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Na scénu k řečnickému pultíku přichází upírka, velice elegantní, decentní a sofistikovaná osobnost,  

která vypadá naprosto stejně jako obyčejní smrtelníci, snad jen je o pár odstínů bledší, než je běžné.  

Přináší si s sebou poznámky k přednášce, hrníček a mobilní telefon.  

Milí přátelé, 

děkuji vám, že jste přišli na mou přenášku Moderní formy vampyrismu. Toto osvětové turné jsem se 

rozhodla podniknout, abych se pokusila vyvrátit mnohé mýty a nepravdy, které kolují ve společnosti o 

upírech, jejich vlastnostech a zvycích. 

Vážení, na začátek bych ráda předeslala, že v dnešní době napohled nerozeznáte upíra od zcela běžného 

smrtelníka. Vypadám snad nějak jinak? Divně? Ne? No tak vidíte. Nehledejte špičaté zuby, špičaté uši 

ani  špičaté  límce.  Když se chceme proletět,  použijeme letadlo.  Spíme v postelích.  Na sluníčku ani 

neshoříme, ani nezačneme zářit. Všechny ty zubní protézy, rakve a dlouhé černé kápě vnímá dnešní upír 

jen jako nostalgickou retrovlnu. Ano, v dřívějích dobách mohla pomoci k identifikaci upíra nápadná 

bledost pleti. Naštěstí pro nás stresy a moderní technologie jako televize a počítače tento rozdíl naprosto 

vymazaly. Abych pravdu řekla, myslím si, že mám zdravější barvu než polovina z vás. 

Takže,  co se vzhledu týče,  asimilace vampýrské menšiny byla úspěšně dokončena.  Nicméně, jak si 

moderní  upíři  poradili  s  ostatními  rozdíly?  Především je  tu  občasná  potřeba  přísunu  čerstvé  krve. 

Zamysleme se. Je dnes možné, aby upír běhal po nocích a zakusoval se lidem do krků? V moderních 

městech  vybavených  kamerovými  systémy?  Těžko.  A je  to  vůbec  potřeba?  Ve  světě  hustých  sítí 

transfúzních stanic? K smíchu. (napije se z hrnečku) Dnes stačí obyčejná lednička a několik plechovek 

od rajčatového džusu kvůli kamufláži. 

Nicméně, zůstává nám zde stále jeden faktor, který ani dnešní upír nechce a nemůže zanedbávat. Silně 

vyvinutý lovecký instinkt. Vzhledem k potřebě nenápadného splynutí s davem ho moderní upír musí 

transformovat do jiné roviny. Pozor, to je důležité, je nutno ho trasformovat, převést do jiné roviny, 

nikoliv potlačit. Potlačování přirozených instinktů vede jen k ošklivým následkům jako jsou deprese, 

sebevražedné sklony nebo svaté války. 

Takže, jak může upír přenést své jedinečné schopnosti do jednadvacátého století? Ve světě moderní 

ekonomiky velice snadno. Potřebný prvek lovu se dá velmi úspěšně přesunout do jiných, progresivních 

způsobů  života.  Například  oblast  podnikání!  S  projevy upírského  chování  se  tu  setkáváme  všude, 

doslova na každém kroku. Dalo by se dokonce říci, že náš druh zde zažívá zlatý věk. Touha ukořistit, 

zmocnit se, ulovit a dokonale vysát nejen že ničemu nepřekáží, ale naopak pomáhá. U některých dalších 

povolání se dokonce stává přímou podmínkou jejich vykonávání. 

Přátelé, já vám děkuji za pozornost (zadrnčí jí mobil), pardon, a těším se na další díl přednášky, kde si 

podrobně pobereme další oblasti uplatnění upírů. (zvedne telefon) Ahoj Mirku! Tak jak na ministerstvu, 

válčíte? Jde to, jde to? (odchází) 


