Vad han skapat under nöd oc vaka
utav tjuvar rånat är;
när folket kräver det ti\baka
sin egen räµ det bloµ begär.
Refr.

Internationalen.
1.

Upp trälar uti a\a #ater,
som hungern bojor lagt uppå.
Det dånar uti räµen+ krater,
snart ska\ utbroµet+ timma ªå.
Störta+ ska\ det gamla snart i gruset,
ªav #ig upp för aµ ªå dig fri.
Från mörkret #iga vi mot ljuset,
från intet a\t vi vilja bli.
Refr.
Upp ti\ kamp emot kvalen.
Si#a #riden det är,
ty Internationalen åt a\a ly%a bär.
Upp ti\ kamp emot kvalen.
Si#a #riden det är,
ty Internationalen åt a\a ly%a bär.

4.

Båd' #at oc lagar oß förtry%a
vi under skaµer digna ner.
Den rike inga plikter try%a,
den arme ingen räµ man ger.
Länge nog som myndlingar vi böjt oß,
jämlikheten ska\ nu bli lag.
Med plikterna vi hiµi\+ nöjt oß.
Nu taga vi vår räµ en dag.
Refr.
5.

Ti\ kriget+ ªaktande vi dragit+,
vi mejat+ ned i jämna led.
För fur#ar+ lögner ha vi ªagit+
men vilja säkra en evig fred.
Om de oß driva, de+sa kannibaler,
mot våra grannar än en gång,
vi skjuta våra generaler
oc sjunga broderskapet+ sång
Refr.

2.

I höjden räddarn vi ej hälsa;
ej gudar, fur#ar #å oß bi,
nej, själva vilja vi oß frälsa,
oc samfä\d ska\ vår räddning bli.
För aµ kräva ut det #ulna, bröder,
oc för aµ ªita anden+ band,
vi smida medan järnet glöder,
med senig arm oc kra}ig hand.
Refr.
3.

I sin förgudning avskyvärda,
månn' guldet+ kungar nånsin ha}
eµ annat mål än aµ bli närda
av proletären+ arbet+kra}?

6.

Arbetare i #ad, på landet,
en gång ska\ jorden bliva vår.
När fa# vi knyta broder+bandet,
då läµingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mäµa,
men när vi nu, ti\ vårt försvar,
en dag en grän+ för deµa säµa,
ska\ solen #råla mera klar.
Refr.

