TANGO APPASSIONATA- ַטאַנגאָ אַ פַּ אַסיִאָנאַטא

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 !
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