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Scenariu 
 
Povestitor:  
Meatrix… în episoadele anterioare 
 

Scene din Meatrix şi Meatrix II: Revolting 
 
Leo:  
Cine eşti? 
 
Muupheus:  
Eu sunt Muupheus. Ai auzit despre Meatrix?  
 

O fermă industrială se materializează în jurul lor 
 
Muupheus:  
Bine ai venit în lumea reală 
 

Scene scurte din Meatrix I şi II 
 
Muupheus:  
Uitaţi de mine! Opriţi fabricile de lactate! 
 
Leo:  
Trebuie să îl salvăm pe Muupheus! 
  

Meatrix II ½ 
 

Începutul episodului  Meatrix II ½ - Chickity şi Leo ajung in faţa unui abator şi coboară de pe 
motocicletă. Abatorul se numeşte “Ferme fericite”. 

 
Leo:  
Muupheus este acolo? 

 
Interior. Agentul Industrie şi Muupheus legat fedeleş sunt într-un birou la etajul doi al abatorului 

uitându-se printr-un geam la podeaua agitată şi dezgustătoare. 
 
Agentul Industrie:  
Această fabrică, Muupheus, poate procesa cinci mii de vaci într-o singură zi. Totul pentru a hrăni 
o societate fast-food. Frumos, nu-i aşa?  
  

Un muncitor este arătat tăindu-se în timp ce lucrează pe o linie de producţie. 
 
Muupheus:  
Dar propriii tăi muncitori sunt răniţi din cauza nebunei tale nevoi de viteză. 
 

Apare un buton pe ecran cu textul : “Condiţii de muncă periculoase”. 
 

Agentul Industrie merge la un comutator pe perete pe care scrie “rapid” şi “viteză nebună.” De 
asemenea, comutatorul are un indicator cu textul “siguranţă” şi “profit”.   Agentul Industrie mută 

comutatorul pe “viteză nebună” şi banda rulantă începe să meargă mai repede.  



Agentul Industrie: 
Profit este numele jocului, Muupheus. Viteza are costurile ei, ambalarea cărnii este una din cele 
mai periculoase munci din lume, dar, la fel ca şi tine, prietene, muncitorii noştri sunt dispensabili. 
 
Scurgeri maro curg de pe carcase si cad pe feliile de carne, în timp ce trec pe de-asupra lor pe o 

curea transportoare. 
 
Muupheus:  
Linia de producţie se mişcă aşa de repede încât fecalele ajung peste tot! Curg din intestine 
tocmai pe carne! 
 

Apare un buton pe ecran cu textul : “Fecale in carne.” 
 
Agentul Industrie:  
Ce e un pic de Eschierichia Coli intre prieteni?  (tuşeşte scurt) Oricum, e timpul să ne luăm rămas 
bun, domnule Muupheus. Adio...  
 
Agentul Industrie apasă un buton pe perete. O uşă glisantă se deschide şi Muupheus cade prin 
podea. Haina i se agaţă într-un cârlig pentru carne şi începe să îl ducă în direcţia unei maşinării 

ucigaşe.  
 
Leo:  
Nu! 
 
Leo şi Chickity cad printr-un geam împingându-l pe Agentul Industrie prin uşa glisantă. Acesta se 

agaţă, şi el, de un cârlig tocmai alături de Muupheus. 
 

Muupheus şi Agentul Industrie se bat în timp ce atârnă pe de-asupra fabricii.  
 
Leo:  
Încetineşte producţia! Acum! 
 

Chickity roteşte comutatorul, linia se opreşte şi Muupheus îl loveşte pe Agentul Industrie. 
Muupheus sare jos de pe cârlig si îl lasă pe Agentul Industrie suspendat. 

 
Muupheus:  
Mulţumesc, băieţi. 
 
Muupheus, Leo şi Chickity fug afară pe uşă. Linia se accelerează si Agentul Industrie sare de pe 

linie. 
 

Pe peretele din spate al fabricii este scris “termină cu prostiile!” 
 

Apare o pastilă roşie cu textul: “Actionează la Participate.net.” 
 

În colţul din dreapta jos: “Creat de Sustainable Table şi feerangestudios.com.”  
 

 
 


