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Postavte se, abych viděla 
všechny ty krásné dámy. 
Nosíte toto nádherné  
oblečení také doma? 
Projděte se,  
abych to viděla. 
Neviděly jste jak  
kráčí modelky? 
Dříve jsem vám říkala, 
jak máte chodit, a teď  
vypadáte jako popelky. 
Ano, vypadáte velmi dobře! 
Proč si myslíte,  
že nevypadají dobře? 
Vypadají dobře. 
Já taky nosím  
takové oblečení. 
Vypadají v těch  
šatech dobře? 
Co si myslíte? 
Co si myslíte vy, 
džentlmeni? 
Vypadají dobře! 
Vidíte, všichni říkají, 
že vypadáte hezky. 
Nevím,  
v čem je rozdíl. 
Vypadají teď jinak? (Ano.) 
To je dobře. 
Dobrá, to není špatné. 
Jak to, že nemám 
tyto hezké věci? 
Nikdy mi je nekoupíte! 
Někdy si můžeme 
vzít takovou šálu 
a budeme vypadat dobře. 
Šála mi zajistí 
tolik potlesku! 
Pak bych měla nosit 
šály častěji. 
To je jen příklad. 
Například tak. 
S takovými jednoduchými  
doplňky, může vypadat  
oblečení jinak. 
Nenoste  
stejné šaty 
stále stejně. 
Můžete je doplnit takto 
doplňky. 

Skutečně vypadám dobře? 
Tolik tleskali. 
Barvy  
moc neladí, 
ale je to dobré. 
Nevím, čím se od vás  
liším, 
ale když to říkáte,  
věřím vám. 
Je v pořádku se lišit. 
Teď vypadají 
ty šaty jinak. Nemusíme 
oblečení nosit  
stále stejně. 
Stejné oblečení  
můžeme nosit 
na deset způsobů. 
Například, já mám  
něco pod tím, 
abych si mohla  
sundat sako a mít jen  
vršek a toto. 
Tento oděv je  
komplikovanější, protože 
je na straně zapínací. 
Obvykle bývá zapínání 
uprostřed 
a můžete ho rozepnout 
a mít pásek  
na živůtku. 
Můžete si vzít taky 
černý klobouk 
nebo modrý nebo červený. 
K tomuto oblečení 
můžeme mít taky oranžový 
klobouk nebo  
různých odstínů červené. 
Tady jsou různé odstíny 
červené. 
Máme tady tři nebo  
čtyři různé červené. 
Ta se hodí nejvíc. 
Každá červená se  
nehodí. 
Rozumíte? (Ano.) 
Tato červená je trochu jiná. 
Je lepší najít barvu,  
která se dobře hodí 
k oblečení. 
Ta tmavá  

se hodí lépe. 
Ta světlá by nebyla dobrá. 
Kdybyste chtěli například 
nechat toto rozepnuté, 
musíte mít něco  
pod tím. 
nicméně, já tady nenosím 
takové  šaty,  
protože jsou bez rukávů, 
ale doma je nosit můžete. 
Nemám tady moc  
doplňků. 
S páskem budete  
vypadat skvěle. 
Nemusíme mít  
takové sako. 
Když máme jen živůtek, 
stačí to. 
Pak ho můžeme  
skombinovat s červeným 
nebo oranžovým šálem. 
Pak to bude jiné. 
Počkejte a uvidíte. 
Neplánovala jsem to udělat. 
Myslela jsem, že si dám 
make-up kvůli vám. 
Například takto. 
Šálu si můžete omotat 
přes živůtek 
(Skvělé!) 
nebo ho na straně sepnout. 
Rozumíte? (Ano.) 
Můžete ho nechat takto viset. 
Můžete si ho  
taky přehodit 
a nechat ho vzadu viset. 
Není to snadné?  
(Ano.) Ano, je. 
Teď máme alespoň  
dva nebo tři způsoby, 
jak nosit toto oblečení. 
Když to uděláte takto, 
můžete si k tomu vzít  
červené boty, aby ladily 
nebo modrý klobouk 
a modré boty. 
Například takto. 
Je možné vzít si to  
s náušnicemi nebo bez nich. 
Bez nich  
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stejně vypadám krásně. 
Je to s náušnicemi  
jiné? (Ne.) 
To si myslím. 
Je to dobré 
i bez náhrdelníku! 
Vidíte? (Ano.) 
Hezký pásek  
nás udělá hezčími. 
Pak můžeme pásek 
mít trochu níže. 
Můžete použít tmavě modrý 
nebo černý pásek. Ano? 
Máte červený? 
Ano. 
Dobrá. Zkusme ho. 
Ano, tady je červený pásek. 
Zkuste ho. 
Máme oranžový  
i červený pásek. 
Zkusím tento nejdřív. 
Je to hezké? (Ano.) 
Není to nic speciálního, že? 
Nemusí to být drahé, 
aby to vypadalo dobře. 
Náhodou  
to mám dnes nové. 
Je to známá značka 
z Evropy, 
proto to stálo trochu víc, 
ale to neznamená, 
že takové nekoupáte  
na Formóze (Taiwanu). 
Na Formóze (Taiwanu) 
máme oblečení podobné. 
Takovou látku najdete 
v každé zemi, že? 
Máme  
na Formóze (Taiwanu) 
podobné materiály, že? 
Šijí podobná saka, 
nebo vesty jako je toto, 
takže to není nic speciálního. 
Vypadá to jako len, že? 
Ano. Je to len. 
Je to len. 
Můžeme ten materiál  
nosit s různými barvami, 
ne nutně s rovnanými 
ale s podobnými, 

rozumíte? (Ano.) 
Dá se to koupit  
všude. 
Na té sukni není  
nic speciálního. 
A tohle si můžete 
vyrobit sami. 
Kdybyste si šaty nemohli  
dovolit koupit, mohli byste  
si je vyrobit sami. 
Musíte je ale  
ušít hezky. 
Můžete je nosit tak  
ale i tak. 
Zkuste to. 
Je to taky hezké. 
To není špatné. 
Měly byste si  
oholit podpaždí. 
Máte-li tady chlupy, 
vyholte si je. 
Jinak, kdybyste nosily 
takové šaty a tady by 
vám vykukovaly chlupy, 
nevypadalo by to dobře. 
Neurazte se. 
Jsem jen upřímná. 
I modelky  
se musí holit. 
Některé modelky mají  
chlupy po celém těle 
a musí se také holit. 
nebo použít jiné metody, 
nevím. 
Když mám tedy modrý vršek, 
pak na něho  
nedáme modrý šál. 
Když mám ale červený vršek, 
mohu mít modrý šál. 
K tomu musím mít červený, 
aby barvy ladily, 
rozumíte?  
To je vše. 
Můžete nosit něco  
podobného. 
Nebo použít speciální látku, 
stejného materiálu  
a vyrobit si šál a přehodit si 
ho přes ramena. 
Vezměte si extra kus  

stejného materiálu. 
Když nemáte  
sako, 
můžete si vzít šál. 
Když jsou horké dny, 
nemusíte nosit sako, 
ale můžete použít  
čtvercový šál  
a ovinout si  
ho kolem ramen. 
Sem si pak můžete dát 
dekoraci. 
Zajistit to sponou, 
takhle. 
Když nemáte sponu, 
můžete použít náušnici 
nebo prstýnek atd. 
Jen ho srolovat 
a protáhnout. To je vše. 
Nemůžeme mít všechno. 
Trvá celý život 
všechno nasbírat 
a je to velký problém. 
Můžeme proto použít  
vše, co máme po ruce. 
Někdy si,  
pro změnu, připnu 
náušnice na své boty. 
Takto. Podívejte! 
Vidíte? (Ano.) 
Někdy jsou  
naše boty holé, 
protože vepředu nemají 
žádnou ozdobu 
a nejdou moc  
k našemu oblečení, 
ale když tam připneme  
klipsy, hodí se dobře. 
Vidíte to? 
Vidíte ten rozdíl? 
Proto musíme být chytří! 
Nemusíme utratit  
hodně peněz, 
abychom se dobře oblékli. 
Někdy, i když utratíme  
hodně peněz, stejně 
nemusíme vypadat dobře. 
Jsme-li ale chytří, 
aniž bychom hodně utratili, 
můžeme vypadat dobře, 
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když uděláme malé změny. 
Toto můžeme dát  
i na klobouk 
a nechat to vzadu viset. 
Rozumíte? 
Pak se z toho stane  
dekorace, aby ten klobouk 
ladil s oblečením. 
Někdy nám klobouk  
neladí s oblečením, 
můžeme na ten klobouk  
přidat jen brož nebo květinu  
nebo šál 
a bude to vypadat jinak. 
Například, 
pokud barva klobouku 
není správná, 
můžeme na něho přidat toto.  
Například takto. 
Nevidím to dobře. 
Je to dobré? (Ano.) 
Můžeme se tady uklonit. 
Takto.  
Není to hezké? 
Není to špatné. 
Když použijete rtěnku, 
otřete si přebytečnou rtěnku 
papírovým ubrouskem,  
aby vám neumazala zuby. 
Je snadné vypadat hezky. 
Nemusíme si s tím dělat 
moc starostí. Vidíte? 
Jen když přidáme šál, 
už to vypadá dobře. 
Nesouhlasíte? 
Neměla jsem před sebou 
zrcadlo, 
tak jsem to dělala náhodně. 
Nezabere vám to hodně času 
před zrcadlem. 
My, pracující lidé,  
nemáme moc času, 
rozumíte? 
Během pěti minut  
si udělám make-up, 
obleču se 
a upravím si vlasy. 
Strávím ještě  
několik dalších minut 
než najdu klobouk a boty, 

které se k tomu hodí,  
a pak jsem připravená jít. 
Je to velmi snadné. 
Chcete-li  
se ještě trochu víc vyparádit, 
potřebujete  
15 až 20 minut, 
nanejvýš půl hodiny. 
Kdyby vám to trvalo  
2-3 hodiny, váš manžel 
by byl netrpělivý  
čekáním na vás. 
Může někdo z vás  
přijít nahoru? 
Která si nepřipadáte 
dostatečně krásná, 
prosím, přijďte nahoru. 
Chci aby přišly ty,  
které nevědí  
jak nanášet make up 
a které na sobě 
nemají make up. 
Máte na sobě něco? 
Máte jen rtěnku? 
Už vypadáte dobře. 
Namalovala jste si oči? 
(Ne.)  
Ne? Podívám se. 
Používáte doma  
obvykle make-up? 
Máte  
vytetované obočí, 
to je stejné jako make-up. 
Vy už vypadáte dobře. 
Už nepotřebujete  
další make-up,  
jen trochu 
prozářit tón obličeje. 
Když jste venku, 
můžete nosit  
blůzu bez rukávů 
i na společenské příležitosti. 
Já na to nejsem zvyklá, 
rozumíte? 
Proto si k vám  
sotva vezmu blůzu  
bez rukávů. 
Kdybych šla ven mezi cizí 
lidi, možná bych si 
ji vzala, ale málo kdy. 

Vzala bych si alespoň 
blůzu s krátkým rukávem. 
Stěží bych si vzala něco  
bez rukávů, když jdu ven, 
jen na pláž, 
rozumíte?  
Nejsem na to zvyklá, 
ale vy to můžete nosit. 
Toto oblečení  
je už dost společenské, že? 
Vidím, že lidé tak ven chodí. 
Je to velice společenské, že? 
(Ano.) Proto, i když já to  
nenosím, nemyslím tím,  
že byste to nemohli nosit vy, 
rozumíte? 
Já na to jen nejsem zvyklá. 
Dávám přednost 
více formálnímu oblečení. 
Jen když jdu  
do přírody nebo k řece, 
vezmu si něco  
neformálního. 
To je v pořádku, rozumíte? 
Příležitost  
není stejná. 
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