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Lovesick חולת אהבה

פתחי לי אחותי רעיתי יונתי
פתחי לי רעיתי ישראל תמתי
I was asleep, my heart was awake
When I heard a sound
I was asleep, my heart was awake
When I heard
A knock at my door, a knock at my door
The voice of my Lover saying
"Open to Me, My sister My dove
My precious darling
Open to Me, My sister My dove
My flawless darling
Open to Me, Israel, My precious darling one"

פתחי לי אחותי רעיתי יונתי
But I did not want Him to come in
My Lover tried to open my door
He reached out His hand to my door, to my heart

פתחי לי אחותי רעיתי יונתי
פתחי לי רעיתי ישראל
פתחי לי רעיתי יונתי תמתי
I arose, I opened the door
But He had turned and gone
My heart jumped, skipping a beat
But my Beloved was gone

בנות ירשלים
אם תמצאו את דודי
מה תגידו לו
שחולת אהבה אני
Daughters of Jerusalem
Help me find my Lover
And if you find my Lover
Tell Him I am lovesick

חולת אהבה אני
Words & music by Rachel Boskey. © & (p) 2011 David’s Tent Music.
 כל הזכויות שמורות. דיווידז טנט מיוזיק2011© מילים ולחן רחל בוסקי.
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)שיר השירים ה' (Song of Solomon 5:2-8; 2-8

במדבר

In the wilderness

קוֹל קוֹ ֵרא ַבּ ִמּ ְד ָבּר ,פַּנּוּ ֶדּ ֶר ְך יְהוָה
ַשּׁרוּ ָבּ ֲע ָר ָבה ְמ ִס ָלּה ֵלאלֵֹהינוּ
יְ
ַשּׂ ֶרת צִיּוֹן
ַעל ַהר-גָּבַֹהּ ֲע ִליָ -ל ְך ְמב ֶ
ֹ
ִא ְמ ִרי ְל ָע ֵרי יְהוּ ָדה ִהנֵּה ֱאל ֵהי ֶכם
נַ ֲחמוּ ַעמִּי יֹאמַר ֱאלֵֹהי ֶכם
Comfort you My people
Be comforted My people, says your God.
Words & music by Rachel Boskey. © & (p) 2011 David’s Tent Music.
.מילים ולחן רחל בוסקי © 2011דיווידז טנט מיוזיק .כל הזכויות שמורות
)ישעיה מ' (Isaiah 40:3, 9, 1; 1 ,9 ,3

שר שלום

Sar Shalom

שר הבריאות ושר הרווחה
שר הקליטה והעלייה
שר החוץ שר הפנים
שר התיירות ושר המשפטים
שרי החינוך והתחבורה
התעשייה ,המסחר והתעסוקה
גם השר לביטחון פנים
השר לענייני הגמלאים
השר לשירותי דת
שר התחבורה ושר התקשורת
השר לתשתיות לאומיות
שר המדע ,התרבות והספורט
שרי הבינוי והשיכון
לפיתוח הנגב והגליל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
שר הביטחון ושר האוצר  ...שלא נשכך את
השר להגנת הסביבה
נשיא המדינה וראש הממשלה
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השרים בלי תיק וכל הסגנים
היועץ המשפטי וכל השגרירים
כל השופטים וכל הדיינים
בכל בתי המשפט
ראשי עיר וכל פקיד
בכל משרד ותפקיד
מי חסר ברשימה
מי לא מופיע בתמונה
מה אין לנו במדינה
מי נחוץ בממשלה
 ...שר שלום שר שלום
ניבא נביאנו ישיעה
כי ילד יולד לנו ,בן ניתן לנו
ותהי המשרה על שכמו
ויקרא ,ויקרא שמו
ותהי המשרה על שכמו
ויקרא בישראל שמו
פלא יועץ אל גבור
אבי-עד שר שלום
Wonderful Counselor, Mighty God,
Everlasting Father, Prince of Peace

למרבה המשרה ולשלום אין-קץ
על-כסא דוד ועל-ממלכתו
להכין אתה ולסעדה
במשפט ובצדקה
מעתה ועד-עולם
מי חסר ברשימה
מי לא מופיע בתמונה
אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה
מה אין לנו במדינה
מי נחוץ בממשלה
אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה
 ...שר שלום שר שלום
Words & music by Rachel Boskey. © & (p) 2011 David’s Tent Music.
.מילים ולחן רחל בוסקי © 2011דיווידז טנט מיוזיק .כל הזכויות שמורות
)ישעיה ט'  ;5-6תהילים קי"ח (Isaiah 9:6-7; Psalm 118:22; 22
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How long

עד מתי

How long, how long, how long?
Our days, our lives like morning dew
They quickly fade away
But in Your sight a thousand years
Is only as a day
We ask You for tikkun olam
Heaven kissing earth
When will our eyes be satisfied
To see Your glory here, to see Your glory here?
We wait, we wait, we wait
What will it take till You reveal
Yourself to Israel?
What can we say to move Your heart
To lift the veil?
For Zion’s sake we wait to see
Her great awakening
Take back Your wife, take off her chains
And be her King, and be her King
Peace on earth, shalom al Yisrael, life from the dead
How long O Lord, how long O Lord, how long?

 כי הוא יבוא,הוא לא מאחר,הוא לא מאחר
 שהוא לא יום ולא לילה,ויום יבוא
He will not delay, He will not delay, for He will come
The day will come, known to the Lord – it is not day or night
Peace on earth, shalom al Yisrael, life from the dead
How long O Lord, how long O Lord, how long
Words & music by Rachel Boskey. © & (p) 2011 David’s Tent Music.
 כל הזכויות שמורות. דיווידז טנט מיוזיק2011© מילים ולחן רחל בוסקי.
(Rev. 6:10; Hab. 2:3; Hebr. 10:37; Psalm 80:4; 90:4; 2 Peter 3:8-9; 2 Cor. 3:14-16;
Isa. 62:1; 52:1-2; 54:6-8; Rom. 11:15; Zech. 14:7; 3 '; חבקוק ב10 ';התגלות ו
1 ; ישעיה ס"ב14-16 ' ג.; ב' קור8-9 '; ב' פטרוס ג4 '; צ4 '; תהילים פ37 ')אל העברים י
Transition

מעבר
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Music by Rachel Boskey. © & (p) 2011 David’s Tent Music.
 כל הזכויות שמורות. דיווידז טנט מיוזיק2011© לחן רחל בוסקי.
Come from the four winds  מארבע רוחות בואי
Come from the four winds, O breath
Breathe on these slain that they may live
Can these bones live? Lord, You know
In the valley of trouble is a door of hope
Wake up north wind
Come wind of the south
Breathe, breathe and we will live

מארבע רוחות בואי הרוח
ופחי בהרוגים האלה ויחיו
התחיינה העצמות האלה? אדוני אתה ידעת
 פתח תקווה,בעמק עכור נמצא פתח תקווה
 בואי תימן,עורי צפון
רוחך תן באנו ונחייה
Wake up north wind
Come wind of the south
Spirit breathe and we will live
By Your Spirit we will live
Holy Holy Holy Lord
You raise the dead
You have said it, You’ll do it
And we will know that
You are the Lord

 נחיה לפניך,תבוא רוחך
קדוש קדוש קדוש אלוהנו
 דיברת ועשית,מחייה המתים
וידענו כי אתה אדוני
Come from the four winds, O breath
Breathe on these slain that they may live
Words & music by Rachel Boskey. © & (p) 2011 David’s Tent Music.
 כל הזכויות שמורות. דיווידז טנט מיוזיק2011© מילים ולחן רחל בוסקי.
(Ezekiel 37:9, 3, 14; Hosea 2:15; Song of Solomon 4:16; Isaiah 6:3;14 ,3 ,9 יחזקאל ל"ז
16 '; שיר השירים ד15 ')הושע ב
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Desert storms

סופות המדבר

Not the time to remain silent
Not the time to fade away
So turn up the volume, Captain
Cuz it’s midnight at midday
There’s a riot in the streets
Politicians on every side
Rats are settin’ up a rat trap
There ain’t nowhere to hide
Troops are moving into position
And boots are definitely on the ground
There’s a Final Solution to Mid-East peace
They don’t want no Jews around
Well, the nations are united
They’re signin’ off on one accord
Don’t you know we’re on the eve of destruction
You could call it the Day of the Lord
Bullets whine through the desert
In Edom the war drum sounds
Ishmael and sons of Hagar
Desert storms are gatherin’ round
Tyre and Lebanon – they’re on the way
Palestinians fixing for a fight
Syria, Iraq and Jordan
Joinin’ in with all their might
Why the rage, why the vanity,
Kings and Queens and Presidents?
Take your shot at God Almighty
And drop your bombs on Jacob’s tents
Aim your weapon, take your stand
Gonna meet you down in the Promised Land
Lock n’ load, cannons roar
Meet you down on the killing floor
You can’t break the chains around you
You can’t throw away the holy yoke
You can hear the reverb of His laughter
But I think you didn’t get the joke
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I have set My Son in Zion
And My Messiah rules the waves
The sun will never set on My empire
My people shall never be slaves
With a rod of burning iron
He will smash the rebel arm
So kiss the Son, lest He be angry
And you get sent to Parchman Farm
For here is wisdom, here is justice
All you judges of the earth
Stop your fighting ‘gainst My Kingdom
Y’ain’t never gonna win for what it’s worth
Words & music by Avner Boskey. © & (p) 2011 David’s Tent Music.
 כל הזכויות שמורות. דיווידז טנט מיוזיק2011© מילים ולחן אבנר בוסקי.
(Psalm 83; Psalm 2; ב-)'תהילים פ"ג ו
The day is near

קרב יום

 קרב יום,קרב יום
אשר הוא לא יום ולא לילה
 הודה, הודה,רם הודה
כי לך היום אף לך הלילה
The day is near, the day is near
A day not day, a day not night
Your thoughts are high, Your thoughts are high
The day belongs to You and Yours is the night

 הפקד לעירך,שומרים הפקד
כל היום וכל הלילה
תאיר תאיר תאיר תאיר
תאיר כאור יום חשכת לילה
Watchmen appointed over Your city (we are …)
All the day and all through the night
Shine, shine, shine Your light
As the brightest day in the darkest night
Hebrew words & music traditional. English words by Avner & Rachel Boskey;
arrangement by Avner Boskey © & (p) 2011 David’s Tent Music.
 עיבוד מוסיקלי אבנר בוסקי. מילים באנגלית – אבנר ורחל בוסקי.לחן מסורתי
©2011  כל הזכויות שמורות.דיווידז טנט מיוזיק.
(Zech. 14: 6; Isaiah 62:6; Psalm 139:11-12; ; תהילים קל"ט6 ; ישעיה ס"ב7 זכריה י"ד
11-12)
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Mediatziner Valtz

מעדיאַצינער וואַלץ

Traditional melody. Arrangement by Avner Boskey © & (p) 2011 David’s Tent Music.
 כל הזכויות שמורות. דיווידז טנט מיוזיק2011©  עיבוד מוסיקלי אבנר בוסקי.לח כליזמר מסורתי.
Glory of Israel

תפארת ישראל

אדוני עתה פטור נא את עבדך
בשלום שלום כדברך
כי ראו עיניי את ישועתך
אשר הכינות לפני כל האומים
אור להאיר לגויים ותפארת ישראל עמך
Lord I bless Your name for You now release
Your servant from this world
To come to You in peace
For my eyes have now seen
The salvation of the earth
And my hands have now held
Messiah at His birth
You’ve established this Child
To be the Light of the world
To break the night of satan’s spell
To be the glory of Your people Israel

אור להאיר לגויים ותפארת ישראל עמך
Words & music by Avner Boskey. © & (p) 2011 David’s Tent Music.
 כל הזכויות שמורות. דיווידז טנט מיוזיק2011© מילים ולחן אבנר בוסקי.
(Luke 2: 28-32; 28-32 ')לוקס ב
Dayenu

דיינו

We don’t know what’s gonna happen today
We don’t know what’s gonna happen tomorrow
But we know You, yes we know You
And You know us and You love us
Yes we know You, we do know You
And You know us and You love us
It’s enough for us, You’re enough for us
Today You’re enough – Dayenu!
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Dayenu dayenu …
We know You will save Israel
We know You will come for Your bride
We know You will make all things new
And cover the earth with Your love
We know You are faithful and true
We know You are coming again
You see everything, You know everything
And soon You will reign in Zion
Dayenu dayenu . . .
It’s enough, You’re enough
Today You are enough for us
Today You are enough, You are Dayenu!

אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים
 כמה טוב וכמה נעים,אני שלך ואתה שלי
Dayenu dayenu . . .
It’s enough, You’re enough
Today You are enough for us
Today You are enough, You are Dayenu!
It’s enough for us, You’re enough for us
Today You’re enough – Dayenu!
Dayenu dayenu dayenu
Words & music by Rachel Boskey. © & (p) 2011 David’s Tent Music.
 כל הזכויות שמורות. דיווידז טנט מיוזיק2011© מילים ולחן רחל בוסקי.
(Song of Solomon 6:3; 3 ')שיר השירים ו
All the good

כל הטובה

All the good You will do
All the peace and security
All the nations will bow to You
When they see all the good You will do for us
When they see all the good You will do
All the good, all the joy
All the healing and prosperity
The world will stand in awe of You
When they see all the good You will do for us
When they see all the good You will do
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Just as You have brought on us
All this great calamity
So You will do us all the good
Lord we call out to You
Show us great and mighty things
Greater and mightier things than we’ve ever known
Show us all the good You will do
All the peace and security
All the nations will bow to You
When they see all the good You will do for us
When they see all the good You will do
David’s Son will be our King
The Lord our righteousness
We’ll be a royal crown in Your holy hand
When You do all the good You will do for us
When You do all the good You will do
All the good You will do
All the peace and security
We will stand in awe of You
When we see all the good You will do for us
When we see all the good You will do
All the good, all the joy
All the healing and prosperity
We will stand in awe of You
When we see all the good You will do for us
When we see all the good You will do
When You do all the good You will do for us
When You do all the good You will do
Words & music by Rachel Boskey. © & (p) 2011 David’s Tent Music.
 כל הזכויות שמורות. דיווידז טנט מיוזיק2011© מילים ולחן רחל בוסקי.
(Jeremiah 32:39-42; 33:6-9, 14-17; Isaiah 62:314-17 ,6-9 ; ל"ג39-42 ;ירמיה ל"ב
3 )ישעיה ס"ב
Favor

יהיו לרצון

 פי-יהיו לרצון אמרי
יהי לרצון הגיון לבי
יהיו לרצון לפניך אדון
צורי וגואלי צורי וגואלי
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מנסתרות נקני כי שגיאות מי-יבין
וראה אם-דרך-עוצב בי
חוקרני אל ודע לבבי
לב טהור ברא לי
ורוח נכון חדש בקרבי
יהיו לרצון אמרי -פי
יהי לרצון הגיון לבי
יהיו לרצון לפניך אדון
צורי וגואלי צורי וגואלי
Words & music by Rachel Boskey. © & (p) 2001 David’s Tent Music.
.מילים ולחן רחל בוסקי © 2011דיווידז טנט מיוזיק .כל הזכויות שמורות
)תהילים י"ט  ;15 ,13קל"ט  ;23-24נ"א (Psalm 19:12, 14; 139:23-24; 51:12; 12

אשירה לציון

Singing over Zion

I’m singing over Zion, singing over Zion
Singing over Zion a song of peace
A song of peace, a song of joy
A song of hope, a song of love

אשירה לציון אשירה לציון
אשירה לציון שיר שלום
שיר שלום ,שיר שמחה
שיר תקוה ואהבה
בוא לציון בוא לציון
בוא לציון שר שלום
You’re coming to Zion, coming to Zion
You’re coming to Zion Prince of peace
Prince of peace You bring joy
You bring hope, You bring love

שר שלום מקור שמחה
תקוה ואהבה
אין סוף לשלום במלכותך
אין קץ למשרה על שכמך
בוא נא לציון בן-דויד
שב על כסאך לעולם ולתמיד
ויגדל שמך עד עולם
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אדוני צבאות אלוהים
על ישראל ובית דויד
יהיה נכון לפניך
A song of peace, a song of joy
A song of hope, a song of love

 תקוה ואהבה, שמחה,שלום
 תקוה ואהבה, שמחה,שלום
Words & music by Rachel Boskey. © & (p) 2011 David’s Tent Music.
 כל הזכויות שמורות. דיווידז טנט מיוזיק2011© מילים ולחן רחל בוסקי.
(Isaiah 59:20; 9:6-7; 2 Sam. 7:26; 26 '; ב' שמואל ז5-6 '; ט20 )ישעיה נ"ט
All songs licensed through ASCAP.
All songs copyrighted to & published by David’s Tent Music (c) & (p) 2011,
P.O. Box 121971, Nashville TN 37212-1971 USA
Rachel Boskey - Yamaha C-3 grand piano, keyboards
Avner Boskey - electric bass, Rickenbacker 12-string electric (12), second electric
guitar (3, 8, 11, 12), mandolin (9), synthesizers, groove box, loops, organ,
mellotron, Wurlitzer, cowbell
Daniel Boskey – drums (7, 11, 12, 14), darbuka (11, 12), shakers (11, 12)
Israel Nahum – drums (1, 4, 6, 8, 10), shakers (10)
Gadi Seri – congas, frame drum, Pakistani dumbek, finger cymbals, thunder, wind
chimes, shekereh, rain stick, Sicilian coin scarf, pig’s bladders, triangles
Avi Singolda – electric, acoustic and nylon guitars
Al Perkins – pedal steel (11, 12), B-bender (11)
Ricky Skaggs – mandolin (12-14)
Peter Wertheimer – C and alto flutes, clarinet, soprano sax
Jihad Eilabouni - oud
Uri Miles – Uilleann pipes, low whistle, tin whistles, Weltmeister accordion,
bodhran, bones
Rachel Boskey - lead & background vocals (bgv)
Avner Boskey - lead vocals (7, 10), bgv
David Boskey – lead vocals (8)
Ricky Skaggs – guest lead vocals (14)
Uri Miles – lead vocals (1)
Inbal Netzer – lead vocals (3)
Navah Loden – lead vocals (1, 9)
Bgv – Danny Saguy (1), Tal Koch (1), Katya Kondratyuk (3, 8), Vicki Hampton
(10), Christy Peters (12)
Choir (8) – Howard Bass, Nanci Blanco, Katya Kondratyuk, Steve Lewis,
Vladimir Semionov, Dafna Wieneke
Recorded at Four Winds Studio, Omer; Gal-Kol Studios, Bnei Braq; Nati Patishi
Studio, Givatayim (Israel); Skaggs Family Studio, Hendersonville, TN; Quad
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Studios, Nashville, TN; Pogo Studio, Champaign, IL; Vocomotion, Skokie, IL
(USA)
Recording engineers – Avner Boskey, Nati Patishi, Lee Groitzsch, David A. Terry,
Mark Rubel, Freddie Feldman
Mixdown – Nati Patishi Studio, Givatayim, Israel (www.natipatishi.com) by Nati
Patishi; assisted by Avner Boskey
Mastering – Georgetown Masters, Nashville, TN by Andrew Mendelson and team
Production & arrangements - Avner Boskey
Sleeve design & graphics – Ivan Ceresnjes, Jerusalem (www.itzodesign.com)
Photography – David Boskey (back cover); the Boskeys (collage)
Contact information:
Avner & Rachel Boskey P.O. Box 121971, Nashville TN 37212-1971 USA
Heartfelt thanks to all those who participated in this project!
We remember with love our brother Steve Gelbart ( – )שלום דויד בן אשרminstrel
extraordinaire and prophetic Pied Piper, who regularly carried people with him
into the presence of God through worship – until he himself was called home on
Tuesday 03/03/09 at 0300. May his memory be blessed! יהי זכרו ברוך

