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H

ffyV fi

B

lË ÏÜlrifll

f 11 i

BlK 9 V dHPvr K lA jMu tti
MK
V
BkagJM
HH
Bp
B
9B B H H
99fllk j H
3 Pra 9Bsl nH
nWv
fitj H
iiE BE9E9MSijjiJig 3jXjf j

B

BHH

aj

HI

W

F

HHh

queenparty

H

Met een klein hartje glijd ik buiten aan onze voordeur weer in de
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gigaschoenen Mijn lief is geen fan van al te extravagant schoeisel

K

Meestal xaak ik weg met een Haha grappig of een Tja dat zal in
de mode zijn zeker maar deze gaat hij echt niks vinden Hij gaat
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tevoorschijn Ze zijn 16 cm hoog maar het niveauverschil russen
ai van de voet en hak is zo klein dat ik er comfortabel genoeg mee
kan stappen Yikes schrikt hij Hij stelt zich aan zoals enkel hij
dat kan Wat zijn dat Hij kijkt alsof ik net in m n broek
geplast heb Nee sorry schat zegt hij vol afgrijzen Die kan ik

SSS je niet laten dragen Je ziet eruit alsof je thuishoort op een drag
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er geen doekjes om winden en zeggen dat ik een mislukte Gaga

lookalike ben Dat ik weggelopen lijk uit de Gay Pride Parade of

vergetenbenmijnklornpenuittedoen Meteenluide Tadaaal stap
ik breed glimlachend onze woonkamer binnen handen in de zij
j Even kijkt hij me bedenkelijk aan en reageert dan droog Lelijk
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t Vmd je ze op z n minst een beetje grappig vraag ik Hij kijkt

nauweliJks P van het tv scherm Katy Perry staat ostentatief te

U Niemand
zegt draait
iets overnietmijnhelemaal
schoenenomjou
fluisterzegtik hijJezus
Carolien JA 0ék
De wereld
geïrriteerd
Éf

fX

AjQttHÊ

Hfl

H zwaaien met haar boezem er spuit vuurwerk uit haar beha Je

y Ê ÊmÉ ÊBjl

i J
f

I

jj

J

H maar dat vindt hij schattig Op de plateaus ben ik meteen een kop

H groter en wanneer ik hem probeer te zoenen wrikt hij zich los uit

H mijn omhelzing Ditisfreaky Schoenen uit voor je me kust

19u30 terrasje St Goriksplein Brussel
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Mijn bestie quote lachend La Gaga ik doe een Bad Romance
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H B die ze mooi vindt Hoe langer ik ze aanheb hoe leuker ik ze zelf ook
H begin te vinden besef ik net Yup lach ik en ze zijn super comfy
H Dat willen ze niet meteen geloven Probeer zelf maar zeg ik terwijl

l ik mijn linkerblok al heb losgeritst Ik daag je uit je kan er zelfs mee
H over deze straat lopen De weg die over St Goriks leidt is bezaaid

Vm mc t bolle kasseien een ondergrond waar je met normale pumps
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Bkh k Seen nakken te bespeuren op het plein Vriendin K waggelt
H lustig over de kasseien haar armen gespreid voor evenwicht
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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 ik minstens een halve meter afstand hou is
het goed zegt hij Hij blijft mijn 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 hakken helemaal 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 een manier gevonden om wat 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
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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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