
  Ashley,

BBoekjes én boeken,   te eten én  van te smullen. Echt wa lieve ppemie, die lectu van j vdient 
niets mind dan een authentieke en liefst k antieke bibliotheek in fijn htwk met ambachtelijke ldglazen 
detjes en laddtjes  wielen d hoge plafds, met znige hoekjes en kantjes acht enkel glas die de 
meest idylische vzichten thullen. Wa rustiek de plak zwaait en inspatie met eativiteit vweven wdt. 
Als een srt Ark van Noah vgeprt met analoge infmatie … Vgelijkba met de backup functie  j 
iphe, ma dan in the gd d days én welliswa mét stijl. Zelfs die gechtjes van j zien  uit als 
dadagboeken die saffe vhalen kunnen thullen, met de puste inedienten  hele pagina’s te vullen. Tot in 
de kleinste details gemaakt en afgetoetst in een otisch le type. Sim’s lile broth wld say, Kung-Fu 
 a plate, in mijn gebrtestad zeggen ze gewn Koeng foe oep een tallr. Vanmgen liet je me weten dat je 
j gsm kwijt bent, in mijn beleving tip jij dus  j gsm een bicht na mij dat je j gsm kwijt bent. Hoe 
sptaan is dat, wetend k en impulsief … Jij moet een kne gek en bijna ank jum kantje hebben, ik 
kan niet wachten  dat te tdekken! Om nog ma te zwijgen  j snoetje, dat wdmi gezichtje, dat 
saalt als een drn in hsaalt als een drn in het g van ze kundige minist van engie, da z ik en na kunnen 
luisten en nog veel lang tegen willen fluisten. Ma even goed stilte’s beleven en gewn sten … Diep in 
j ogen,  eigen risico welliswa want statistieken ten aan dat vdrinkings geva  Eyeshley beach 
bijzd hg is vanwege rots schpe wimps en nog diepe waten dan in de Bmuda driehoek. Moest 
mijn levensvzeka hi lucht van ijgen, dan ben ik maandelijks tien ke zeel kwijt. Wat zijn mijn 
mogelijkheden? Wat kan ik hi, in God’s naam, doen? De Paus mag het weten … Ma ik moest toch iets 
dnemen en beg da  met afekken … Gelukkig k tellen. Ik heb gedeeld én vmenigvuldigd en ik 
k telkens tot hetzelfde resultaat … Ik kan hi enkel ma schrijven. Je z denken met de technogie van 
tegenwrdig dat die appjes  ze gsm me dan wij kunnen, ma dat appje van s lpt nog een beetje 
acht. S y davr! Schrijven dus, en moest je  nog aan twijfelen, ik z boeken v kunnen nepennen 
 enkel datgene wat ik tot nu van je weet. Ma dat vandd weinig aan mijn oeiende intesse  me 

van j te weten te ken. Je vraagt je dan waschijnlijk, én techt, af wa  ik geen vragen stel … Wel 
lilievd, die vragen staan in een ote fille  het puntje van mijn tg gepked … Tot wanne ik met mijn 
eigen ogen in die van j kan vdrinken, twijl ze wijnglazen klinken. Want jij kan zeggen wat je wil, net 
zoals je kan schrijven wat je wil, ma het zijn j pressie’s die kunnen staven wat jij te vkdigen hebt. Ik 
wil die klinks en le epen  j smakelijke papillen zien rlen, ik wil j lippen zien  en ne 
bewegen en dabij k de rest van j piente zintuigen, ik wil j stembanden voelen illen, ik wil je hen, 
niet alleen j stem ma vral k j impulsieve ingevingen, j vsprekingen en j stilte’s. Ik wil j 
popokface uitdagen. Ik wil het in de meest aangename positie’s plien. Want liefst van al zie ik j natelle 
glimlach salen, dat zal het m ent zijn dat  iets in mijn broek begint tilt te slaan … De geigtell wel te 
vstaan.

 Nighty night miss supbright!

  Mahias


