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We see Moopheus and Leo within a bank of computer monitors. On the screens we see
a man at a meat counter, pointing to meat that says “Grass Fed”. Next, a person buying
eggs with “Pasture Raised” on the carton. Next, a mother and child buying milk that says
“Organic”. “10 Million Minds Freed” is displayed on one of the screens.
MOOPHEUS
In de afgelopen twee jaar hebben we meer dan tien miljoen zielen van The Meatrix bevrijd.
Mensen realiseren zich steeds meer waar hun voedsel vandaan komt en beginnen gezondere,
duurzame dierlijke producten te kopen.
CHICKITY
Jij bent de ware.
LEO
Chickity!
MOOPHEUS
Ahum. Er zijn nog vele facetten van The Meatrix te onthullen. Kom, we gaan naar binnen.
They go over to their ‘jack in’ chairs, LEO squeezes his eyes shut and suddenly is
standing amid a happy dairy farm scene.
LEO
Wow! Deze plek is schitterend!
MOOPHEUS
Leo!
LEO
Ik vind het prachtig wat ze met de wei hebben gedaan.
MOOPHEUS
Leo!
LEO
Zouden ze ruimte hebben voor wat varkens?
MOOPHEUS
Leo!
LEO
Wat is er?
MOOPHEUS
Breek door de illusie van The Meatrix. Dit is hoe de meeste veebedrijven ooit waren. Kijk naar
wat er echt is…
The scene before him suddenly ‘dissolves’ into the ‘matrix code lines’. The milkmaid becomes a
milking machine, and the surroundings have become a modern dairy factory, with rows and rows
of cows.

LEO
Woooahhhh!
MOOPHEUS
Dit is een eigentijds veebedrijf, het kan zelfs geen boerderij genoemd worden. De meeste melk
en kaas komt van plekken als deze.
We see the modern farm scene as MOOPHEUS speaks: a milking parlor, a free stall
barn, the dry lot with many cows crammed, flies, a manure mound in the dry lot, dead
cows lying in the mud - no grass, no water, no shade. A manure lagoon is behind it,
manure guns blasting liquid manure.
MOOPHEUS shows LEO and CHICKITY where the cows are kept in stalls, many look
very sickly, a few can’t even stand.
MOOPHEUS
De meeste koeien brengen hun hele leven door tussen deze plek en melkmachines. Deze
ongezonde omstandigheden maken hen vaak ziek, ondanks dagelijkse antibiotica . Vaak worden
zelfs hun staarten afgehakt om…
Ga liggen!
MOOPHEUS and CHICKITY quickly scramble for cover behind a metal rail in the back,
so as to observe undetected. AGRI-CORP AGENTS get out of the van and open
briefcases filled with huge syringes labeled ‘rBGH’, and begin injecting the cows on their
backside. We see the cows udders grow large and pulsate. LEO grows angrier and
angrier as MOOPHEUS explains the scene.
MOOPHEUS (over scene above)
Dit zijn de agenten van The Meatrix. Zij pompen deze arme dieren met rBGH, een kunstmatig
hormoon dat Canada en de Europese Unie hebben verboden.
CHICKITY
En wat is dat?
We see calves being fed from a giant mechanical udder.
MOOPHEUS
Deze kalveren zijn bij geboorte van hun moeders gescheiden. Zij worden met melkvervangers
gevoed die gedeeltelijk van koeienbloed zijn gemaakt.
We see the milk tubes the calves are drinking from go red with blood.
LEO
Je bedoelt toch niet…
MOOPHEUS
Ja, Leo. De doden worden teruggevoerd aan de levenden. Gekkekoeienziekte kan zich door
deze onnatuurlijk praktijk van winstbejag verspreiden.
LEO
Dat doet de deur dicht!
LEO jumps and spins in the air, but when he lands, he steps on a rake, knocking him off
screen with a crash.

CHICKITY
Weet je zeker dat hij de ware is?
AGENT
Wat aardig van je om je bij ons te voegen, Mr. Hamderson.
LEO
Mijn naam is Leo!!!!
LEO rushes towards the AGENTS and fights them Kung-fu style. As LEO kicks and
punches, he says…
LEO
Deze is voor alle kleine familieboerderijen!
(whack!)
Deze is voor de nephormonen!
(punch!)
En deze voor de koeien!
(kick!)
LEO gives the Kung Fu beckon with his hoof. AGENTS continue to attack. We see an
AGENT gather up handfuls of syringes and throw them all at once at him!
LEO
Nee.
LEO raises his hoof to stop the needles in mid-flight and fall harmlessly to the ground.
CHICKITY
Jij bent de ware!
LEO and CHICKITY reach for each others ‘hands’, when suddenly they hear a loud
“Mooo” and see MOOPHEUS being taken hostage. MOOPHEUS struggles while being
dragged into the AGRI-CORP van.
MOOPHEUS
Vergeet mij maar! Stop de zuivelbedrijven!
The AGRI-CORP van door slams and it speeds away with MOOPHEUS. LEO freaks out
and squeals.
LEO
Ze hebben Moopheus. Ze stoppen hem in de vrachtwagen! Ze rijden weg?!! Waar gaan ze
naartoe?!! Ze hebben hem?!! Wat gaan we doen?!! Wie ben ik?
CHICKITY
Leo!
LEO
We moeten Moopheus redden!

CHICKITY
Maar je hebt gehoord wat hij zei! We moeten deze bedrijven sluiten.
LEO thinks for a few seconds.
LEO
Ik weet het!
They both turn toward the viewer.
LEO
We zullen Moopheus redden als JIJ ons helpt deze zuivelbedrijven een halt toe te roepen! Er zijn
nog steeds kleine familieboerderijen waar je je zuivel kunt krijgen. Door deze te ondersteunen
help je The Meatrix te beëindigen.
He places a red “TAKE ACTION” button on the screen.
CHICKITY is on a motorcycle behind LEO.
CHICKITY
Kom Leo!
LEO puts on his sunglasses and hops on the back. They race off toward the city in the
distance.
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