
TANGO APPASSIONATA- סִיָאנַאטאַ ַאּפַ אַ ַאנגָא ט  

 

Ikh bin di froy vos ken farfirn ale mener. 
Bistu a sheyner, vel ikh  makhn dir far 
sheyner. 
Bistu a nar ,vestu fun haynt   
shoyn zayn a kliger. 
Un du mayn lemishke, 
vet zayn bay mir a tiger. 
Vest zayn a star, 
bay mir vi Rudolph Valentino 
Onshtot Naftole vestu heysn Naftalino 
In kalte nekht vel ikh dir 
heyse libe gebn 
Du vest lebn far zikh dem ershtn taam. 
 
Nu kum tsu mir ,mayn sheyner, 
tsebrekhn mayne beyner 
Mit dayne shtarke orems  
Farkhapt mir vi a shturem, 
Tsum hartsn drik mikh, 
Tsekvesh mikh ,un dershtik mikh  
Nem mikh in gantsn 
Un bavays du bist a man ! 
Mayn Don Juan, nor kum un kish mikh, 
Un bays mikh, tserays mikh, un shoyn ! 
 
Mayn erster ker , 
vil ikh mit libe dikh farbrenen. 
Ikh vart mayn shtarker man , 
du zolst mikh kumen nemen. 
Nu kum un shtil gikh mayne farlangen, 
Fir mikh a tango , mayn sheyner Don 
Juan. 
Mayn Don Juan , nor kum un kish mikh, 
un bays mikh ,tserays mikh ,un shoyn ! 
Mayn ershter ker vil ikh mit libe dir 
farbrenen, 
Ikh vart mayn shtarker man  
du zolst mir kenen nemen, 
Nor kum un shtil mir, gikher, mayne 
farlangen, 
Fir mikh a tango mayn sheyner Don Juan ! 

 .איך בין די ֿפרױ װָאס קען ֿפַארֿפירן ַאלע מענער
װעל איך דיר מַאכן דיר ֿפַאר  ,ביסטו ַא שײנער

  .נערעש
װעסטו ֿפון הַײנט ,ביסטו ַא נַאר  

.זַײן ַא קליגערשױן   
  און דו מַײן לעמישקע

.ַא טיגער רזַײן בַײ מי וועט   
,װעסט זַײן ַא סטַאר  

װַאלענטינאָ  ףװי רודָאל ירמ ײַ ב   
 װעסטו הײסן נַאֿפטַאלינָא י,לתֿפָאנשטָאט נ 

 און ַאלע נעכט װעל איך דיר
  ,געבןליבע  עהײס

.םען טך דעם ערשטידו װעסט לעבן ֿפַאר ז  
 

,מַײן שײנער ,נו קום צו מיר  
,בײנער נעײַ ברעכן מצע  

.רעמסָא מיט דַײנע שטַארקע  
,ֿפַארכַאּפט מיר װי ַא שטורעם  

,צום הַארצן דריק מיך  
,מיך און דערשטיק ,צעקװעש מיך  

,נעם מיך אין גַאנצן  
  ! דו ביסט ַא מַאן זאון בַאװײַ 

קום און קיש מיךר ָאנ ,ןַאן  ז'שודָא ןמײַ   
  !מיך און שױן צערַײס ,און בַײס מיך

 
  ,ן ערשטער קערײַ מ

רברענעןֿפַא מיט ליבע דיך וויל איך  
,ן שטַארקער מַאןײַ מ ,טרַאאיך װ  

.נעמעןקומען מיך  דו זָאלסט   
  ,מַײנע ֿפַארלַאנגען גיך און שטילקום  נו 

.ז'שואן ֿפיר מיך ַא טַאנגָא מַײן שײנער דָאן  
  

,נָאר קום און קיש מיך,ז'שואן  מַײן דָאן  
. און שױן ,רַײס מיךצע ,בַײס מיך און   

דיר  איך מיט ליבע קער ווילמַײן ערשטער 
 ֿפַארברענען 

,מַאן ראיך װַארט מַײן שטַארקע  
  .נעמען מיר קענען דו זָאלסט 

נָאר קום און שטיל מיר גיכער מַײנע 
.ֿפַארלַאנגען  

!ז'שואן מַײן שײנער דָאן,ֿפיר מיך ַא טַאנגָא    

 


