
Widok trzydziesty drugi: Jeźdźcy Trademarchii

Góra Przeznaczenia, Szczeliny Zagłady. Po prawej stronie barierka, na niej znak „Uwaga: Gorąca 
lawa”. Pojedynkując się, wchodzą Sauron i Frodo – Frodo walczy Żądełkiem, Sauron buławą. Za 
nimi podąża Sam. Docierają w okolice barierki.

Sauron
Poddaj się, hobbicie. Mam przewagę wysokości.

Frodo
Nigdy. Nie powstrzymasz nas przed zniszczeniem…

Wchodzi Gríma.

Gríma
Natychmiast zaprzestać tej bezprawnej działalności.

Sauron
Kto śmie się wtrącać!?

Gríma
W imieniu mojego klienta, instytucji zajmującej się ochroną własności intelektualnej znanego 
pisarza, oświadczam, że ową własność intelektualną oraz stowarzyszone z nią znaki handlowe 
naruszacie. Zabraniam wam kontynuacji tej farsy.

Sauron
Władcę Ciemności prawem straszysz?

Gríma
Niech Władca Ciemności™ spojrzy na jaką kwotę mój klient planuje go pozwać z pomocą 
najlepszych prawników pod słońcem.

Podaje Sauronowi kartkę papieru. Ten odbiera ją lewą ręką, prawą dalej bez trudu pojedynkując 
się z Frodem. Chwilę czyta treść.

Sauron
Ile?! Nie stać mnie na to! Jeszcze kredytu na wieżę nie spłaciłem. Nie możemy się dogadać?

Gríma
To właśnie proponuje mój klient. Usuńcie chronione prawem elementy podobieństwa do książki 
wzmiankowanego pisarza.

Sauron
(Do dalej atakującego Froda) Przestaniesz już!? Tu się dzieją prawne sprawy! (Frodo przestaje 
atakować) A teraz, hobbici, myślcie jak to uporządkować.

Gríma
Żadni hobbici™, to zastrzeżona nazwa.

Sauron
No to niziołki, halflingowie, karzełki, knypki, niskoshirerczycy, Homo floresiensis, hefalumpy czy 
inne muminki, myślcie!



Frodo
Pierścień Jedyny™! Musimy się go pozbyć, on jest w tytule!

Frodo sięga do kieszeni i rzuca Pierścień™ za barierkę. Zaraz słychać głośne PLUM!, a Sauron 
chwyta się za serce i…

Sam
Czekaj, ziom! Pierścień™ nie może być z tobą związany! Tak było w książce!

Sauron
Tak, dobrze myślisz. Co dalej?

Frodo
Finałowa walka na wulkanie! To też musimy zmienić.

Frodo i Sauron odrzucają broń. Samwise podbiega do tabliczki, przekręca ją na drugą stronę, jest 
tam napis „Zbiornik przeciwpożarowy, zakaz łowienia ryb”.

Sauron
Czekajcie, czekajcie. Jestem prawie pewien, że w książce było inaczej, wcale nie walczyliśmy.

Frodo
No tak, czyli możemy zostać na wulkanie.

Samwise odwraca tabliczkę.

Sauron
(Do Sama) Nie, lepiej zostaw jak przed chwilą. Był ten kosmiczny film, tam na końcu był 
pojedynek na planecie wulkanów czy coś.

Samwise odwraca tabliczkę.

Frodo
Ten film to nie nasza książka.

Samwise spogląda na Froda i Saurona, trzymając tabliczkę gotową do odwrócenia.

Sauron
Jak się rozchodzi o takie kwoty, to prawników od tamtego filmu też nie chcę mieć na głowie. Co 
dalej?

Frodo
Chyba wszystko. Nie ma wulkanu, nie ma Pierścienia™, nie ma walki. Bo nie walczymy, prawda?

Sauron
Przy takiej kwocie? W życiu, zostałem pacyfistą. (Do Grímy) I jak, panie prawnik, ugoda?

Gríma
Załatwcie jeszcze kwestię imion, też są zastrzeżone.

Frodo™
Co?! Nie będę zmieniał imienia!



Sauron™
Chcesz bulić za ten proces? Ja nie, w życiu się nie wypłacę, a mówię to, będąc nieśmiertelnym.

Frodo™
Ale… ale… przecież „Frodo” nie można zastrzec, to tradycyjne nordyckie imię. Był taki król, 
Fróði. Nie muszę nic radykalnie zmieniać, tylko kilka znaków diakrytycznych.

Gríma
Baggins™ to nie jest nordyckie nazwisko.

Fróði
Bagson, Fróði Bagson.

Sam™
To powinno być chyba Drogoson.

Fróði
Pomyśl lepiej nad swoim imieniem.

Sam™
Przecież Sam to jest normalne imię. Tylko, że nie będzie od „Samwise”, a od… „Samuel”. O, 
tradycyjne włoskie imię.

Fróði
Chyba nie włoskie.

Samuel
(Z silnym włoskim akcentem i gestykulując) Nieważne, signor Fróði amicio mio. Od teraz jestem 
Samuel Gamgio.

Sauron™
A co ze mną? Nie ma takiego imienia jak Sauron™. Może jak to trochę zmienię… może Tau… nie, 
coś takiego już jest.

Samuel
DinoSauron! Nemico, to jest bella nome.

DinoSauron
DinoSauron… podoba mi się. To jak, ugoda?

Gríma
Z książką w porządku. Ale mam też papiery od filmowców. Nie podoba im się wasz wygląd.

DinoSauron, Fróði i Samuel rozbiegają się. Po chwili wracają: Fróði w koszulce z napisem „I ♥ 
Reykjavík” i w wełnianej czapce, Samuel w koszulce z napisem „I ♥ Roma” i doklejonym wąsikiem 
i DinoSauron w masce tyranozaura i koszulce z napisem „I ♥ kreda”.

Gríma
No, nie sądziłem, że wam się uda, ale się udało. Brawo. Moi klienci będą zadowoleni. Robota 
załatwiona. Żegnam panów.

Gríma wychodzi. DinoSauron, Fróði i Samuel chwilę stoją w milczeniu.



Fróði
To co teraz?

DinoSauron
To jest bez sensu. Nie mamy tu nic do roboty. Chodźcie na browca, ja stawiam.

Wychodzą.

Samuel
(Zza sceny) Amici, a ten znacie? Islandczyk, Italiano i dinosauro wchodzą do baru…

Kurtyna.


	Widok trzydziesty drugi: Jeźdźcy Trademarchii

