Trzydzieści sześć widoków Góry Przeznaczenia
Widok 6: Monte del Fuego Resplandeciente
Góra Przeznaczenia, Szczeliny Zagłady. Po prawej stronie barierka, na niej znak „Advertencia: lava
caliente”. Zaraz za barierką stoi kilka wiatraków. Z lewej strony wchodzą Frodo w stroju matadora i Sam
w sombrerro. Frodo wznosi rękę w górę, dając znak do zatrzymania się.
Frodo
Pa amb tomàquet, Sam. Gazpacho manchego.
Sam
Sí, señor Frodo amigo.
Frodo
(Odwracając się do Sama) Tortilla.
Sam
Tortilla de maíz?
Frodo
Tortilla de patatas, por favor.
Sam
Sí, señor Frodo amigo.
Frodo
¡Churro!
Samwise wychodzi, po chwili wraca z rycerską kopią i podaje ją Frodowi. Ten zakłada na jej grot
łańcuszek z Pierścieniem. Rusza w stronę barierki, z kopią wyciągniętą przed siebie i próbuje wsunąć ją
nad barierką, między skrzydłami wiatraków, ale ostatecznie łańcuszek zahacza o skrzydło wiatraka,
Pierścień zsuwa się z kopii i wędruje go góry, a gdy jest w najwyższym położeniu, wiatrak zatrzymuje
się.
Frodo
¡Ay, caramba!
Frodo próbuje podskoczyć i złapać Pierścień, ale jest za wysoko.
Frodo
(Grożąc wiatrakom pięścią) Zarangollo, paella, escudella i carn d'olla.
Sam pochodzi do Froda.
Sam
¿Burrito, señor Frodo amigo? Taco de harina.
Frodo
Por favor.

Sam też próbuje doskoczyć do Pierścienia, ale również nie sięga.

Sam
Quesadilla.
Frodo
Ensaïmada, Sam.
Frodo odkłada kopię oraz tarczę i wychodzi, po chwili wraca z Żądełkiem.
Frodo
¡Churro!
Tym razem atakuje sam wiatrak, odrąbując mu skrzydła, aż w końcu to na którym wisi łańcuszek
odpada, a sam Pierścień spada przed barierką. Frodo podnosi go.
Sam
Chile relleno, señor Frodo amigo.
Na scenę wbiega Gollum, w sukni tancerki flamenco.
Gollum
(Przerażony) ¡Sangria, queimada, zurracapote grande!
Wchodzi Sauron w masce luchadora.
Frodo, Sam, Gollum
¡Ay, caramba!
Sauron
¡Nachos, enchiladas!
Frodo
(Potrząsając łańcuszkiem z Pierścieniem, niczym płachtą na byka) ¿Panellets, panellets?
Sauron
¡Salsa!
Sauron przykłada do głowy dłonie z wyciągniętymi palcami wskazującymi, niczym rogi, i szarżuje na
Pierścień. Frodo w ostatniej chwili odskakuje na bok, Sauron go mija.
Frodo
¡Olé!
Sauron ponownie naciera, ale znów Frodo w ostatniej chwili zabiera mu z drogi Pierścień.
Frodo
¡Olé!
Sauron znów szykuje się do szarży, razem w Frodem przemieszczają się po okręgu, wpatrując się w
siebie nawzajem.
Sam
¡Caldo de pollo!

Sauron ponownie szarżuje, ale tym razem Frodo, zamiast uskoczyć, rzuca Pierścień za barierkę, a
Sauron skacze za nim. Po chwili słychać głośny plusk.
Frodo
¡Olé!
Sam
Capirotadam, señor Frodo amigo.
Gollum
(Rzucając Frodowi różę pod nogi) Txakoli!
Frodo podnosi różę, wkłada ją między zęby, a potem cała trójka opuszcza scenę krokiem flamenco.

