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 הבה נגילה - מהונג קונג למנילה
 אבל בגלל מפולת השארנו אותה בצד -רצינו להגיע לשדות האורז בבטאד

 וטיפות גשם עלינו באו - במקום זה נסענו להפאו 
  ובברכתו את שדות האורז חצינו - את פסלו של אל האורז בולו ראינו 

  והשאר עמדו מנגד וצילמו -הבלוט חלק מהאנשים טעמו  את ביצת 
  ובעקבותיה למוזיאון בבונטוק הגענו - על תרבות שבט האיפגאו שמענו 

  שם על ציידי הראשים למדנו
  ואת הסחורות שם משמשנו - את השוק בסגאדה חרשנו 

  על פני הארונות התלויים ביעף חלפנו
  ולעומק מערת הקבורה ירדנו

  האמיצים בחבורה במערת הנטיפים סמגויאנג החליקו
  העפילו במגדל קיליפטאן ושאר הנמושות לתצפית 

  או בבית הקפה הסמוך המתינו
  כל החבורה לשלושה ג'יפני נחלקת

  ובעצומה של סערת גשמים לבנאווי חוזרת
  המטרה הבאה היא עיר החטאים אנג'לס

  אליה עם ערב היגענו
  מיטות גבוהות העפלנו ובמלון הזונות "אמריקה" על 

  ולאור מנורת תיקרה אדומה נרדמנו.
  השחר את עיר החטאים עזבנולפני עלות 

  ולהר הגעש פינטובו נסענו
  בתור לבדיקת לחץ דם המתנו

  ולדרך על ג'יפים יצאנו
  בדרך לפסגה מכשולי מים צלחנו

  ועל שקי חול במעברים הלכנו
  ואת האגם שבלוע בהרבה תמונות הנצחנו.

  לעת ערב למנילה הבירה חזרנו
  ושבענו. -זללנו ככל יכולתנו  101ובבופט 

  המחרת לבית הקברות האמריקאי הגענו בבקר
  ואת אלפי הצלבים ומאה וששים מגיני דוד

  הנצחנו. - על קברי החללים היהודים 
  משם את פעמינו לפארק ריזאל שמנו

   לאישיותו המגוונת התוועדנו - ובמוזיאון לזכרו בעיר העתיקה 
  המעיק בצהרי היום אל כנסית אוגוסטין צעדנו בחום 

  השבענו. -ואת רעבוננו בקאסה מנילה 
  לצ'ופר קטן זכינו

  עלינו. -ובמדרגות הבית לביקור במוזיאון בקומה העליונה 
  לסיומו של יום לבית הכנסת הגענו

  למדנו. - ומפי הרב אליהו עזריה על קהילתו, חייה ובעיותיה 
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  לעת ערב במסעדת "ויקינגס" את רעבוננו שברנו
  מלאנו. -ואת בטננו "ככל יכולתך" 

  בקר חדש על מנילה עולה
  והיום הר הגעש טאאל בקנה

    האוטובוס לאיזור בטנגס מתקדם
  ובדרך כפר לפייסטה מתכונן

  וביעף לאגם ממשיכים. - מצלמים את השערים והקישוטים 
  ארבעה ארבעה על הסירות עולים

   ואת אגם טאאל בשייט חוצים.
  בם מטפסיםהסוסים "העייפים" לקליינטים מחכים ורובנו על ג

  במעלה ההר הסוסים והמובילים מתנשפים
  מגיעים. -ובסופו של דבר ללוע המקסים 

  אחרי כשעה עולים שוב על הסוסים ובמורד השביל רוכבים
    מרגישים. -עד היום רובנו בישבן  -ואת תוצאות הישיבה 

  האלו ורצינו עוד- במלון טאאל ויסטה אכלנו טוב מאוד שתינו האלו
  ל מסתיימת בתצפית מדהימה מהמלון בעיירה טטגאטאיהפרידה מהר טאא

  היום האחרון באי לוזון מוקדש לביקור במפל פגסנחאן
  כיאה לעולם שלישי, בראש המחנה על קטנוע חבוש קסדה

  רוכב שוטר וירטואוז המכוון את התנועה 
  במופע לולייני על הכביש המוביל ללגונה, הוא מפזז כמו בלרינה,

  הוא מסלק בתנועות גופו, - את כל המכוניות המפריעות לו בדרכו 
  עם צמד שייטים חשופי רגליים -לסירות במזח יורדים שנים שניים 

  ובשיירה בטור עורפי נגררת  -סירה לסירה נצמדת 
  ובינות לסלעים מדלגת - ואחרי כקילומטר כל סירה לנפשה נפרדת 

  למפל מגיעים האמיצים, על הרפסודה עולים
  ובמקלחת חזקה מתחת למפל את גופם רוחצים

  לארוחת הצהרים כולם חוזרים - שמחים ועליזים 
  וכולם למנילה חוזרים בביטחה. -מסע הכומתה מסתיים בהצלחה 

  בתקווה שנספיק לראות את הכל - ביומיים הבאים מבלים באי בוהול 
  ואותנו ישר לאנדרטת הדמים מוליך -את פנינו מקבל פאדרה המדריך 

  הדברים הטובים היו הצילומים - כנסיית בקליון הבנויה מאלמוגים ב
  וממופע הקוקסינל התעייפנו -בחוות הנחשים את הפיתון ליטפנו 

    ואת הארוחה המפוקפקת - משם לנהר לובוק מיהרנו 
  בשייט במסעדת הסירה בקושי גמרנו

  על הקופיף תרשיר הישן על העץ לא ויתרנו
  בחוות הפרפרים העלובה עברנו
  ועל גבעת השוקולד רטובים טיפסנו - בגשם שוטף לאיזור כרמן הגענו 

  ומאוכזבים במלון באי פנגלאו נחתנו
  ולמופע דולפינים יפה נחשפים. - בשבת בבוקר לאי השכן פמילקאן מפליגים 

  חלק משנרקלים וחלק מסתלבטים -  את יתרת הבוקר באי מבלים 
  ובסך הכל כולם נהנים

  על עלה בננה כצלחת מסיימים -דגים את הביקור באי בארוחת 
  ובחזרה לפנגלאו מפליגים - מרוצים ושבעים על הסירה עולים 
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  הסירה זרקה עוגן רחוק מהיבשת -תקלה קלה את השמחה משבשת 
  וכמו "אנו באנו ארצה" על החוף עולים -טבולים עד החלציים במים משכשכים 

' וחלק לגבעת חלק למערה, חלק למסאז - אחר הצהרים הקבוצה מתפצלת 
  השוקולד חוזרת

  בבוקר הבא השכמה מוקדמת
  ביבשה, בים ובאוויר   -ביום הזה יש הספק אדיר 

  מפורטו פרינצסה ישר למלון שרידאן - מטגבילראן לסבו ומשם לפאלאוואן 
  ונגני תזמורת את פנינו מקבלים לאור פנסים. -לארוחת הערב לחוף הים יורדים 

  לחוויה הפיליפינית המיוחדת את היום האחרון הקדשנו
  ממלון שרידאן לאורך החוף פסענו,לסירות נכנסנו

  קרקעי היפה שייטנו -ובנהר התת 
  למנילה בטיסה חזרנו

  מהרנו -  ולארוחת ערב חגיגית במסעדת ברברה בעיר העתיקה 
  סביב שולחנות האוכל התיישבנו , ובמופע פולקלור את הערב סגרנו.

  
  בסוף כל זאתו

  אני רוצה להודות לך יוסי בשמי,בשם ראובן ובשם כל הקבוצה
  בזכותך. -על השבועיים היפים , שזכינו להם בפיליפינים 

  אתה איש נעים הליכות, הצלחת להוביל את הטיול הניסיוני
  בכבוד, למרות התקלות הבלתי צפויות, - והזקוק למקצה שיפורים 

  ודמת עם הפיליפינים,וזאת הודות להיכרותך האישית הק
      נחמה וראובן גרינברג 
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