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Méltósággal öregedni, avagy szálljunk már
le Sarah Jessica Parker ráncairól
W - 2015-11-06 21:49:53
Tehetséges, karakteres, egyszerűen csak Carrie Bradshaw. Ha megkérdezik, mi jut eszembe Sarah
Jessica Parkerről, akkor ezt mondom. És hozzáteszem, hogy a divat meg a cipők. Na meg, hogy
többé nem a nagy Ő-t, hanem Mr Biget keressük. Ja, és a lusta vasárnapok, amiket a Szex és New
York maraton mentett meg. Szóval, ez jut eszembe, de semmiképp sem az, hogy SJP a nő, aki
csúnyán öregszik. Jogos hát a kérdés: tényleg olyan világban kell élnünk, ahol a ránc határozza meg
az embert?

Sarah Jessica Parker fotó: Getty Images

Sarah Jessica Parker 50 éves, és igenis jól néz ki. Jó ránézni, mert büszke anyuka. Jó ránézni, mert
boldog nő. Jó ránézni, mert sugárzik belőle a vidámság, és hogy tisztában van azzal, hogy nem lesz
fiatalabb, de nem érdekli. Egyszer egy interjúban kerek perec megmondta:
Igen, öregszem. Érzem és látom. De sosem fogok annyira kétségbe esni, hogy kés alá feküdjek.
Főleg nem azért, hogy másokat becsapjak.
SJP remek formában van, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egy farmercég nemrég felkérte
reklámarcnak legújabb kollekciójához. Vagyis reklámhátsónak, ugyanis szerintük a színésznő feneke
még mindig bombasztikus, és ezt meg kell mutatni a világnak. Persze, miután a fotók megjelentek,
kommentelők hada támadta le a céget és Parkert, hogy amit látunk, az csak Photoshop.
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Előtte-utána fotó: Courtesy Photo

Nem kérdés, hogy a publikált fotók némiképp eltérnek a retusálatlan képektől, de ezt a színésznő
sem tagadta. Sőt, ezzel egy időben nyilvánossá tette az eredeti fotókat is. Egy részlet azonban nem
változott: Sarah Jessica Parker feneke egyformán dögös az „előtte” és az „utána” képen is.
A színésznő sosem tagadta, hogy a kényelem híve. Bár imád tizenöt centis sarkakon és Dolcében
járni, a hétköznapi outfit akkor is a laza pulcsi-topánka párosítás marad. Kevés vagy semmi
sminkkel.

SJP és a lányok fotó: Getty Images

Mi így szeretjük és tiszteljük, hisz nem hódolt be a botox-őrületnek. Ő a bizonyíték, hogy lehet
méltósággal öregedni. Akinek pedig jobban/szebben megy, az csendben örüljön és figyeljen, hátha
tanulhat valamit az oly csúnyán öregedő Sarah Jessica Parkertől.
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