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Ozman rører i en stor gryde.

På bordet ligger en gammel bog.

Her står Ozmans opskrifter 

med sære tegn.

Ravnen sidder tæt ved bogen.

Den vender en side.
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 Ozman klør sig 

i sit lange skæg.

- Ozla! 

Hent lige disse ting.

To lår fra en frø.

Fem dråber sved fra en myre.

Hammen fra en hugorm.

Tre hår fra en drage. -

Ozla går ud bagved.

- Kom Aske!

Lad os besøge Ozman.

Det er længe siden,

vi sidst var på besøg 

i troldmandens hus. -

Eg rejser sig.
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Aske og Eg flyver ud 

fra det høje træ.

Træet er højere end alle andre træer.

Her bor Kong Krone

og de rare skovfolk.

 

Aske og Eg står og ser på,

hvad Ozman laver.
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- Hør I to!

Gå ud til Ozla.

I skal ikke kikke med. -

Ozman løfter hånden

for at jage dem væk.

Aske og Eg går ud til Ozla.

Ingen ser, 

at to Sorte lurer 

ind ad et vindue.
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Stille åbner de døren.

Så kaster de nogle reb 

gennem luften.

- Bind ham fast!

Snør ham sammen! -

De to Sorte taler med én stemme.

Rebene suser rundt om Ozman.
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- Hvad er det for noget pjat?

Jeg har ikke tid. -

Ozman er sur.

- Giv os din gamle bog. -

Den ene Sorte træder frem.

- Hæ! Hæ!

Den ligger på bordet.

Den gamle tåbe! -

Den anden Sorte 

dasker til ravnen.
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