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  את הטיול הזה דדי במקרה מצא

  בוטל ולא יצא . - אחרי שטיול אליו נרשמנו

  אני דווקא את נורבגיה מאוד רציתי לראות

  נמשכתי לנופיה ולאלו המראות.

  וכבר בהתחלה לא אחסוך בשבחים

  טיול גדול מהחיים, על המדריך שעשה לנו

  וכשמו כך רז עם שיר בכל תו ומילה

  את צפונותיה של נורבגיה לנו גילה,

  דפק על  "דלתות גן עדן"...

  את הנשמה ואת הבטן... –מזין אותנו תרתי משמע 

  

  וכפי שהוא מעיד על עצמו 

  הוא "משכיל ולא תרבותי"

  למרות שקורא את עיתון "הארץ"

  ארץ,עדיין אוהב את האנשים ואת ה

  מגיע הקיץאך אבל עוזב אותה כש

  טייל בנורבגיה ביוני :כי הכי יפה ל

  , הפריחות מקסימות

  , הדרכים פתוחות

  והלב נפתח ומתרחב

  או לפי רז: " מקבלים התקף לב "...

  

  כבר ביום הראשון

  שם במוזיאון,

  ראינו את התכנון וההתכוננות:

  של נורבגיה הכניס אותנו בקלילות... הלהיסטורי

  דרך סיפורים מומחזים אותם לא קוראים בספר 

  החזיר אותנו אפילו לימי בית הספר.
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  טיילנו אתו בין השירים

  ם ,אבק הקרחוניובשבילי 

  טיפסנו אחריו  בגשם וברוחות

  לראות את הציפורים הנודדות...

  

  ! פשוט חוויה - למחרת טיילנו בעמק

  האם זה חלום או הזיה ..?..

  האינטלקטואלים מנורבגיהלומדים להכיר את 

  ואת מקור השם " נוסטלגיה "...

  , וגריג המוזיקאי,שומעים על איבסן המחזאי 

  . דירר הצייר וג'ק לונדון התייר

  עולים לארץ האייל הצפוני

  ...והולכים לראות מבנה ארכיטקטוני מדהים ושמיימי

  , נוסעים לאורך נהר דריוה

  . ג" של חווהושומעים ברקע את "סולוו

  בדרך עוברים המון מנהרות

  , שנחצבו רק בשנים האחרונות

  יש גם מנהרות שיורדות מתחת למים

  וגשר מיוחד שעולה לשמיים.

  טיילת ש"משוחחת" עם הכביש 

  איש... יוהיום צועדים בה מיליונ

  םהוויקינגי -שומעים סיפורים על אנשי המפרץ

  שמתחלקים לשלוש: דנים, שבדים ונורבגים.

  

  לאולסונד מלאת החןמגיעים 

  העיר היחידה שכולה בנויה אבן .

  יליאם שאהב לנפוש בה ובזכות המלך ו

  והביא אדריכלים מכל קצוות אירופה.
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  ראינו שם חתן וכלה בשברולט אימפלה

  שלא יכולנו לה... -וקנינו פיצה ענקית

  

  הנוף מרשים ואין סופי ,

  תמיד יש עוד נהר ועוד הר וגשם ערפילי...

  ים את הפיורד עוזב

  ומטפסים להרים,

  דרך עמקים צרים

  מימיננו נחלים,

  ומההרים נופלים המפלים...

  עולים בדרך האטלנטית

  ומטפסים את הדרך הטרולית

  הולכים בשביל אבק הקרחונים 

  ואל מול הנוף המדהים עומדים חסרי אונים.

  נותנים פה ביס ושם ביס 

  שמרוקנים לנו את כל הכיס...

  

  לקולינריה יש כאן מקוםוגם 

  . לקרם שניט או בעצם נאמר נפוליאון

  למרק הכרובית משקית,

  ,לליקריש  ולקרם עוגית

  לגבינה החומה המתקתקה

  לריבת החמוציות ולחמאה הרכה,

  לעיגולי השוקולד שלי הזכירו ילדות

  ועוד כהנה וכהנה מתוקים

  שהמתיקו לנו את הימים האפורים...
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  בזאת כדי להתאהבוכאילו לא די 

  יש את השירים ברקע שפותחים את הלב 

  ורז אומר שמפנימים כך את הנוף ...

  חלקם מוכרים, חלקם לא ,

  הרוב קאוורים   שמוכרים רק לו...

  

  לא מעניין" -  "נוף בלי סיפור מאחוריו

  ולרז יש לכל נוף סיפור

  ואם לא סיפור אז שיר 

  שפורט על נימי הנפש 

  ... ונוגע ומחלחל עמוק 

  כמו הים הרוגע...                                     

  והחוף המגעגע...                                                                       

  

  

  אז עם  המדריך התחלתי 

  ואתו גם אסיים...

    MORE -כי בתוך ה"מור" 

  יש הרבה הרבה יותר..... 
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