slyšíte své první písničky možná
máte stejný dojem...
U písniček to tak dané nemám, je to
přece jen odlišný žánr. Nejde o to, jak
vypadáte, ale o váš hlas, a ten se na
rozdíl od vizáže zase tolik nemění.
V tom je myslím podstatný rozdíl. Ale
u některých životních kotrmelců mám
intenzivní pocit, jako bych je viděla
jen v kině. Nicméně se tím už nezabývám. Mám ráda přítomnost, tou žiji. To,
co bylo, už nezměním, i kdybych stokrát chtěla.
Takže kdyby byl najednou k dispozici nějaký stroj času a vy měla
možnost něco ze své minulosti
změnit, nevyužila byste toho?
Ne. Všechno je a bylo tak, jak asi být
mělo, v rovnováze. S pytlem plným
štěstí chodí zákonitě i ten pytel zlých
věcí. S vymazáním něčeho negativního bych se tak musela logicky vzdát
i něčeho pěkného, a to se mi nechce.
Navíc některé nepříjemné události s odstupem času vidíte jinak a občas dokonce zjistíte, že pro vás byly
vlastně přínosem – i když to tak tehdy
vůbec nevypadalo.
Je asi netaktní se ptát, ale pozorujete na sobě s přibývajícím věkem
nějaké změny? Třeba že věci,
které vás dřív rozčílily, dnes berete
s nadhledem? Když už jsme u toho, co vás vždy nejvíc vytočí?
Nejvíc se umím naštvat sama na
sebe. Chyby ostatních se mi vysvětlují i omlouvají lépe, nakonec nikdo není
dokonalý. A že se člověk mění, je věc
přirozená. Jen ten svůj žebříček hodnot mám tak nějak zašitý pod kůží už
od dětství. Je to díky rodičům, kterým
vděčím za mnohé – vlastně skoro za
všechno...
Myslíte, že se vyvíjí váš vkus i v oblasti módy, třeba nenosíte oblečení, které se vám dřív líbilo, a kupujete jiné věci...
Kdyby bylo na mně, chodím pořád
v černé, protože ji mám ráda. Naštěstí mám ve svém týmu rádce, kteří můj
šatník bedlivě hlídají. Popravdě řečeno,
móda mě nijak zvlášť netrápí ani nebere, jen díky módní návrhářce Liběnce
Rochové či stylistce Janě Kapounové
se můžu cítit jako princezna.
Ještě jedna otázka ke stejnému
tématu, co ráda a naopak nerada
nakupujete?
Ráda nakupuju dárky ostatním, jsem
tím úplně posedlá. Stačí, aby přede
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The famous Italian actress Ornella
Mutti said that when she watched
films from her youth she had the
feeling that someone else was
acting instead of her. Perhaps you
have the same impression when
you hear your first songs...
I don’t feel that way about my songs;
they are just a different style. It’s not
about how you look but about your
voice and, in contrast to your face, that
doesn’t change so much. I think that
is the big difference. But sometimes
during some of life’s tumbles I have
a strong feeling as if I am only seeing
them in the cinema. But I don’t worry
about it anymore. I like the present; I
live it in fact. I couldn’t change what
happened in the past even if I tried a
hundred times.
So if there were suddenly a sort
of time machine around and you
had the chance to change something from your past, you wouldn’t
use it?
No. Everything is and was the way it
probably should be: in balance. It is
logical that the bad things balance out
the good things. If you wiped something negative out from the past you
would logically have to give up something good as well, and I don’t want to.
Besides, you see certain unpleasant
things differently with the passing of
time and sometimes even realise that
they were good for you, even if it didn’t
look like it at the time.
Perhaps it is not the most tactful question, but do you see any
changes in yourself as the years
go by? For example, maybe you
can now rise above the things
that used to annoy you. And while
we’re at it, what always manages
to wind you up the most?
Most of all I get annoyed with myself.
Mistakes that other people make are
better explainable and excusable to
me. Nobody is perfect after all. And it is
perfectly natural for people to change. I
have had my own scale of values under
my skin since my childhood. I have my
parents to thank for that and so much
more, almost everything in fact.
Do you think that your taste in
fashion has developed? For example, perhaps you don’t wear the
clothes you used to like and buy
other things.
If it were up to me, I would wear black
all the time because I like it. Luckily I

Kdyby bylo na mně, chodím pořád v černé.
If it were up to me, i would wear black all the time.

