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Pasirodančiame ekrane atsiranda užrašas "Kas yra Mitriks? ".
Fone matoma matrica iš slenkančių dolerinių ženklų ir žvėrių ikonų.
Matome tipišką žemdirbių šeimos ūkį, keletą kiaulių, vištas ir karves. Šeimininkas prieina ir į
tvartelį pila kiaulių jovalą.
Šeimininkas
Še, Leo, skanaus…
Leo, patenkinta kiaulė sukriuksi ir pradeda ėsti.
Muufeuš
Tsst, Leo!
Leo pasižiūri ir šešėlyje pamato stovinčios šalia kluono karvės siluetą. Karvė yra apsirengusi
lietpalčiu ir mūvi akinius nuo saulės.
Leo
Kas tu tokia, iš kur žinai mano vardą?
Muufeuš
Esu Muufeuš ir daug ką apie tave žinau. Ar esi girdėjusi apie Mitriksą?
Leo
Apie Mitriksą?
Muufeuš
Nori žinoti, kas tai yra?
Leo
Na žinoma!
Muufeuš
Mitriks yra visur, kur ir tu esi, Leo. Mitriks yra mitai apie mūsų valgomos mėsos kilmę ir jos gamybą.
Žemdirbio ūkis, kuriame esi, yra tiktai tavo vaizduotės kūrinys, Leo. Jeigu išgersi mėlyną piliulę, tai
pasiliksi Mitrikso fantazijoje. Jeigu išgersi raudoną, tai pamatysi tiesą.
Leo ima raudoną piliulę. Drauge su Muufeušu jie tampa pasiutusios tikrovės transformacijos
liudininkais. Staiga jie atsiduria didžiulėje niūrioje pramoninėje kiaulių auginimo halėje, kur
kiaulės, kiek akys užmato, stovi mažuose narveliuose. Leo atsitoki, kad ir pats stovi viename jų.
Muufeuš
Sveikinu tave atsidūrus tikrajame pasaulyje…
Leo
O varge! Kokia tai šlykšti vieta!?
Muufeuš
Tai pramoninė halė, Leo. Būtent taip dabar yra gaminami mūsų valgomi kiaušiniai, pienas ir mėsa.
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Leo
Ar taip galėtų būti?
Muufeuš
Eikš, aš tau tą parodysiu.
Muufeuš vedasi Leo ir atsistoja su juo šeimos ūkio fone.
Muufeuš (tęsia)
Dvidešimtojo amžiaus viduryje nepasotinamos agrobiznio korporacijos, siekdamos maksimalizuoti pelną,
ėmė išstumti tradicinius ir ekologinius žemdirbių ūkius. Šitaip ir gimė tai, ką šiandien vadiname
pramonine gyvulininkyste.
Horizonte pasirodo baisūs mašinrobočiai. Dangus aptemsta. Ekranas ima rausvėti, atsiranda
buhalterinių ataskaitų, matome, kaip šeimyninė žemdirbystė virsta pramonine. Ekrano apačioje
pasirodo komentarai. Pirmas tai "Abuojus negailestingumas naminiams gyvuliams."
Muufeuš tęsia
Gyvuliai yra kiek galima ankštai subrukami. Dauguma jų niekuomet nepamato saulės šviesos, nepaliečia
žemės ir negauna atsikvėpti šviežiu oru. O kiek jų negali net ir apsigrįžti. Tokios žiaurios sąlygos sukelia
žvėrių agresiją ir ligas. Korporacijos, norėdamos užkirsti kelią jų plitimui, pradėjo sistemingai luošinti
auginamus gyvulius. Tarkime viščiukams yra karpomi snapai. Kad būtų galima tuos vargšus suluošintus
padarėlius išlaikyti gyvus, imta masiškai maišyti į ėdalą ar lesalą antibiotikų. Dėl piktnaudžiavimo
antibiotikais atsiranda vis naujų, labiau atsparių bacilų, kurios kiekvieną dieną artina neįveikiamos
epidemijos šmėklą.
Komentaras: „Skatinamamas antibiotikams atsparių bacilų atsiradimas” pasirodo ekrano
apačioje.
Leo
Fe! Iš kur tokia smarvė?
Muufeuš (užsikimšdamas nosį)
Tai šeši milijonai kilogramų išmatų, kurios užteršia grunto vandenis ir orą. Būtent todėl bendruomenės,
gyvenančios kaimynystėje su pramonine gyvulininkyste, kenčia nuo ligų, susijusių su aplinkos
užterštumu.
Komentaras: „Naikinama aplinka ir sveikata“ pasirodo ekrano apačioje
Leo
Dvokia kaip šūūū….
Muufeuš
Ir maža to! Pramoninė gyvulininkystė jau ištisus dešimtmečius šitaip naikina kaimų ir miestelių
bendruomenes ir engia savo darbuotojus. Jungtinėses Valstijose nuo 1950-tųjų metų jau bankrutavo per
du milijonus smulkių kiaulininkystės ūkių. Jeigu pramoninei gyvulininkystei ir toliau bus leista nevaržomai
plėstis, tai veikiai neišliks nė vieno nepriklausomo šeimyninio gyvulininkystės ūkio.
Fone matome vaizdą, kuriame robotai maigo mažus raudonus ūkius, ir juos užgožia didžiuliai pilki
fabrikai. Vis labiau tamsėja dangus. Komentaras: „Sunaikintos kaimų ir miestelių
bendruomenės" pasirodo ekrano apačioje.
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Muufeuš tęsia
Tai būtent ir yra Mitriks, Leo. Tai melas, kuriuo save stengiamės įtikinti apie mūsų valgomo maisto kilmę ir
gamybą.
Muufeuš tęsia
Bet dar nėra vėlu. Tam bandoma priešintis.
Šalia Muufeušo pasirodo antra kiaulė ir viščiukas, vėlgi apsirengę lietpalčiais bei užsidėję akinius
nuo saulės.
Leo
Esu su jumis!
(įsiutęs Leo šoka aukščiau grotų aptvaro ir pakimba ore nelyginant Mitrix)
Leo tęsia
Kaip juos suturėti, Muufeušai?
Muufeuš (kreipdamasis į žiūrovą)
Visų pirma reikia apie tai garsiai kalbėti. Bet tai jūs, pirkėjai, savo rankose laikote tikrąją valdžią.
Stabdykite besielės pramoninės gyvulininkystės mašinos krumpliaračius! Nepalaikykite jos judėjimo!
Tikėkite - esama daug geresnių alternatyvų!
Muufeuš ištiesia kanopą, kurioje laiko mėlyną piliulę.
Muufeuš tęsia
Paspauskite čia, ir aš jums parodysiu, ką reikia daryti, kad išsivaduotume nuo Mitrikso!

PABAIGA
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