


Nagle, pewnego dnia Miś zobaczył 

drewnianą skrzynkę płynącą po rzece. 
Wyłowił ją z wody, 

obwąchał i powiedział: 
- Oooo ... banany. 

Bo skrzynka pachniała bananami. 
A co było na niej napisane? 
- Pa-na-ma - przeczytał Miś. 

- Skrzynka przypłynęła z Panamy, 
a Panama pachnie bananami. 
Ach, Panama to kraj moich 
marzeń - powiedział. 

Puścił się pędem do domu 

i do późnej nocy opowiadał 
Tygryskowi o Panamie. 

- Panama to kraj naszych marzeń. 

Jutro z samego rana musimy wyruszyć do Panamy, 
co ty na to, Tygrysku? 

- Jutro z samego rana - zgodził się Tygrysek

bo my możemy się niczego nie bać, Misiu. 

J anosch Ach, jak cudowna jest Panama, fragment 

JANOSCH (właściwie: Horst Eckert; Janosch to jego literacki pseudo
nim), pisarz i malarz. Urodzony 11 marca 1931 w Zabrzu, król literatury 
dziecięcej, najpopularniejszy w świecie niemieckojęzycznym autor książek 
dla dzieci i jednocześnie ich ilustrator. Napisał ponad 100 książek dla dzie
ci, przetłumaczonych na wiele języków, wśród których największy rozgłos 
zdobyły Ach, jak cudowna jest Panama i Poczta dla tygryska. 

Ciepłe i wzruszające opowiastki dla dzieci ilustrowane nie
mal zawsze rysunkami autora, stały się kanwą filmów animowanych. 
Przedsiębiorstwa telewizyjne z Niemiec, Szwecji, Danii i Francji połą
czyły swoje fundusze dla nakręcenia 13-częściowej serii dla dzieci 
pt. Godzina sn6w Janoscha, łamiąc tym samym amerykański monopol 
w zakresie filmów rysunkowych dla dzieci (notabene serię zakupił kon
cern Walta Disneya). 

Choć jest autorem książek dla dorosłych (m.in. autobiograficzne
go, poruszającego wątek śląski Cholonka czyli dobrego Pana Boga z gli
ny, Sacharyny w sałatce, Piaszczystej piaty), najlepiej czuje się w ob
szarze literatury dziecięcej. Jego powiastki dla dzieci ujmują ciepłem, 
pogodnym humorem, delikatnością i wrażliwością: - Zamiast słodkiego 
kiczu Walta Disneya dają dzieciom - według słów samego autora - wię

cej spokojnego poetyckiego przeżycia. 
Od wielu lat Janosch mieszka na Wyspach Kanaryjskich, a chro

niąc swej prywatności unika wszelkiego kontaktu z prasą i światem 
zewnętrznym. 
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