KENGÄT
Me kaikki käytämme kenkiä; syystä jos toisesta. Toisille kengät ovat keino muokata omaa tyyliä ja
identiteettiä, toiset käyttävät kenkiä vain pakosta yleisen hyväksynnän vuoksi, tosin hampaita
kiristellen. Toiset meistä käyttävät kenkiä ihan vain suojellakseen jalkaparkojaan kylmältä, sateelta,
kiviltä sekä monilta muilta inhottavilta luonnonoikuilta. Kengät ovat suuri ja lähtemätön osa
elämäämme, joita ilman eläminen olisi huomattavasti tuskallisempaa. Kengät ovat tärkeä osa ihmisen
tyyliä ja pukeutumista, ja kaiken lisäksi kenkiä on mukava käyttää. Ne ovat sieviä, hauskoja ja usein
mukavia jalassa. Kengät kertovat ihmisen persoonasta paljon ja tutkimalla eri ihmisten kenkätyylejä,
heistä voi päätellä paljon. Kengät ovat mullistaneet tämän yhteiskunnan, ja ovat yksi parhaita ihmisen
ikinä keksimistä keksinnöistä.
Itse pidän hyvin monenlaisista kengistä. Nyt esittelen
teille muutamia.
Tämä tässä on kenkä. Se on valkoinen, skeitti (eli
skede) kenkä. Tällainen kenkä on nuorison suosima
"massatuote" ja tällaisen kengän voit hankkia itsellesi
esimerkiksi Spirit storesta.

Seuraavaksi esittelen teille juhlakengät. Synonyymejä juhlakengille ovat esimerkiksi pikkukengät
tai tässä tapauksessa korkokengät. Nämä kyseiset kengät ovat italialaisvalmisteiset nahkakorkokengät
ja erittäin kätevät vaikkapa kesäjuhlissa. Ne ovat sievät, vaaleat ja käyttökelpoiset.

Tässä myös mustat, nahkaiset korkokengät. Ne sopivat tilaisuuteen kuin tilanteeseen; aina
hautajaisista valmistumisjuhliin. Ne ovat kätevät, sievät ja kestävät.

Seuraavaksi esittelen teille maihinnousukengät, eli
"maiharit". (Ainakin ystäväni Ilona haluaa uskoa
niiden olevan maihinnousukengät.) Ne ovat mustaa
nahkaa ja tässä tapauksessa niitä piristää iloisen
punaiset nauhat. Nämä kyseiset kengät toimivat
talvikenkinä ja ovat mukavan lämpimät talven
pakkasilla. Ne ovat kestävät ja mukavat jalassa.

Nämä seuraavat kengät ovat loistavat
ulkoilmakengät. Ne ovat tummat ja sopivat
hyvin kaikenlaiseen puuhasteluun. Ne ovat
pääosin talvikengät, mutta toki niitä voi
käyttää sekä syksyllä, keväällä ja miksei
kesälläkin. Ne ovat mukavat jalassa, sekä
suhteellisen siistit.

Nämä ovat Kangaroos- merkkiset skeitti-kengät. Ne ovat valkoiset ja mukavat jalassa. Ne on
tarkoitettu pääosin kesä- ja kevätkäyttöön.

Tässä olette nyt nähneet muutamia kuvia, jotka esittelevät kenkiä, joista pidän. Toivottavasti olette
nauttineet.
Minun tyylini on suhteellisen rento lenkkitossu- tyyli, vaikka tilaisuuden vaatiessa pistän mielelläni
jalkaani myös sirot korkokengätkin.
Olen itse valokuvannut muutamia kenkiä, ja loput ovat spirit storen nettisivuilta.
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