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Drive my car

Kafuku jel už mnohokrát autem, které řídila žena. Podle jeho
názoru bylo možné řidičky rozdělit v podstatě na dva typy.
Jedny byly poněkud příliš agresivní, druhé zase poněkud příliš
opatrné. Těch opatrných bylo mnohem víc než těch agresiv-
ních, za což bychom měli být vlastně vděční. Obecně řečeno
řidičky jsou ohleduplnější než řidiči a jsou při jízdě opatrnější.
Ohleduplná a opatrná jízda si pochopitelně nezaslouží, aby-
chom na ni žehrali, jenomže ostatní řidiče občas tenhle styl
řízení dohání k šílenství.

Na druhé straně velká část těch, co spadají do ranku „ag-
resivních řidiček“, je očividně přesvědčená, že právě ony jsou
ty nejšikovnější, často se posmívají těm příliš opatrným a sebe-
vědomě se od nich distancují. Jenže když pak přejíždějí odváž-
ně z pruhu do pruhu, zřejmě jim poněkud uniká, jak řidiči
kolem nich prudce šlapou na brzdy – přinejmenším s povzde-
chem nebo dokonce se slovy, jimiž by se tyhle řidičky zrovna
chlubit nemohly.

Pochopitelně, že existují i takové ženy, které nepatří ani
do jedné z těchto kategorií. Nejsou ani přehnaně agresivní,
ani přehnaně opatrné, prostě ženy, které řídí příšerně normál-
ně. A některé z nich jsou jako řidičky nemálo talentované.

5



Jenomže Kafuku obvykle pociťoval jakýsi náznak nervozity
i v jejich případě. Nevěděl, jak by ho konkrétně popsal, ale
když vedle nich seděl na místě pasažéra, ve vzduchu cítil jakési
napětí, které mu nedovolilo, aby se uvolnil. Buďto mu nepří-
jemně vyschlo v hrdle, nebo začal plácat nesmysly jen proto,
aby vyplnil ticho.

Samozřejmě i mezi muži jsou řidiči šikovní nebo naopak
špatní. Jenomže z nich tahle nervozita není ve většině případů
cítit při řízení. Ne, že by byli všichni v pohodě. Ve skutečnosti
jsou nejspíš taky nervózní. Jenomže oni, jak se zdá, dokážou
nějakým způsobem – nejspíš neuvědoměle – nervozitu kon-
centrovat jen na sebe. Jsou schopni věnovat pozornost řízení
a zároveň vést vcelku běžnou konverzaci. Tamhle je jedno,
tady je druhé. Proč jsou mezi řidiči takové rozdíly, Kafuku ale
netušil.

Nedumal nad rozdíly mezi muži a ženami dennodenně
a nějaké odlišnosti ve schopnostech mužů a žen vskutku skoro
nevnímal. Ve svém profesním životě se setkával stejně tolik se
ženami jako s muži, a dokonce si připadal klidnější, když byl
pracovně ve styku se ženami. Ženy mají větší cit pro detaily,
dokážou jít víc do hloubky a jsou schopné pozorněji naslou-
chat druhým. Ovšem když Kafuku nastupoval do auta, které
řídila žena, ten fakt, že vedle něj ovládá volant řidička, vnímal
ostře. Nicméně o těchto názorech se nikdy s nikým nebavil.
Měl totiž za to, že probírat podobné téma nahlas před lidmi je
nepatřičné.

V důsledku toho se Kafuku nedokázal zatvářit bůhvíjak po-
těšeně, když sháněl profesionálního řidiče a jeho známý Óba,
majitel opravny aut, mu doporučil mladou ženu. Óba jeho

6



výraz zaregistroval, rozesmál se a poznamenal: „Já ti rozu-
mím. Počkej ale, Kafuku, tahle holka je vážně schopná řidička.
Za tu já bych dal ruku do ohně. Nechtěl bys to s ní alespoň
jednou vyzkoušet?“

„No tak dobře. Když to říkáš ty…“ odvětil Kafuku.
Řidiče potřeboval co nejdřív a Óba byl chlap, kterému se

dalo věřit. Už to bylo pomalu patnáct let, co se znali. Óba měl
vlasy tuhé jako dráty, vypadal jako skřítek a co se aut týče,
v těch se nikdy ani v nejmenším nezmýlil.

„Pro jistotu se chci ještě podívat na rovnoběžnost os, a jestli
s ní nebude žádný problém, můžu ti pozítří ve dvě předat ho-
tové auto. Zařídím, aby sem v tu dobu přišla, a ty se s ní můžeš
na zkoušku povozit tadyhle po okolí, co ty na to? Když ti nebu-
de vyhovovat, klidně mi to řekni. Přede mnou si brát servítky
nemusíš.“

„Kolik jí tak je?“
„Řek bych, že něco kolem pětadvaceti. Neptal jsem se jí,“

odpověděl Óba a nepatrně se zamračil. „Ale jak jsem říkal,
s řízením nemá nejmenší problémy, jenom…“

„Jenom co?“
„Jenom, jak bych to řekl, má v sobě něco kapánek podivín-

ského.“
„A co jako?“
„Je taková odměřená, moc toho nenamluví a kouří jednu

za druhou,“ řekl Óba. „Uvidíš sám, jestli se s ní setkáš. Není to
žádná uchichotaná kočička. Tahle se ani nepousměje. Snad je
i trošku hromotlucká.“

„Tak to mi nevadí. Kdyby byla příliš hezká, moc by mě to
neuklidňovalo, a aby se o mně rozšířily nějaké klepy, o to taky
nemám zájem.“
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„V tom případě je to člověk, kterého hledáš!“
„Každopádně teda ale tvrdíš, že se na ni můžu naprosto

spolehnout, co se řízení týče?“
„Na to můžeš vzít jed. A to neříkám, že řídí dobře jen na

ženskou, ona je prostě dobrá.“
„Co dělá?“
„To úplně přesně nevím. Ale sedává například v pokladně

ve večerce, někdy dělá rozvážky do domu a tak. Vypadá to, že
žije z ruky do huby, samé krátkodobé brigády. Všechno je to
práce, kterou může v případě, že jí někdo nabídne lepší pod-
mínky, ihned nechat. Mně ji doporučil jeden známý, ale ani já
na tom nejsem tak dobře, abych si mohl dovolit vzít nastálo
dalšího zaměstnance. Občas, když je potřeba, jí zavolám. Je to
vážně spořádaná bytost. A alkoholu se ani nedotkne.“

Jak zaznělo slovo alkohol, Kafukův výraz potemněl. Jeho
pravá ruka se automaticky natáhla ke rtům.

„Dobrá, takže se všichni uvidíme pozítří ve dvě,“ uzavřel.
Obhroublá, nemluvná, žádná uchichotaná kočička, to nezní
tak špatně.

Dva dny na to, ve dvě odpoledne, byl Kafukův žlutý kabrio-
let Saab 900 hotový. Óba opravil vepředu na pravé straně
promáčklý nárazník. Udělal to tak, že vypadal jako nový, na
karoserii po přelakování ani stopa. Zkontroloval i motor, seří-
dil převodovku, vyměnil brzdové destičky a lišty na stěračích.
Auto umyl, navoskoval a naleštil kola. Práci, kterou Óba od-
vedl, nebylo jako obvykle co vytknout. Toho saaba má Kafuku
už dvanáct let, najel na něm přes sto tisíc kilometrů. Plátěná
střecha už byla trochu omšelá a Kafuku musel dávat při silném
dešti pozor, aby do ní dírami nezatékalo. Ale nové auto si hned
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kupovat nehodlal. Jeho starý saab ho zatím nijak zvlášť nezlo-
bil a navíc k němu měl osobní vztah. Rád v něm jezdil s otevře-
nou střechou, jak v létě, tak i v zimě. V zimě si na to oblékal
teplý kabát a kolem krku si omotal šálu, v létě si nasadil klo-
bouk a sluneční brýle. S potěšením přehazoval rychlosti, a když
čekal na zelenou, relaxoval s pohledem do nebe. Pozoroval
plynoucí oblaka nebo ptáky vyrovnané na elektrických drá-
tech. Byla to součást jeho životního stylu, kterého by se za nic
nevzdal. Svého saaba kontroloval jako žokej vlastního koně
před dostihy, rád ho pomaličku obcházel a prozkoumával na
něm každý detail.

Jeho žena byla ještě naživu, když si tohle auto pořídil. Ona
vybrala žlutou barvu. Prvních pár let se v něm spolu něco na-
jezdili! Manželka neřídila, sedět za volantem byla vždycky Ka-
fukuova role. Kolikrát tak spolu byli na výletě. Jezdili do Izu,
do Hakone nebo Nasu. Jenomže manželka s ním pak jezdit
přestala, a tak se skoro deset let vozil v autě sám. Kafuku měl
několik známostí, když zemřela, ale z nějakého důvodu se ani
jednou nenaskytla příležitost, aby se některá z těch žen posa-
dila do sedadla pro pasažéry. Občas jel někam dál, ale jen když
to vyžadovala práce, jinak výlety mimo město už po manželčině
smrti nikdy nepodnikal.

„Pochopitelně že je na něm čím dál tím víc dílů, které volají
po výměně, ale pořád je to ještě slušný vůz,“ řekl Óba a jemně
při tom přejížděl dlaní palubní desku, jako by hladil velkého
psa za krkem. „Spolehlivé autíčko… Švédská auta z téhle doby
jsou vážně solidně stavěná. Musí se u nich pohlídat elektrika,
ale ten jejich základní mechanismus je naprosto bezproblémo-
vý. A na tomhle je navíc znát pečlivá údržba.“
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Dívka přišla, zrovna když Óba Kafukuovi vysvětloval, co
znamenají jednotlivé položky na účtu, a Kafuku podepisoval
papíry. Od oka byla tak sto pětašedesát centimetrů vysoká, ne
zrovna tlustá, ale měla široká ramena a vůbec robustní figuru.
Vpravo na krku měla oválný nachový flek zvící větší olivy, ale
zjevně ji nijak nevzrušoval, protože ho nechávala s klidem všem
na očích. Černé vlasy měla svázané dozadu, aby jí nepřekážely.
V žádném případě se o ní nedalo říct, že je hezká, to měl Óba
pravdu, a tvářila se nesmírně odměřeně. Na tvářích bylo vidět
tu a tam pár stop po akné. Její velké oči s jasnými zorničkami
obsahovaly něco jako nádech nedůvěřivosti. Veliké uši jí trčely
z hlavy úplně jako rádiové přijímače v nějaké pustině. Na kvě-
ten byla dost teple oblečená, v pánském kabátku se vzorem
rybí kosti, hnědých bavlněných kalhotách, na nohou černé con-
versky. Pod kabátem bílé tričko s dlouhými rukávy. Měla po-
měrně velká prsa.

Óba představil Kafukua a pak dívku. Jmenovala se Watari.
Misaki Watari.

„Misaki se píše hiraganou. Připravím pro vás životopis,
jestli ho potřebujete,“ řekla tónem, který zněl poměrně bo-
jovně.

Kafuku zavrtěl hlavou. „Zatím žádný životopis nepotřebu-
ju. Řídit s manuální převodovkou umíte, ne?“

„Manuální řazení mám ráda,“ odpověděla chladně. Jako
bych se zeptal zarytého vegetariána, jestli jí hlávkový salát.

„Je to staré auto, takže nemá ani navigaci.“
„Tu nepotřebuju. Nějaký čas jsem dělala rozvážky do domu.

Mám mapu města v hlavě.“
„Tak co abyste mě na zkoušku chvíli povozila po okolí?

Stáhneme si střechu, když je tak hezky.“
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„Kam pojedeme?“
Kafuku se na chvíli zamyslel. Nedaleko odsud je Šinohaši.
„Na křižovatce u chrámu Tengendži zahneme doprava a za-

jedeme do podzemního parkoviště obchodu Meidži. Tam se
chvilku zdržím na nákupech, potom vyjedeme na kopec smě-
rem k parku Arisugawa, projedeme kolem francouzského vel-
vyslanectví do ulice Meidži a odtamtud zpátky sem.“

„Dobře,“ řekla Misaki. Trasu si nijak neověřovala. Vzala si od
Óby klíčky a rychlými pohyby nastavila sedadlo a zrcátko. O tom,
kde je jaký spínač, měla evidentně dokonalý přehled. Sešlápla
spojku a vyzkoušela si řadicí páku. Z náprsní kapsy u kabátu
vytáhla sluneční brýle Ray-Ban a nasadila si je. Pak se obrátila
na Kafukua a lehce kývla na znamení, že je připravená.

„Kazeťák,“ řekla jakoby sama pro sebe, když uviděla audio
systém.

„Mám kazety rád,“ řekl Kafuku. „Dají se líp ovládat než cé-
déčka. Učím se u toho svoje repliky.“

„Už roky jsem žádný neviděla.“
„Když jsem začínal řídit, měli jsme osmistopý přehrávač,“

řekl Kafuku.
Misaki na to nereagovala, ale z jejího výrazu bylo zjevné,

že nemá tušení, co osmistopý přehrávač je.
Řidička byla vynikající, přesně jak sliboval Óba. Ovládala

auto hladce, ani jednou s ním prudce netrhla. Na silnicích byly
zácpy a kromě toho museli zastavovat každou chvíli na svět-
lech, ale ona si dávala pozor, aby udržovala otáčky motoru
pravidelné. Kafuku to poznal to podle toho, kam jí směřoval
pohled. A když zavřel oči, vůbec necítil, kdy přehazuje rych-
lost. Jenom zvuk motoru se změnil, když zařadila jinou rych-
lost, jinak by to nepoznal. Taky plyn a brzdu sešlapovala velmi
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soustředěně a jemně. Nejlepší na tom všem ale bylo, že vydr-
žela být po celou dobu jízdy od začátku do konce klidná.
Bezmála to vypadalo, že dokáže být klidnější za volantem, než
když neřídí. Drsný výraz z ní opadl a pohled měla měkčí. Je-
nom toho pořád moc nenamluvila. Pokud se jí Kafuku na nic
nezeptal, neotevřela pusu.

To mu ale nijak nevadilo. Na prázdné řeči moc nebyl ani on.
Proti smysluplné konverzaci s blízkými přáteli nic neměl, jinak
však dával přednost mlčení. Zabořený do sedadla netečně pozo-
roval město ubíhající za oknem. Dosud byl zvyklý sedávat vždyc-
ky jen za volantem, a tak viděl okolní scenérii v novém světle.

Kafuku nechal Misako několikrát paralelně zaparkovat na
velmi frekventované třídě Gaienniši a ona to pokaždé bezpeč-
ně a precizně zvládla. Byla pohotová. Měla vynikající reflexy.
Při dlouhém čekání na zelenou kouřila (její oblíbenou značkou
bylo zřejmě Marlboro), ale jakmile se rozsvítila zelená, blesku-
rychle cigaretu típla. Během řízení nekouřila. Na nedopalku
nezůstal žádný otisk rtěnky, ani nehty neměla nalakované. Ne-
vypadala, že by se líčila.

„Chtěl bych se zeptat na pár věcí,“ řekl Kafuku, když dojeli
k parku Arisugawa.

„Ptejte se,“ odvětila Misaki Watari.
„Kde jste se naučila řídit?“
„Vyrostla jsem v horách na Hokkaidó. Řídím od patnácti.

Tam se bez auta nedá existovat. Město je v údolí, slunce tam
moc nesvítí a silnice jsou namrzlé bezmála půl roku. Tam vás
to donutí dobře řídit, i kdybyste nechtěl.“

„V horách se ale parkovat v řadě za sebou nedá, ne?“
Na tohle mu neodpověděla. Byla to hloupá otázka, na kte-

rou není potřeba odpovídat.
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„Řekl vám pan Óba, proč potřebuji urgentně řidiče?“
Misaki hleděla rovně před sebe. „Jste herec a v současnosti

máte šestkrát týdně představení,“ odpověděla monotónním
hlasem. „Do divadla dojíždíte autem a normálně řídíte sám.
Nerad jezdíte metrem i taxíkem, protože si tam nemůžete
procvičovat dialogy. Nedávno se vám ale stala drobná nehoda
a sebrali vám řidičák. Zaprvé jste v sobě měl trochu alkoholu
a zadruhé vám našli problém se zrakem.“

Kafuku přikývl. Její vysvětlení znělo, jako by mu nějaký
známý vyprávěl svůj sen.

„Byl jsem na prohlídce u oftalmologa jmenovaného policií
a ten mi našel příznaky zeleného zákalu. Prý mám v zorném
poli slepé skvrny. V pravém koutku. Já sám jsem si toho do té
doby vůbec nevšiml.“

Kafukuovi se nějak podařilo vyžehlit řízení pod vlivem alko-
holu, ostatně měl ho v sobě opravdu jen kapku. Ani do mas-
médií informace neunikly. Ale problémy se zrakem jeho agen-
tura mlčky pominout nemohla. Kdyby se na ty slepé skvrny
nepřišlo, mohl by kvůli tomu při řízení přehlédnout auto při-
jíždějící zprava. Řekli mu, že nesmí za žádných okolností řídit,
dokud se dalším vyšetřením neprokáže, že se jeho zrak zlepšil.

„Pane Kafuku. Můžu vás oslovovat pane Kafuku? Je to vaše
pravé jméno?“ zeptala se Misaki.

„Ano, je pravé,“ odpověděl Kafuku. „Moje jméno – rodinné
štěstí – naznačuje, že by mohlo nosit štěstí, ve skutečnosti to
ale nevypadá, že by z něj plynuly bůhvíjaké výhody. Ani jeden
z mých příbuzných se nemůže považovat za boháče.“

Nastalo krátké ticho. Kafuku později Misaki sdělil částku,
kterou by mohla měsíčně dostávat, kdyby mu dělala řidičku.
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