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Obraz 13
V paláci Čaroděje 

Elphaba a Glinda kráčejí chodbou. Zahnou za roh a zastaví se jako přikovány: vidí  
obrovskou hlavu na trůnu posetém drahokamy. Hlava promluví 

#14 – I Am Oz!

HLAVA Já – jsem – Oz!

Vystrašené dívky se k sobě přitisknou. 

ELPHABA Och!

GLINDA Elphie…

HLAVA Zpěv 

ELPHABA Ehm…

GLINDA Řekni něco, řekni něco… 

ELPHABA Já jsem Elphaba Thropp, Vaše Hrůznosti. A toto je… 

Pojednou ji přeruší vlídný, lidský hlas. 

HLAVA Á, to jsi ty, Elphabo. Já tě hned nepoznal… 

A se zvláštním zvukem se hlava rozloží a zpoza ní vychází Čaroděj se srdečným úsměvem. 

ČARODĚJ Doufám, že jsem vás nevyděsil. Když jsem v té hlavě, nevidím pořádně, kdo je 
přede mnou. (Prohlíží si dívky před sebou.) Takže – která jste která? (Ukazuje)
Elphaba?

Elphaba není schopna promluvit. Je zcela ohromena. Čaroděj jí podává ruku a potřese jí. 

ČARODĚJ Těší mě, Elphabo. A ty musíš být… 

GLINDA Glinda. To „ga“ se nevyslovuje.

ČARODĚJ (Vidí, jak Elphaba zírá na tu obrovskou hlavu. Ukáže na ni.) Já vím, je to
trochu přehnané, že ano? Ale lidé takové věci očekávají a lidem musíte dát to, 
co chtějí. 

ELPHABA (Ostýchvě) Já jsem tak šťastná, že vás poznávám. 

ČARODĚJ Výborně, to je skvělé, protože to mám nejradši – dělat lidi šťastné. 

#15 – A Sentimental Man
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Zpěv 

ELPHABA Ehm, Vaše Čarodějnosti, věděla jsem, že pomůžete. Abyste rozuměl, (Pokročí 
ke Glindě) nejsme tady jenom kvůli sobě… 

GLINDA Ne?

ELPHABA Ne! Jsme tady, protože se něco zlého děje zvířatům v… 

ČARODĚJ No tak, jsem Čaroděj ze země Oz, já vím, proč jste přišly. 

ELPHABA & GLINDA (Obdivně) Óch…

ČARODĚJ A hodlám vyhovět vaší žádosti. Pochopitelně ale musíte dokázat, že jste toho 
hodny.

GLINDA Samozřejmě! (Polohlasně k Elphabě) Dokaž to, dokaž to!

ELPHABA Ale jak?

ČARODĚJ (Volá) Madame! Knihu!

K úžasu dívek přichází skvostně oblečená Morriblová, následována Chisterym, opicí, která  
je Čarodějovým sluhou. Chistery nese velkou, starodávnu knihu. 

MORRIBLOVÁ Již se nese, Vaše Čarodějnosti! 

GLINDA Profesorko Morriblová!

ČARODĚJ Předpokládám, že velmi dobře znáte mou novou tiskovou mluvčí. 

ELPHABA Tiskovou mluvčí? 

MORRIBLOVÁ Ano, drahouškové, povýšila jsem. Uvidíte, že Čaroděj je velmi 
velkorysý muž. Pokud uděláte něco pro něho, mnohonásobně vám to oplatí. 

ELPHABA Ale.., co chcete, abych udělala? 

ČARODĚJ Nu – toto je můj opičí sluha Chistery. Každé ráno pozoruje toužebně ptáky… 

MORRIBLOVÁ Takže jeho Čarodějnost měla na mysli – levitační kouzlo! 

A podává Elphabě Knihu. Glinda na knihu zírá s posvátnou úctou. 

GLINDA Já nevěřím svým očím. To je – Grimmerie? 

MORRIBLOVÁ Ano. Starodávná kniha kouzel a zázraků . 

GLINDA (Šeptem) smím se jí dotknout?
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MORRIBLOVÁ Ne.

A opatrně podává Knihu Elphabě, která si ji prohlíží. 

ELPHABA Podivně psané. 

MORRIBLOVÁ Jedná se zaniklý jazyk – zaniklý jazyk kouzel.

ČARODĚJ Je to taková kouzelnická kuchařka. 

MORRIBLOVÁ Nenechte se odradit, drahá, pokud to nebudete moci rozluštit. Já sama
jsem schopna přečíst pouze jedno či dvě kouzla a trvalo mi to mnoho let, než… 
(Přestane uprostřed věty když slyší…) 

ELPHABA (Váhavě) Ah… tay..? Tah… tay?

MORRIBLOVÁ Milosrdný Oze!

ČARODĚJ (Usmívá se laskavě na svého opičáka) Ach, Chistery. Teď zažiješ něco 
neskutečného. 

Zpívá k Elphabě a ona v kontrapunktu odříkává kouzlo  

#16 – Monkey Reveal

Opičák Chistery se začne třást a škubat sebou a najednou zaječí jakoby bolestí. Elphaba
přestane odříkávat kouzelnou formuli. K opičákovi: 

ELPHABA Co to je? Je něco špatně? 

MORRIBLOVÁ Prochází proměnou, drahá. 

ELPHABA Chistery, jsi v pořádku? (Chistery sebou začne trhat v pase) Proč mi 
neodpovídá?

Najednou vyrostou na Chisteryho zádech křídla 

ČARODĚJ Čest a sláva! 

GLINDA (S obdivem k Elphabě) Ty’s to dokázala! Opravdu jsi to…

ELPHABA Ne, ne! On má bolesti! (K Morriblové) Rychle. Jak to zruším?

MORRIBLOVÁ To nejde.

ELPHABA Cože?

MORRIBLOVÁ Kouzla nejdou zrušit. Kouzla jsou nevratná. (Vzrušeně k Čaroději) Já to
věděla! Já věděla, že má tu moc, říkala jsem vám to! 
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ELPHABA (Couvá od Morriblové) Vy, vy jste tohle všechno plánovala?

MORRIBLOVÁ I pro tebe, drahoušku! I pro tvůj prospěch. 

ČARODĚJ A tohle je teprve začátek. Podívejte! 

Čaroděj zatáhne za páku, zadní stěna jeviště e otevírá a za ní je obrovská klec plná  
tlachajících a třesoucích se opic. Všechny mají křídla. 

ČARODĚJ Pokud jsi tohle dokázala svým prvním kouzlem, tvé možnosti nemají hranic!

MORRIBLOVÁ (Obdivuje opice s křídly) To rozpětí křídel! Budou z nich úžasní špioni! 

ELPHABA Špioni?

ČARODĚJ Máš pravdu, to není hezké slovo. Co třeba – zvědové? Ano, budou to zvědové. 
Budou létat po celé zemi Oz a hlásit jakékoli podvratné aktivity zvířat. 

ELPHABA Takže vy? To vy jste za tím vším?

ČARODĚJ Elphabo, když jsem sem přišel panovaly tady nesoulad a nespokojenost. Tam, 
odkud já pocházím ví každý: nejlepší způsob jak stmelit lid, je dát mu opravdu 
dobrého nepřítele. 

ELPHABA (Začíná jí to docházet) Vy tu knihu číst nedokážete, že ne! Proto potřebujete 
nepřítele. A špiony. A klece. Vy žádnou mocí nevládnete! 

ČARODĚJ Přesně tak. A proto potřebuji tebe! (Nadšeně) Copak to nechápeš? Svět ti leží u 
nohou. Tvé možnosti jsou neomezené! (Ke Glindě) Tvé také.

GLINDA Ach, děkuji, Vaše Čarodějnosti. 

ČARODĚJ Zpěv 

ELPHABA Ne!

A s Knihou v podpaží vybíhá z místnosti

MORRIBLOVÁ Elphabo!

GLINDA Elphie! Počkej! (K Čaroději) Omlouvám se, Vaše Čarodějnosti. Přivedu ji 
zpátky! (Odbíhá a volá) Elphie!

ČARODĚJ Musíme ji přivést zpátky. Ví toho příliš mnoho!  

A běží zpět do své hlavy 

MORRIBLOVÁ Nebojte, Vaše Čarodějnosti, já to zvládnu. 

Odchází plna odhodlání a opět se objevuje obrovská hlava 
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HLAVA Stráže! Stráže! V paláci se skrývá uprchlík. (Přibíhají stráže) Najděte ji! 
Zatkněte ji a přiveďte ke mně! 

STRÁŽE Rozkaz, Vaše Čarodějnosti! 

Stráže odbíhají a my slyšíme Glindu za scénou

GLINDA Elphie, zastav se! Počkej! Kam chceš jít? Elphie! 

Otevírá se jevištní propadlo a Elphaba a za ní Glinda vylézají na…


