
  2017אוגוסט  -  פורטוגל עם עליזה ברזני
  גבירותי, רבותי , זהו סוד הקיום,

  דבר שמתחיל, צריך שיהיה לו סיום,כל 
  אך, כל דבר, כך ידוע, ללא אמתלה,

  יש לו...כידוע...גם התחלה....
  התחלה...ארבעים ושניים אנשים, מביטים,  בוחנים...

  האחד לשני קצת קרים,  צוננים,
  פחות,  נעשתה הפיכה, כעבור יום,  או

  ...מ ש פ ח ה –מתחבקים,  מברכים, זו תמיכה 
  לכל משפחה,  צריך שיהיה "ראש"  הובלה,

  שיוביל,  ייעץ,  יתמוך,  יגרום לפעולה,
  ..ה פ ג ז ה –בכל יום  –ואנחנו,  "מטיילי פגסוס" 

  ע ל י ז ה –ראשונה,  בגדולה מכולן  –זכינו בראש 
  ר,  הציור,ו..לפני העיט חלנו כאריח "אז'ולזוס"תה

  סקרנים לתיור –לבנים "טבולה ראסה" חסרי ידע 
  ועליזה,  כצייר מיומן,  ביד נאמנה,
  נה,  אמינה...את פורטוגל "סידרה" לנו ביד אמ�

  המון –כל אחד מאיתנו ספג כאן 
  צבע וריח וטעם, סינטרה, פורטו, נזרה, ליסבון,

  כל עיר זהו צבע,  מוסיפה עוד נדבך
  ן,  להתמכר עם עליזה...זה כל כך...לא מסובך...להבי

  סטוריה, המון אמונה,ייש כאן מהכל:  אוקיינוס, נהר, שמש, ה
  מסדר לך את כל התמונה... –סיפור טוב מעליזה 

  וכמו ב"אז'ולזוס" גם אנו צויירנו,  צויידנו,  במכחול של מילים,
  להרגיש, לחוש, להריח את פורטוגל,  קבלנו כלים.

  באוטובוס, הוביל חוליו בהר, על גשרים במישור מעוקל,
  עוצבנו כל אחד ואחד,  בקו ישר ומעוגל, ךכ

  קבלנו גוונים וצורה,  אין להשוות לפתיח,
  כאריח... –מעוצב  –הנה,  כל אחד ואחת מאיתנו 

  הסתדרנו כפו "פזל" האחד לשני כאן נפתח,
  ועליזה עשתה תיאום,  הרכבה,  בניצוח משובח...

  בשנו עוד יעד,  אצלנו זה "קלללל"כ
  נוכל לספר לחברה: "כבשנו גם את פורטוגל"...

  בלה בחיוך ושנינות,עליזה את הכל תי
  בטפיחה על השכם,  כל בוקר,  ברוב עדינות,

  הסברים מקיפים, וכושר דיבור,עם 
  יצרה כאן חיבור. –עשתה עליזה כאן פלא 
  "בוקר טוב"בעושר שפה בורכנו ב

  עזר האחד את השני לאהוב,ללא ספק זה 
  באופן ניכר, שודרג לנו אוצר המילים,

  אנחנו מבינים שורשו של מושג...לא סתם מטיילים...
  זה היה קל לכל אחד ואחת מאיתנו

  הרגשנו עליזה,  שאת כל כך אוהבת אותנו...
  ומי שעושה עבודתו באהבה,  מכל הנשמה והלב,

  ..זאב..לא בהכרח. –כי אדם לאדם  –מלמד את הזולת 
  

  ואנחנו רוצים להצהיר כאן בקול משולב,
  (איצטרולאב)  ITS THRU LOVE –אנחנו ואת לעולמים 

  מתים מקנאה במטיילים שלך בטיול הבא....
  ושתהיה לכולנו שנה טובה!

  
 


