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Obraz 9
Vzdálená část areálu university. Elphaba a Fiyero, který nese lvíče, se zastaví, aby nabrali
dech.
ELPHABA

Opatrně, netřes s ním tolik.

FIYERO

Neboj.

ELPHABA

Nemůžeme ho nechat běžet jen tak někde. Musíme nejít bezpečné místo.

FIYERO

To vím taky. (Pauza) Ty si myslíš, že jsem hodně hloupej, viď?

ELPHABA

Ne. Ne hodně hloupej.

FIYERO

(Brání se) Proč pokaždé, když tě vidím, způsobíš nějaký rozruch?

ELPHABA

Já ho nezpůsobuju, já jsem rozruch.

FIYERO

Tak s tím souhlasím.

ELPHABA

Takže bych měla mlčet, to se mi snažíš říct?

FIYERO

(Ustrašeně) Ne, jenom říkám…

ELPHABA

Ty si myslíš, že chci být taková, ty si myslíš, že se chci do všeho míchat?

FIYERO

Já jen myslel…

ELPHABA

Myslíš si, že nevím, že bych měla o hodně jednodušší život, kdybych to
nedělala?

FIYERO

Necháš někdy mluvit někoho jiného?

ELPHABA

Promiň. (Potom) Ale můžu ještě říct jednu věc? (Fiyero udělá gesto ve smyslu:
copak tě můžu zastavit?) Můžeš se tam vrátit.

FIYERO

Co?

ELPHABA

Nezáleží na tom, jak moc předstíráš, že jsi mělký a egocentrický…

FIYERO

Promiň. Já nic nepředstírá. Já prostě jsem nelíčeně egocentrický a hluboce
mělký.

ELPHABA

(Zkoumá ho pohledem) Ne. Nejsi. Jinak bys nebyl tak nešťastný.

Fiyero je ohromený. A je mu velice trapně.
FIYERO

Dobře. Když nechceš mou pomoc…
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ELPHABA

Ne. Chci!

#10 – I’m Not That Girl
Elphaba ho vezme za ruku. Napjatá atmosfére. Potom jeho ruku pustí a otočí se ke lvíčeti,
aby skryla své emoce.
ELPHABA

Jak mu tluče srdce. Nechtěla jsem ho vyděsit.

FIYERO

A co jsi chtěla? A proč jsem byl já ten jediný, komu jsi nevěřila?

Dívají se jeden na druhého.
ELPHABA

Teče ti krev.

FIYERO

(Stále se na ni dívá) Opravdu?

ELPHABA

(Okouzleně se na něho dívá) Asi tě škrábnul.

Fiyero přikývne a nespouští z ní oči.
FIYERO

Jo. (Pauza) Možná mě škrábnul, nebo něco. (Elphaba natáhne ruku a dotkne se
jeho tváře) Takže… Asi bych měl někam do bezpečí… Myslím to lvíče…

ELPHABA

Ano, jistě…

FIYERO

Musím ho odnést do bezpečí.

Odbíhá. Elphaba jako by se chtěla rozběhnout za ním. Zavolá.
ELPHABA

Fiyero! (Ale on je už pryč)

Zpěv
Elphaba vidí Fiyera a Galindu, jak spolu kráčí vzadu na scéně, intimně schouleni pod
deštníkem. Tam, kde jsou, zřejmě prší. Elphaba je tajně pozoruje. Fiyero to vycítí a když
Galinda odejde, otočí se, ale Elphaba se schová. Fiyero odchází za Galindou.
Zpěv
#13 – The Wizard And I – Reprise
Přichází Morriblová s deštníkem.
MORRIBLOVÁ

Slečno Elphabo, tady jste!

Elphaba se vylekaně otočí.
ELPHABA

Paní Morriblová! (A schová se pod její deštník)
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MORRIBLOVÁ
(Nadšeně) Mám senzační novinu! Konečně se mi ozval Čaroděj, a má
drahá, chce vás vidět!
Podává Elphabě zelenou obálku. Elphaba na obálku zírá a pak se ptá.
ELPHABA

Chce vidět opravdu mě?

MORRIBLOVÁ
Vím, jak jste tuhle byla zničená kvůli našemu nebohému doktoru
Dillamondovi. Ale vidíte – jedny dveře se zavřou a jiné se otvírají.
ELPHABA

Nevím, co říct! Paní Morriblová, jak vám mám poděkovat?!

Chce ji obejmout, ale brání jí v tom deštník.
MORRIBLOVÁ

Opatrně, drahá, nesmíte promoknout. Počkejte… Už to mám!

Udělá dramatické gesto a okamžitě přestane pršet. Spokojeně skládá deštník. Elphaba jen
ohromeně zírá.
MORRIBLOVÁ
Zapomněla jsem to zmínit. Počasí je moje specialita. (Vesele se otočí
k Elphabě) Na plný Oz, drahá.
Zpěv
Morriblová odchází a scéna se mění na nádraží. Elphaba stojí v radostném očekávání.

