
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SRCU 

 

Kdo dotaknil bi moje telo 

kdo razumel bi moj um 

kdo čutil bi moje srce? 

O, kdo ljubezen mojo bi sprejel? 

 

O, kdo je v mojem telesu … 

O, kdo je v mojem umu … 

O, kdo je v mojem srcu …  
O, kdo je v mojem srcu … 

 

O, kdo je meni še blizu …  
O, kdo je meni še blizu …  
 

O, kdo ljubezen mojo bi sprejel … 

O, kdo ljubezen mojo bi sprejel … 

(Janez Slabe) 

 

ZVEZDE IN LUNA 

 

O, zvezde vedno ste tu 

iste in drugačne lepote. 
O, sonce prideš in greš … 

To si ti vsakič lepši. 
Poglej luno v noči 
svežo in prijetno. 
 

Le vprašaj se za ljubezen in skrb,  
da sem vedno isti jaz,  
kdo si pa ti? 

Kdo vpraša se za svobodo,  
da se lahko odločam,  
kaj delaš pa ti? 

 

Kdaj sprašuješ se za življenje 

in čas spreminjanja, 
a vedno sem jaz. 
 

Sam pišem si usodo 

s svojimi dejanji. 
Sam srečo si krojim 

s svojimi vrednotami. 
S teboj ta svet doživljam, 
ko ljubezen delim. 
(Janez Slabe) 
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Njegova dela so bila izbrana na 
mednarodnih razstavah akvarela tako doma 
kot v tujini. Rad slika tudi v tehniki akril. 
Slika, ki je nastala v tej tehniki in je bila 
posvečena spominu na Ivana Cankarja, je 
bila preko Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti izbrana za 
regijsko razstavo. Eno sliko, naslikano v 
tehniki akvarel, je preko delegacije podaril 
slovenskemu parlamentu. Poleg slikanja, se 
je lotil tudi kiparjenja pod mentorstvom 
akademske kiparke profesorice Dragice 
Čadež Lapajne. Pri glasbi pa je čisti 
samouk. Najraje igra kitaro, svoje pesmi 
piše in komponira sam. Sicer igra različne 
inštrumente, izdal je že svojo avtorsko 
zgoščenko. Svoje učiteljske veščine pa je že 
preizkusil poleti pod okriljem 
logoterapevtke, dr. Cvijete Pahljine, dr.med, 
ko je vodil likovne delavnice akvarela za 
udeležence duhovne kolonije v Žički 
kartuziji. 

Predstavitev avtorja 

 

 

Umetnik Janez Slabe prihaja iz občine 
Vrhnika, kjer živi v slikoviti vasi Stara 
Vrhnika. Je član Društva likovnih 
umetnikov Logatec, ki ga vodi ljubiteljski 
slikar Janez Ovsec. Z društvom skupinsko 
razstavlja po različnih slovenskih krajih. S 
tehniko slikanja akvarela se je podrobneje 
spoznal v skupini akvarelistov na Vrhniki, 
pod mentorstvom Petra Lazarevića. Prejšnje 
leto je svoje znanje risanja in slikanja 
izpopolnjeval pri akademskem slikarju 
Tonetu Račkiju, letos pa pri dekanu Visoke 
šola za risanje in slikanje pri profesorju 
mag. Mladenu Jernejcu, akademskem 
slikarju, ter  doc. Maticu Kosu, magistru 
likovne umetnosti. Prav tako je začel 
sodelovati na različnih slikarskih 
extemporih in kolonijah po Sloveniji. 

  

 

 

 

REKA ŽIVLJENJA 

 

V srcu prebudim, k tebi želim 

korak naredim, počasi hitim. 
 

Sedaj te doživim, za tebe živim 

ljubezen podelim, v življenju zacvetim. 
 

Reka življenja, ustvari brzice 

le h komu hiti, ocean jo ljubi. 
 

Vse reke med gorami 
vse reke v daljavi 
v oceanu se umirijo. 
 

Vse strmine v življenju 

 vse težave in trpljenja 

v duhu srca se umirijo. 
  
Rečne brzice, rečni slapovi  
v oceanu se umirijo  
v duhu srca živijo. 
(Janez Slabe) 


