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Předmluva

Když americký spisovatel Lyman Frank Baum (15. 5. 1856 – 
6. 5. 1919), tehdy ještě podomní obchodník, vymýšlel název pro 
kouzelnou zemi, padl mu v kanceláři zrak na polici s pořadači 
seřazenými podle abecedy. Jeden pořadač byl nadepsaný O – Z
a jméno bylo na světě.  Pohádkový příběh Čaroděj ze země Oz (The 
Wonderful Wizard of Oz) vyšel roku 1900 a okamžitě zaznamenal 
obrovský úspěch u kritiky i čtenářů. Baum posléze napsal dalších 13 
knih s postavami ze země Oz a v jeho díle pokračovali i další 
spisovatelé. Jednou z nich jsou Malé čarodějné povídky ze země 
Oz, které právě máte v ruce. 

Knížka obsahuje šest povídek ve zjednodušené angličtině. 
Kromě anglického textu zde najdete i český překlad a jazykové 
komentáře. Na přiloženém CD je anglický text namluvený rodilým 
mluvčím.

Přejeme vám, ať vás knížka nejen pobaví, ale i poučí.

Tým Angličtina.com
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The Cowardly Lion 
and the Hungry Tiger

In the beautiful palace of the Emerald City, which is in the fairy 
Land of Oz, there is a great Throne Room. This room is where 
Princess Ozma, the Ruler, sits for an hour each day on her throne and 
listens to her people tell her their problems. The most important 
people of Oz gather around her throne, including the Scarecrow, 
Jack the Pumpkinhead, Tiktok the Clockwork Man, the Tin 
Woodman, the Wizard of Oz, the Shaggy Man and other famous 
fairy people. Little Dorothy usually sits on the ground near Ozma’s 
feet. On either side of the throne there are two large beasts called 
Hungry Tiger and the Cowardly Lion. These two beasts are Ozma’s 
guards, but she has never needed their protection because everyone 
loves the beautiful Princess and there has never been any 

1
disturbance in the great Throne Room. All they do is look fierce  and 
keep quiet until the Royal Audience is finished and the people leave. 
Of course no one would ever be naughty while the huge Lion and 
Tiger sat beside the throne, but the people of Oz are rarely naughty. 
So Ozma’s big guards are more decorative than useful, and the 
beasts know that fact more than anyone else.
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Zbabělý Lev 
a Hladový Tygr

V nádherném paláci Smaragdového města, které se nachází 
v kouzelné zemi Oz, je veliká Trůnní síň. To je místnost, ve které 
princezna Ozma, Vládkyně, sedává každý den hodinu na svém trůně 
a naslouchá svému lidu, kterak jí svěřuje své starosti. 
Nejvýznamnější osoby země Oz se shromáždí kolem jejího trůnu, 
včetně Strašáka, Jacka Tykvové Hlavy, Mechanického Panáčka 
Tikťaka, Dřevorubce Plecháče, a Čaroděje ze země Oz, Chlupáče 
a dalších proslulých kouzelných bytostí. Dorotka obvykle sedí na 
zemi u Ozminých nohou. Po stranách trůnu jsou dvě obrovská 
zvířata, kterým se říká Hladový Tygr a Zbabělý Lev. Tato dvě stvo-
ření jsou Ozmini strážci; nikdy ale jejich ochranu nepotřebovala, 
protože všichni krásnou princeznu milují a ve velké Trůnní síni se 
nikdy nestrhly žádné výtržnosti. Jediné, co dělají je, že se tváří 
divoce a jsou zticha, dokud královská audience není u konce a lidé 
neodejdou. Nikdo by se samozřejmě neodvážil být hrubý, dokud 
obrovský Lev a Tygr sedí vedle trůnu, ale lidé ze země Oz jsou 
zřídkakdy nehodní. Ozmini velcí strážci jsou tak spíše pro ozdobu, 
než k užitku, a šelmy samotné jsou si toho vědomy více, než 
kdokoliv jiný. 



One day, after everybody had left the Throne Room except the 
Cowardly Lion and the Hungry Tiger, the Lion yawned and said to 
his friend:

“I’m getting tired of this job. No one is afraid of us and no one 
pays any attention to us.”

“That is true,” replied the big Tiger, purring softly. “We should 
be in the thick jungles where we were born, instead of trying to 
protect Ozma when she needs no protection. And I’m very hungry 
all the time.”

“You have enough to eat, I’m sure,” said the Lion, moving his 
tail slowly back and forth.

“Enough, perhaps; but not the kind of food I want,” answered the 
Tiger. “What I’m hungry for is children. If I ran after children, the 
people of Oz would fear me and I’d become more important.”

“True,” agreed the Lion. “People would be scared if you ate one 
child. But my claws are as sharp as needles and as strong as metal, 
and my teeth are very sharp. If I ate a man, there would be wild 
excitement in the Emerald City and the people would fall on their 
knees and beg me for mercy. That would make me very important.”

“After you had eaten the person, what would you do next?” 
asked the Tiger sleepily.

“Then I would roar so loudly it would shake the earth. Then 
I would run to the jungle and hide before anyone could attack me or 
punish me for what I had done.”

“I see,” nodded the Tiger. “You really are a coward.”
“Well, yes. That is why I am called the Cowardly Lion. That is 

why I have always been so tame and peaceful. But I am bored of 
being tame, and it would be fun to cause some excitement and show 
people what a terrible beast I really am.”
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Jednoho dne, když všichni, kromě Zbabělého Lva a Hladového 
Tygra opustili Trůnní síň, Lev zazíval a řekl svému příteli: 

„Začínám mít téhle práce dost. Nikdo se nás nebojí a nikdo si nás 
vůbec nevšímá.“

„To je pravda,“ odpověděl velký Tygr a tiše přitom předl. „Měli 
bychom být někde hluboko v džungli, kde jsme se narodili, namísto 
toho, abychom se snažili chránit Ozmu, která ochranu nepotřebuje. 
A taky mám pořád hlad.“

„Jsem si jistý, že dostáváš najíst dost,“ řekl Lev a mrskal ocasem 
pomalu sem a tam. 

„Možná dost; ale ne takové jídlo, jaké bych chtěl,“ odpověděl 
Tygr. „Na co mám opravdu chuť, jsou děti. Kdybych lovil děti, lidé 
ze země Oz by se mne báli a stal bych se důležitým.“

„To je pravda,“ souhlasil Lev. „Lidé by byli vyděšení, kdybys 
snědl jen jediné dítě. Ale moje drápy jsou ostré jako jehly a silné 
jako kov, a moje zuby jsou také velice ostré. Kdybych snědl 
nějakého člověka, zavládl by ve Smaragdovém městě velký rozruch 
a lidé by padli na kolena a prosili mne o slitování. A hned bych byl 
důležitější.“

„Když bys snědl toho člověka, co bys udělal potom?“ zeptal se 
Tygr ospale.

„Potom bych zařval tak hrozně, až by se země zachvěla. A pak 
bych utekl do džungle a schoval se dřív, než by se na mě někdo mohl 
vrhnout nebo mě potrestat za to, co jsem udělal.“

„Ach tak,“ pokývnul hlavou Tygr. „Ty jsi vážně zbabělec.“
„No, ano. Proto se mi říká Zbabělý Lev. Proto jsem byl vždycky 

tak krotký a mírný. Ale už mám dost toho být mírný a byla by 
legrace způsobit nějaké to pozdvižení a ukázat lidem, jaké hrozné 
zvíře ve skutečnosti jsem.“

7
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The Tiger was silent for a few minutes and thought while he 
slowly washed his face with his left paw. Then he said: “I’m getting 
old, and I would like to eat at least one child before 
I die. We should surprise the people of Oz and they will see how 
powerful we are. What do you think? We will walk out of the Palace 
just as usual and the first child we meet I’ll quickly eat, and the first 

2
man you meet you will tear to pieces . Then we will both run out of 
the city gates and go across the country and hide in the jungle before 
anyone can stop us.”

“Alright, let’s do it,” said the Lion. He yawned and showed his 
sharp teeth.

The Tiger got up and stretched and showed all of his muscles. 
“Come on,” he said. The Lion stood up so that the Tiger could 

see how tall he was. He was almost as big as a horse.
They walked out of the palace, but did not see anyone. They 

walked through the beautiful gardens, past fountains and lovely 
flowers, and met no one. Then they opened a gate and entered a 
street of the city, and met no one.

“I wonder how a fat child will taste,” said the Tiger as they 
walked beside each other.

“I imagine it will probably taste like nutmegs,” said the Lion.
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Tygr byl chvíli zticha, přemýšlel a pomalu si myl levou tlapou 
obličej. Pak řekl: „Stárnu a než umřu, tak bych rád snědl alespoň 
jedno dítě. Měli bychom lidi ze země Oz překvapit a uvidí, jak jsme 
mocní. Co myslíš? Vyjdeme z paláce tak jako obvykle a první dítě, 
které potkáme, rychle sním a ty roztrháš na kousky prvního člověka, 
kterého potkáme. Pak oba vyběhneme ven městskými branami 
a projdeme touto zemí a schováme se v džungli, než se komukoliv 
podaří nás zastavit.“

„Dobře, tak to uděláme,“ řekl Lev. Zívnul a ukázal svoje špičaté 
zuby. 

Tygr vstal, protáhnul se a předvedl všechny svoje svaly.
„Tak pojď,“ řekl. Lev se postavil, aby Tygr viděl, jak je velký. 

Byl skoro tak veliký jako kůň. 
Vyšli z paláce, ale nikoho neviděli. Procházeli nádhernými 

zahradami, kolem vodotrysků a krásných květin, ale nikoho nepot-
kali. Pak otevřeli bránu a vyšli do ulic města – a nikoho nepotkali. 

„Rád bych věděl, jak bude chutnat tlusté dítě,“ řekl Tygr, jak tak 
šli vedle sebe. 

„Myslím, že bude chutnat po muškátu,“ řekl Lev. 



“No,” said the Tiger, “I think it will taste like candy.”
They turned a corner, but met no one, because the people of the 

Emerald City usually took their naps at this time in the afternoon.
They continued to walk while discussing how they would catch 

the child and eat it, when suddenly, they hear a child crying.
“Aha!” yelled the Tiger. “There is my meat.”
He ran around a corner, the Lion following, and saw a nice big 

baby sitting in the middle of the street and crying.
“What’s the matter?” asked the Tiger, looking at the baby.
“I – I – I – lost my m – m – mamma!” cried the baby.
“Why, you poor little thing,” said the great beast, softly stroking 

the child’s head with its paw. “Don’t cry, my dear, for mamma can’t 
be far away and I’ll help you to find her.”

“Do it!” said the Lion, who stood beside him.
“Do what?” asked the Tiger, looking up.
“Eat the baby!”
“Why, you horrible creature!” said the Tiger, sounding 

surprised, “Would you want me to eat a poor little lost baby, that 
doesn’t know where its mother is?” And the beast picked up the little 
baby into its strong, hairy arms and tried to comfort it.
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„Ne,“ řekl Tygr, „bude chutnat jako bonbón.“
Zahnuli za roh, ale nikoho nepotkali, protože lidé ze 

Smaragdového města v tuhle odpolední hodinu obvykle pospávají. 
Šli dál a povídali si o tom, jak to dítě chytí a sní, když najednou 

uslyšeli dětský pláč.
„Aaa!“ zařval Tygr. „Moje masíčko!“
Vyběhl za roh, Lev za ním a uviděli hezké velké děcko, jak sedí 

uprostřed ulice a brečí. 
„Copak se stalo?“ zeptal se Tygr a koukal na dítě. 
„Z – ztratilo jsem m – maminku!“ plakalo děťátko.
„Ale no tak, chuděrko,“ řeklo obrovské zvíře a jemně hladilo 

prackou dětskou hlavičku. „Neplač, zlatíčko, maminka určitě není 
daleko a já ti ji pomůžu najít.“ 

„Udělej to!“ řekl Lev, který stál vedle něj. 
„Udělej co?“ zeptal se Tygr a podíval se na něj. 
„Sněz ho!“
„Proč bys, ty hrozná příšero,“ řekl Tygr a zněl překvapeně, 

„chtěl, abych snědl nebohé děťátko, které se ztratilo a neví, kde má 
maminku?“ A zvíře zvedlo děťátko do své chlupaté, silné náruče 
a snažilo se ho utěšit.

11
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The Lion growled a low growl because he was disappointed. At 
that moment they both heard a loud scream and a woman came 
running out of a house and into the street. She saw the Tiger holding 
her baby and screamed again and ran towards them but tripped and 
fell, and her head hit the ground. 

The Lion quickly jumped towards her and with his strong jaws 
he helped her sit up.

The woman was scared and tried to run towards her baby but she 
was hurt and fell again. 

“My baby!” she cried.
“The baby is all right. Please don’t worry,” replied the Lion. “Be 

quiet now, and I’ll carry you back to your house, and the Hungry 
Tiger will carry your baby.”

The Tiger was surprised and looked at the Lion.  
“Aren’t you going to eat her?” he quietly asked.
“No, I could never kill a poor woman who has hurt herself trying 

3
to save her lost baby. If you would eat  her, then just leave because 
I do not want to be friends with someone who is so cruel.”

“That’s all right,” answered the Tiger. “I’m not cruel, I’m only 
hungry. But I thought you were cruel.”

“I’m respectable,” said the Lion, very proudly. 
He then picked up the woman and carried her into her house, and 

put her on the sofa. The Tiger followed with the baby, which he 
gently put beside its mother. The little baby liked the Hungry Tiger 
and kissed its nose to show how he was grateful and happy. 

“Thank you very much,” said the woman. “Many people say you 
are good beasts, even though you are so strong and powerful. Now 
I know the stories are true. I do not think either of you have ever had 
an evil thought.”

The Hungry Tiger and the Cowardly Lion looked down and did 
not look at each other because they felt ashamed. They slowly 
walked back through the streets until they entered the palace. They 
silently sat in their usual positions to think about their adventure.
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Lev temně zavrčel, protože byl zklamný. V tu chvíli oba uslyšeli 
hlasitý výkřik a nějaká žena vyběhla z domu na ulici. Uviděla Tygra, 
jak drží její dítě a znovu vykřikla a rozběhla se k nim, ale zakopla 
a upadla a hlavou se uhodila o zem.

Lev se k ní rychle rozběhl a svými silnými čelistmi jí pomohl se 
posadit.

Žena byla vyděšená a pokusila se běžet k dítěti, ale byla zraněná 
a znova upadla.

„Moje dítě!“ vykřikla. 
„Dítě je v pořádku. Nedělejte si prosím starosti,“ odpověděl Lev. 

„Teď se utište a já vás donesu zpátky do domu a Hladový Tygr po-
nese vaše dítě.“

Tygr byl překvapený a pohlédl na Lva.
„Copak ji nesníš?“ zeptal se tiše. 
„Ne, nikdy bych nemohl zabít chudáka ženskou, která se zranila, 

když se snažila zachránit svoje ztracené dítě. Jestli ji ty chceš sníst, 
tak prosím odejdi. Nikdy bych se nemohl přátelit s někým, kdo je 
tak krutý.“

„To je v pořádku,“ odpověděl Tygr. „Já nejsem krutý, jsem jen 
hladový. Ale myslel jsem si, že ty jsi krutý.“ 

„Vím, co se sluší a patří,“ řekl Lev hrdě.
Pak zdvihl ženu a odnesl ji do jejího domu a posadil ji na 

pohovku. Tygr šel s dítětem za ním a opatrně je položil vedle jeho 
matky. Dítěti se Hladový Tygr líbil a políbilo ho na nos, aby mu 
ukázalo, jak je vděčné a šťastné. 

„Mockrát vám děkuji,“ řekla žena. „Mnoho lidí říká, že jste 
hodná zvířata, ačkoliv jste tak velcí a mocní. Teď vím, že jsou ty his-
torky pravdivé. Myslím, že jste nikdy na nic zlého ani nepomysleli.“ 

Hladový Tygr a Zbabělý Lev se podívali na zem, ale na sebe se 
nepodívali, protože se styděli. Pomalu šli ulicemi zpátky, až vešli do 
Paláce. Tiše se posadili na svá obvyklá místa a zamysleli se nad 
svým dobrodružstvím. 



After a while the Tiger said sleepily: “I don’t believe fat babies 
taste like candy. I’m quite sure they have the flavor of raspberry 
tarts. How hungry I am for fat babies!”

“You’re a coward,” said the Lion.
“Am I?” asked the Tiger. “Tell me, then, what would you have 

done?”
The Lion angrily hit the floor with his tail.
“To tear anyone into pieces would dirty my claws and my teeth,” 

he said. ”I’m glad I didn’t ruin my clean teeth this afternoon by 
hurting that poor mother.”

The Tiger looked at him and then yawned a wide, wide yawn.
“You’re a coward,” he said.
“Well,” said the Lion, “it’s better to be a coward than to do 

wrong.”
“To be sure,” answered the other. “And that reminds me that 

4I nearly lost my reputation. Because, had I eaten  that baby I would 
not now be the Hungry Tiger. It’s better to go hungry, seems to me, 
than to be cruel to a little child.”

And then they put their heads on their paws and went to sleep.
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Po chvilce řekl Tygr ospale: „Nevěřím, že děti chutnají jako 
bonbóny. Jsem si docela jistý, že chutnají jako ostružinový dort. Já 
mám takovou chuť na tlusté děti!“

„Jsi zbabělec,“ řekl Lev.
„Opravdu?“ zeptal se Tygr. „Tak mi řekni, co bys udělal ty?“
Lev udeřil ocasem rozzlobeně o podlahu.
„Kdybych někoho roztrhal na kousky, měl bych špinavé drápy 

a zuby,“ řekl. “Jsem rád, že jsem si dnes odpoledne nezašpinil své 
čisté zuby tím, že bych ublížil té nebohé matce.“  

Tygr se na něj podíval a zeširoka zazíval. 
„Jsi zbabělec,“ řekl. 
„No,“ řekl Lev, „je lepší být zbabělec, než ublížit.“
„Dozajista,“ odpověděl druhý. „Což mi připomíná, že jsem 

málem ztratil svoji pověst. Protože, kdybych byl to dítě snědl, nebyl 
bych teď Hladový Tygr. Mám ten dojem, že je lepší mít hlad, než být 
krutý k malému dítěti.“

A pak položili hlavy na své tlapy a usnuli. 
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Little Dorothy and Toto

Dorothy was a little girl from Kansas. One day she found the 
beautiful Land of Oz and decided to stay there. Toto was Dorothy’s 
small black dog, with curly hair and big black eyes. Together, they 
always walked around the Emerald City of Oz, out of the city and 
into the country while finding new paths and interesting places. 
There was a Little Wizard living in Oz who was Dorothy’s friend. 
He did not like Dorothy exploring alone, but the little girl always 
laughed at the Wizard’s fears and said she was not afraid of anything 
that might happen.

One day Dorothy was on a journey and she and Toto walked to 
the woods in the hills at the southeast of Oz – a place that not many 
travelers went to because so many magical things happened there. 
And, as they entered a forest path, the little girl saw a sign on a tree, 
which said: “Look out for the Crinklink.”

Toto could not talk, as many of the animals of Oz can, because he 
was just a normal dog from Kansas; but he looked at the sign very 
seriously that Dorothy thought he could read.

16



Dorotka a Toto

Dorotka byla malá holčička z Kansasu. Jednoho dne objevila 
nádhernou zemi Oz a rozhodla se tam zůstat. Toto byl Dorotčin 
černý pejsek, s černými kudrnami a velkýma černýma očima. 
Chodili spolu vždycky po Smaragdovém městě země Oz a ven 
z města na venkov a hledali nové cesty a zajímavá místa. V zemi Oz 
žil Malý Čaroděj, který byl Dorotčin kamarád. Nebyl rád, když 
Dorotka chodila na výzkumné cesty sama, ale holčička se obavám 
Čaroděje vždycky smála a říkala, že se nebojí ničeho, co by se 
mohlo stát. 

Jednoho dne byla Dorotka na výpravě a šla s Totem do lesů 
v kopcích na jihovýchodě země, do míst, kam mnoho poutníků 
nechodilo, protože se tam děla spousta čarodějných věcí. A hned jak 
vstoupili na lesní pěšinu, uviděla holčička na stromě nápis, kde 
stálo: “Dávejte si pozor na Krinklinga.“

Toto neuměl mluvit, na rozdíl od mnohých zvířat ze země Oz, 
protože byl jen obyčejný pes z Kansasu, ale prohlížel si nápis velice 
vážně, až si Dorotka pomyslela, že snad umí číst. 
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“Don’t worry about the Crinklink,” she said. “,I don’t believe 
anything in Oz will try to hurt us, Toto, and if I get into trouble, you 
have to take care of me.”

“Bow-wow!” said Toto, and Dorothy knew that meant a pro-
mise.

The path was long and narrow but they could not lose their way, 
because it was very clear where it was. They had walked a long time 
when, suddenly turning a curve of the pathway, they entered a lake 
of black water, so big and so deep that they had to stop.

“Well, Toto,” said Dorothy, looking at the lake, “we should turn 
back, because there is not a bridge or boat to take us across the black 
water.”

“Here’s the ferryman!” cried a tiny voice beside them. Dorothy 
looked down at her feet, where a man no taller than three inches sat 
at the edge of the path.

“Oh!” said Dorothy; “I didn’t see you before.”
Toto growled angrily and made his ears stand up straight, but the 

little man was not afraid of the dog. He repeated: “I’m the ferryman, 
and it’s my job to carry people across the lake.”
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„Krinklinga se nebojíme,“ řekla. „Nevěřím, že cokoliv v této 
zemi by se nám pokusilo ublížit, Toto, a jestli se dostanu do potíží, 
musíš se o mne postarat.“

„Haf, haf,“ řekl Toto a Dorotka věděla, že to znamenalo slib. 
Cestička byla dlouhá a úzká, ale ztratit se nemohli, protože bylo 

krásně vidět, kudy vede. Šli dlouho, když se najednou pěšinka ostře 
stočila a vstoupili do černé vody jezera, které bylo tak velké a hlu-
boké, že se museli zastavit. 

„To jsou mi věci, Toto.“ řekla Dorotka a dívala se přitom na 
jezero. „Asi musíme jít zpátky, protože tu není ani loďka ani most, 
abychom se přes tuhle černou vodu dostali.“

„Ale je tu převozník!“ ozval se hlásek vedle nich; holčička 
vyskočila a podívala se k nohám, kde u kraje cesty seděl mužíček ne 
vyšší než tři palce. 

„Jejda,“ řekla Dorotka. „Předtím jsem tě neviděla.“ 
Toto zuřivě zavrčel a nastražil uši, ale mužíček se psa nebál. 

Zopakoval: „Jsem převozník a moje práce je převážet lidi na druhou 
stranu jezera.“
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Dorothy was surprised because the man could fit in her hand, 
and the lake was so large. He had small eyes, a big nose, and a sharp 
chin. His hair was blue and his clothes were red, and Dorothy saw 
that every button on his jacket was the head of an animal. The top 

5
button was a bear’s  head and the next button a wolf’s head; the next 
was a cat’s head and the next a weasel’s head, and the last button of 
all was the head of a mouse. When Dorothy looked into the eyes of 
these animals’ heads, they all nodded and said in a chorus: “Don’t 
believe all you hear, little girl!”

“Silence!” said the small ferryman, slapping each button head. 
Then he turned to Dorothy and asked: “Would you like to cross over 
the lake?”

“Well, yes,” she answered, “but I don’t know how you will be 
able to carry us, without any boat.”

“All you need to do is shut your eyes, say the word, and – over 
you go!” 

Dorothy wanted to get across, so that she could continue her 
journey.

“All right,” she said, closing her eyes; “I’m ready.”
Suddenly she was picked up by two strong arms and she cried in 

fear.
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné
verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.
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