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Obraz 3

V Paláci Čaroděje 

#19 – Ballroom Transition

Ples v paláci Čadoděje. Hosté tančí. Glinda a Fiyero, skvěle vypadající, protančí kolem.  
Jsou zjevně zamilovaní 

Objeví se Elphaba a pozoruje oba milence, když vtom…

ČARODĚJ Věděl jsem, že se vrátíš. (Elphaba se otočí. Je překvapena, že vidí Čaroděje.) 
Vyslechni mě, nechci ti ublížit.  

ELPHABA (Bojovně) Ale ano. Ublížil jste mi.

ČARODĚJ (Procítěně) Já to vím. A lituji toho. (Pokročí k ní) Elphabo…

ELPHABA Ani krok! (On poslechne) Já ty opice osvobodím. A jestli se mi v tom budete
snažit zabránit nebo zavoláte stráže…

ČARODĚJ Nikoho volat nebudu. Abych pravdu řekl, rád tě zase vidím. Jsem tady docela 
osamělý. (Po chvíli něžně) Vím, že ty se taky musíš cítit osamělá. 

ELPHABA Vy o mně nevíte vůbec nic. (Odvrátí se od něho) 

ČARODĚJ (Během své řeči si sám uvědomuje dopad svých slov) Ale vím. Já znám
skutečný důvod, proč ses vrátila. Kvůli tomu přicházejí za Čarodějem všichni. 
Protože já jim dám to, po čem touží. 

ELPHABA Já od vás nic nechci.

ČARODĚJ Ale chceš. Chceš přestat bojovat, přestat utíkat… Elphabo, ukázala jsi, jak jsi 
silná. Neunavuje tě to, být tou silnou? Nechtěla bys, aby se někdo staral o tebe? 
(Elphaba je zcela vyvedená z míry) Nemohli bychom začít znovu? Prosím. 

#20 – Wonderful

ELPHABA Kéž bych to mohla udělat. Dala bych cokoli, kdybych mohla vrátit čas zpátky. 
Zpátky do doby, kdy jsem věřila, že jste úžasný. Úžasný Čaroděj ze země Oz. 
(Pauza) Nikdo ve vás nevěřil víc, nežli já. 

ČARODĚJ Elphabo, snaž se mě pochopit, já nikdy neměl vlastní rodinu. Stále jsem 
cestoval. Takže jsem jenom – chtěl dát všechno občanům Oz. 

ELPHABA A tak jste jim lhal.

ČARODĚJ Pouze verbálně. A pak, oni ty lži chtěli slyšet! Já je o to neprosil… 

Z
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Zpívá

ELPHABA Takže je to všechno podvod! Taková je pravda!

ČARODĚJ Pravda nikdy nemá formu jednotnou 
Pravda je – na čem se všichni dohodnou 
Tam, odkud já pocházím, věříme mnoha věcem, které nejsou pravda. 
Nazýváme to „historií“.

Zpěv 

#20a – Set Free The Monkeys

Zpěv 

Čaroděj chvíli váhá. Je to pro něho zásadní rozhodnutí. Pak se usměje a jde k páce, která  
ovládá dveře klece 

Zatáhne za páku, klec se otevírá a okřídlené opice se rojí ven. Nadšeně tančí a Elphaba se  
šťastně směje. Opice odlétají. 

Jedna opice letí k ní a vděčně se na ni dívá. Je to Chistery. Chvíli se na sebe dívají… 


