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KAPITOLA PRVNÍ

KRÁSA JE
NADČASOVÁ,
MOUDROST JE
NEOCENITELNÁ
O če m m l u v í m e , k dyž m l uvím e o s tá r nutí

V

E F I LMOVÉ B RA NŽ I , která je posedlá mládím, již nejsem
považována za mladou ženu. To se jasně ukázalo, když jsem
dosáhla zralého věku třiceti devíti let. Nemohu vám ani vypovědět, kolikrát se mě nějaký novinář zeptal, jestli se – jako
herečka – obávám čtyřicítky. A když se otázky spojené s mým věkem staly
nedílnou součástí každého rozhovoru do novin nebo časopisů, došlo mi,
jak se my všichni stárnutí bojíme. Děláme si z něj legraci nebo stárnutí
považujeme za něco smutného, nepěkného a nebezpečného.
Debaty, které vedeme o stárnutí v naší kultuře, mi ale připadají nemístné. Bojím se, že mi bude zanedlouho čtyřicet? Ti lidé, kteří mi kladli dotazy týkající se mého věku před kamerami, se neptali, jestli se bojím, že se mi
po čtyřicítce zhorší zdraví. Neptali se, co pro mne stárnutí znamená jako
pro ženu, pro lidskou bytost a žijící organismus s datem, kdy mu vyprší
spotřeba.
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Ti lidé vlastně říkali: „Nebojíte se, že konec vaší kariéry je nevyhnutelný, protože už nevypadáte na pětadvacet?“
Paradoxní ale je, že právě ti lidé, kteří mi dávali najevo, že jsem dosáhla svého „data spotřeby“ – a to ve věku, kdy se cítím opravdu vyloženě
skvěle, mi ve skutečnosti udělali dobrou službu: díky nim jsem totiž začala o stárnutí přemýšlet: Co stáří vlastně znamená? Jaký na mě bude mít
dopad? A výsledkem mých úvah bylo zjištění, že pokud stárnu, mám vlastně ohromné štěstí. Ne každý totiž dostal možnost zestárnout. Někteří lidé
zemřou dříve, než mají šanci oslavit další narozeniny.
Takže na dotazy novinářů, jak jsem změnila názor na sebe samu, když
se změnil můj vzhled, odpovídám, že stárnutí je ve skutečnosti privilegium
a dar. A že věřím, že když stárneme, krása stoupá v ceně, její hodnota se
nesnižuje. Krása kvete, neodumírá. S věkem jsem mnohem komplexněji
pochopila, co to krása vlastně je. Krása není něco, s čím se narodíte. Krása
je něco, do čeho dorostete.
Na počátku této cesty jsem hrdá na to, odkud jsem přišla, a jsem zvědavá, co mne ještě čeká. Nevím, co si pro mě osud nachystal. Jsem na to
však připravena. Protože znám samu sebe lépe, než jsem se znala před lety,
a věřím, že se umím správně rozhodnout – nebo přinejmenším dělat to
nejlepší, co mohu. Oceňuji a vážím si totiž lekcí, které jsem se během svého
života naučila (především v posledních deseti letech), a těším se, až zjistím,
co mi přicházející dekády přinesou a co nového díky nim pochopím.

Krása stoupá v ceně, její hodnota se nesnižuje. Krása kvete,
neodumírá. S věkem jsem mnohem komplexněji pochopila, co
to krása vlastně je. Krása není něco, s čím se narodíte. Krása je
něco, do čeho dorostete.
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K D E S E S N AU Č I L A ,
JAK BÝT KRÁSNÁ?
Prvním ztělesněním krásy pro mě byla moje matka. Myslím, že nebudu
subjektivní, když prohlásím, že moje maminka je krásná žena. Vždycky
měla plné rty, zářivou pokožku a modré oči se šedivými hlubokými tóny,
od nichž nemůžete odtrhnout zrak. Matka má v sobě krásu, která vyzařuje
zevnitř. Podle mne se nikdy nemusela líčit, ale stejně jako většina jiných
žen, i ona měla „tvář“, kterou si každý den nasazovala. Zvýrazňovala si
oči, natírala si tváře tvářenkou a prodlužovala si řasy. Byla ve svém každodenním rituálu tak zběhlá, že jí líčení zabralo každý den přesně stejnou
dobu, a když se domalovala, její tvář vypadala každé ráno úplně stejně.
A co na mě zapůsobilo ještě více, byla skutečnost, že její jemné, ale účinné
nalíčení její přirozenou krásu ještě prohlubovalo.
Když jsme byly se sestrou malé, nadevšechno rády jsme mámu u tohoto
rituálu pozorovaly, a já se nemohla dočkat, až budu „velká“ a budu se moct
malovat taky. A když ten čas konečně nastal, tak jsme se do toho se sestrou obuly opravdu pořádně. Jemnost, která byla tak charakteristická pro
mámin mejkap, nám rozhodně nic neříkala. V některých případech jsme
byly se sestrou tak zmalované, že jsme se spíš podobaly dvěma pestrobarevným pávům než mladým dívkám. Trvalo nám roky, než jsme se naučily používat prsty lépe a nanášet naše „tváře“ méně razantním způsobem,
a ještě mnohem více let muselo uběhnout, než jsem pochopila, jaký smysl
tento rituál ve skutečnosti vlastně měl.
Nyní již vím, že „zdobení“ je přirozený instinkt. Po celém světě ženy
i muži provádějí zkrášlující rituály, aby byli pro druhé pohlaví přitažlivější.
Například v Serengeti trvá masajským válečníkům i několik dnů, než se
slavnostně nazdobí od hlavy až k patě jásavě barevnými šperky a oděvy, jak
to je v jejich kmeni zvykem. Malují si obličeje a splétají si vlasy do složitých
útvarů. Některé z jejich ozdob poukazují na konkrétní postavení muže
v kmeni, jiné mají čistě estetický důvod – v obou případech jde však o to,
aby se jednotlivec vyčlenil z davu a byl pro ženy přitažlivý. Válečníkovi
a jeho pomocníkovi může trvat někdy i celý týden, než se náležitě „vyšperkuje“. Týden! To je vskutku spousta času pro muže, jehož hlavním úkolem
je chránit dobytek – a rodinu.
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Ale proč se zmiňuji o mužských zkrášlovacích rituálech v knize, jež je
určena ženám? Protože nám takový příklad pomůže lépe pochopit, že touha vypadat nádherně i touha vyniknout před ostatními nejsou vymezeny
věkem, kulturou ani pohlavím. A vlastně se tato potřeba netýká jenom
lidských bytostí. I zvířata mají v sobě instinkt vizuální přitažlivosti – například onen již neblaze zmíněný páv, jenž se stal jakýmsi duchovním zvířetem mých raných kosmetických pokusů. Sytě zbarvené květiny zase ﬂirtují
s hmyzem, který může přenášet jejich pyl z blízka i z daleka. Ovocné stromy a například i vinná réva lákají hmyz zase svými nádhernými, zralými
plody, aby došlo k rozsevu jejich semen a semínek. My všichni – od ptáků
přes včely až po lidi, jsme neodolatelně přitahováni sytými, pestrými barvami, a právě proto tento fenomén velmi účinně využívá i sama příroda.
V království ﬂóry i fauny je krása evolučním imperativem, ale když se
podíváme na člověka, má krása ještě mnohem hlubší smysl. Oděv, ozdoby,
šperky i mejkap mohou být součástí osobního příběhu, mohou se týkat
aspektů, jako je sounáležitost, zařazení – nebo naopak vyniknutí a odlišení. Krása je pud, který je společný nám všem, ale deﬁnice krásy a očekávání, která klademe na sebe a na druhé, jsou částečně utvářeny kulturními
a společenskými hodnotami.
Během života jsme vystaveny nejrůznějším ideám, které se snaží deﬁnovat, co to krása vlastně vůbec je, jak je důležitá a co bychom mohly udělat,
abychom byly ještě krásnější. A když jsme mladé, vnímáme tyto podněty
velmi silně, aniž si to v podstatě uvědomujeme.

M L A D I S T V Á RO Z Z Á Ř E N O S T
Když nám bylo se sestrou zhruba kolem patnácti a malovaly jsme si rty ostře
růžovou rtěnkou a na víčka jsme používaly výrazné modré stíny, protože jsme
chtěly vypadat starší, vůbec nás nenapadlo, že většina žen se ve skutečnosti
líčí kvůli tomu, aby vypadaly mladší. Když totiž mluvíme o patnáctiletých
dívkách, příroda má ve zvyku dopřát jim plná líčka (pozůstatek miminkovských kulaťoučkých tváří), těla nezatížená zemskou přitažlivostí a lesklé,
hedvábné vlasy. Ale protože jsme samozřejmě byly nejisté puberťačky, tehdy
nás ani ve snu nenapadlo, že bychom mohly být krásné.
Vlastně to platí obecně: jen málo žen dokáže ocenit atributy své krásy
ve chvíli, kdy jsou jí vlastní – považuje je za něco samozřejmého. Myslím,
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že to známe všechny: když si prohlížíme deset let starý snímek, nejčastěji
nás napadne: „Tý jo! Já byla tak mladá a hezká. Ale dobře si pamatuji, že
jsem se tak tehdy necítila. Proč mi to nedošlo? Proč jsem nevěděla, že vypadám tak skvěle?“ Dá se to zcela snadno vysvětlit – tehdy jste nedokázaly
ocenit svou krásu, protože jste nepřemýšlely o tom, kde se právě v dané
chvíli života na své životní cestě nacházíte. Ten okamžik, kdy jste si myslely, že vypadáte „staře“ – a mohlo vám být klidně pětadvacet nebo možná
pětatřicet – je tentýž okamžik, který prožíváte právě teď, kdy jste současně
nejstarší ve svém dosavadním životě a nejmladší, jaké kdy budete. A když
pohlédnete za deset let na fotograﬁi z dnešního dne, určitě si všimnete, jak
mladě jste vypadaly, a budete se v duchu podivovat, proč jste si to tehdy
neuvědomily. Tak to prostě bývá.
Když vám ještě „patřily“ všechny atributy mládí, nespíš vás v té době ani
nenapadlo, že jsou pomíjivé. Pravděpodobně jste si nedokázaly představit,
že si jednoho dne všimnete, že vaše pleť už není tak hlaďounká, jak bývala,
že se najednou vaše vlasy méně lesknou a že vám tu a tam vyraší chloupek
na podivném místě. A nedokázaly jste si určitě ani představit, že vaše tělo
začne trpět zemskou přitažlivostí. Jenomže pak jednoho dne nastane čas,
kdy vám naplno dojde, že opravdu začínáme stárnout. Najdete ve vlasech
první šedivý vlas nebo v zrcadle zaznamenáte u očí jemné vějířky vrásek
a máte pocit, že se tam nutně musely objevit během jediné noci. A právě
v onom okamžiku si možná položíte i otázku: Co se to sakra děje?!

V království ﬂóry i fauny je krása evolučním imperativem, ale když
se podíváme na člověka, má krása ještě mnohem hlubší smysl.
Nu, moje drahé přítelkyně, to, co se děje vám, se děje každému živému organismu na naší planetě. Protože všechno živé stárne. Tento proces
může trvat jediný den, například jako v případě jepice, nebo i  roků,
jak to platí u obřích suchozemských želv. Jakmile jsme sexuálně natolik
zralí, že se můžeme rozmnožovat, všichni začínáme stárnout. A s každým
dalším dnem dochází k nepostřehnutelným změnám v našich buňkách,
a po několika desetiletích se tyto změny stanou viditelnými ve formě šedivých pramenů, vrásek či celé řady jiných vnějších projevů.
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STRUČNÉ DĚJINY „BOJE“ PROTI STÁRNUTÍ
Touha být věčně mladý není záležitostí moderní doby – jen se zeptejte Ponce de León. Procedury, jež měly stárnutí zastavit, mají za sebou historii dlouhou celá tisíciletí. A některé metody
byly vyloženě odpudivé. Jiné podivné. A jiné měly co dočinění s využitím mrtvol (není to paradoxní?). A další, což je ještě větší ironie, vás mohly zabít. V tabulce najdete stručný přehled tzv.
„antiaging“ průmyslu.

Kolem roku 70 př. n. l.:
Kleopatra měla údajně v oblibě pleťové
masky vyrobené z velmi lehce dostupných
výkalů nilských krokodýlů.

1513:
Ponce de León se vydal na výpravu za pramenem mládí. Skončil na Floridě (v současné době stát s nejvyšším procentem seniorů ve Spojených státech).

1906:
Kongres přijal Zákon o čistých potravinách
a drogách, kde bylo ustanoveno, že Američané nesmí na své obličeje nanášet jedovaté
látky (např. olovo).
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Starověcí Egypťané:
Používali oční tužky vyrobené z olova,
těžkého kovu, jenž je spojován s kožními
onemocněními, neplodností a smrtí.

Kolem 1600:
Uherská hraběnka Alžběta Báthoryová se
údajně koupala v krvi panen, aby si zachovala mládí – a přispěla tím ke vzniku legend
o upírech.

1992:
Byl objeven botox – metoda na vyhlazení
vrásky mezi obočím, a my jsme si začaly
píchat jed do obličeje, místo abychom si ho
na tváře jen mazaly.

Starověcí Řekové:

Starověcí Římané:

K mladistvé pokožce si vypomáhali bílým
pleťovým krémem, který obsahoval – ano,
hádáte správně, olovo.

15.–19. století:

Při bělení zubů spoléhali na čpavek v moči.

1905:

Evropané se z pádu Říma nepoučili, a aby
měli bělejší pleť, používali jedovaté krémy
z olova – protože umřít mladý je přece
parádní způsob, jak zůstat mladý navždycky!

Desetiletí počínající rokem

2010:

Objevuje se zvláštní obliba pro exotické
masky – návrat ke Kleopatřině masti z krokodýlích výkalů svého druhu. Na internetu
lze snadno zakoupit pleťové masky z včelího jedu nebo placenty.

Lékaři začali nabízet chirurgické „omlazující“
zákroky – po stranách obličej nařízli a volnou
kůži zahnuli. Voilà! A tak se zrodil facelift. První učebnice zabývající se tímto tématem byla
vydána o rok později v Chicagu.

2015:
Jedna Britka prohlašuje, že se na čtyřicet let
přestane usmívat, aby předešla vzniku vrásek. Jiné ženy se tomu z celého srdce smějí.
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Existuje samozřejmě celá řada metod, které nám dopomohou k tomu,
že vypadáme o několik let mladší. Američanky utrácejí % miliard dolarů
ročně za kosmetické výrobky – a ani já se od většiny žen neliším. Například mejkap používám již déle než čtvrt století. V kadeřnických salonech
jsem strávila bezpočet hodin, když mi tam barvili a stříhali vlasy. Navštívila jsem i notný počet dermatologických ordinací a zkoumala nabídky
z jejich arsenálu produktů proti stárnutí od krémů přes laserové zákroky
až po Botox a jiné látky – a to všechno jen proto, abych si uchovala mládí
a krásu. A mnohé kosmetické „zkrášlovací“ procedury opravdu plní to, co
slibují. Díky nim máme pocit, že vypadáme o trošku rozzářenější, plnější
(na správných místech), hladší a cítíme se i o něco lépe. S jejich pomocí
vypadáme zvnějšku mladší, a tím pádem se můžeme cítit mladší i uvnitř.
Na tom není vůbec nic špatného.
Ale i když po nějaké omlazovací proceduře můžete vypadat, že posledních
deset let spáváte osm hodin denně, vaše buňky moc dobře znají pravdu: přesně vědí, jak trávíte své hodiny bdělosti i spánku. Vypadat mladší není totiž
tatáž věc jako „antiaging“. Schopnost nabarvit si vlasy a vyhladit si pokožku
nemění skutečnost, že každičká část vašeho těla každým dnem stárne.
Věřte mi, já moc dobře vím, jak je snadné chytit se obrazu v zrcadle
a použít ho jako měřítko toho, jak dobře stárnete. Ale nenechte se ošálit:
to, že vypadáte mladší než vaše přítelkyně, ještě neznamená, že vaše tělo
není nějakým způsobem opotřebované. Stárnutí je proces a každá z nás si
jde svou vlastní, individuální cestou. A já bych si přála, abyste si na této
pouti stárnutím uvědomily, že stárnutí není záležitost jen vaší tváře (nebo
vašeho krku, paží, rukou, nebo…). Jde o celé vaše tělo. A to, jak se o své
celé tělo staráte, ovlivňuje každou vaši část – uvnitř i zvnějšku.

N OV Ý P O H L E D N A S T Á R N U T Í
Moje kariéra se odehrává v oboru, jenž je z velké části odpovědný za to, jak
my, tedy naše společnost, pohlížíme na stárnutí – je to totiž právě ﬁlmový
průmysl, který naznačuje, že být starší znamená být škaredý, či že starší
znamená být méně hodnotný. A tento názor na nás dnes útočí ze všech
stran. Jen si vzpomeňte na všechna ta místa, kde se s podobnou myšlenkou
každodenně setkáváte: v časopisech, na autobusových zastávkách, ve výlohách, na plakátech i doma prostřednictvím televize nebo internetu.
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Ať se podíváte kamkoli, signál vysílaný ženám je velmi hlasitý a jasný:
Buďte superrychlé, nakupujte tady a teď a změňte, kým jste, ať nepodlehnete zubu času, ničivým účinkům stárnutí. Jednou větou: Za žádných
okolností nedovolte, abyste stárnuly! Nedej bože, zestárly!
Společnost nám celý život radí, jak bychom měly vypadat. Dokonce
i dospívající a mladé ženy dostávají spoustu zpráv, které se týkají toho, jak
by měly – nebo mohly – vypadat přitažlivěji. Ženy všech věkových kategorií jsou bombardovány názory na normy krásy, kvůli nimž se cítí špatně,
popřípadě pod tlakem, aby byly jiné, než jsou. Ale s postupujícím věkem je
celá situace ještě závažnější, protože tyto názory se nám snaží vsugerovat,
že bychom měly být mladší, než ve skutečnosti jsme, což samozřejmě nejde.
Jak se v takové situaci můžete cítit dobře?!
Tělesná realita stárnutí se pro nás všechny stane jednoho dne skutečnou, náročnou výzvou. Vnější známky stárnutí jsou jen jednou částí této
konverzace. Společenské tlaky, jež pobízejí ženy, aby popřely stárnutí, případně aby předstíraly, že se nic takového neděje (jako bychom měly povinnost být imunní vůči ubíhajícímu času), dělají z tělesných změn spojených
se stárnutím ještě mnohem bolestivější záležitost.
Podle mě je ale možné změnit pohled na téma ženy a stárnutí – a začíná
to například i konverzací, kterou nyní spolu vedeme v této knize my. Místo
abychom si mezi sebou špitaly, že už opravdu nevypadáme na pětadvacet,
najděme odvahu ke skutečnému, otevřenému dialogu o tom, co cítíme,
o čem přemýšlíme, čeho se bojíme a v co doufáme. Domluvme se, že budeme klást mnohem větší důraz a váhu na to, že se staneme lepšími matkami,
dcerami, sestrami, ženami, přítelkyněmi, spolupracovnicemi, mentorkami
a tak dále, a přestaneme se chovat tak, jako bychom naznačovaly, že všechny právě vyjmenované ženské role jsou méně důležité než hladká, sametová
pokožka a pevný zadek.
Existuje řada způsobů, jak můžete vypadat mladší, ale podle toho, čeho
jsem byla během svého života svědkem u žen v mém okolí, jediným způsobem, jak se skutečně můžete cítit mladší, je připustit si skutečnost, že
opravdu stárnete – a smířit se s ní. Dospívající dívky vypadají jinak než
batolata, padesátileté ženy vypadají jinak než třicátnice. To je zdravé. To
je normální.
A tak bych vám ráda navrhla jiný názor, jiný pohled: chtěla bych, abychom se my všechny shodly (a to hromadně), že každý věk, který právě
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prožíváme, má svou vlastní krásu. Zvyšme normy krásy a připomeňme si,
že učení, osobní růst a dobrota duše je to, čeho si upřímně vážíme a ceníme
u našich přítelkyň, sester a matek – a u sebe samých.
Nemusíme přece vypadat jako obrazy, kterými jsme bombardovány
na každém rohu. Nemusíme akceptovat ony mylné zprávy, které nám
naleštěné a v počítači upravené snímky v druhém plánu vysílají. Můžeme si
zvolit svoje vzory, ženy, jež nás inspirují, abychom se staly svým nejlepším
já – ne nejlepším já kohosi jiného. Můžeme se stát těmi nejzdravějšími,
nejživějšími verzemi sebe samých!

OCENĚNÍ SKUTEČNÉ KRÁSY
Nyní si již celé roky maluji během své zkrášlovací procedury různé verze
své tváře. Každá varianta byla odrazem různých norem krásy – tedy mého
přesvědčení, že díky mejkapu budu v tu danou dobu pro svět přitažlivější.
S věkem mi dochází, že jsem měla možnost nezlepšovat si jen svůj um při
práci s tužkou na oči, ale i své představy o tom, co nás činí krásnými.
Když dnes prohlásím, že je nějaká žena nádherná, myslím tím, že má
pěknou „kostru“, jiskřivé oči, dobře opečovávané vlasy, svaly, které jsou
důkazem, že posiluje, křivky jako závodní dráhu? Možná. Ale je pravděpodobnější, že mám spíš za to, že je plná života, energická, že z ní vyzařuje
sebepoznání, přijetí a smíření se sebou i s okolním světem. A protože jsem
již na cestě k padesátce, chci si onen další milník ve svém životě zasloužit.
Chtěla bych se na této pouti každý den naučit něco nového a plně si užívat
každé chvíle. Jsem smířená s tím, že v padesáti nebudu stejný člověk jako
nyní. Ale doufám, že budu moudřejší, silnější, empatičtější, že budu lépe
vnímat svět kolem sebe. To jsou věci, na které bych se chtěla zaměřit, když
si představím, jak stárnu – nechci se nutkavě zaobírat mládím, záležitostmi včerejška, tím, co se již nikdy nevrátí. Moje představa budoucího života
je ukotvena v budoucnosti. Nechci se ohlížet zpět na to, co jsem kdysi měla.
Chci pohlížet dopředu – na toho člověka, kterým se jednou stanu.
Nedávno měla naše rodina a přátelé velkou sešlost, které se zúčastnily
ženy nejrůznějších věkových kategorií, různých generací: miminka, batolata a děti, jedenáctileté holky s vypouklými koleny i jejich o něco méně neohrabané dospívající sestry, třicetileté, čtyřicetileté, padesátileté i šedesátileté ženy. Nemohla jsem si pomoct a musela jsem myslet na to, jak se krása
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každé z těch žen liší, jak je speciﬁcká a svébytná. Každá z nich se usmívala
jedinečným způsobem a stejně tak jedinečná, individuální byla barva jejich
pleti, jejich vlasy, gestikulace, způsob, jakým se vzájemně objímaly kolem
ramen nebo si se smíchem podávaly vidličky a ubrousky. U jednoho stolu se
sešlo tolik krásy! A ona nádhera neměla nic společného s věkem. Měla co
dočinění se světlem, které každá z těch žen vyzařovala, jasem, jenž souvisel
s tím, jak viděly okolní svět i své postavení v něm.
Jednu z těch žen znám od svých šestnácti let, kdy jí bylo sedmnáct. Tehdy to byla přenádherná dívka a zůstala krásná dodnes. A když jsem ji tak
pozorovala v příjemném slunečním světle, náhle mě napadlo, jak by bylo
úžasné, kdybych ji znala i za dalších třicet či čtyřicet let, jak by bylo vzrušující, kdybych s ní mohla sdílet i další kus života. Dvě ženy, které dospěly
z dívek, jakými jsme kdysi byly. Na oslavě byla i moje matka a také vypadala
krásně – a nebylo to tím, že se umí skutečně dobře nalíčit (její modré oči
vypadají s lehkým barevným zarámováním skutečně fantasticky), ale především tím, jak se nádherně usmívá a dokáže v lidech kolem sebe vzbudit
pocit klidu a jistoty. Moje matka je nádherná žena, protože je to hodný,
velkorysý člověk, který rozdává lásku, stojí nohama pevně na zemi a je tím,
kým opravdu je. Na nic si nehraje.
Vlastně si všímám, že okruh žen v mém životě tvoří ženy, jež nespoléhají
na procedury, které by jim měly pomoci vypadat mladší. Jsou to ženy, které
se snaží myslet pozitivně a dbají na zdraví své mysli, těla i ducha. Některé
jsou mimořádně ﬁt a nabité energií, některé v sobě stále mají jiskru mládí
a jiné jsou výjimečné mimořádným smyslem pro humor, díky němuž se
dokážou životu smát. Všechny mají však společnou jednu věc: přijaly svou
cestu – a to i se vší její nepředvídatelností. Jejich vitalita pramení z jejich
pochopení a přijetí života a všechny se staví novým výzvám s moudrostí,
kterou si za dlouhé roky života osvojily. Staly se ženami, jimiž se vždycky
měly stát.
To je skutečná grácie. To je skutečná krása.
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