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      אבולעפיהאבולעפיהאבולעפיהאבולעפיה    טודרוסטודרוסטודרוסטודרוס

  

  

        המשורר המשורר המשורר המשורר     תעתועיתעתועיתעתועיתעתועי
  

  

  .ְמָׁשִלים ִיָּׂשא ִנְהָיה א ְוַעל / ֲהתּוִלים ַרק ְיַדֵּבר א ְמׁשֹוֵרר

  ?ְנָבִלים ִּפי ַעל ְרֵטםִיפְ  ְמׁשֹוֵרר / ְׁשָקִרים ִּדְבֵרי ְלַבד ַהִּׁשיר ּוָמה

  .ְּבָעִלים ֶנְהָּדר ְּכֵעץ – ּוִבְמׁשִלים / ַּבְּכָזִבים ְוֶנְהְּדר ִייף ְוַהִּׁשיר

  :ֲהתּוִלים ִּדְבֵרי ַמֲהָלל ָּכל ְּבֹראׁש / ְלַקֵּדם ָׁשִרים ָנֲהגּו ֵּכן ְוַעל

  ,ְּנָבִליםהַ  ְלַאַחד – ָנִדיב ְוִאיׁש/ , ְלָנִדיב ִכיַלי ִיְקְראּו ְּפָעִמים

  –" ַהַּמֲעָלִלים ְוַרע ָקֶׁשה ְזָמן / "ְזַמּנוֹ  קֹוֵרא ַּבְמׁשֹוֲרִרים ְוֵיׁש

  !ֲחָבִלים לוֹ  ַבְּנִעיִמים ְוָנְפלּו / ְׁשנֹוָתיו ָכל ְמַבֶּלה ַבּטֹוב ְוהּוא

  ,ְמַכִּלים ְזִמיֵריֶהם ּוַבֵחֶׁשק / ֲעָגִבים ַרק ְיִׁשירּון א ְוַרִּבים

  ,ֲחָבִלים ֲאָחזּוהּו ִּכי ְוֹיאַמר / ְיַדֵּבר ָּתִמיד דֹודַהּנְ  ַעל ְוֶזה

  ,ְכִסיִלים רֹוֶעה ַהַּלְיָלה ְוָכל / ֲהפּוגֹות ֵמֵאין ֶיֱהֶמה ּוַבּיֹום

  !ֲאֵפִלים ְוָׁשַמִים ֶאֶרץ ֲהִכי / ְוָיִעיד – ַׁשַחק ַּבֲחִצי ְוֶׁשֶמׁש

  ,ֲחָבִלים ֵמֵאין ְׁשכּוִנְמ  ְלֹעֶפר / ְוַנְפׁשוֹ  ִלּבוֹ  ֲהִכי ִנְׁשָּבע ְוֶזה

  ,ַהֲחָלִלים ֵבית ֱאֵלי נַֻּקב ְוהּוא / - ְלָבבוֹ  ָגַזל ְצִבי ִּכי ְוֹיאַמר

  !ְלַהְכִלים ָּדָבר ְוֵאין – ַיְכִלים ְזבּול / ְמאֹוֵרי ֶלְחיוֹ  ְבאֹור ִּכי ְוָיִעיד

  – ְנָמִלים ְסָחבּוהּו ָקט ְוִכְמַעט / ַּדל ְמֹאד גּופוֹ  ֲהִכי ְוֵיָאַנח

  !ַהְּכָסִלים ַעל ֲאֶׁשר ְוַהֵחֶלב / ְּבִקְרּבוֹ  ָטַפׁש ְמֹאד ְוַהֹּׁשֶמן

  ?ַהְּכָלִלים ְוַיְרֶאה, ָׁשִרים ֲאֶׁשר / ַהְּפָרִטים ְלַחּוֹות יּוַכל ּוִמי

  .ְּבֵטִלים ְדָבִרים ְּבִלי ֶׁשֶקר ְּבלי / ְלִׁשיָרה ֵחן ֵאין: ַהְּכָלל ֶזה ֲאָבל

  – ֲחָיִלים ַרב, ֵאל ְנִׂשיא יֹוֵסף ְלַׂשר / ְּתִהָּלה ירִׁש  ַּבֲעׂשֹוִתי ֵּכן ְוַעל

  .ַהַּמֲהָלִלים ֲאִבי ָטְדרֹוס ְּגִביר / ָוֲאַקֶּלל ְבֶׁשֶקר ְמַסְכִּתיהָ 

  !ֶואֱ ֲִליִלים ְׁשָקִרים ִמיֵני ְּבָכל / ִקֲלָלתוֹ  ְּכֶׁשֶקר ָׁשְוא ֵאין ֲהִכי

  ,ְּפָעִלים ַרב, ַּתְחְּכמֹוִני, בלֵ  ְנִדיב: / ַהְידּוִעים ְׁשמֹוָתיו ֵהם ְוֵאֶּלה

  ,ְגבּוִלים לוֹ  ֵאין ֲאֶׁשר ַהְיָקר ְוָים/ , ֲאֵפלֹות לוֹ  ֵאין ֲאֶׁשר ַהּדֹור ְמאֹור

ָהִלים ְלַאְהָבתוֹ  ֵלב ָּכל ְותֹו / ְלַרְגלוֹ  ֹראׁש ָכל ֲעֶלי ִמְדָר ֲאֶׁשר   ,ְאָ

  .ְׁשָפִלים רּוחַ  ֲחיֹותּוְלהַ , ְוָרׁש / ַּדל ַלֲעִׁשיר ְלָבבוֹ  ַּתְאַות ְוָכל

  !ֱאִויִלים ִּדְמיֹון ֱאֶמת ְוַהִּדְמיֹון / – ְלִדְמיֹון ָים ְיִׂשימּון ַחְסּדוֹ  ְלָים
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  – ְוַגִּלים ַיִּמים יֹוְצִאים ּוֶמְנהּו / ְּגדֹוָתיו ַעל ְמֻמָּלא ָים ֶזה ֲהִכי

  .ָחִליםַהּנְ  ָּכל הֹוְלִכים ְוֵאָליו / ְלעֹוָלם ָמֵלא ְיִהי א ְוַהָּים

  ,ַכֲעֵצִלים לוֹ  ֶנְחְׁשבּו ְּבָרִקים / - ְמרֹוֵצץ ַחְסּדוֹ  ְׁשמוֹ  טּוב ְלַהִּגיד

  ,ְּפִתיִלים ִעם ּוַמֶּטה ְוחֹוֶתֶמת / אֹות ִמְּבִלי ְונֹוַדע ָגַבר ְׁשמוֹ 

  .ַמֲעָלִלים ְוִכְׁשרֹון ִמְפָעל ְוטּוב / ַוֲעָנָוה ְּבָחְכָמה ִנַּכר ֲאָבל

  !ַּבְּנָעִלים ְפָעָמים ָּיפּו ּוַמה / ְפָעָמיו ְנָעֵליְּכִמ  ְוַהַּמְעלֹות

  ,ֲעִליִלים ֵמֵאין ַמֲחָׁשב ְצָרָפם / ֲעִלילֹות ֵמֵאין ַמֲעִנים, ַרב, ְקָחה

  .ְמהּוִלים ְּבָסְבֵאיֶהם ֵאין ּוַמִים / ְּבַכְסָּפם ֵאין ְוִסיִגים ִׂשיִגים ְוֵהם

  ,ֲעִגיִלים ְּתִהָּלְת ֹאֶזן ֶאלוְ  / ֲעָנִקים ַׂשְמִּתים ּחְסְּד ְלַצַּואר

  ,ַּכֲאָהִלים ְוֵריָחם, ּוְדַבׁש ְּכצּוף / ְוַטְעָמם, ְּכַסִּפיִרים ּוִמּלּוָאם

  .ָהֲאִציִלים ְּכַמְעַלת ְּבַמְעָלְת / ְּבָאְמָרם ָּב ַמֲאָמָרם ְוִנָּכר

ָׁשר ֱאנֹוׁש ָּכל: ְוַׁשְרִּתי, ַׁשְרִּתי ְל / אוְ  ִייַגע – ְּב ְלַהְׁשִלים יּוַכל!  

  ?ְּגדֹוִלים אֹוִרים ֱאֵלי אֹור ְּתִהָּלה / ֲהתֹוִסיף אוֹ ? ָּב ַמֲהָלל ֲהיֹוִסיף

  .ְּכֵאיִלים ֵאִלים ְּבֵני ָכל ְוָהיּו / ֶנֱחַׁשְבּתָ  ְכַאְרֵיה ּוַבִּמְׂשָרה

  ,יִליםְלאֵ  ָּתָמר ֲעַנף ֵמִביא ְּכִאיׁש / ֲחַׁשְבִּתיו ָל ַמֲהָלִלים ּוֵמִביא

  .ֲעִגִלים ָאְזֵני ֲעֵלי ָׂשם ֲעִגיִלים / ְּכֶפִתי – ִּבְלָּת ְלִאיׁש ִהֵּלל ְוִאיׁש

  ,ְּבִדיִלים ֵמֵאין ְּכָפז ְמזָֻּקִקים / ָׁשְוא ְּבִלי ִמָּליו – ִהְּלָל ָׁשר ְוָכל

 !םֲהתּוִלי ַרק ְיַדֵּבר א, ְמׁשֹוֵרר / ְיַחֵּבר ִׁשיר ִאם ִּבְלְּת ֶאל ֲאָבל

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


