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Obraz 5

#6a – Into Courtyard

Nádvoří. Všude posedávají studenti a pilně studují. 

Elphaba jde po nádvoří, hlavu zabořenou do knihy. Objeví se auto Fiyera. (V origonále píší 
auto, na jevišti je to vozík) Ona ho nevidí, pokračuje v chůzi a když na ni zatroubí – lekne se a 
uskočí. 

ELPHABA Hej!

Studenti zvednou hlavy od knih a posmívají se jí. Pak zase ponoří hlavy do knih. 

Auto zastaví. Elphaba naštvaně kráčí k autu. Elegantní mladý muž, Fiyero, spí na zadním 
sedadle. Jeho řidič Averic chce zastavit Elphabu. 

AVERIC Prosím, slečno, mohla byste ho vyrušit... 

ELPHABA To právě chci! (Naštvaně k Fiyerovi) Vzbuď se, ty... 

AVERIC (K Elphabě) Mladá dámo, víte, kdo to je?

ELPHABA To je mi fuk! (Fiyero se pohne a mžourá na ni) To vaše auto mě málem 
porazilo a vy si tam spíte?

FIYERO No jistě, vždyť je den. Avericu, brzy se uvidíme. Jsem si jistý, že na téhle škole 
nevydržím déle než na těch předchozích. 

Řidič se podáním ruky loučí s FIYERYM a odjíždí. Fiyero se otočí a zjišťuje, že Elphaba  
tam stále stojí.

ELPHABA Tak takhle vy proplouváte životem? Málem vrážet do lidí a ani si jich
nevšimnout?

FIYERO (Pokouší se o vtip) Možná, že řidič viděl zelenou a myslel, že to znamená 
„jeď“. 

Přichází Galinda a my slyšíme Boqa 

BOQ Slečno Galindo! (Jde k ní, srdce až v krku) Slečno Galindo, já vím, že jsem 
jenom obyčejný Munchkin. Ale i Munchkin cítí emoce. A já se vám snažím 
říci o těch svých – k vám. Ale někdy to vypadá, jako kdybyste ani nevěděla, 
kdo jsem.

GALINDA Tak to není, Bicku!

BOQ Boqu.

GALINDA (Všimne si Fiyera) Bicku! (Bere ho za ruku) Víš vůbec, kdo to je? 
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BOQ (Bez sebe) Vy jste se mě dotkla. 

GALINDA (Ignoruje Boqa a zírá na Fiyera) To je Fiyero Tigelaar! Ten prince z Winkie,
kterého předchází tak skandální pověst! 

Galinda si přestává Boqa všímat a plavně se přesouvá k Fiyerovi a chce ho svádět.  
Načechrá si vlasy – a on v humorné imitaci udělá totéž, což ji ještě více rozpálí. 

GALINDA Hledáš něco? Nebo… - někoho? 

FIYERO Jistě… (dívá se do kusu papíru v ruce. Vyhýbavě) Nějakou učebnu historie? Je 
tady někde? 

Boq se snaží obrátit situaci ve svůj prospěch 

BOQ Učebny historie jsou tamhle, ale… 

Galinda si stoupne před Boqa. Rozpustile: 

GALINDA …přednáška právě skončila. 

FIYERO Á!  Skvělé načasování. Takže… - co se tady dá dělat, když se chce jeden 
pobavit?

GALINDA Nic. Tedy… - až doteď. 

BOQ (Majetnicky jde ke Galindě) My jsme studovali.

FIYERO Tak vidím, že, jako vždycky, zůstává odpovědnost kazit spolužáky na mně!  

#7 – Dancing Through Life

FIYERO Takže – co je nejhustější klub tady ve městě? 

GALINDA Je to Ozdust Ballroom.

FIYERO To zní dobře.  

Zpívá

BOQ Slečno Galindo, doufám, že si vyšetříte alespoň jeden tanec pro mě. Budu tam. 
Po vašem boku. Budu čekat. Celou noc. 

GALINDA To je od tebe moc hezké, Bicku.

BOQ Boqu.

GALINDA A víš, co by bylo ještě hezčí? (Ukazuje k Nessarose)
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Zpívá

BOQ No, možná bych ji pozvat mohl.

Galinda zpěv 

BOQ Slečno Galindo, pro vás já udělám cokoli. (A jde k Nessarose) Promiňte, slečno 
Nessaroso, já bych se vás chtěl na něco zeptat… 

Boq odváží Nessarosu. Galinda je nadšená, jak to skvěle zvládla. Fiyero, který tu scénu  
pozoroval, jde k ní

FIYERO Jseš fakt dobrá.

GALINDA (Sladší než med) Nevím, co tím chceš říct. Ale náhodou jsem dnes večer volná, 
takže…

FIYERO Takže tě vyzvednu okolo osmé? 

GALINDA Nakonec…


