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Kita melihat Moopheus dan Leo dalam suatu ruangan dengan beberapa monitor
komputer di depan mereka. Di layar monitor, mereka melihat seorang laki-laki di kounter
daging, menunjuk kepada potongan daging dengan tulisan “Diberi Makan Rumput”,
seorang wanita membeli telur berlabelkan “Dipelihara di padang” di kartonnya, dan
seorang ibu dan anaknya membeli susu berlabelkan “Organik”. Kata-kata “10 juta Pikiran
Dibebaskan” ditampilkan di salah satu layar.

MOOPHEUS
Dalam 2 tahun terakhir kita telah membebaskan lebih dari 10 juta pikiran dari Meatriks. Orang
mulai menyadari darimana makanan mereka berasal dan mereka mulai membeli produk-produk
binatang yang lebih sehat dan bekelanjutan. Kau telah berhasil, Leo.
CHICKITY
Kau adalah Yang Terpilih.
LEO
Chickity!
MOOPHEUS
Ahem. Masih ada banyak unsur Meatriks yang belum dilihat. Ayo, kita masuk.
Mereka menghampiri kursi mereka. LEO menutup matanya dan tiba-tiba berdiri di
tengah-tengah suatu peternakan yang bahagia.
LEO
Woa! Tempat ini hebat!
MOOPHEUS
Leo!
LEO
Aku sangat menyukai apa yang telah mereka lakukan dengan padang penggembalaan ini.
MOOPHEUS
Leo!
LEO
Apakah kaupikir mereka masih punya tempat bagi seekor babi?
MOOPHEUS
Leo!
LEO
Apa?

MOOPHEUS
Lihatlah menembus ilusi yang disebabkan Meatriks. Ini adalah keadaan peternakan di masa
lampau.
Lihatlah keadaan sebenarnya …
Pemandangan di depan mereka tiba-tiba ‘larut’ kedalam ‘barisan kode matriks. Gadis
pemerah susu berubah menjadi mesin, dan pemandangan sekitarnya menjadi
perusahaan susu modern, dengan berbaris-baris sapi sejauh mata memandang.
LEO
Woooahhhh!
MOOPHEUS
Ini adalah pabrik susu modern; kita bahkan tidak dapat menyebutnya suatu peternakan.
Kebanyakan susu dan keju yang kita hasilkan datang dari tempat-tempat semacam ini.
Kita melihat pemandangan usaha peternakan modern pada saat MOOPHEUS berbicara:
sebuah tempat pemerahan, padang penggembalaan sapi dengan banyak sapi yang
dijejalkan didalam pagar, nyamuk dan lalat, gunungan pupuk kandang di atas tanah,
sapi-sapi yang mati yang berbaring diatas tanah tandus – tanpa rumput, air, atau tempat
berteduh. Danau pupuk kandang ada di latar belakang, dan di bagian depan ada pipa
yang menyemburkan pupuk kandang cair.
MOOPHEUS menunjukkan LEO dan CHICKITY sapi-sapi yang dikurung dalam kandangkandang sempit; banyak diantaranya kelihatan sangat sakit, beberapa bahkan tidak
mampu lagi berdiri.
MOOPHEUS
Banyak dari sapi ini menghabiskan hidupnya dalam kandang ini dan di tempat pemerahan.
Kondisi yang tidak menyehatkan ini membuat mereka sangat sakit, bahkan dengan segala
macam antibiotik yang mereka dapat. Ekor mereka dipotong untuk…
Menunduk!
MOOPHEUS dan CHICKITY menunduk untuk berlindung di belakang rak logam di
bagian belakang kandang agar mereka dapat mengamati tanpa terdeteksi. AGEN-AGEN
AGRI-CORP berhamburan keluar dari van dan membuka koper berisi alat suntik raksasa
yang diberi label ‘rBGH’, dan mulai memberikan suntikan pada bagian belakang sapi.
Kita melihat ambing susu sapi bertambah besar dan berdenyut. LEO bertambah marah
ketika MOOPHEUS menjelaskan apa yang mereka lihat.
MOOPHEUS (pada saat adegan diatas berlangsung)
Mereka adalah para agen Meatriks. Mereka menyuntik tubuh para binatang malang ini dengan
rBGH, suatu hormon pertumbuhan buatan yang telah dilarang digunakan di Kanada dan Uni
Eropa.
CHICKITY
Dan apa itu?
Adegan memperlihatkan beberapa anak sapi diberi makan dari suatu ambing susu
mekanis raksasa.

MOOPHEUS
Anak-anak sapi ini dipisahkan dari induk mereka saat lahir. Mereka diberi makan pengganti susu
yang sebagian dibuat dari... darah sapi.
Kita melihat selang susu yang sedang diminumkan pada anak sapi berubah warna
menjadi merah karena darah.
LEO
Maksudmu…
MOOPHEUS
Ya, Leo. Sisa-sisa hewan yang mati dimakankan kepada yang masih hidup. Penyakit sapi gila
dapat disebarkan melalui praktek pencarian keuntungan yang tidak alami ini.
LEO
Cukup!
LEO melompat dan berputar di udara, namun ia mendarat diatas sebuah garpu rumput,
dan ia pun terlempar keluar dari layar dengan suara keras.
CHICKITY (kepada MOOPHEUS)
Apa kau yakin ia Yang Terpilih?
AGENT (kepada LEO)
Anda baik sekali mau bergabung dengan kami, Tn. Ham-derson.
LEO
Namaku Leo!!!!
LEO berlari menuju para AGEN dan berkelahi dengan mereka dengan gaya Kung-fu.
Sementara LEO menendang dan meninju, dia berteriak…
LEO
Ini untuk para peternak kecil!
(pukulan keras)
Ini untuk hormon palsumu!
(tinju)
Dan ini untuk para sapi!
(tendang)
LEO memberikan isyarat Kung Fu dengan tangannya. Para AGEN terus menyerang. Kita
melihat seorang AGEN meraup alat suntik dan melemparkan semuanya kepada LEO!
LEO
Tidak.
LEO mengangkat tangannya untuk menghentikan jarum – jarum itu di udara, dan mereka
pun jatuh ke tanah.

CHICKITY
Kau memang Yang Terpilih!
LEO dan CHICKITY memegang ‘tangan’ satu sama lain, ketika tiba-tiba mereka
mendengar lenguhan keras dan melihat MOOPHEUS disandera. MOOPHEUS melawan
sebisa mungkin ketika diseret kedalam van AGRI-CORP.
MOOPHEUS
Lupakan aku! Hentikan pabrik-pabrik susu itu!
Pintu van AGRI-CORP terbanting menutup dan kendaraan itu pun melaju dengan
MOOPHEUS di dalamnya. LEO menjadi panik dan menguik-nguik.
LEO
Mereka menangkap Moopheus! Mereka memasukkannya ke dalam truk?!! Mereka meninggalkan
peternakan?!! Kemana mereka pergi?!! Mereka menangkapnya?!! Apa yang harus kita lakukan?!!
Siapa aku?!
CHICKITY (menampar LEO)
Leo!
LEO
Kita harus menyelamatkan Moopheus!
CHICKITY
Tapi kau dengar apa yang ia katakan! Kita harus menutup pabrik-pabrik itu.
LEO berpikir selama beberapa detik.
LEO
Aku tahu!
Keduanya berpaling kepada penonton.
LEO
Kami akan menyelamatkan Moopheus, jika ANDA membantu kami menghentikan pabrik-pabrik
itu! Masih ada banyak peternakan keluarga kecil dimana Anda bisa mendapatkan produk susu
Anda. Dengan mendukung mereka, Anda akan membantu menghentikan Meatriks.
LEO meletakkan sebuah tombol “AMBIL TINDAKAN” di layar.
CHICKITY sudah ada diatas sepeda motor dibelakang LEO.
CHICKITY
Ayo Leo!
LEO memakai kaca mata hitamnya dan melompat keatas motor dibelakang CHICKITY.
Mereka melaju menuju kota yang tampak di kejauhan.

