
Widok jedenasty: 

Włam i hobbici

Góra Przeznaczenia, Szczeliny Zagłady. Po prawej stronie barierka, na niej znak „Uwaga: Gorąca 
lawa”. Wchodzi Sauron, za nim idą Frodo i Sam, prowadzeni przez dwóch orków w zamkniętych 
hełmach.

Sauron
Naprawę myśleliście, że to się wam uda? Że tak sobie po prostu wejdziecie do Mordoru i 
zniszczycie mój Pierścień? Wy głupcu! Przynieśliście go prosto do mnie! (Wznosi wysoko lewą 
dłoń, trzymając w niej Pierścień) A teraz użyję jego potęgi, by rządzić nimi wszystkimi! (Powoli, z 
namaszczeniem, zakłada Pierścień na palec prawej dłoni) Co jest? (Ściąga Pierścień i zakłada go 
ponownie, potem dokładnie mu się przygląda) Przecież to nie jest mój Pierścień. To jakaś podróbka!

Sam
Ha ha! Wpuściliśmy cię w maliny, panie Sauronie, wcale-nie-ziomie.

Sauron i Frodo
(Sauron z oburzeniem, Frodo ze zdziwieniem) Co!?

Sam
Aj, przecież pan Frodo ziom nic nie wiedział. To ja nic nie mówiłem. Nic więcej nie powiem.

Sauron
Gadaj! Co tu się wyprawia? Gdzie jest mój Pierścień?!

Sam
Nie powiem.

Ork I
To może…

Ork II
… my powiemy?

Ściągają hełmy. To Merry i Pippin.

Frodo
Merry?! Pippin?! Co wy tu robicie?

Sauron
Wy! To wy coś zrobiliście z Pierścieniem. Wytłumaczcie się, już!

Merry
Zacznijmy…

Pippin
… od początku.



Spoglądają na Sama, kiwają do niego głowami. Sam wychodzi.

Merry
Każda akcja…

Pippin
…wymaga ekipy.

Merry
A nasza ekipa…

Pippin
…zaczęła działać już w Shire.

Sam wraca z ogromnym pudłem, ustawia je na scenie i otwiera. Frodo przechodzi na pierwszy plan,
następnie idzie na lewy koniec sceny. Sam wyciąga z pudła duży damski kapelusz, który zakłada, i 
parasolkę. Wychodzi na pierwszy plan, i idzie na prawy koniec sceny.

Merry
Wyczaić, że coś jest na rzeczy z Pierścieniem Bilba…

Pippin
…to była kaszka z mleczkiem.

Merry
Ale przechwycić Pierścień Bilba…

Pippin
…to zupełnie inna sprawa.

Merry
Na szczęście w naszej ekipie…

Pippin
…były zwinne palce Lobelii Sackville-Baggins.

Samwise i Frodo ruszają w swoją stronę. Gdy są już blisko siebie, groźnie na siebie łypią, z 
oburzeniem odwracają wzrok i mijają się lewym ramieniem. Samwise natychmiast odwraca się, 
sięga zakrzywioną rączką parasolki w stronę Froda (z jego lewej, niewidocznej dla publiczności 
strony) i cofa ją, z zawieszonym na niej łańcuszkiem z Pierścieniem.

Merry
Przechwyciliśmy ładunek…

Pippin
…choć nie wiedzieliśmy czym naprawdę jest.

Samwise biegnie do pudła, odrzuca parasolkę, zrzuca kapelusz, wyciąga z pudła srebrną, 
postrzępioną tunikę i elficki diadem. Zakłada je.

Merry
Potrzebowaliśmy kogoś…



Pippin
…kto czai pierścienie.

Merry
Sięgnęliśmy do źródła…

Pippin
…do ducha Kelebrimbora.

Samwise wyciąga z pudła zwinięty arkusz niebieskiego papieru. Rozwija go, pokazuje publiczności 
techniczny schemat budowy Pierścienia, z różnymi strzałkami, wykresami i przypisami. Wskazuje 
na kolejne elementy, niby coś objaśniając.

Merry
Z jego pomocą stworzyliśmy atrapę…

Pippin
…którą Lobelia podrzuciła Frodowi.

Merry
A my, mając oryginał…

Pippin
…ruszyliśmy z Frodem w drogę.

Frodo wychodzi na środek sceny.

Merry
Ze szlakiem obsadzonym przez Nazgûle…

Pippin
…fałszywka Froda ściągała za dużo uwagi.

Merry
Gdy Frodo został ranny…

Pippin
…ryzykowaliśmy dekonspirację.

Frodo chwyta się pod sercem i upada na scenę. W tym czasie Samwise podchodzi do pudła, zrzuca 
strój Kelebrimbora, zakłada czarną perukę z długimi włosami, elficki wisiorek, automobilowe gogle
i skórzane rękawice.

Merry
Mieliśmy w ekipie kogoś…

Pippin
…kto mógł szybko dostarczyć Froda i Pierścień do Rivendell.

Merry
Choć to Glorfindel nas odnalazł…



Pippin
…powoziła Arwena.

Merry
Gwiazda Zachodnia…

Pippin
…dróg i bezdroży.

Samwise wyciąga z pudła kierownicę. Frodo wstaje. Samwise, trzymając jedną dłonią kierownicę, 
podbiega do Froda, chwyta go za rękę i wychodzą, robiąc przy tym kilka ostrych zakrętów. Każdy z 
nich jest sygnalizowany kręceniem kierownicą przez Sama. Po chwili prowadzenia dalszych 
wyjaśnień przez Merrego i Pippina, Sam wraca.

Merry
Plan Elronda był niezły…

Pippin
…do pewnego momentu.

Merry
By zniszczyć Pierścień…

Pippin
…musiał on najpierw trafić do Gondoru.

Samwise wraca do pudła, wyciąga z niego tarczę, miecz i gwizdek na sznurku, który zawiesza na 
szyi.

Merry
Mieliśmy swojego człowieka w Gondorze…

Pippin
…z dostępem do wszystkich sekretów miasta.

Merry
Mogącego pociągnąć za dowolne sznurki…

Pippin
…załatwić każdą przysługę.

Merry
Niestety, sytuacja Boromira się skomplikowała…

Pippin
…mówiąc delikatnie.

Samwise wyciąga z pudła atrapę strzały do założenia na głowę, wychodzi kilka kroków w stronę 
środka sceny, zakłada strzałę, pada na kolana, a potem całkiem osuwa się na podłogę.

Merry
Musieliśmy…



Pippin
…improwizować.

Merry
I nawet, gdy w końcu Pippin jechał do Gondoru…

Pippin
…nie mogłem wziąć ze sobą Pierścienia.

Merry
Nie przeszedłby przez…

Pippin
…odprawy, cło, kontrole.

Samwise wyciąga z pudła i zakłada blond perukę oraz rohański hełm. Potem wyciąga drewnianego 
konia na kiju, z kokardą na grzywie.

Merry
Potrzebowaliśmy kogoś z immunitetem dyplomatycznym…

Pippin
…biegłego w sztuce łamania zabezpieczeń.

Merry
Powierzyliśmy Pierścień…

Pippin
…księżniczce Éowinie.

Samwise jedzie na koniu, trzymając w dłoni łańcuszek z Pierścieniem, robi kilka kółek dookoła 
sceny.

Merry
Zamarkowanie obrażeń podczas walki…

Pippin
…pozwoliło jej dostać się do miasta nieniepokojoną.

Samwise zatrzymuje się, udaje otrzymanie ciosu, a następnie kładzie się na scenie.

Merry
Gdy armia Aragorna opuściła miasto…

Pippin
…Éowina wzięła się do pracy.

Samwise podnosi się, podbiega do pudła, wyciąga z niego laptopa, otwiera go i zaczyna coś 
wstukiwać na klawiaturze.

Merry
Przejęła kontrolę nad Grubą Vardą…



Pippin
…najpotężniejszą katapultą w Gondorze.

Merry
W tej chwili kończy kalibrację…

Pippin
…by wpakować Pierścień prosto w ogień.

Sauron
Ha! Nawet jeżeli nie blefujecie, to się wam nie uda. Taki strzał jest niemożliwy. Okryłem cały 
Mordor maskującym wulkanicznym dymem. A Gondor nie ma wystarczająco precyzyjnych map. 
Zadbałem o to, moi hakerzy włamali się do systemu przez palantír. Nie odważycie się strzelić w 
ciemno, tak po prostu w stronę Góry Przeznaczenia, mając tylko jedną szansę. Pierścień będzie mój,
nieważne czy będę musiał zmiażdżyć Minas Tirith czy tylko odnaleźć go po niecelnym strzale.

Merry
Masz rację, Gondor nie ma odpowiednich danych…

Pippin
…ale nasz plan to uwzględnił.

Merry
Tu na scenę…

Pippin
…wraca Frodo.

Na scenę wraca Frodo, staje na środku, zwrócony do publiczności. Samwise podchodzi do pudła, 
odkłada do niego laptopa i strój Éowiny.

Merry
Frodo musiał dostać się do Mordoru…

Pippin
…co nie było łatwe.

Samwise zakłada maskę pająka i gorset z dwoma parami odnóży.
Merry
Masz imponująco…

Pippin
…szczelne granice.

Merry
Frodo nie przeszedłby…

Pippin
…granicy żywcem.

Merry
Na szczęście, nasza znajoma to ekspertka…



Pippin
…od wszelkiego rodzaju środków usypiających.

Samwise staje za Frodem, szczypie go w kark. Frodo mdleje. Sam owija Froda kilka razy papierem 
toaletowym.

Merry
Szeloba przygotowała paczkę…

Pippin
…i ktoś musiał ją dostarczyć.

Merry
Poinformowaliśmy wcześniej twoje służby…

Pippin
…o szykującej się próbie przemytu.

Merry
Zgodnie z twoimi własnymi wytycznymi…

Pippin
…znalezioną kontrabandę złożono w magazynie.

Merry
Wiedziałeś, że masz martwych hobbitów…

Pippin
…wpisanych na listę kontrabandy?

Merry
A magazyn na nich jest…

Pippin
…wyjątkowo słabo zabezpieczonej…

Merry
…przed próbą…

Pippin
…wyjścia z niego.

Frodo wstaje, zrywa papier toaletowy, otrzepuje się i wychodzi.

Merry
Frodo był już w Mordorze…

Pippin
…ale jeszcze nie na Górze Przeznaczenia.

Merry
A cały Mordor był patrolowany…



Pippin
…bez szans na prześlizgnięcie się.

Merry i Pippin na chwilę przestają opowiadać, dając Samowi czas na działanie. Ten wyciąga z 
pudła mapę Mordoru na stojaku. Rozkłada ją. Na mapie jest naklejonych kilka strzałek, 
oznaczających patrole. Wyciąga z pudła rozkładane krzesło oraz plastikową roślinę w doniczce i 
ustawia je przy mapie. Siada na krześle. Potem zakłada orkowy hełm i okulary na łańcuszku. 
Zaczyna malować paznokcie.

Merry
Na szczęście, mamy w ekipie…

Pippin
…pociągaczy nie tylko Gondorskich sznurków.

Merry
Właściwy liścik z właściwą bombonierką z Shire…

Pippin
…do właściwej pani Orkżyny we właściwej dyspozytorni patroli…

Sam wyciąga z pudła bombonierkę, zjada jedną czekoladkę, potem wszystkie strzałki na mapie 
ustawia tak, że są ustawione wzdłuż linii Cirith Ungol – Góra Przeznaczenia, skierowane od tej 
linii. Frodo wraca. Gdy Merry i Pippin kontynuują opowieść, Sam powoli zbiera wszystkie 
rekwizyty, porozrzucane po scenie. Jest wyraźnie zmęczony i zasapany.

Sauron
Stop, stop! I co z tego?! Więc Frodo mimo wszystko tu dotarł. Przecież to już wiem, schwytałem 
go! A on nie ma Pierścienia, tylko fałszywkę. Co to niby wnosi do waszego planu?

Merry
Czy powiemy mu…

Pippin
…o kluczowej osobie w planie?

Merry
Powiedzmy mu…

Pippin
…o kluczowej osobie w planie.

Merry
Potrzebowaliśmy w ekipie jeszcze kogoś, kto…

Pippin
…odpowiednio długo odwróci twoją uwagę.

Merry
Dzięki…



Pippin
…Sam!

Kierują w stronę Sama kciuki w górę, Sam odpowiada tym samym gestem.

Sam
(zasapany) Spoko ziomy… żaden problem.

Merry
Widzisz, ten fałszywy Pierścień ma wmontowany lokalizator i nadajnik…

Pippin
…których sygnał Éowina zdążyła już przeanalizować.

Merry
To będzie jakieś trzy…

Pippin
…dwa…

Merry
…jeden…

Pippin
…plum!

Dalsza akcja rozgrywa się w zwolnionym tempie. Efekt Specjalny wnosi na scenę głaz, do którego 
taśmą przyklejona jest koperta z wybrzuszonym Pierścieniem. Kamień trafia Saurona i strąca go za 
barierkę. Głaz też tam ląduje. Merry i Pippin przybijają piątkę.
Merry
Dobra…

Pippin
…robota

Frodo
Co tu się wyprawia?! Dlaczego mi nie powiedzieliście, że jest jakiś plan? Mogłem zginąć! I co to 
ma znaczyć, że mieliście jakiś układ z Lobelią?!

Merry
Wiesz co…

Pippin
…jest lepszym pytanie?

Frodo
Chyba nie chcę wiedzieć.

Merry
Kto zorganizował…



Pippin
…transport do domu…

Sam
…i zwycięską ucztę.

Frodo
Przeprosiny przyjęte.

Sam
Chodźcie, orły już czekają.

Kurtyna.
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