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Narrador:  
Nos episódios anteriores do Meatrix 
 
   Flashback das cenas do Meatrix e do Meatrix II:Revolting 
 
LEO:  
Quem é você? 
 
MOOPHEUS:  
Eu sou Moopheus. Você já ouviu falar do Meatrix? 
 

Uma fazenda industrial se materializa ao redor deles. 
 
MOOPHEUS:  
Bem vindo ao mundo real. 
 

Seqüências curtas do Meatrix I e II 
 
MOOPHEUS:  
Não se importem comigo! Parem as fazendas industriais! 
 
LEO:  
Nós temos que salvar Moopheus. 
  

The Meatrix II ½ 
 

Inicio do Meatrix II 1/2 – Chickity e Leo param em frente do matadouro.  
Saltam da motocicleta. O matadouro se chama “Fazendas Felizes”. 

 
LEO:  
O Moopheus está aqui? 

 
Dentro do matadouro: Um agente industrial e Moopheus amarrado estão em um escritório no 

segundo andar, observando as atividades do matadouro através de um painel de vidro. 
 

AGENTE INDUSTRIAL:  
Esta fábrica, Moopheus, pode processar cinco mil vacas em um único dia. Tudo isso para 
alimentar nossa nação de Fast Food. Lindo, não é? 
  

Um trabalhador é visto se cortando durante o trabalho na linha de produção. 
 

MOOPHEUS:  
Mas seus próprios trabalhadores estão se machucando graças a sua insana necessidade de 
velocidade. 
 

Legenda aparece na parte inferior da tela: “Condições de trabalho perigosas”. 
Um agente industrial caminha até um painel que diz “rápido” e “insano”. Ele também tem um 

medidor que indica “segurança” e “lucro”. 
 

O agente industrial gira a alavanca para “insano” e a linha de produção vai mais rápido ainda. 



AGENTE INDUSTRIAL:  
Lucro é o nome do jogo, Moopheus. Velocidade tem seu preço. Empacotamento de carne é um 
dos empregos mais perigosos em nossa nação – mas assim como você, meu amigo, nossos 
trabalhadores são dispensáveis. 
 

Gotas marrom das carcaças que passam acima caem sobre a carne que é levada pela esteira 
abaixo. 

 
MOOPHEUS:  
A linha de produção está tão rápida que as fezes vazando dos intestinos estão em toda parte, 
até mesmo sobre a carne. 
 

Legenda aparece na parte inferior da tela. “Fezes na carne”. 
 
AGENTE INDUSTRIAL:  
Mas o que é um pouco de Coliforme Fecal entre amigos? (limpa a garganta) De qualquer forma, 
é hora de dizer adeus, Senhor Moopheus. Até mais! 
 
O agente industrial aperta um botão na parede. Um alçapão se abre e Moopheus cai através do 
chão. Seu casaco fica preso no gancho para carne que se move em direção a uma máquina de 

aparência assustadora. 
 
LEO:  
Não! 
 

Leo e Chickity atravessam o vidro, golpeando o agente industrial através do alçapão. Ele fica 
preso no gancho logo atrás de Moopheus. 

 
Moopheus e o agente industrial lutam dependurados por sobre a fábrica. 

 
LEO:  
Diminua a velocidade da linha de produção. Agora! 
 
Chickity gira a alavanca, e a linha de produção pára. Moopheus dá um soco no agente industrial, 

se solta do gancho e sai, deixando o agente ainda pendurado. 
 
 
MOOPHEUS:  
Obrigado, amigos. 
 

Moopheus,Leo e Chickity saem correndo pela porta. A linha de produção reinicia e o agente 
industrial vai em direção à máquina. 

 
Na parede do fundo da fabrica estão as palavras. “Acabe com esse absurdo!” 

 
Uma pílula vermelha aparece: Tome uma atitude! Acesse participate.net.” 

 
No canto direito inferior: “Criado por Sustainable Table e freerangestudios.com.” 
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