
 

 א שיינעם חלום האב איך געזען
 אין א הערליך שול בין איך אריינגעקומען

 פארן דאווענען יעדער זאגט די קרבנות
 א ליקוטי תפילות, א תיקון הכללי, א שיר המעלות

 א טאטע זיצט און לערנט פרקי אבות
 א חבורה זיצט און הערט אויס א תורה

 אזא ליכטיגקייט, א אור, עס לייכט ווי די מנורה
 

 און אט זעה איך א שרעקליכער בילד
 דער בעל דבר זיינע כוחות אויף אונז ער צילט

 ער קען די מלאכה שוין
 ער וויל חלילה רירן דעם רבי׳נס קרוין

 ער וויל שטערן די אחדות, די ליבשאפט,
 יעדער זאל בלייבן אליין
 ס׳כאפט מיר אן א מורא

 ווי געט מען זיך אן עצה הייליגער בורא
 

 און פון שלאף האב איך זיך אויפגעכאפט
  

 נישט גע'דאגה'ט אידן
 ער וועט נישט אויספירן אויף אונז זיין שלעכטע פלאן

 מיט ליבשאפט צאמגענומען
 בי כנישתא חדא גייען מיר זיין

פריידשיכור פון   
 געזונטערהייט

 מחדש זיין די שול פונדאסניי
 אויפן רבי'נס דרך גיין

 מיט'ן רבי'ן אליין
 אמן ואמן

  
 א שיינעם חלום האב איך געזען

 צום דינער פון אנשי הצדיק בין איך אריינגעקומען
 יעדער ווערט אויפגענומען מיט פרייד ברוכים הבאים

 איך פריי זיך צו זעהן דיין לעכטיגן פנים
 לאמיר פארגעסן פון אלע צער גידול בנים

 און כאטש מיר זוכן דעם וועג אזויפיל יארן
 זענען מיר למעשה נאך שענער געווארן

 

 הקשיבו חלום נפלא שחלמתי:
 אל בית כנסת נפלא נכנסתי,

 לפני התפילה כל אחד אומר קורבנות
 או לחילופין: ליקוטי תפילות, תיקון הכללי, שיר המעלות,

 האבא יושב ולומד פרקי אבות,
 בצד יושבים 'חבורה' ושומעים דברי תורה - - -

 אה! כזו הארה, כזה אור, פשוט מאיר כמו המנורה הטהורה - - -
 

 אך לפתע פתאום אני רואה תמונה נוראה.
 הבעל דבר החליט למקד עלינו את כל כוחותיו.

 הוא מכיר היטב את התפקיד,
 הוא רוצה, חלילה, להסיט את כתרו של רביה"ק.

 הוא רוצה לעכב את האחדות, והאהבה )בין החברים(,
 על מנת שכל אחד יוותר לבדו במערכה מולו.

 מאמציו נוטעים בי פחד נורא,
 אוי! ריבונו של עולם! כיצד ניתן עצה לנפשנו?!

 
 אך אז הקצתי משנתי.

  
 אל דאגה, יהודים!

להוליך אותנו בתכניותיו הרעות.יוכל הוא לא   
 בואו נתאחד כולנו יחד באהבה,

 שנהיה "בי כנישתא חדא" )שבהם תלוי הגאולה(.
 כעת, עם שמחה עצומה )כשיכור(

איתנה, בריאותומתוך   
 נחדש את בית הכנסת מההתחלה,

,'קהנו בדרכו של רבי  
,עצמוב הק' רבינועם יחד   
.אמןו אמן  

  
 הקשיבו חלום נפלא שחלמתי:

 לדינר' של 'אנשי הצדיק' נכנסתי.
–כים הבאים ברובשמחה בברכת "קבל אחד התכל   

המאירים". ךת פנילראות א שמחאני   
 בואו נשכח לרגע את הדאגות ואת ה'צער גידול בנים'.

רבות, שנים ברלמרות שאנחנו מחפשים את הדרך כש ונזכור,  
תר.בעצם נהיינו טובים ומחושלים יו  

 

בית שמש גל הדינר הגדול שע"י ביהמ"ד "אנשי הצדיק"גראמען מיוחד שהולחן לר  
וסף זאב בראווער, בשיתוף עם מקהלת מלכותעל הניגון הידוע "א שיינעם חלום", נכתב ובוצע ע"י הבעל מנגן הנודע הר"ר י  


