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Obraz 7

Pokoj Elphaby a Galindy. Zdá se, že dívky byly vzhůru celou noc a povídaly si. 

GALINDA To bude tvá úplně první párty? 

ELPHABA Počítaj se pohřby? 

GALINDA Takže tvá první párty! (Pauza) Chápu. Pojďme si navzájem říct věci, které 
jsme neřekly nikomu jinému. Já první: Fiyero a já se budeme brát! 

ELPHABA (Ohromená) Požádal tě o ruku?  

GALINDA No, on to ještě neví. (Pauza) A teď mi řekni ty nějaké tajemství. 

ELPHABA Jako co?

GALINDA Jako… (Ukazuje lahvičku) Proč spíš s tou malou zelenou legrační lahvičkou 
pod polštářem?  

ELPHABA (Snaží se jí lahvičku vzít) Vrať mi to! 

GALINDA (Odtahuje ruku s lahvičkou) No tak, řekni mi to. 

ELPHABA Patřila matce, to je všechno. 

Elphaba získá lahvičku a schovává ji pod polštář. 

GALINDA To není fér. Já ti řekla fakt velký tajemství. 

ELPHABA Můj otec mě nenávidí. (Galinda polkne) To není to tajemství. Tajemství je, že
k tomu má dobrý důvod. (Když vidí Galindinu reakci dodá suše) Je to moje
vina.

GALINDA Jak, jak jako?

ELPHABA Že moje sestra je… (Rozhodne se, že se jí svěří) Víš, když naše matka nosila
Nessu v břiše, začal se otec bát.., že by se to dítě mohlo narodit… 

ELPHABA & GALINDA (Současně) Zelené.

ELPHABA Měl takový strach, že donutil matku, aby ve dne i v noci žvýkala skalník bílý.
Ale kvůli tomu se Nessa narodila předčasně se zapletenýma nohama. A naše 
matka při porodu zemřela. Nic z toho by se nestalo – nebýt mě. 

GALINDA Ale to bylo vinou té květiny, ne tvojí. (Účastně) To je možná tvoje tajemství,
Elphabo, ale to neznamená, že je to pravda. (Podívá se z okna a vidí, že vychází
slunce) Podívej, už je zítra. A Elphie – můžu ti říkat Elphie? 

ELPHABA  No, je to poněkud drzý… 



11

GALINDA (Tlačí na pilu) A mně můžeš říkat Galinda. Víš, Elphie, teď, když jsme 
přítelkyně, rozhodla jsem se, že s tebou něco udělám. 

ELPHABA To ale opravdu nemusíš.

GALINDA (Vesele) Já vím. Ale to je ta moje laskavá povaha.

#9 Popular

ELPHABA To nebude fungovat.

GALINDA Elphie! Takhle už nesmíš uvažovat. Tvůj celý život se změní! A to všechno
díky mně! První věc: vlasy. Dívej. Takhle si načechrávej vlasy, takhle. 
(Předvádí a Elphaba to zkouší) Tak, trénuj to. A teď… (Bere do ruky svou
novou kouzelnickou hůlku) Proměním tvé obyčejné šaty na úžasnou plesovou 
róbu. (Pohybuje hůlkou. Nic.) Plesová róba. Plesová róba. (Dívá se na hůlku) 
Je to zapnutý?

Mává hůlkou na všechny strany, ale nic se neděje 

ELPHABA Nechceš, abych to zkusila já?

GALINDA Ehmm, nech si tyhle. Vlastně jsou pěkný. (Zahodí hůlku. A pak dostane další 
nápad.) A teď – třešnička dort! (Vyjme květinu ze svých vlasů a vetkne ji do 
vlasů Elphaby.) Růžová se k zelené hodí. (Spokojeně) Slečno Elphabo, podívej 
se. Jsi nádherná.

Vede Elphabu k zrcadlu. Elphaba se na sebe dívá. Na chvíli tomu uvěří a pak se přinutí  
otočit se od zrcadla. 

ELPHABA Já.., já musím jít.

A spěchá pryč. Galinda za ní volá. 

GALINDA Nemáš zač! Zpívá


