
Widok ósmy: Telehobbisie

Scena 1
Wchodzi Bilbo, kartkując gazetę. W pewnym momencie znajduje artykuł, którego szukał i z 
ekscytacją zaczyna czytać.

Bilbo
…powinna trafić do wszystkich dzieci w wieku między 5 a 9 lat! Między 5 a 9 lat!? Moje memuary,
moja epopeja – dla dzieci!? Ja im dam, „dla dzieci”. Niech no znajdę te szkice opowieści Froda, 
zobaczą jak hobbici piszą dla dzieci!

Scena 2
Góra  Rozbawienia,  Szczeliny  Radości.  Po  prawej  stronie  barierka,  na  niej  znak  „Uwaga:
uśmiechnij  się”. Z lawy wynurza się  peryskop z okiem Saurona.  Peryskop rozgląda się,  potem
ponownie zanurza.

Głos Saurona
Uwaga, telehobbisie. Uwaga, telehobbisie.

Przez scenę, drobnymi krokami, przebiegają Frodo i Sam, obaj z dziwnymi antenami na głowach.
Przebiegają raz, potem drugi i trzeci. W końcu zatrzymują się.

Frodo
(Podskakując) Frodo-dodo!

Sam
(Podskakując) Sam!

Frodo
Udało nam się, przyjacielu Samie. To Mordor. Magiczny Obszar Radości, Dobroci Oraz Rozrywki!

Sam
Zatańczmy, panie przyjacielu Frodo ziom.

Samwise chwyta Froda pod ramię i razem wywijają hołubce. Wchodzi Gollum.

Frodo
(Radośnie) To nasz przyjaciel Glum-lum!

Gollum
Glum-lum smutni.

Frodo
Ooo, dlaczego Glum-lum jest smutny?

Gollum
Glum-lum chcieliby Pierścień Jedyny.

Sam
Ale skąd możemy wziąć taki Pierścień Jedyny?



Frodo
Hurra, ja mam Pierścień Jedyny. Podzielę się z Glum-lumem.

Sam
Dzielenie się jest miłe!

Frodo
Miłe dzielenie się.

Gollum
Miłe dzielenie się.

Frodo podaje Pierścień Gollumowi. Cała trójka przytula się. Z lawy wynurza się peryskop z okiem
Saurona i doklejoną łzą.

Frodo
Ooo, Sauron Tfu-Tfu też jest smutny. Pewnie też chce Pierścień. Ja już nie mam Pierścienia. Co
teraz?

Gollum
Glum-lum mają Pierścień, Glum-lum podzielą się.

Frodo
Miłe dzielenie się!

Sam
Miłe dzielenie się!

Głos Saurona
Miłe dzielenie się!

Gollum  rzuca  Pierścień  do  lawy.  Dźwięk  eksplozji,  peryskop  przechyla  się  przy  dźwiękach
metalicznego łoskotu.

Gollum
Ojej. Bez tuli-tuli?

Sam
Mam fajniejszy pomysł. Zróbmy „Telehobbisie mówią pa, pa”.

Frodo
(W stronę publiczności) Frodo-dodo mówi „pa, pa”.

Sam
(W stronę publiczności) Sam mówi „pa, pa”.

Gollum
(W stronę publiczności) Glum-lum mówią „pa, pa”.

Frodo
A teraz, drogie dzieci, telehobbisie dają nogę, nim ktoś ich dorwie za ten bajzel.



Wybiegają. Kurtyna.
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