
Trzydzieści sześć widoków Góry Przeznaczenia 

Widok drugi: Frodoman i Samwiseboy 

Scena 1 

Tajna baza Frodomana w piwnicy Bag End. Rozlega się dzwonek stojącego na środku telefonu. 
Wbiegają Frodoman i Samwiseboy. 
 
Samwiseboy 
Kandyzowane karczochy, to Frodofon, panie Frodomanie megaziom. 
 
Frodoman 
W istocie, Samwiseboy’u. (Odbiera) Tu Frodoman. Tak, już się robi (odkłada słuchawkę)! 
 
Samwiseboy 
Kto dzwonił? 
 
Frodoman 
To Gollum. Kazał nam spojrzeć w niebo. 
 
Podbiegają do Frodookna i spoglądają w niebo. 
 
Samwiseboy 
Panierowane pomidory, tam, na chmurach. To Frodorsygnał, panie Frodomanie megaziom. 
 
Frodoman 
Tak, to znak, że czeka na nas list z instrukcjami. 
 
Wybiega, wraca z kopertą, otwiera ją. 
 
Frodoman 
„Frodomanie, Sauronator znów nas porwał. Podpisano, Gollum. Ta wiadomość ulegnie 
samozniszczeniu za trzy tygodnie”. 
 
Samwiseboy 
Gotowane gazpacho, musimy uratować Golluma. 
 
Frodoman 
Racja, Samwiseboy’u. Do Frodomobilu! 
 
Wybiegają. 
 

Scena 2 

Góra Przeznaczenia, Szczeliny Zagłady. Po prawej stronie barierka, na niej znak „Uwaga: Gorąca 
lawa”. Na scenie związany Gollum i Sauronator knujący złowieszczy plan. 
 
Gollum 
Nie ujdzie Ci to na sucho. Frodoman i Samwiseboy wkrótce tu przybędą. 
  



Sauronator 
Dokładnie na to liczę. 
 
Wpadają Frodoman i Samwiseboy. 
 
Frodoman 
To koniec twych niegodziwości, Sauronatorze. 
 
Sauronator 
Nie tym razem, Frodomanie. 
 
Samwiseboy 
Pokaż mu, Frodomanie. 
 
Frodoman i Sauronator zaczynają walczyć. Przy każdym ciosie zatrzymują się na chwilę, a Efekt 
Specjalny pokazuje stylizowane na dymki komiksowe tabliczki z jakimś „bach”, „prask”, „łubudu”. Po 
którymś ciosie Sauronator pada. 
 
Frodoman 
To koniec. 
 
Sauronator 
Ale ja jeszcze nie skończyłem. (Wyciąga Pierścień Jedyny, zakłada go na palec i kieruje w stronę 
Frodomana) Mam tajną broń. 
 
Frodoman pada na ziemię, Sauronator wstaje. 
 
Frodoman 
Nie, to Pierścieniumjedynium, moja jedyna słabość poza ścisłą dietą. 
 
Samwiseboy 
Panie Frodomanie megaziom, proszę zjeść lembasa. 
 
Frodoman 
Racja, Samwiseboy’u. Lembasy, źródło mojej mocy. 
 
Frodoman sięga do kieszeni, skąd wyciąga lembasa i zjada go, w asyście Efektu Specjalnego z 
dymkiem „Chrup, chrup”, potem szybko wstaje. 
 
Frodoman 
Na nic twoje sztuczki. 
 
Ściąga Sauronatorowi Pierścień z palca i wyrzuca go za barierkę. 
 
Sauronator 
Nie! 
 
Rzuca się do barierki. Efekt Specjalny pokazuje dymek „Plum!”. Sauronator chwyta się za serce i 
wyciąga umiera. 
 
Gollum 
Dzięki ci, Frodomanie, znów ocaliłeś dzień.  



Frodoman 
Póki zło wyciąga swe macki ku niewinnym, Frodoman będzie stać na straży uciśnionych. Za mną 
Samwiseboy’u! 
 
Samwiseboy 
Tak jest, panie Frodomanie megaziom. 
 
Wybiegają. 
 
Gollum 
Ej, zapomnieliście o nas. Halo, rozwiążcie nas. Frodomanie... Samwiseboy’u... Głupie hobbity. 

 


