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Vidíme Moopheuse a Lea u řady monitorů. Na monitorech vidíme muže u pultu s masem, muž
ukazuje na maso s nápisem „Krmeno trávou“. Další osoba kupuje vejce s nápisem „Odchováno
na pastvě“. Dále matka s dítětem kupují mléko s nápisem „Organické“. Jedna z obrazovek
oznamuje „10 milionu duší osvobozeno.“

MOOPHEUS
Za poslední dva roky jsme osvobodili 10 milionů duší z Meatrixu. Lidé se probudili a přemýšlejí,
odkud pochází jejich strava, začínají kupovat výrobky zdravější a pocházející od zvířat chovaných
v lepších podmínkách. Vedeš si dobře, Leo.
CHICKITY
Ty jsi ten vyvolený.
LEO
Chickity!
MOOPHEUS
Ehm. Mnoho oblastí Meatrixu ještě ale musí být odkryto. Pojďte, jdeme dovnitř.
Přejdou k interaktivním křeslům, LEO zavírá oči a najednou se ocitá v idylickém prostředí
mléčné farmy.
LEO
Ty jo! To je skvělé místo!
MOOPHEUS
Leo!
LEO
Líbí se mi, co udělali s pastvinami.
MOOPHEUS
Leo!
LEO
Jestlipak mají místo i pro prasata?
MOOPHEUS
Leo!
LEO
Co?
MOOPHEUS
Ne, Leo. Vidíš jen iluzi Meatrixu. Takhle to fungovalo na většině mléčných farem v minulosti.
Podívej se na skutečnost…
Scéna se najednou rozplyne do kódu meatrixu. Z dojičky se stane mechanická dojička, okolí se
promění v moderní továrnu na mléko s mnoha řadami krav.

LEO
Teda!
MOOPHEUS
Tohle je současná továrna na mléko, nedá se tomu říkat farma. Většina mléka a sýrů pochází
z podobných míst.
Jak MOOPHEUS hovoří, vidíme výjevy z moderní farmy: dojírnu, halu s volným ustájením,
vyschlý pozemek s mnoha namačkanými krávami a hromadami nevyvezeného hnoje, mouchy,
mrtvé krávy ležící v bahně – není tam žádná tráva, voda, ani stín. Za tím vším je vidět jezero
výkalů - kejdy, děla na kejdu stříkají močůvku.
MOOPHEUS ukazuje LEOVI a CHICKITY, jak jsou krávy chovány ve stájích, mnoho z nich
vypadá nemocně, některé nemohou ani stát.
MOOPHEUS
Mnoho krav stráví celý svůj život mezi tímto místem a prostorem, kde jsou dojeny. Tyto nezdravé
podmínky způsobují, že často onemocní, i přesto, že jsou jim denně podávána antibiotika. Ocasy
jsou jim usekávány…
K zemi!
MOOPHEUS a CHICKITY se rychle ukryjí za kovovou mříž tak, aby mohli tajně pozorovat. AGRICORP agenti vystoupí z dodávky a otevírají kufříky s velkými stříkačkami označenými „RBGH“ a
začínají krávám píchat injekce. Vidíme, jak kravám rostou a tepají vemena. LEO je stéle
vzteklejší když MOOPHEUS vysvětluje scénu.
MOOPHEUS (popisuje scénu)
Tohle jsou agenti Meatrixu. Pumpují do těchto ubohých zvířat RBGH, umělý růstový hormon,
který Kanada i Evropská unie zakázaly.
CHICKITY
A co je tohle?
Vidíme telata krmena z obrovského umělého vemene.
MOOPHEUS
Telata jsou oddělována od matek hned po narození. Jsou krmena mléčnou náhražkou, která
z části pochází z kraví krve.
Vidíme, jak se hadice, z nichž telata pijí, zbarvují krví.
LEO
Snad nemyslíš…
MOOPHEUS
Ano, Leo. Z mrtvých se stává potrava pro živé. Těmito nepřirozenými, ale zisk zvyšujícími
praktikami se může šířit nemoc šílených krav.
LEO
Tak to už je dost!
LEO vyskočí a otočí se ve vzduchu, když dopadne, přistane na hrábě, které jej praští a odhodí
mimo obraz.
CHICKITY
(k MOOPHEOVI) Jsi si jist, že on je ten vyvolený?

AGENT
(k LEOVI) To je od vás milé, že jste se k nám připojil, pane Ham-dersone.
LEO
Jmenuji se Leo!!!!
LEO běží směrem k AGENTOVI a bojují stylem kung-fu. Jak LEO kope a dává rány, říká...
LEO
To je za malé rodinné farmy!
(rána!)
Tohle za umělé hormony!
(úder!)
A tahle za krávy!
(výkop!)
LEO dává kung-fu pokynutí k boji. AGENTI pokračují v útoku. Vidíme AGENTA s plnýma rukama
stříkaček, které hodí na LEA!
LEO
Ne.
LEO zvedne kopyto a zastavuje letící injekční stříkačky, které padají neškodně k zemi.
CHICKITY
Ty jsi ten vyvolený!
LEO a CHICKITY se chytnou za „ruce“, když náhle slyší hlasité „Búúú“ a vidí MOOPHEUSE, jak
je unášen jako rukojmí. Zatímco ho vlečou do AGRI-CORP dodávky, MOOPHEUS se snaží
bojovat.
MOOPHEUS
O mě se nestarejte! Zastavte továrny na mléko!
Dveře AGRI-CORP dodávky se zaklapnou a auto uhání pryč i s MOOPHEUSEM. LEO vyděšeně
zakvičí.
LEO
Dostali Moophea! Naložili ho do auta?!! Odjíždějí s ním pryč?!! Kam jedou?!!
Dostali ho?!! Co budeme dělat?!! Kdo jsem?
CHICKITY
(plácá LEA) Leo!
LEO
Musíme Moophea osvobodit!
CHICKITY
Ale slyšel jsi, co říkal! Musíme omezit tyhle továrny.
LEO pár sekund přemýšlí.

LEO
Mám to!
Oba se obrací k divákovi.
LEO
MY osvobodíme Moophea, když TY nám pomůžeš zastavit továrny na výrobu mléka. Mléčné
výrobky jsou k dostání i z malých lokálních farem. Jejich podporou pomůžeš zastavit Meatrix.
Pokládá na obrazovku červené tlačítko „DO AKCE“. CHICKITY sedí na motorce.
CHICKITY
No tak, Leo!
LEO si nasadí sluneční brýle a naskočí dozadu. Ujíždějí směrem ke vzdálenému městu.

