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Pusti tisoč dni in tisoč noči,

DAN LJUBEZNI

ZEMLJA PLE�E

 
 
 
 
 
 
 
 

PARADA PONOSA 2004 – »Poroka bo!« 

 
 

Ne čakaj pomladi, 
ne čakaj na maj. 
Le kaj ti bo sonce  
in ro�e zakaj? 
Saj lička so ro�ni ti cveti, 
v očeh �arek sonca sveti. 
 
Ne čakaj pomladi,  
ne čakaj na maj. 
Kaj mar ti zelenih trav? 
Srce nič ne čaka,  
bije tik-taka 
kliče ljubav,  

Poletna noč bila je najin dom, 
vse stene iz dreves za strop nebo, 
preproga travnih bilk, 
zvezd nebroj za luč, 
brez strehe, brez zidov 
mladim je toplo. 
 
Poletna noč ljubezni spev �epet, 
sij čustev �ar strasti, 

NE ČAKAJ POMLADI

POLETNA NOČ
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ki jih več ni, 
če sploh ne ve�, 
da so kdaj bili. 
 
Vzemi le en dan, 
ki skril si ga tja na srčno stran, 
pozabil ga nikoli več ne bo�. 
 
To je bil tvoj dan ljubezni, 
Najlep�i dan, ki ne mine nikdar. 
Svet �ivi za dan ljubezni, 
dan, ki da ti vse in vse ti vzame. 
Tega nikdar ne ve� � 

Sredi zvezd, 
noč in dan se vrti ta svet. 
Zemlja ple�e,  
tja med zvezde. 
 
Pade sneg,  
pade maj, pride spet jesen. 
Tisoč let �e  
zemlja ple�e. 
 
Orion, saksofon,  
O R G A N I Z A T O R J I :                                                 P O K R O V I T E L J I : 
�KUC Magnus                                                            Urad za mladino MOL                                
www.ljudmila.org/siqrd/magnus/                                                     Urad RS za mladino 
Dru�tvo prijateljev Legebitre                                     MOL - Mestna občina Ljubljana 
www.drustvo-legebitra.si                                                          �OU v Ljubljani                                
DIH - Dru�tvo za integracijo homoseksualnosti                                                       �KUC                                
www.dih-drustvo.si                                                                 Klub Tiffany                                
�KUC LL  
www.ljudmila.org/lesbo/ 

  
Uradna stran 4. Parade ponosa: www. ljubljanapride.org 
Častna pokroviteljica: �upanja Ljubljane Danica Simčič 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kdaj pri�el bo zate spet ta dan, 
naj te upanje ne zapusti, 
le zaspi, ko jutro te zbudi 
to bo ljubezni dan. 
 
[Du�an Velkaverh] 

mesec, kontrabas. 
Zemlja ple�e tja med zvezde. 
 
In z njo grad,  
vsak oblak 
In vse ceste  
in celo ta najin mali dom. 
 
[Gregor Strni�a] 
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Ljubljana, 3. julij 2004 

zakaj čakala bi na maj? 
 
[Frane Milčinski Je�ek] 

vse mine vse, 
ostane pest spoznanj in prgi�če sanj, 
spominov sto za stare dni. 
 
Pridi kdaj pome z ognjem v očeh, 
bova ljubila se vso noč, 
po pogled in nasmeh in poljub. 
 
Vsak zase zdaj �iviva srečna sva, 
samo na videz kdaj kot vsi ljudje, 
mlada kot prej ne bova več, 
vse dam vse dam za eno noč. 
 
Za eno noč .... poletno noč. 
 
[Elza Budau] 
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