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s přílivem a odlivem, s vlnami a nekonečným
horizontem, to druhé je klidné, mělké a slané o mnoho víc než to první. I když nenadnáší jako moře Mrtvé, přesto když z něj člověk
vyleze, cítí se jako slaneček. Oproti svému
„většímu bratrovi“ je teplejší a výrazně mělčí, a tak si tu hlavně děti mohu hrát i sto metrů od břehu, aniž by jim hrozilo nebezpečí,
že by se pro přílišnou hloubku utopily.
Senioři tu mohou ležet hodiny a hodiny
ve vodě, která léčí všechny kloubní neduhy
bez toho, aby je nějaká vlna spláchla.

Tenkozubci napoví
Jenže já bych ráda vyzkoušela hlavně ono
slavné bahno z Murcie. Za ním musím lodí
z přístavu ležícího skoro na konci La Mangy.
Menší lodě tu odplouvají pětkrát za den ze
sportovního přístavu Tomas Maestre a přesun na druhý břeh do Santiaga La Ribera
trvá třicet pět minut.
Je to zvláštní plavba. Sice po moři, ale
to je ve skutečnosti obrovskou uzavřenou
lagunou s několika ostrůvky. Nad hlavou mi
létají ptáci, kteří na první pohled vypadají
jako rackové – jako bych jela na širém moři.  
Ale kdepak. Jsou to tenkozubci, ptáci s dlouhýma nohama a s tenkým vzhůru zahnutým
zobákem. Vrch těla je kontrastně černobílý,
zvláště to vyniká za letu. Mají rádi bahnité
břehy, a proto jsou právě tady, u Mar Menor.
Na druhé straně laguny leží dvě velká letní střediska Lo Pagán a Santiago la Rivera.
A právě v prvním jmenovaném městečku,
hned vedle úžasných solisek, kde se lesknou
obrovské hory soli jak ledovce na Aljašce, se
nachází bahenní lázně.

Sůl a teplo v „lázních“
Ony to vlastně žádné lázně nejsou. Okázalé budovy s vanami a sprchami zde nečekejte. Najdete tu jen dřevěné platformy
na kůlech, zapuštěné do vody na březích
uzavřené přírodní nádrže s mořskou vodou.
V ní se vlivem blízkých solisek a oddělení
od Středozemního moře usazovalo bahno.
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Jak to tak bývá, někdo chytrý (anebo
možná nějaký nešťastník hledající vyléčení
svých neduhů) zkusil, co s ním bahno usazené na dně udělá. A stal se zázrak! Teplo,
vysoká salinita a bahno udělaly své. Klouby
se vylepšily a kožní problémy zmizely. A tak
sem od 19. století jezdí lidé hledající pomoc.
Nejdřív to byli jen ti bohatí, co se v malé
kabince na konci dřevěného můstku bez pomoci služebnictva převlékali do dobových
plavek. Pak přišel rozmach cestovního ruchu a už to nebyly desítky, ale stovky lázeňských hostů.

Minimálně devětkrát
Nic se však od dob prvopočátku nezměnilo. Stále je to velmi primitivní. V tom
však spočívá léčebné kouzlo. Člověk vleze
do nádrže velké jako naše jihočeské rybníky a namaže se bahnem. Pak vyleze, korzuje po dlouhé promenádě a čeká, až na něm
bahno uschne. Po hodince ze sebe bahno
smyje – ale pozor – zase ve stejné přírodní nádrži.
I když je Středozemní moře na dosah,
bahno se do něj nosit nesmí. Kdo se nechce
mazat bahnem ze dna nádrže, může se
po dobu, kterou vydrží, „rochnit“ ve slané
nádrži. Podle tradice je třeba si bahenní pomazání za pobyt udělat nejméně devětkrát.
Počet bahenních koupelí musí být totiž vždy
liché číslo.
Jinak je to pohled jak od malíře impresionisty. Na vodní hladině, na které tančí sluneční paprsky, „plavou“ velké slamáky kryjící hlavy koupajících se lidiček. A co teprve
ten úžasný protirasistický kontext. K nádrži
přijdou všichni bílí a po promenádě dlouhé
tři kilometry pak najednou chodí spousta
černochů nebo exotů, kteří vypadají jak potetovaní, a čekají, až uschnou. Kdyby neměli
plavky, vypadalo by to jako sraz nějakého
kmene z Afriky. Takže vzhůru do Afriky,
vlastně pardon, do Murcie!
Více na www.murciaturistica.es.

