Het is hier verboden om te praten, maar dat is al lang duidelijk. Eten dat verpakt is in
plastic of papier, had ik gelezen, is ook niet toegestaan, of wacht, dus ook geen
tijdschriften, boeken of kranten. Ik schuif snel mijn gekafte boek in mijn tas. Dit klinkt
als mensen in een drukke winkelstraat. Jassen die elkaar per ongeluk aanraken.
Lezen mag niet omdat het geluid van omslaande bladzijdes zorgt voor afleiding, ze
zullen tellen hoelang het duurt voordat de buurman of vrouw een bladzijde uitgelezen
heeft en dus kunnen constateren dat hij of zij dyslexy heeft. Daarnaast moest een boek
vorig jaar gekaft worden. Niemand wil de lectuursmaak weten van de overburen, dan
weet je te veel en dat kan niet de bedoeling zijn. We leven natuurlijk in een individuele
samenleving.
Waar was ik gebleven, eten, ja, geen eten in deze coupe. Zowel hartige als zoetige, oh
nee, ik eet drop. Bij deze auto-drop komt er te veel lucht tussen mijn lippen tijdens het
kauwen, net als muesli zegt mijn man, ik mag nooit van hem in dezelfde ruimte
ontbijten, maar dat terzijde. Kauwende mensen dat gun je niet niemand, dus ook geen
gespannen mensen, die knarsende tanden. Stress maakt geluid, dat weet iedereen.
Drinken is ook verboden, het draaiende geluid van de dop. Plastic op plastic. Daarnaast
het beetpakken van een half leeg flesje water, alsjeblieft! Dat is te vergelijken met een
kind van anderhalf jaar dat besloten heeft om alles wat zijn moeder doet, na te doen.
(bijvoorbeeld: het gebruik maken van pannen en deksels, maar daar nog niet het nut van
inzien en al die pannen op het glanslaminaat te laten vallen. Eigenlijk zou ik iedereen
met kinderen aanraden, hun huis aan te kleden met matrassen. Alle muren, vloeren en
vensterbanken. En als je dan toch bezig bent, pak dan ook het speelgoed plus
sleutelbossen in met stof. Misschien is dit een idee voor een stiltecoupe?)
Flesjes water die ineens hip geworden zijn, zijn ook niet toegestaan, je weet wel, die
kleurige flesjes die water filteren. Ik had er één, gekregen van mijn man, maar ik heb
hem meteen weggegooid. Waarschijnlijk gebeurt het filteren in stilte, maar het idee van

gefilterd water bezorgt mij opgetrokken en stijve schouders. Je zou dit als stress kunnen
zien, dus eigenlijk mag ik hier niet zitten. Overspannen mensen moeten ergens anders
zitten, of geen plek krijgen in… In wat?
Pakjes drinken in de coupe zijn natuurlijk ook uitgesloten, dus ook geen kinderen, dus
ook geen moeders. Moeders (van alle leeftijden), zuchten. En zuchten is ook verboden.
Bestaat er een pictogram van iemand die zucht?
Moeders, of beter gezegd alle vrouwen die slikken, mogen ook niet mee. Vrouwen met
sieraden, vrouwen die make-up opdoen, vrouwen die verveeld op hun telefoon kijken
waarvan iedere druk op hun touch-screen een trilling maakt. Vrouwen die hun lippen zo
vormen alsof ze op de foto gaan, de zogenaamd duckface.
Dan: mannen met te veel neusharen (die ademen te hard door hun neus), moeten ergens
anders zitten, mannen met een droge huid (dat geluid klinkt bijna als nagels op een
schoolbord) mannen in pak, mannen die ongeduldig met hun vinger op het tafeltje
tikken, mannen met hete dranken, of wacht, drinken is niet toegestaan, ik gooi snel mijn
flat-white in de prullenbak. Vocht vloeit, klotst, de deksel van de prullenbak sluit met
een harde bonk. Dit systeem, die prullenmandjes, daar moet echt nog wat aan gebeuren.
Wanneer de conducteur komt zal ik het hem vertellen.
Die raak ik dus niet aan. Beweging is eigenlijk ook verboden zie ik nu. Maakt kijken
geluid? Wel als ik me omdraai, de stof van mijn jas, mijn haar, mijn oorbellen.
Voorzichtig haal ik ze uit mijn oorlellen. Huid op huid, jeuk, het gebruik van handcrème,
lippenbalsem, lippen aflikken, plukken aan mijn hand, zenuwen. Zenuwen maken ook
geluid, dat weet niet iedereen, of ik in ieder geval niet. Mijn ademhaling wordt
onregelmatig, snel en kort. Het is te horen, ik houd mijn adem in. . . . . . .

