Ostrovy ohnivého kruhu
Filipíny samé sopky a já na ně hopky hopky.
Všude kolem samá pakáž, chtěla by mi dávat masáž.
Holky tu i za pětku přidávají kompletku.
A koupání v Pacifiku, žádný žralok, to mám kliku!
Musím se furt potápět, vylovil jsem škeblí pět.
Na houby jsem si bral svetr, pozdravuji celý KLETR.
Slunce sálá, hrozné vedro, zdraví Hála, zvaný PEDRO.

Je konec listopadu 2007. Z Ruzyně s maličkou zajížďkou přes Londýn a s přestupem v Hong Kongu přistáváme v Manile.
Cesta probíhala výtečně, po sedmi pohárech výborného argentinského červeného spokojeně předu. Hodinky si posunujem o
7 hodin.Ubytování v hotelu El Rico, spím se Zdenkem, 76 let. Ráno balíme, bágly dáme do nefunkčního výtahu, protože
ještě nevíme, že zde budeme trávit ještě jednu noc. Náš mladý nezkušený průvodce Marcel vše řeší za pochodu až na
poslední chvíli. Prohlídka starého opevněného města INTRAMUROS. Přesunujeme se starými džípy, které jsou tu z II.
světové války. Pevnost Santiago, hrdina Rizal, bojovník za svobodu a popraven Španěly. Katedrála sv. Augustina šestkrát
znovu postavená. Dvakrát vyhořela, dvakrát zničena zemětřesením, vybombardovaná za války. Právě tu probíhá první
přijímání asi 200 dětí. Fotíme a fotíme. Muzeum, v kostele Quiapo je svatba, všichni krásně ustrojeni. V čínské čtvrti
obědváme jak jinak rýži, rybu a pivo. Za dva dny už bolí nohy jak šlapem dlažbu. Přesun taxíkem a metrem do ANGELES.
Na pokoji jeden ručník pro dvě osoby, přikrývka žádná ? Naštěstí mám deku z letadla, spacák jsem nechal doma. Bágl na
celý pobyt měl jen 3,5 kg. Městečka PAMPANGO a BACOLOR jsou zalitá bahnem. Nedaleká sopka PINATUBO 1780 m,
v r. 1991 vybuchla a spousta bahna se po čtyři roky po vydatných deštích hnula a zatopila vše, co stálo v cestě. Obyvatelé
museli obydlí opustit a vystavit si na nánosech nové. V kostele je 4 m bahna, na něm podlaha, takže kostel je o 4 m nižší.
Jemný písek všude okolo se těží na stavby. Najímáme tři malé terénní vozy pro celkem 15 osob a jedeme přes potoky
bizarním kaňonem a lávovými poli. Cestou jeden teréňák uvízl v korytu potoka. Dvě hodiny stoupáme pěšky na vrchol sopky.
Nádherná příroda, kalderové jezero, příjemná koupel. Pár let po výbuchu a vegetace bují tak rychle, že po erupci ani
stopa. Jarek cestou zpět padá do potoka, utopí kameru a druhý den mu ukradnou foťák. Smolař. Spíme v hodinovém
hotelu, sedíme na terase, popíjíme a tiše i hlasitě závidíme mladým dvojicím, jichž se tu za noc vystřídalo neurekom.
Přesunujeme se do přírodní rezervace 100 filipínských ostrovů v Lingajském zálivu. Koupel v moři, procházka uličkou
chudých. Utrácíme za mušle, trička, černé perly. Lodí plujeme na ostrovy. Šnorchlujeme a pozorujeme korály a zévy,
obrovské škeble, že z nich jde strach. Mají až 500 kg a dokážou sevřít ruku potápěče a utopit jej. Jedna menší, asi 20 cm
a pár plochých, lesklých lastur i korálů mi obohatí sbírku. Jsem s výletem nadmíru spokojený. Taxi motorsajdou jedeme do
města, pak autobusem do BAGUIA. Exkurze do starých dolů na zlato, stříbro, měď a chrom. Fasujeme přilby a gumáky a
fáráme. Ukázka těžby, zpracování, rýžování. Horníci si při výstupní kontrole musí zout gumáky a vytřepat. Co kdyby měli
pod patou hroudu zlata. Nás však nikdo nekontroloval a tak jsem pronesl vzorek zlata, který jsem si zakoupil v muzeu za
100 Peso.
V kiosku si dáváme nudle s vejci. Chceme volské oko, ale kuchařce musíme držet ruku, pořád by míchala. Nechtěla věřit
svým očím, kroutila hlavou, smažené vejce ještě neviděla. Jdeme do kostela na mši a obchodníku nakoupit. Ráno na tržnici
ananas a mandarinky. Čeká nás 7 hod. přesun přes centrální Kordillery po horské silnici Zig Zag Road 2100 m vysoko
s mnoha serpentinami a s mnoha místy, rozbitými sesuvy, nádherné výhledy, rýžová políčka, hory. Pěkný hotel v SAGADĚ.
Spím s Jirkou, živočišné uhlí zapíjíme slivovicí a rumokolou. Džípem jedeme na vyhlídku, pak hodinu klesáme po kluzkých
schodech přes vesnici. Kolem políčka, zlatý důl, vodopád 50 m vysoký, koupel. Děti těží a nosí 15 kg zlatonosného písku
domů. Zpět do schodů fučíme, litujeme ty děcka. Odpoledne k velké jeskyni, údolí ozvěn, visící rakve. Další jeskyně
s výzdobou „ královské záclony „ Bosky brodíme, slaňujeme až na dno, kde je bazén. Zpět s petrolejovými lampami a
průvodci a trochou adrenalinu, úžasné ! Přesun do BANAUE. Výlet po nekonečných 2000 let starých rýžových polích – 8.
div světa. Terasy v horské oblasti, výhledy, vodopády, domorodé vesnice kmene IFAGO. Čtyři babky v krojích pózují při
focení. Na tržnici kupuji dřevěné masky. Flákota masa s rýží jen 40 Peso, tj. 20 Kč. další den lezeme hore dole po

rýžových polích v dešti. Jdu v trenkách nad hlavou lopuch. Přesun džípem 2 hod., busem 7 hod. do Manily. Zaplá
klimatizace, dáváme si bundy i deky a hudba na plné pecky. Upozorňujeme řidiče, ať to ztlumí, ale on se kření a přidává.
Trháme drátky od repráku a máme klid. V metru i obchodním domě vždy přísná kontrola báglu i příručních zavazadel –
prevence před teroristy. Dáváme si B-B-Q s rýží, pivem. Na ulici hoši prodávají zaručeně pravé stříbrné mince, hodinky,
viagru. Krásné holky nabízí masáže se vším všudy. Na věku ani síle nezáleží. Dovedou dělat zázraky. Mnoho šedivých dědků
si je odvádí. Z LUCENA lodí na ostrov MARINDUQUE, bungalovy u moře. Odpočinek, koupel, šnorchl. Děckám ukazuji
kouzlo s utržením prstu a obrácením víčka. Říkají mi Mr. Bean a nanosí mi hrsti škebliček. Ze žraločí čelisti vydoluji 2
zuby ostré jak žiletka. Výlet lodí na ostrůvky Kašpar, Melichar a Baltazar. Pohoda bez turistů, písečné pláže plné mrtvých
korálů, mušle okolo cest i chalup. Dvě školy zvlášť pro 25 chudších a 15 bohatších dětí. Na dně modré hvězdice, had
korálovec, modrofialové neonky. Nádhera. Večerní procházka, místní mladí se baví hraním kulečníku a šachů. Hraji se
Samem 1 ku 1. Je zde hodně šachistů s dobrou úrovní. Džípem na BUENOVISTU, sajdkáru do SIGI. Výstup na sopku Mt.
MAILING. Džunglí, bujná vegetace, kapradí, mechy, bambusy, banány, liány, dole kokosy, cesta sotva znatelná, strmá,
klouže to, bloudíme. Najímáme si průvodkyni a ta jen ve šlapkách nás neomylně vede k vrcholu. Poslední kilometr jde jen
bosky. Nahoře žádný výhled, prales jako u Pána prstenů, krásné bromelie. Cesta zpět horor, několikrát padám na zadek i
předek. Nadávám a vyjmenovávám snad celou anatomii. Vašek jde za mnou a konstatuje, že takového sprosťáka dlouho
neslyšel. nohy mám doškrábané a popálené od plevele horší jak kopřiva a navíc plno pijavic. Další den jen koupel, slunění,
balení škeblí a korálů.Jirka kupuje kokosový ořech za 10 Peso. Domorodec vyšplhá 15 m a jeden shodí. Ale je shnilý. Leze
tedy znovu. Je výborný, ale za 5 Kč vylézt dvakrát tak vysoko ? Všude suší kopru, olejodárnou surovinu a zdroj kokosové
moučky. Rybáři zase suší na slunci tisíce rybiček. Přesun džípem a lodí do PASANJANU. Na kanoích proti proudu kaňonem
řeky do obří soutěsky pod vodopády MAGDAPIO. Pralesní vegetace, vorem pod vodopád. Ohro ! Džípem jek sardinky do
LOS BAŇOS, jeden a půl hod. nohy ztrnulé. Termál, teplá voda, koupel, úleva. Skrze klimatizaci v noci na pokoji kašlu.
Výlet na ostrov VOLCANO v kalderovém jezeře TALL lodí pro 6 osob. Pěkné vlny, pěšky na kráter, v něm další jezero a
v něm ostrůvek a v něm kaluž a v ní … Maňáci se ty dva km vezou na konících, ale zaplatí tisíc Peso. Voda teplá, fumaroly,
čmoudí síra. Zpět do Manily, obchod, kuře na medu, koření, pohledy, vlaječku velmi podobnou té naší. Tranzit na letiště a
sbohem Filipíny. Po 20 dnech veder až ke 40 doma teplotní šok, Ruzyně – 6° Celsia. Vždyť za týden jsou vánoce. PEDRO

