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Shteyt oyf, ir ale, ver, vi shklafn
In hunger lebn muz in noyt !
Der geyst ,er kokht ,er ruft tsum vafn,
In shlakht undz firn iz er greyt.
Di velt fun gevaldtatn un leydn
Tseshtern veln mir, un dan
Fun frayheyt glaykhkeyt a gan eydn
Bashafn vet der arbetsman.
Dos iz shoyn undzer letster
Un antsheydener shtrayt.
Mit dem internatsional
Shteyt oyf, ir arbetslayt.
Neyn, keyner vet undz nit bafrayen
Nit got aleyn un nit keyn held,
Mit undzer eygenem kley -zayn
a retung brengen mir der velt.
Arop der yokh ! genug gelitn!
Genug fargosn blut un shveys !
Tseblozt dos fayer lomir shmidn
Kol zman dos ayzn iz nor heys!
Dos iz shoyn undzer letster..
Der arbetsman vet zayn memshole
Farshpreytn oyf der gantser erd,
Un parazitn di mapole
Bakumen veln fun zayn shverd.
Di groyse shturemteg- zey veln
Nor far tiranen shreklekh zayn,
Zey konen ober nit farshteln
Far undz di hele zunen-shayn.
Dos iz shoyn undzer letster..

 ווי שקלאַפֿן, ווער, איר אַלע,שטײט אױף
!  אין נױט,אין הונגער לעבן מוז
 ער רופֿט צום װאָפן,ער קאָכט, גײסט
ַ דער
.אין שלאַכט אונדז פֿירן איז ער גרײט
די װעלט פֿון גוואַלדטאַטן און לײדן
 און דאַן.צעשטערן װעלן מיר
עדן-גלײכקײט אַ גן
ַ פֿון פֿר ַײהײט
.באַשאַפֿן װעט דער אַרבעטסמאַן
דאָס איז שױן אונדזער לעצטער
.רײט
ַ און אַנטשײדענער שט
מיט דעם אינטערנאַציִאָנאַל
.לײט
ַ איר אַרבעטס, שטײט אױף
באַפֿרײען
ַ
קײנער װעט אונדז ניט, נײן
ַ
,ניט גאָט אַלײן און ניט קײן העלד
מיט אונדזער אײגענעם כּלֵי־ ַזיִן
.אַ רעטונג ברעגנען מיר דער װעלט
! אַראָ פּ דער יאָך! גענוג געליטן
!גענוג פֿאַרגאָסן בלוט און שװײס
פֿײער לאָמיר שמידן
ַ צעבלאָזט דאָס
!אײזן איז נאָך הײס
ַ זמן דאָס- כּל
...דאָס איז שױן אונדזער לעצטער
זײן ממשלה
ַ דער אַרבעטסמאַן װעט
,פֿאַרשפּרײטן אויף דער גאַנצער ערד
און פּאַראַזיטן די מפּלה
.זײן שװערד
ַ באַקומען װעלן פֿון
 זײ װעלן-די גרױסע שטורעמטעג
,זײן
ַ נאָר פֿאַר טיראַנען שרעקלעך
זײ קאָנען אָבער נאָט פֿאַרשטעלן
.שײן
ַ – פֿאַר אונדז די העלע זונען
...דאָס איז שױן אונדזער לעצטער

