
Tradicioj ĉirkaŭ la 1-a de majo 
 
Walpurgis estas malnova germana nomo, kiu en la sveda estas tradukita ”Valborg”. Tio okazis jam en 
la mezepoko kaj havas katolikajn radikojn. 
Dumtempe tio ricevis la signifon, ke en tiu periodo, en tiu tago kaj nokto la homoj forbruligu ĉion 
malheaĵojn, ĉion malbonon de la vintro. Ankoraŭ nun oni kolektas rubon, mortintaj branĉojn kaj 
simile por fari grandan fajron kun la celo forbruligi la malbonon, sed ankaŭ fortimigi per fajro la 
sovaĝojn bestojn, kiuj povis forrabi la bovinojn, kiam ili sin paŝtas ĉirkaŭ la farmo.  
 
Dum certe cent jaroj homoj en la vilaĝo kolektiĝas por kantante saluti la printempon. La plej fama 
kanto temas pri, ke la ŝtorma, sovaĝa, malvarma vintro nun ĝisfine faris siajn malbonaĵojn. La 
neĝoamasoj meltas kaj mortas, La kreskaĵoj kaj la floroj ekvivos kaj la homoj havas novan energion. 
Poste kreiĝis la tradicio, ke la studentoj kantu tion. Plej ofte estas viraj korusoj kiuj kantas por saluti la 
printempon. La studentoj ne nur kantas, sed ankaŭ festas kaj dancas dum la nokto inter 30-an de 
aprilo kaj 1-an de majo.  
 
En Uppsala la studentoj, nuntempe multaj studentoj kuras de la universitato malsupren stratan 
deklivon kantante, kriante. En Lund la fama ”La kantistoj de la Universitato de Lund” kantas la 
konatajn kantojn. Malnovaj studentkantistoj revenas por kunkanti tiun tagon, la 1-an de majo je la 
12-a horo. Granda publiko aŭskultas, kaj oni dissendas la kantadon per radio kaj televido. 
 
La plej konata tradicio estas ja la 1-a de majo, ke ĝi estas la tago de la laboristoj. En la mezo de la 19-a 
jc porlaboristaj sindikatoj en Parizo decidis pri tio, ke 1-a de majo estu la tago de laboristoj en la 
mondo. (Tamen en Usono tio okazas en aŭgusto). En ĉiuj urboj estas demonstracioj, pli malpli famaj 
kaj konataj socialdemokratoj feste parolas sur la placoj de la urboj. Dum la lastaj jaroj tiuj 
demonstracioj fariĝis malpli grandaj. En la novaĵoj oni informas pri la paroladoj en la pli grandaj urboj. 
 
La 1-a de majo ankaŭ estas la unua tago de la laboro kaj purigado en la ĝardenoj, por tiuj kiuj posedas 
ĝardenon. Por ili certe estas tre ĝua momento rigardi la unuajn florojn, iom verdantan gazonon kaj 
herbon, senti la printempan odoron de la tero kaj ĝoji pri ĉio, kio kreskos dum al alvenanta somero. 
 
Tiel diversmaniere oni povas festi la komenco de la printempo. Ĉi tie ankoraŭ estas ”vintro” la 21 de 
marto, kiam Euxropo festas la komencon de la printempo. 
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