
KUM TSURIK TSU DEM TANGO                       טַאנגָא קום צוריק צום טַאנגָא- -     

       

Kum shoyn, ikh vil filn fun dayn harts dem flam, 

Kum shoyn, kum un fil mikh atsind. 

Kum shoyn, un farzukhn dem taam fun zind 

Kum shoyn, tsum tango mit mir. 

 

Tango, kum tsurik tsu dem tango, 

Baysn, trinken fun mango, 

Ful mit zaft azoy sheyn. 

Tango, nu kum tsurik tsu dem tango, 

In dayn tsimer gezang oh! 

Fun libe mir  farshteyn. 

 

Kum shoyn, un loz iber dayn oygnblik, 

Kum shoyn, nokh eyn tango baglikt. 

Kum shoyn flekhtn libe vi dayne tsep 

Tango, du blaybst a secret. 

 

Tango kum tsurik tsu dem tango, 

Baysn, trinken fun mango, 

Ful mit zaft azoy sheyn. 
Tango, nu kum tsurik  tsu dem tango 

In dayn tsimer gezang oh ! 

Fun libe mir farshteyn. 

 

Kum shoyn, hert zikh tsu tsu mir um di nakht, 

Kum shoyn, sheptshe mir mit a lakh. 

Kum shoyn, un di kerper nokh vider eyn 
Tango, du blaybst a geheym. 

 

Tango kum tsurik tsu dem tango, 

Baysn, trinken fun mango, 

Ful mit zaft azoy sheyn. 

Tango, nu kum tsurik  tsu dem tango, 

In dayn tsimer gezang oh ! 

Fun libe mir farshteyn 

 

  ,ֿפון דַײן הַארץ דעם ֿפלַאם קום שױן, איך װיל ֿפילן
.קום און ֿפיל מיך ַאצינד ,קום שױן  
,זינד ןאון ֿפַארזוכן דעם טעם ֿפו ,קום שױן  

  .קום שױן צום טַאנגָא מיט מיר
 

טַאנגאָ  דעם טַאנגָא קום צוריק צו  
 בַײסן און טרינקען ֿפון מַאנגאָ 

  ֿפול מיט זַאֿפט ַאזױ שײן
 טַאנגָא, נו קום צוריק צו דעם טַאנגאָ 

,אָ  -אין דַײן צימער געזַאנג  
.טײןשֿפון ליבע מיך ֿפַאר  

 
,און לָאז איבער דַײן אױגנבליק ,קום שױן  
.ַײן טַאנגָא בַאגליקטאנאך  ,קום שױן  
,ֿפלעכטן ליבע װי דַײנע צעּפ,קום שױן   

.סעקרעטטַאנגָא דו בלַײבסט ַא   
 

,קום צוריק צו דעם טַאנגאָ  ,טַאנגאָ   
  ,בַײסן, טרינקען ֿפון מַאנגאָ 
.ֿפול מיט זַאֿפט ַאזױ שײן   

,טַאנגָא, נו קום צוריק צו דעם טַאנגאָ   
  ,אָ –אין דַײן צימער געזַאנג 

.ֿפַארשטײן רֿפול ליבע מי  
 

,הערט זיך צו צו מיר אום די נַאכט,קום שױן   
.מיט ַא לַאך שעּפטשע מיר,קום שױן   
,ווידער איין ךָאנ רעּפאונדזער קער,קום שױן   

ם.ײהדו בלַײבסט ַא גע,טַאנגָא   
 

,קום צוריק צו דעם טַאנגאָ ,טַאנגָא   
,בַײסן, טרינקען ֿפון מַאנגאָ   

ן.ֿפול מיט זַאֿפט ַאזױ שײ   
 טַאנגָא, נו קום צוריק צו דעם טַאנגאָ  ,

  ,אָ – אין דַײן צימער געזַאנג
.טײןשמיך ֿפַאר ֿפון ליבע  

 

 


