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ODKRITJE OZA GROZNEGA 
 

Ko je bila čarovnica pokončana in so bili prijatelji zopet skupaj, so se vrnili nazaj k 

mogočnemu Ozu, da jim izpolni želje. Ker so bili neučakani, so kar vsi hkrati stopili predenj. 

Oz jih je vprašal: »Zakaj ste zopet prišli k meni?« 

»Prišli smo, da nam izpolniš želje, ker smo uničili hudobno čarovnico,« so dejali. 

»Dobro, pridite k meni jutri, ker moram imeti časa, da vse skupaj premislim,« je dejal Oz. 

Druščini se je naenkrat zazdelo, da jih veliki Oz vleče za nos. Lev se je odločil, da bi bilo 

dobro čarovnika malo prestrašiti, zato je na dolgo in na glas zarjovel tako zverinsko, da je 

psiček Toto od strahu odskočil od njega in prekucnil špansko steno, stoječo v kotu. Ko se je 

prevrnila so vsi osupnili, kajti tam so zagledali majhnega možička plešaste glave in ugotovili, 

da je veliki čarovnik Oz v resnici čisto navaden človek, ki se je samo pretvarjal, da je 

čarovnik. 

Ker pa obljuba dela dolg, je moral možic, ne glede na to, da ni imel čarovne moči, izpolniti 

kar jim je obljubil. Po krajšem premisleku je sleparski možiček uporabil vso modrost in jim 

izpolnil obljubljeno. Strašilu je napolnil glavo z merico otrobov, žebljev in šivank in ga 

prepričal, da ima sedaj prave možgane. Kositrnemu drvarju je zvrtal v prsi luknjo, kamor je 

vstavil rdeče srce iz žameta in drvar je bil ves srečen. Levu pa je dal piti neko tekočino iz 

zelene posodice in ga prepričal, da bo postal pogumen, ko bo tekočino popil do konca.  Ko je 

Oz ostal sam, se je nasmejal ob misli na svoj uspeh, kajti vsem je dal ravno tisto, kar so 

mislili, da jim je potrebno. 

Dorotejini prijatelji so bili že vsi do kraja srečni in zadovoljni. Strašilo je pripovedovalo, da 

ima v glavi prečudovite misli. Ko je kositrni drvar hodil sem ter tja, je čutil, kako mu v prsih 

tiklja srce. Lev pa se je bahal, da ga ni strah nobene reči pod sonce. Tako so bili vsi iz 

druščine zadovoljni, razen Doroteje, zato je možic tuhtal in tuhtal, kako naj izpolni še zadnjo 

obljubo. Končno se mu je porodila dobra misel in naredili so velik balon, s 

katerim naj bi se deklica vrnila nazaj v Kansas. Nazadnje se je še sam 

veliki Oz določil, da bo zapusti Smaragdno mesto, ker je že predolgo v 

njem in odpotoval z Dorotejo. Žal pa se je zgodilo nepričakovano. Vrvi na 

balonu so se pretrgale, ko Doroteja še ni bila v njem in balon je odnesel v 

neznano samo Oza. In to je bilo zadnjikrat, da so prebivalci Smaragdnega 

mesta videli Oza in še veliko dni so žalovali za njim.  
 


