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Latausruudussa lukee “Mikä on Meatrix?”  
Näkymä on pieni maatila, muutamia porsaita, kanoja ja lehmiä. Maanviljelijä saapuu ja kaataa 
ruokaa porsaalle. 
 
MAANVILJELIJÄ 
Tässäpä sinulle, Leo. 
 

Leo-porsas hymyilee onnellisena ja aloittaa syömään . 
 
MUUPHEUS 
Psst, Leo! 
 

Leo nostaa katseensa ja näkee ladon varjoissa lehmän, jolla on aurinkolasit ja pitkä 
musta takki. 

 
LEO 
Kukas sinä olet?  Kuinka tiedät nimeni? 
 
MUUPHEUS 
Olen MUUPHEUS, ja tiedän sinusta kaiken. Joko tiedät, mikä on Meatrix? 
 
LEO 
Meatrix? 
 
MUUPHEUS 
Haluatko tietää, mikä se on?  
 
LEO 
Haluan. 
 
MUUPHEUS 
Meatrix on kaikkialla, Leo. Meatrix on tarina siitä, kuinka saamme ruokamme. Tämä maatila on 
illuusio, Leo. Ota sininen pilleri säilyttääksesi illuusion tai ota punainen pilleri, niin näytän sinulle 
totuuden. 
  

Leo ottaa punaisen pillerin ja kaikki heidän ympärillään muuttuu. He ovat suuressa, 
haisevassa teollisuushallissa, porsaita ahtaissa karsinoissa silminkantamattomiin. Leo 

seisoo yhdessä karsinoista. 
 
MUUPHEUS 
Tervetuloa todellisuuteen.  
 
LEO  
Yäk! Mikä tämä kauhea paikka on?  
 
MUUPHEUS 
Tämä on moderni maatila, Leo. Suurin osa syömästämme maidosta, munista ja lihasta tulee 
tällaisista paikoista.  
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LEO  
Miten niistä tällaisia tuli? 
 
MUUPHEUS 
Minä näytän sinulle. 
 

(MUUPHEUS esittelee LEO:lle pientilan. He seisovat etualalla ja näkyvät 
silhuettimaisesti.) 

 
Ahneet ruokateollisuuden johtajat aloittivat 1900-luvun puolivälissä pienmaanviljelyksen 
muokkaamisen teolliseksi massatuotannoksi suurempien tuottojen toivossa ja täysin välittämättä 
tuotannon ihmisille ja eläimille aiheuttamista vahingoista. Teollinen ruoantuotanto oli syntynyt. 
 

Horisontista ilmestyy pelottavan näköisiä hampurilais-robotteja , taivas tummenee. 
Näymänä punainen tietokoneruutu, tähtäin hakee kohdettaan, näemme kuinka pientila 

teollistuu. Ruudun alareunaan ilmestyy tietoiskuja. Ensimmäisessä lukee: “Eläinten 
riisto". 

 
Eläimet ahdetaan niin pieneen tilaan kuin mahdollista. Useimmat eivät koko elämänsä aikana saa 
nähdä aurinkoa, liikkua vapaana eivätkä nauttia raittiista ulkoilmasta. Eläimillä on tuskin tilaa 
liikkua.  
 
Kammottavat elinolot aiheuttavat eläinten sairastelua ja agressiivisuutta. Vähentääkseen 
agressiivisuuden aiheuttamia vahinkoja liiketulokselle, muun muassa kanoilta katkaistaa nokat. 
Pitääkseen lehmät hengissä teurastukseen asti, niille syötetään säännöllisesti ruoan seassa 
antiobiootteja.  
Lehmistä valmistetun antibiootin käyttäminen lisää hullun lehmän taudin riskiä. Olemme päivä 
päivältä lähempänä epidemiaa, joka ei alettuaan ole pysäytettävissä. 
 

(“Hullun lehmän tauti” ilmestyy ruudun alareunaan.) 
 
LEO 
Yäk! Mikä karmea lemu...? 
 
MUUPHEUS(vaimeasti) 
12 miljoonaa kiloa lietettä!  
Eläinten ulosteet saastuttavat ilman ja pohjaveden. Teollisten tilojen lähettyvillä asuvat ihmiset 
sairastavat usein saasteista johtuvia tauteja.  
 

(“Ympäristövahingot” ilmestyy ruudun alareunaan.) 
 
LEO 
Haisee aivan pas… 
 
MUUPHEUS 
Eikä siinä kaikki, ruokateollisuusyritykset ovat tuhonneet maaseutuyhteisöjä ja riistäneet 
työtekijöitään vuosikymmeniä. 1950-luvulta lähtien yli 2 miljoonaa pientilaa on menettänyt 
elinkeinonsa.  Jos näin jatkuu, ennenpitkää maaseutu autioituu lopullisesti.   
 

(Näemme maiseman, jossa suuret robotit murskaavat pientiloja roiskimalla 
teollisuushalleja tilojen päälle; taivas tummenee edelleen.) (“Maaseudun tuhoaminen” 
ilmestyy ruudun alareunaan.) 

 
Sellainen on Meatrix, Leo. Meatrix on Vale siitä, kuinka saamme ruokamme. 
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MUUPHEUS 
Mutta kaikki ei ole menetty, on myös vastavoimia.  
 

(MUUPHEUS saa seurakseen toisen porsaan ja kanan. Kaikki ovat pukeutunee mustaan 
pitkään takkiin ja aurinkolaseihin.) 

 
LEO 
Minä liityn mukaan ! 
 

(Leo hyppää karsinasta ja liitää kuin Matrix-elokuvassa.) 
 

Miten pysäytämme heidät, MUUPHEUS?  
 
MUUPHEUS(Suuntaa katseensa kameraan)  
Me levitämme sanaa. Mutta sinä - KULUTTAJA - sinulla on valtaa! Älä tue teollista ruoan 
massatuotantoa! On olemassa parempiakin vaihtoehtoja!  
 

(Hän pitää kaviossaan suurta punaista pilleriä, jossa lukee:.) 
 

Klikkaa tätä pilleriä ja astu terveempään todellisuuteen. 
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