
24 u OP GIGAHAKKEN
wffw Ë Ê ït BP 1i bV FP tSCSt Kl BVflwBB fl ÉbH

fibhb bIIjflHr ÊËwf ËS0 5 tr i bbb I f Bfej ffl ï B Ti y

fl KUdSnil liP S WIr W zewdmogmbestemfelm

SSSQSSjsfBB B B B B B BBl ta I Zaterdag 14u50
Dansaertstraat Brussel

BB VA B B B B B P miBB B B B B B B B BHB Bl V AssA ii
H H mmB BVBPBVJ Wat doe jij jezelf toch aan vraagtm n

WUbBbBBBbBbBbBBBBBB beste vriend wanneer ik op mijn favorie
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BB e roze pumps achter hem aan huppel

BB BvBvBvBvBvB PVJBvBvBvBvBvBvBvBvB BBBM an 10 SL rtv waarmee hij over
H VHBBVBBVBBVBBI c e Dansaertstraat scheurt niet volgen

BBJBB Bbm JiH Je breekt je enkels nog ns en die din
SBPBVbVbVbVbVbVbVBPB BB Sen hebben niet eens effect op mij Hij
BJ HBB is homo moetje weten Heteromannen

k tABPBB1I 9IJbVBBVBBVBBVBBVBBVBB BB h vmden vrouwen op hakken sexy omdat
B B BIbVBk WBBVBBVBBVBBVBBU lun u tcn gespannen staan dat heeft
BJBkBkBkBkBk WJJBBVbVbVbVBi een Hf Mina hem ooit verteld Het

BbBBBB BvBVBvBvBvBB HJBBl doet hen denken aan op hol geslagen
ta T wild dat haalt de jager in hen naar

e u3 w ffliBBJBBBBBBSBvBvBvBvBvB B boven Sindsdien heeft hij liever niet dat
L gE ussete i RraBBfl B BB B BplBB B B B B k PumPs draag als ik met hem op stap
Derim perfect Levfs TV P3j B BHB B B B BBBB B B B B B te ga het vertraagt onze shoppingsessies
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B BKS K KfcXjity mBT tl fl 8 S B B ÏX Normaal gezien zou ik op dit moment ballerina s uit mijn handtas
H ffyV fi lË ÏÜlrifll f 11 i halen maar in plaats daarvan tover ik een paar enorme plateaus
B BlK 9 V dHPvr K lA jMu tti tevoorschijn Ze zijn 16 cm hoog maar het niveauverschil russen

MK V BkagJM HH ai van de voet en hak is zo klein dat ik er comfortabel genoegmee
Bp B 9B B HH kan stappen Yikes schrikt hij Hij stelt zich aan zoals enkel hij

99fllk j H 3 Pra 9Bsl nH nWv dat kan Wat zijn dat Hij kijkt alsof ik net in m n broek
fitj H iiE BE9E9MSijjiJig 3jXjf j geplast heb Nee sorry schat zegt hij vol afgrijzen Die kan ik

B BHH aj SSS je niet laten dragen Je ziet eruit alsof je thuishoort op een drag
F HI W K HHh queenparty

H Met een klein hartje glijd ik buiten aan onze voordeur weer in de
m gigaschoenen Mijn lief is geen fan van al te extravagant schoeisel
K Meestal xaak ik wegmet een Haha grappig of een Tja dat zal in
K de mode zijn zeker maar deze gaat hij echt niks vinden Hij gaat

m J er geen doekjes om winden en zeggen dat ik een mislukte Gaga
li Ê s 5 lookalike ben Dat ik weggelopen lijk uit de Gay Pride Parade of

t L f vergetenbenmijnklornpenuittedoen Meteenluide Tadaaal stap
J p ik breed glimlachend onze woonkamer binnen handen in de zij

fcw TKïllWWtBtlülöB E SBBt l 1 j Even kijkt hij me bedenkelijk aan en reageert dan droog Lelijk
IÈt igJSS fBof Ha Bö j L t Vmd je ze op z n minst een beetje grappig vraag ik Hij kijkt
Jj ÈMfbotel 3 n W fc J 1 ÈjiS nauweliJks P van het tv scherm Katy Perry staat ostentatief te

U Niemand zegt iets over mijn schoenen fluister ik Jezus Carolien A ékDe wereld draait niet helemaal omjou zegt hij geïrriteerd J 0

Éf fX AjQttHÊ Hfl H zwaaien met haar boezem er spuit vuurwerk uit haar beha Je
y Ê ÊmÉ ÊBjl z et er verschrikkelijk uit Net een vent Ikben amper 1mó 1 groot
i J HHJ H maar dat vindt hij schattig Op de plateaus ben ik meteen een kop
jj H groter en wanneer ik hem probeer te zoenen wrikt hij zich los uit

f J H mijn omhelzing Ditisfreaky Schoenen uit voor je me kust
19u30 terrasje St Goriksplein Brussel

H Hp H Move like Lady Gaga
ÊÊÊj Rvt EsjPmf Ê Kan ran an an aah Koma roma maah Gaga ooh la laah Mijn

I MlB kM rJHBaBi H B vriendinnen lachen zich een kriek wanneer ze mij zien aankomen
Hl ï Rj4 j HHbHH Mijn bestie quote lachend La Gaga ik doe een Bad Romance
H i H kd J9 H danspasje voor ikme neerzet aan hun tafeltje Coole kicks meid

hJ H1H H lacnt er eentje Beetje gewaagd maar echt cool Oef toch iemand
H T H H H B die ze mooi vindt Hoe langer ik ze aanheb hoe leuker ik ze zelf ook
Ê m H begin te vinden besef ik net Yup lach ik en ze zijn super comfy

M W J H Dat willen ze nietmeteen geloven Probeer zelfmaar zeg ik terwijl
E m P J l ikmijn linkerblok al heb losgeritst Ik daag je uit je kan er zelfs mee

m HH H over deze straat lopen De weg die over St Goriks leidt is bezaaid
Bïl Vm mc t bolle kasseien een ondergrond waar je met normale pumps

WflHPP MJH 4 B niet overheen kan zonder struikelen Behalve de mijne zijn er dan
Bkh k Seen nakken te bespeuren op het plein Vriendin K waggelt

4S PBHH H lustig over de kasseien haar armen gespreid voor evenwicht
U QB I Geniaal lacht ze En ze zitten écht lekker Ik loop even naar de
Ll B B bank op je schoenen is dat oké

J

Ji jlk aIjlbürii uth i
Sül ker HAM
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21u45 BBQ Leuven
Op de grill
Een goeie vriend van Het Lief geeft een bbq in het
Leuvense Ik ga graag mee maar weet hem te vertellen
dat ik niet van zijn zij zal wijken omdat ik daar niemand
ken Zolang ikminstens een halve meter afstand hou is
het goed zegt hij Hij blijftmijn nieuwe lengte ongemak
kelijk vinden
Omdat we laat aankomen weet ik dat er al een publiek
aanwezig is voor mijn schoeisel en ik Ik verwacht rare
blikken en een waterval aan opmerkingen maar wan
neer ik mijn grote entree maak zie ik enkel vriendelijk
geknik Het lief wordt omhelsd mijn hand geschud
Ofwel vallen de hakkenhelemaal niet zo hard op ofwel
is deze vriendenkring heel discreet denk ik Niemand
zegt iets over mijn schoenen fluister ik Jezus Carolien
De wereld draait niet helemaal om jou zegt hij geïr
riteerd En trouwens die mensen kennen je toch niet
Het zou wel heel onbeleefd zijn om zomaar een opmer
king te maken over die foeilelijke stelten Touche
Ik vervoeg mij glimlachend bij een kliek vrouwen en
stel mezelf voor Hi meiden Als ik geweten had dat het
feest in de ruin was had ik vast mijn nieuwe schoenen
niet aangetrokken Ze kijken me vragend aan Wat vin
den jullie ervan En eerlijk zijn hoor ik kan ze nog altijd
terugbrengen Toffe hakken begint er eentje maar je
valt hier wel een beetje uit de toon Ik vind ze eerlijk
gezegd nogal sletterig aarzelt een andere Toen ik je
zag aankomen dacht ik allez de matras van Leuven
is ook van de partij Slik Maar mijn man vindt ze
wel mooi vervolledigt ze wanneer ze mijn geschrok
ken uitdrukking ziet Hij zei dat hij ze wel kinky vindt
en hij kan het weten hij heeft zijn eigen seksshop De
dames komen niet meer bij

Zondag 11ur rugbytraining Tervuren
Take one for the team
Elke zondagvoormiddag heb ik rugbytraining bij
een Brusselse damesploeg Wanneer ik vandaag mijn
gebruikelijke sneakers heb ingeruild voor de trend
schoenen kijken mijn teamgenoten toch even bedenke
lijk Eindelijk eenmanier gevonden omwat imposanter
te ogen voor de tegenstanders Smakelijk gelach Ja
hallo gromt de trainer Als ik je zo zou tegenkomen
in de stad s avonds zou ik je wel eens een oneervol
voorstel kunnen doen Ik laat me niet van mijn stuk
brengen en paradeer door de kleedkamer Er wordt
duchtig gefloten Very cool glimlacht een van de
meisjes Veryyou

Het lijkt me duidelijk Conclusie van de dag is de vol
gende hetero mannen vinden me sexy tegenstanders
vinden me intimiderend Ik kan geen enkele reden
bedenken waarom een vrouw zich geen paar Gaga
hakken zou aanschaffen
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