
Trzydzieści sześć widoków Góry Przeznaczenia 

Widok trzydziesty czwarty: Po prostu 

Góra Przeznaczenia, Szczeliny Zagłady. Po prawej stronie barierka, na niej znak „Uwaga: Gorąca lawa”. 
Wchodzi Frodo, podchodzi do barierki, wyciąga Pierścień z kieszeni, spogląda na niego, robi zamach, 
ale w ostatniej chwili cofa rękę. Zaciska mocniej pięść, zamyka oczy i jeszcze raz szykuje się do rzutu. 
Tym razem udaje mu się, Pierścień ląduję za barierką, po chwili słychać głośny plusk. Frodo wychodzi. 
 
Sam 
(Zza sceny, przez megafon) Panie Frodo ziom, no proszę się bardziej postarać. Więcej życia. Kręcimy 
jeszcze raz. Akcja! 
 
Wchodzi Frodo, wyciąga Pierścień i wyrzuca go za barierkę, potem wychodzi. 
 
Sam 
(Jak poprzednio) Dalej czegoś brakuje. Powtórka. 
 
Truchtem wbiega Frodo i z wyskoku przerzuca Pierścień nad barierką. Wybiega. 
 
Sam 
(Jak poprzednio) Jeszcze raz. 
 
Wchodzi Frodo z kijem baseballowym, podrzuca Pierścień i uderzeniem posyła go za barierkę. Odrzuca 
kij i wybiega. 
 
Sam 
Powtórka. 
 
Wchodzi Sauron, staje z tyłu i przygląda się temu co się będzie działo. Wbiega Frodo, rzuca przed siebie 
Pierścień i z woleja wykopuje go za barierkę. Sauron chwyta się za serce i umiera, a Frodo wybiega. 
 
Sam 
(Jak poprzednio) Więcej ekstremy! 
 
Sauron wstaje. Wchodzi Frodo z kijem do golfa, ustawia Pierścień na ziemi. 
 
Sauron 
Pewnie niezmiernie cię to bawi. 
 
Frodo wybija Pierścień za barierkę. Sauron chwyta się za serce i umiera. Frodo wychodzi. 
 
Sam 
(Jak poprzednio) Panie Frodo ziom, to nie było ekstremalne. Nic a nic. Powtórka! 
 
Sauron wstaje. Frodo wjeżdża na rolkach, trzymając kij hokejowy. 
 
Sauron 
Dalibyście sobie już spokój. Ile można? 
 



Frodo rzuca Pierścień przed siebie, podjeżdża do niego i posyła go uderzeniem kija za barierkę. Sauron 
chwyta się za serce i umiera. Frodo wyjeżdża. 
 
Sam 
(Jak wcześniej) Lepiej, ale można ekstremalniej Powtórka. 
 
Sauron zrywa się, staje na potencjalnej drodze Froda i niecierpliwie czeka. 
 
Frodo 
(Zza sceny) Trzy! Siedem! Dziewięć! Jeden! 
 
Sauron 
Nie tym razem. 
 
Frodo wbiega w kasku futbolisty, szarżuje na Saurona i powala go uderzeniem z bara. Dobiega do 
barierki i przerzuca za nią Pierścień. Sauron chwyta się za serce i umiera. Frodo wychodzi. 
 
Sam 
(Jak poprzednio) A teraz spróbujemy... (ciszej, bez megafonu) Co mówisz? Nie mamy już Pierścieni 
Jedynych? (Przez megafon) Dobra, klawo było, ale koniec na dziś. Wracamy do Shire! 


