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V posledním pokraÄ•ováním svého putování jsem skonÄ•il dost drastickým záÅ¾itkem z mÄ›steÄ•ka Puyo... A tak jsme se ocitli
mÄ›stÄ› s krásným jménem Riobamba. MÄ› do Riobamby hnala hlavnÄ› má láska k vlakÅ¯m a Å¾eleznicím. Ta mÄ› drÅ¾í uÅ¾
dob, co jsme coby trampové kÅ™iÅ¾ovali "ÄŒeskou Kanadu" po jindÅ™ichohradeckých úzkokolejkách a kdy jsem coby techni
udrÅ¾oval telefony a nádraÅ¾ní rozhlas v brnÄ›nském "Majlonte".

Ekvádor mÄ›l je&scaron;tÄ› pÅ™ed dvanácti lety nejúÅ¾asnÄ›j&scaron;í úzkokolejku na svÄ›tÄ›. Trans-andskou Å¾eleznic
se táhla napÅ™íÄ• celou zemí. PÅ™i&scaron;lo ale El Nino, a s ním mohutné de&scaron;tÄ›, které spláchly jak mosty, tak celé
úseky trati a provoz na slavné Å¾eleznici skonÄ•il. ZÅ¯staly jen kousky trati, kde se udrÅ¾uje provoz pro turisty. Jedním
takovým místem je úsek Riobamba; kaÅˆon Nariz del Diablo (ÄŽáblÅ¯v nos).

Ubytovali jsme se hned vedle nádraÅ¾í a já se vyÅ™ítil koupit lístky. ÄŒekalo mÄ› ale velké zklamání; lístky nejsou a nebu
Vykoupili je pro své klienty na pÅ¯l roku dopÅ™edu majitele cestovních kanceláÅ™í... Se sklopenýma u&scaron;ima jsem se
smutnÄ› vrátil do hotelu, kde se mÄ› Joanne snaÅ¾ila utÄ›&scaron;it tím, aÅ¥ se podívám, jak krásný ten nás nádraÅ¾ní hotel z
10 dolarÅ¯ je. A mÄ›la pravdu. Hotel pÅ™ipomínal spí&scaron; zámek, mÄ›l wifi pÅ™ipojení k internetu a pÅ™íjemný pan rece
anglicky. PrÅ¯vodce Lonely Planet o hotelu dokonce pí&scaron;e, Å¾e by jeho pokoje naplnily hrdostí samotnou Marthu
Stewart.
PÅ™emohl jsem tedy lítost a vyrazili jsme do ulic. Hned vedle nádraÅ¾í byl trh se spoustou jídla, v&scaron;ude
obchody a trhy.
V obchodÄ› s hudebninami jsem koneÄ•nÄ› dostal za pÅ™ijatelnou cenu kovové struny pro svou kytaru. A
nakonec jsme na&scaron;li i nevelký kopec s parkem, odkud byl krásný výhled na celé mÄ›sto a okolní kopce. Obrovská
hora Chimborazo byla bohuÅ¾el jako vÅ¾dy v mracích, ale zato pohled na jednu z místních kouÅ™ících sopek byl nádherný.
parku jsme byli asi hodinu. Bylo tam jen pár lidí, vÄ›t&scaron;inou mileneckých párÅ¯, obÄ•as turista. Jediný, kdo jaksi
nezapadal, byl osamÄ›lý mladík v koÅ¾ené bundÄ›, s jizvou pod okem. Poflakoval se pomalu, s rukama v kapsách z místa na
místo a zdálo se, Å¾e se nudí. Ve chvíli, kdy Joanne sedÄ›la na podstavci jakéhosi památníku a já se od ní trochu vzdálil,
se k nám zaÄ•al náhle rychlým krokem pÅ™ibliÅ¾ovat. VzpomnÄ›l jsem si najednou na v&scaron;echny místní historky o
loupeÅ¾ných pÅ™epadeních a pochopil, co se dÄ›je. VyuÅ¾il jsem nÄ›kolika vteÅ™in, kdy byl mezi námi a tím Ä•lovÄ›kem pom
k Joanne, chytl ji za ruku a vlekl pryÄ•. Joanne brala na&scaron;tÄ›stí v&scaron;echny ty stra&scaron;idelné story váÅ¾nÄ›ji
neÅ¾ já a bleskovÄ› pochopila...

Zatímco bandita obcházel památník zprava, my ho obÄ›hli zleva a ocitli se v blízkosti skupinky turistÅ¯, která právÄ› do
parku pÅ™i&scaron;la. Hoch se se vzteklým výrazem ve tváÅ™i zastavil, prudce se otoÄ•il a sebÄ›hl po schodech dolÅ¯. My se
parku vypaÅ™ili opaÄ•ným smÄ›rem... KdyÅ¾ jsme o v&scaron;em Å™ekli recepÄ•nímu v hotelu tak zváÅ¾nÄ›l a pravil, Å¾e js
&scaron;tÄ›stí. V tom parku uÅ¾ prý do&scaron;lo k velkému poÄ•tu pÅ™epadení. Ten Ä•lovÄ›k se chtÄ›l podle nÄ›ho dostat m
Joanne a vytáhnout pistolí, nebo nasadit Joanne na krk nÅ¯Å¾ a vymáhat peníze.

Tahle pÅ™íhoda nám na zbytek dne znaÄ•nÄ› pokazila náladu. &Scaron;li jsme tedy jen na veÄ•eÅ™i k ÄŒíÅˆanÅ¯m, koupil
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obchÅ¯dku dobrý a levný ecuadorský rum, colu a led. Usedli na terasu na&scaron;eho nádraÅ¾ního hotelu, já potáhl svou
Ä•ínskou kytaru novými strunami a zapÄ›l píseÅˆ od svého oblíbence, zpívajícího brzdaÅ™e Jimmieho Rodgerse: Waiting for a T
(Ä•ekání na vlak)

doufám, Å¾e se vám - stejnÄ› jako nám - moc líbí.... Mikin a Joanne, ze zemÄ› zimy a snÄ›hu
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