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Obraz 8

Přednášková síň. Dillamond stojí u tabule a čeká až všichni studenti přijdou. 

Elphaba na forbíně si tajně zkouší, jak si načechrávat vlasy. Ve vlasech má květinu od  
Galindy a možná nějakou další její ozdobu. Přichází Fiyero a zírá na ni. Elphaba si ho  
všimne a přestane si vlasy načechrávat. Fiyero e na ni stále dívá. 

ELPHABA Co je?

FIYERO Nic. Já jen… (Musí to říct) Začínáš Galindovatět. (Elphaba se na něho dívá) 
To přece nemáš zapotřebí. 

Fiyero odchází. Elphaba se zastydí a vyndá si kytku z vlasů. Dillamond se otočí ke  
studentům. 

DILLAMOND Uklidněte se. Musím vám něco říct a nemám moc času. (Naléhavě) Mí
drazí studenti – toto je můj poslední den zde v Shiz. Zvířatům již není 
dovoleno vyučovat. 

ELPHABA Cože? (A zprudka vstane)

DILLAMOND No tak, slečno Elphabo… Chci vám všem poděkovat, že jste se mnou 
sdíleli váš entuziasmus, vaše eseje, byť často slabé, a dokonce, výjimečně 
(Usměje se na Elphabu) váš oběd. 

Do učebny vchází Morriblová, doprovázená několika vládními úředníky. Jeden z nich  
hlasitě zapíská 

MORRIBLOVÁ Ach, doktore, tak strašně mě to mrzí. 

ELPHABA Paní profesorko, to přeci nemůžete dopustit! 

DILLAMOND Slečno Elphabo, nemějte o mě starost. Mohou mě zbavit práce, ale 
neumlčí mě! 

Jeden z úředníků do něho strčí 

PRVNÍ ÚŘEDNÍK Tak jde se, berane.

Dva úředníci začnou Dillamonda odvádět. 

DILLAMOND Neřekli vám všechno! To si zapamatujte, studenti… 

Dillamond je odváděn pryč 

ELPHABA Doktore Dillamonde! (Ke třídě) To tady budeme jen tak sedět a nic k tomu 
neřekneme? 
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MORRIBLOVÁ (S pochopením) Slečno Elphabo, obávám se, že nemůžeme dělat vůbec 
nic.

ELPHABA Ale, paní profesorko…

MORRIBLOVÁ Sedněte si má drahá, prosím vás. 

Elphaba se neochotně posadí. Jediné volné místo je vedle Fiyera. Morriblová poodstoupí a  
jeden z úředníků pokročí vpřed 

ÚŘEDNÍK Dobré odpoledne, studenti.

MORRIBLOVÁ Dobré odpoledne.

ÚŘEDNÍK Každým dnem, každým kliknutím Dračích hodin je v celém našem úžasném 
Oz slyšet tichý pokrok.

Úředník drží klec se lvíčetem. Třída reaguje pobaveně. 

ÚŘEDNÍK Tak například: tomuhle se říká klec. V budoucnosti jich budete vídat víc. Tato 
skvělá inovace byla vyvinuta pro dobro zvířat a… 

ELPHABA (Nahlas) Když je to pro jeho dobro, proč se tak třese? 

ÚŘEDNÍK Z radosti, že je tady, proto. Jak jsem říkal, jedna z výhod umístění lvíčete do 
klece je, že se nikdy nenaučí mluvit. 

#9 – Save TheLion

Studenti se zvolna shromažďují okolo klece 

ELPHABA Ne!

ÚŘEDNÍK (Ke studentům) Ano, přistupte blíž. 

ELPHABA (Zděšeně k Fiyerovi) Umíš si představit svět, kde jsou zvířata zavřená 
v klecích? A že nebudou mluvit?

ÚŘEDNÍK (Nahlíží pod přehoz přes klec) Zdá se být poněkud neklidný. Ale to se dá lehce 
napravit. (Vytahuje injekční stříkačku) 

ELPHABA (K Fiyerovi) Co uěláme? 

FIYERO My?

ELPHABA No, někdo něco udělat musí! 

Najednou všichni přítomní zmrtví. 

FIYERO Co se to děje? 
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ELPHABA Já, já nevím! Dostala jsem vztek a…

FIYERO Tak jo, nehýbej se! A nebuď na mě naštvaná. (Běží ke kleci, vezme ji a běží 
zpátky k Elphabě) No? Jdeš se mnou?

Oba utíkají…


