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Obraz 2
Salon university Shiz
V klenuté chodbě s názvem Univerzita Shiz studenti pokračují v písni. Elphaba se snaží
s některými z nich přivítat, ale oni jsou vyděšeni její zelenou barvou a odtahují se od ní
Glinda,, nebo jak byla tenkrát známa, Galinda přichází poslední. Je přivážena na vozíku
plném zavazadel. Přidává se ke zpěvu a vokalizuje.

ELPHABA

No co je? Co tak čumíte? O, mám něco na zubech? (Pokládá své zavazadlo na
zem) Tak pojďme si to vyjasnit. Ne, nemám mořskou nemoc, a ano, vždycky
jsem byla zelená. A nejedla jsem trávu jako dítě.

Otec Elphaby přiváží na invalidním vozíku krásnou mladou ženu. Je to Nessarose
OTEC

Elphabo!

ELPHABA

A toto je moje mladší sestra Nessarose. Jak vidíte, má úplně normální barvu.

Dopálený otec vezme Elphabu stranou
#3a – Jeweled Shoes?
OTEC

Elphabo, přestaň se předvádět! Já tě sem poslal pouze z jednoho jediného
důvodu...

ELPHABA

Ano, já vím. Abych se starala o Nessarosu.

Otec podává Nessarose krabici
OTEC

Můj miláčku, malý dárek. Dárek na rozloučenou.

NESSAROSE
(Je jí to trochu trapné) Tati... (Vyndává krásné střevíčky z krabice)
Rubínové střevíčky?
OTEC

Jak se sluší na příští guvernérku Munchkinlandu. (K Elphabě) Elphabo.., Ta se
k němu otočí v očekávání) ...postarej se o svou sestru. A pokus se tolik
nemluvit.

Otec políbí Nessarosu a odchází
NESSAROSE

(Cítí s ní) Elphabo...
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Elphaba se k sestře otočí

ELPHABA

Co by tak mohl dát mně? Asi by všechno bylo špatně.

Přichází Madam Morriblová, impozantní ředitelka Univerzity Shiz.
MORRIBLOVÁ
Vítejte, noví studenti. Jsem profesorka Morriblová a jsem ředitelkou
Univerzity Shiz. A ať jste sem přišli studovat právo, literaturu nebo lingvistiku,
vím, že budu hovořit i za své kolegy když prohlásím, že ve vás vkládáme
nejvyšší naděje. Tedy alespoň v některé z vás.
Elphaba tlačí invalidní vozík. Záměrně vyrušuje.
ELPHABA

Promiňte! Promiňte!

MORRIBLOVÁ
Á.., vy musíte být guvernérova dcera. Slečna Nessarose, nemýlím-li se?
Jak tragicky nádherná tvář...
Ještě neviděla Elphabu
MORRIBLOVÁ

A kdo je... Áaa!

Stojí tváří v tvář Elphabě. Vykřikne.
ELPHABA

Já jsem ta druhá dcera. Jsem nádherně tragická.

MORRIBLOVÁ

(Vidí, že je velmi excentrická) Aha. Nu, myslím, že jste – velmi nadaná.

GALINDA se otočí k osobě, která stojí vedle ní. Je to neohrabaný mladý muž jménem Boq,
kterému se podařilo dostat se ke Galindě co nejblíže.
GALINDA

Nadaná? Spíše fosforeskující!

Studenti se smějí. Nejhlasitěji Boq.
MORRIBLOVÁ
A nyní, k rozdělení pokojů...
Elphaba a Galinda zvedou ruce. Galinda mává rukou velmi naléhavě.
MORRIBLOVÁ
GALINDA

(Ke Galindě velmi naštvaně) Týká se to rozdělení pokojů?

Ani ne, děkuji za optání, paní profesorko. Ale mně již bylo přiděleno vlastní
apartmá.

Závistivé pohledy studentů a rozhořčené poznámky ad lib. Galinda se k nim otočí.
GALINDA

Ale kdykoli mě můžete navštívit.
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Úsměvy poznámky, tentokrát přátelštější. Pfannee a Sheshen zírají na Galindu.
PFANNEE

Ó, jak jsi laskavá!

SHENSHEN Ty jsi tak hodná!
GALINDA

Ne, nejsem!

OBĚ DÍVKY Ale jsi!
GALINDA

Přestaňte!

MORRIBLOVÁ
GALINDA

(Dochází jí trpělivost) Chtěla jste se na něco zeptat?

Á, ano.., chápejte, já jsem Galinda z Návrší, z toho nejvyššího Návrší. Hlásila
jsem se na váš kouzelnický seminář. Možná si vzpomenete na moji přiloženou
esej – „Kouzelnické hůlky: musí být špičaté?“

MORRIBLOVÁ
(Vzpomene si, ale není to příjemná vzpomínka) Ach ano... Nicméně,
neotevírám semináře každý semestr. Ale, samozřejmě, pokud se někdo
mimořádný objeví...
GALINDA

No, právě.

ELPHABA

Paní profesorko? (Morriblová se k ní otočí) Ještě nám nebyly přiděleny naše
pokoje.

MORRIBLOVÁ
Pan guvernér dal jasně najevo jak důležité pro něho je, aby vaše sestra
měla veškerou péči. Bude tedy sdílet mé apartmá, kde jí budu moci poskytnout
veškerou potřebnou péči.
ELPHABA

Ale.., o svou sestru jsem se vždycky starala já!

NESSAROSE

Elphabo...

MORRIBLOVÁ
(K Elphabě) O vás se pan guvernér nezmínil. (S novým elánem) Tak, to
bychom měli. Najdeme pro vás vhodné ubytování.
ELPHABA

Ale paní profesorko...

Ale Morriblová ji nevnímá a dívá se do svých poznámek.
GALINDA

(K Pfannee a Shenshen, stále ukřivděná tím odmítnutím) Myslím, že tu moji
esej vůbec nečetla!

BOQ

(Vnutí se do hovoru) To je tak nefér. Měla byste se ozvat!

GALINDA

Měla?
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MORRIBLOVÁ
(Ke všem) A teď mě poslouchejte. Která z vás se dobrovolně hlásí sdílet
pokoj se slečnou Elphabou? Galinda se hlásí.
GALINDA

(Odhodlaně) Paní profesorko?

MORRIBLOVÁ
GALINDA

Děkuji vám, drahá. To je od vás velice šlechetné.

(Ještě jí nedošlo, co se vlastně stalo) Prosím?

Morriblová vezme zdráhající se Elphabu za ruku a vede ji ke stejně zdráhající se Galindě.
MORRIBLOVÁ

Takže, slečno Elphabo, budete bydlet se slečnou Galindou!

Šokovaná Galinda zaječí. Dívky se na sebe dívají s obavami. Elphaba se obrátí na
Morriblovou.
ELPHABA

(V šoku) Paní profesorko, to ne! Vy to nechápete...

MORRIBLOVÁ
ELPHABA

Ne! Počkejte!

NESSAROSE
ELPHABA

Elphabo, klid, budu v pohodě.

Ale.., slíbila jsem otci...

MORRIBLOVÁ
ELPHABA

(Odváží Nessu pryč) Do svých pokojů, dámy!

A mladé pány také prosím do jejich pokojů!

Pusťte ji!

A najednou se kolečková židle s Nessarose dá do pohybu a ujede Morriblové. Studenti
zírají.
Židle se začne točit, vzlétá a přistane jemně před Elphabou. Morriblová na Elphabu jenom
nevěřícně zírá. Všichni se nevěřícně dívají.
#3b – Let Her Go!
MORRIBLOVÁ

Jak jste to udělala?

GALINDA

(Užasle) Jak to udělala?

NESSAROSE

Ale Elphabo. Slíbila’s že tady to bude jiné.

MORRIBLOVÁ

(Nakloní se k Nesse) Jako.., něco takového se už stalo?

ELPHABA

No.., něco se se mnou někdy stane. Něco, co neumím popsat. Ale snažím se
kontrolovat. (K Nesse) Promiň, Nesso.
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MORRIBLOVÁ
Cože?! Nikdy se neomlouvejte za talent! Talent je dar! A můj speciální
talent je podporovat talenty! (Dívá se na Elphabu zkoumavě) Pomýšlela’s
někdy na kouzelnickou kariéru?
ELPHABA

Vlastně.., ani ne.

MORRIBLOVÁ
GALINDA

Budu tě učit soukromě. Jenom tebe, nikoho jiného.

(Zaječí) Cóoo?

Studenti odcházejí. Jeden z chlapců nabízí, že doveze Nessu. Boq zůstává, protože doufá, že si
ho Galinda všimne.
#4 – The Wizard And I
MORRIBLOVÁ
(Parlando) Tak dlouho jsem čekala
(Zpěv)
ELPHABA

Čaroděj?

GALINDA

Ale, paní profesorko!

MORRIBLOVÁ

(Pohrdavě) Teď ne, drahá!

Morriblová odchází. Studenti také.
GALINDA

(Je vyvedená z míry) Něco je špatně... (Dochází jí to) Nebylo po mém! (Náhle
ji začne bolet hlava) Musím si jít lehnout.

Galinda odchází. Na jevišti zůstává Elphaba. Je ohromená, ale nadšená.
ELPHABA

(zpěv)

