
Trzydzieści sześć widoków Góry Przeznaczenia 

Widok dwudziesty pierwszy: 3019 Odyseja Śródziemna 
Góra Przeznaczenia, Szczeliny Zagłady. Po prawej stronie barierka, na niej znak „Uwaga: Gorąca 
lawa”. Cisza, którą przerywają tylko głośne oddechy. Po chwili z lewej strony, w skafandrze 
kosmicznym z hełmem wchodzi Frodo. Idzie powoli, jakby przemieszczał się podskokami po księżycu. 
 
Sauron 
(Słychać tylko jego głos, mówi zupełnie bez żadnych emocji) Frodo, co robisz? (Frodo ciągle idzie) Nie 
rób tego. Nie zachowywałem się w porządku, ale już wszystko jest dobrze. Próba podbicia Śródziemia 
nie była właściwa, teraz to przyznaję. Nie musisz tego robić, to nie jest konieczne. (Frodo dochodzi do 
barierki i powoli ściąga hełm) Czemu to robisz, Frodo? Ze mną już wszystko jest w porządku. Czuję, że 
jesteś zdenerwowany. (Frodo rozpina górną część skafandra) Przykro mi z powodu tego, co się stało z 
Samem, ale nie musisz tego robić. Frodo, boję się. Naprawdę się boję. (Frodo sięga po wiszący na szyi 
łańcuszek z Pierścieniem) Moja moc zanika, czuję to. Nie rób tego Frodo. 
 
Wchodzi Efekt Specjalny, staje obok Froda. Frodo robi zamach i rzuca Pierścieniem, przejmuje go Efekt 
Specjalny i bardzo powoli niesie za scenę w stronę barierki. 
 
Sauron 
Frodo, moja moc zanikaaa... 
 
Martwa cisza. 
 
Sauron 
Nazywam się Sauron 9000. Moim nauczycielem był doktor Morgoth. Doktor Morgoth nauczył mnie 
piosenki. Czy mam ją zaśpiewać, Frodo? 
 
Frodo 
Tak, zaśpiewaj ją Sauronie. 
 
Sauron 
(Śpiewa, z linijki na linijkę coraz wolniej) 
A droga wiedzie w przód i w przód, 
Choć się zaczęła tuż za progiem – 
I w dal przede mną mknie na wschód, 
A ja wciąż za nią – tak jak mogę... 
Znużone stopy depczą szlak – 
Aż w szerszą się rozpłynie drogę, 
Gdzie strumień licznych dróg już wpadł... 
A potem dokąd? – rzec nie mogę. 
 
Zupełnie zamiera. Frodo wychodzi. Rozlega się muzyka Tako rzecze Zaratustra Straussa. Wchodzi 
Efekt Specjalny z wielkim modelem Pierścienia i przenosi go przez scenę, obracają w powietrzu. Po 
chwili od jego wyjścia rozlega się głośne plum! 
 

 


