Trzydzieści sześć widoków Góry Przeznaczenia
Widok Dwudziesty Drugi: Horobi No Yama
Góra Przeznaczenia, Szczeliny Zagłady. Po prawej stronie barierka, na niej znak „注目は、ホット溶
岩 ”. Wchodzą Frodo w kimonie i Sam z aparatem zawieszonym na szyi.
Frodo
Hōtō. Motsunabe, okonomiyaki.
Sam
Hai, okonomiyaki, Frodo-senpai-kun.
Sam chwyta za aparat i robi Frodowi kilka fotografii, a ten do każdej ustawia się w innej pozie.
Frodo
Wanko soba (ściąga z szyi łańcuszek z Pierścieniem, mocno go chwyta, robi zamach). Banzai! (Robi
wymach, ale ostatecznie nie rzuca Pierścieniem, ale chowa go do rękawa)
Sam
Ramen, Frodo-senpai-kun?
Frodo
Ramen?! Wasabi! (Frodo klęka, wyciąga Żądełko i nabożnie kładzie je przed sobą) Sam, yakitori.
Sam wychodzi, po chwili wraca z arkuszem papieru, pędzlem i tuszem. Podaje to wszystko Frodowi,
następnie cofa się kilka kroków. Frodo rozkłada przed sobą materiały piśmiennicze, macza pędzel w
tuszu, szybkimi ruchami kreśli kilka znaków na arkuszu. Sam podchodzi, kłaniając się nisko zabiera
papier i znów cofa się kilka kroków. Frodo sięga po Żądełko, kieruje je ostrzem w swoją stronę, chwilę
trwa w tej pozie, Sam robi kilka zdjęć. Frodo odsuwa od siebie ostrze o kilka centymetrów, by nabrać
większy zamach i nagle na scenę wpada Gollum z nakryciem głowy z dynastii Qing.
Gollum
Gōngbǎo jīdīng! Bāozǐ, huǒguō, yuè bĭng!
Sam
(Do Froda) Tempura, Frodo-senpai-kun?
Frodo
(Odkłada Żądełko) Gollum, wagashi?
Gollum
Mantou.
Frodo
Anpan.
Gollum
Mantou!

Frodo
(Zrywa się na równe nogi) Anpan!
Sam
Anpan!
Rozlega się ryk Godzilli i temat muzyczny z tego filmu. Wchodzi Sauron z maską nō i kataną.
Sauron
Onigiri!
Frodo podnosi Żądełko i staje naprzeciwko Saurona, kierują w swoją stronę broń. Cisza. Przerywa ją
tylko pstrykanie migawki aparatu Sama, który robi zdjęcia. Nagle z krzykiem Sauron i Frodo ruszają na
siebie i, mijając się, wykonują machnięcie bronią, a gdy oddalą się kilka kroków, zastygają w bezruchu
z bronią uniesioną do góry po cięciu. Samwise robi kolejne kilka zdjęć. Frodo i Sauron odwracają się i
zauważają, że oponent jeszcze żyje.
Gollum
Diǎnxīn.
Sauron i Frodo
(Do Golluma) Sushi!
Sauron i Frodo ponownie kierują w swoją stronę broń. Cisza. Nagle Frodo zaczyna się poklepywać po
kimonie, aż w końcu wyciąga z rękawa Pierścień.
Frodo
Takoyaki?
Przygląda się Pierścieniowi przez sekundę, ale wtedy ten, przecięty, rozpada się na dwie połowy. Sauron
chwyta się za serce i umiera.
Sam
(Skacząc z radości) Yatta, yatta, yatta!
Rozlega się łomot i rumor spadających skał.
Gollum
(Wskazując na wyjście) Xiǎolóngbāo! Tángshuǐ, tángshuǐ...
Frodo
Sam, udon!
Sam
Udon, Frodo-senpai-kun.
Frodo i Sam stają obok siebie, twarzą do publiczności.
Frodo i Sam
(Śpiewają) Mosura ya Mosura,
Dongan kasakuyan indoo muu
Rosuto uiraadoa, hanba hanbamuyan

Randa banunradan tounjukanraa
Kasaku yaanmu.
Na scenę wlatuje Mothra, Frodo jedną ręką chwyta Sama, drugą ręką za skrzydło i wychodzą. W
ostatniej chwili Gollum łapie za rękę Sama i razem z nimi opuszcza scenę.

