e um vizinho, passando pela mata, viu o monge agachado e o 

chamou. O monge disse: “Psiuuu... estou escondido das crianças”. O vizinho 

o fez notar que muitas horas haviam se passado sem que ele percebesse.

Era alegre, simples, não resmungava nem reclamava de nada. Não batia os pés, 

não fazia manha, não respondia bravo. Uma vez, pensaram que ele fosse um 

ladrão e bateram nele. Quando se deram conta de que era um monge, pediram 

muitas desculpas. Ele saiu sorrindo e esfregando a cabeça, sem se importar.

Há muitas histórias aqui, muitos momentos do Monge Tantan, fruto da 

imaginação de Zenshô. Zenshô é um praticante zen antigo, capaz de suportar 

horas e horas de meditação sentado, aprofundando-se no autoconhecimento 

que transcende o eu. O Monge Tantan é fruto dessa mente zen.

Uma alegria poder compartilhar algumas letras por aqui.  

Que voem com o vento, que circulem e rodopiem.  

Para você ler, ouvir, reencontrar a profundeza mais 

pura e simples de sua mente/coração.

Este livro é um poema.

Mãos em prece,

Monja Coen
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Você é tantã que eu sei. 

Confesso que também sou.  

Você, eu e todo mundo somos um pouco tantãs. Ainda bem.  

Um grande poeta brasileiro já disse que “de perto ninguém é normal”.  

Cá entre nós, será que sabemos o que é ser normal e o que é ser tantã?

Nas próximas páginas, nós — crianças e adultos tantãs — encontraremos um 

universo de pinceladas, palavras, cores, linhas e formas de rara beleza e poesia. 

Discípulo e Mestra, o artista plástico e praticante zen Fernando Zenshô e a Monja 

Coen Roshi combinam imagens e letras de um jeito leve, gracioso e bem-humorado. 

Desse modo, nos fazem refletir sobre questões fundamentais da existência: 

quem somos nós? Como lidar com tantos pensamentos, sensações, emoções e 

percepções que nos atravessam a cada instante? Como viver com contentamento 

em meio às naturais dificuldades da existência? Logo, não é preciso ser budista 

para embarcar nas aventuras do Monge Tantan. Basta estar vivo neste planeta!

Temos muito a aprender com o simpático monginho. Em seu mundo pleno de 

imaginação, ele compreende e pratica a essência dos ensinamentos de Buda.  

Tantan — que na verdade é muito esperto — sabe que nossa mente pode  

nos trapacear e muitas vezes ficamos amedrontados, tristes, eufóricos ou 

convencidos. Mas, se formos capazes de perceber isso tudo em nós mesmos,  

já não seremos mais enganados. E, mesmo quando sentirmos isso tudo, está tudo 

bem, afinal de contas. Quem sabe podemos até achar graça das nossas confusões 

e fazer da vida um caminho de aprendizado macio e cheio de aventuras?

Não leia este livro apressadamente. Observe as imagens, siga com atenção os textos, 

fique um pouquinho com cada uma das histórias. Não procure compreendê-las  

de uma vez só. Embarque nesta viagem muitas vezes. Leia o livro uma vez, releia-o 

em outras ocasiões. Procure saborear cada página. Trata-se de um pequeno 

bálsamo colorido que exala um perfume delicado em cada uma de suas folhas.

Que todos os seres se beneficiem.

Monge Dōkan 

Zen Rio de Janeiro
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Celacanto
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Quando o celacanto sai das 
profundezas, é um mau presságio.
 No ano de 2022, ele decide visitar Tantan.
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É enorme e impossível de ser domado!
 Suas nadadeiras agitam as águas e 
Tantan é jogado para todos os lados.
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Tantan se desespera, mas acaba 
encontrando um pontinho de paz. E ali 
repousa.  Aos poucos, o peixão também 
se acalma.  Olha profundamente 
nos olhos de Tantan e se vai.
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Celacanto*

Lá no fundo do mais fundo

O celacanto

Como o Monge Tantan foi parar nesse lugar?

Seria a profundeza do mar?

A profundeza da mente e os monstros a se revelar?

Tantan respira sem respirar

Rodopia nas barbatanas

De um peixe que tem ossos

E só quer se apresentar

Encontrar o mais antigo ser

É encontrar a si

Se há muito movimento

Vai e vem para cá e para lá

Depois, tudo volta ao silêncio

Retorna à quietude e à paz

*Celacanto: é um peixe ósseo, considerado um fóssil vivo, que habita as profundezas do 
Oceano Índico. Ele surgiu há cerca de 350 milhões de anos.  É azul com manchas brancas, como  
o desenho, e raro de encontrar. Meditar é adentrar as profundezas do ser, que, como o celacanto, 
pode nos jogar para lá e para cá. Depois do reconhecimento, tudo volta ao seu lugar.
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