
 
Текст који следи појавио се у београдском анархистичком часопису 
«Комуна» 18. Априла 1911 године. малтене век након тога и поред 
вишеструких мутација друштвених кулиса није се много изменило. 

 
Први Мај 

 
 Први Мај!..пролеће... буђење новог живота... младог, ватреног, који бурно 
руши све преграде... Који победоносно гази смрт, хладноћу и мрак зиме. Дуго је 
трајала зима; водила је се немилостива борба између живота и смрти; много је 
жртава пало али нов живот је се зачео тамо, где су они пали... живот млад, слободан, 
који не зна ни законе, ни власт, ни ропство... 
 Први мај!.. У републикама, монархијама и уставним државама у Европи, 
Америци, Аустрији радници подједнако експлоатисани свуда напуштају фабрике и 
радионице-сви господари, буржови сви они, који живе од народног рада дрхте и држе 
у приправности полицију, жандарме и војску! 
 Први Мај! Радници свију земаља без разлике народности, вере и језика 
уједињују се у једној истој мржњи према постојећем ропском уређењу, у једној истој 
нади на нов и бољи живот, без господе и газда, у једној истој ватреној и силној жељи 
за слободом и благостањем. 
 Први Мај!.. Страх и трепет свима онима који угњетавају и притискују 
раднике и сељаке; страх и трепет свима онима који живе на леђима радника и који 
се оджавају на ропству других,-свим господарима, газдама и властима... 
 Први Мај!..Страшна слика могућне револуције, која све руши; буђење 
радног народа; први пупољак, први зачетак велике радничке идеје, генералног 
штрајка; завет анархиста који су погинули у Чикагу у име његово... 
 Први Мај!..Чикаго... први покушај, да се оствари генерални штрајк... крвава 
освета американске буржоазије... истребљење и тучење радника... апшења... 
погубљење анархиста... лије се радничка крв... крв бораца за народну слободу!.. 
 Први Мај!..Чикашки злочин... поука скупо плаћена... 
 Први Мај је се зачео у Америци године 1886, зачео је се не у каквој богато 
украшеној сали за време кога партијског конгреса, не у кафани уз кригле пива, него 
на улици проливеном радничком крвљу... 
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