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Obraz 8

Pozdě v Kiamo Ko paláci 

Za scénou slyšíme hlasité vzlykání. Z jiné části paláce vychází Elphaba. 

ELPHABA Pro smilování, přestaň brečet! Už to nemůžu poslouchat! Chceš zase vidět tetu 
Em a strýčka – jak že se to jmenuje? Tak si ty boty sundej! 

Další vzlyk.

Elphaba naštvaně mašíruje a polohlasně si mumlá. 

ELPHABA Malej tlustej spratek. Ukrást boty mrtvé ženy.asi vyrůstala někde ve stodole! 
(Volá) Chistery! (Chistery, létající opičák, se objeví.) Tady jsi, Chistery. Kde
jsou ostatní? (Chistery ukazuje k nebi.) Chistery, prosím tě, jestli se alespoň 
nepokusíš mluvit, budeš…

Elphaba se zarazí. Uvědomuje si, že Chistery zírá na něco, na něco kvůli čemu není  
schopen slova. Otočí se. Je tam Glinda 

ELPHABA Jdi pryč. 

GLINDA Jdou si pro tebe.

ELPHABA Jdi pryč. 

GLINDA Nech tu malou holku jít. A toho malýho pejska, Doda. Elphabo, já vím, že to
nechceš slyšet, ale někdo to vyslovit musí. Přestáváš se ovládat! Jako, vždyť to 
jsou jenom boty! Nech to být. (Jde blíž k ní. Jemně) Elphie, prosím. Takhle se
nemůžeš chovat. 

ELPHABA Já si můžu dělat co chci. Jsem zlá čarodějka ze západu! 

Přiletí dva opičáci. Elphaba k nim spěchá. 

ELPHABA Konečně! Kde jste byli tak dlouho? (Jeden z opičáků jí podává kus papíru.) A
co je tohle? Proč mě otravujete s.., s… 

#24a – The Letter

Odmlčí se a čte, co je tam napsáno. Zajíkne se. 

GLINDA Co je? Co se stalo? (Elphaba se na Glindu podívá a oči se jí zalijí slzami.) Jde
o Fiyera, viď? (Elphaba se otočí zakryje si ústa rukama.) Je..?

Elphaba se otočí zpátky ke Glindě. Je neuvěřitelně klidná – klidnější a důstojnější než jak  
jsme ji kdy viděli. 
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ELPHABA Už ho nikdy neuvidíme.

GLINDA (Vzlyká) Néééééé!

ELPHABA Máš pravdu. Nadešel čas. Vzdám se. 

Elphaba zvedne oči od papíru. Její pohled utkví na vědru v koutě. Zírá na vědro a kráčí  
k němu. 

GLINDA Elphie.., ach Elphie. (Sleduje směr jejího pohledu.) Co je to?

ELPHABA (Po chvíli.) Nesmějí tě tady najít. Musíš jít. 

GLINDA Ne.

ELPHABA Musíš! Prosím.

GLINDA Tak já půjdu a všem jim řeknu pravdu. 

ELPHABA Ne! Obrátili by se proti tobě! 

GLINDA To je mi jedno.

ELPHABA Ale mně ne. Slib mi, že se nebudeš snažit očistit moje jméno. 

GLINDA Elphie, ne, já…

ELPHABA Slib mi to.

GLINDA Dobře, slibuju. Ale nerozumím tomu. 

#24b – For Good -Intro

ELPHABA Zpívá


