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Narrator:  
W poprzednich odcinkach… 
 

Powtórzenie scen z filmów Meatrix i Meatrix II: Rewolta 
 
Leo:  
Kim jesteś? 
 
Mufeusz:  
Jestem Mufeusz. Czy słyszałeś o Meatrixie?  
 

Wokół nich pojawia się ferma przemysłowa 
 
Mufeusz:  
Witaj w prawdziwym świecie. 
 

Krótkie klipy z filmów Meatrix I i II 
 
Mufeusz:  
Nie martwcie się o mnie!  Zatrzymajcie fermy mleczne! 
 
Leo:  
Musimy uratować Mufeusza! 
  

The Meatrix II ½ 
 

Początek filmu Meatrix II ½ - Chickity i Leo podjeżdżają pod wielką rzeźnię   
i zeskakują z motocykla. Zakład nazywa się “Happy Farms.” 

 
Leo:  
Mufeusz tam jest? 
 
Chickity:    
Chodź!   

 
Wewnątrz. Agent Przemysłu Mięsnego i związany Mufeusz są w biurze na piętrze, przez okno 

widać ohydną , pracującą na wysokich obrotach rzeźnie.  
 

Agent Przemysłu Mięsnego:  
Ta rzeźnia, Mufeuszu, może poćwiartować pięć tysięcy krów w ciągu jednego dnia. Wszystko po 
to żeby nakarmić mieszkańców krainy fast foodów. . Pięknie, nieprawdaż?  
   

Widać pracownika, który ma drobny wypadek przy taśmie produkcyjnej. 
 
 
 
 
 
 
 



Mufeusz:  
Ale przecież pracownicy często maja wypadki przy tej szalonej szybkości. 
 

Na dole strony pojawia się napis:: “Niebezpieczne Warunki Pracy.” 
 

Agent Przemysłu Mięsnego podchodzi do dźwigni na ścianie z opcjami: “szybko” i “wariacko 
szybko.” Ma ona także miernik “bezpieczeństwa” i “zysku.”  

 
Agent Przemysłu Mięsnego przekręca dźwignię  “wariacko szybko,” i taśma produkcyjna nabiera 

prędkości.  
 
Agent Przemysłu Mięsnego:  
To jest gra o zysk, Mufeuszu. Szybkość ma swoją  cenę, praca w takich zakładach mięsnych jest 
bardzo niebezpieczna– ale podobnie jak ciebie, mój przyjacielu, pracowników można łatwo 
zastąpić.  
 

Gdy przechodzą, brązowa ciecz spada na kawałki mięsa na  pasie produkcyjnym. 
 
Mufeusz:  
Taśma przesuwa się tak szybko, że odchody wszędzie się rozpryskują ! Płyną z jelit prosto na 
mięso!  
 

Na dole ekranu pojawia się napis: “Nieczystości w mięsie.” 
 
Agent Przemysłu Mięsnego:  
Co znaczy bakteria kałowa między przyjaciółmi? (chrząka) A teraz musimy się już pożegnać 
Panie Mufeuszu! 
 
Agent Przemysłu Mięsnego naciska guzik na ścianie. Otwiera się pułapka i Mufeusz spada prze 

dziurę w podłodze. Jego płaszcz zaczepia o hak na mięso, który porusza się w stronę 
śmiercionośnej maszyny.   

 
Leo:  
Nie! 
 

Leo i Chickity wpadają przez okno, przewracając Agenta Przemysłu Mięsnego, który wpada  w  
pułapkę w podłodze. Zaczepia o hak zaraz za Mufeuszem. 

 
Mufeusz i Agent Przemysłu Mięsnego biją  się  wisząc na hakach ponad salą  produkcyjną .  

 
Leo:  
Zwolnij taśmę produkcyjną! Natychmiast! 
 

Chickity przekręca dźwignię, taśma zatrzymuje się, a Mufeusz uderza Agenta Przemysłu 
Mięsnego. Mufeusz zeskakuje z haka i zostawia wiszącego Agenta. 

 
Mufeusz:  
Dzięki przyjaciele!  
 
Mufeusz, Leo i Chickity wybiegają. Taśma produkcyjna przyspiesza i Agent Przemysłu Mięsnego 

dalej przesuwa się po niej. 
 

Na tylnej ścianie rzeźni widać napis “koniec z tym gnojem!” 
Spada czerwona tabletka: “Włącz się do akcji na Participate.net.” 

W prawym rogu: “Wyprodukowano  przez Sustainable Table i freerangestudios.com.”  
 


