
„Čekám, až porozumím…“ 

Moc se mi líbí báseň Šeřík ze sbírky „Listy ze zápisníku“ od strakonického autora Dalibora Peška (1. 7. 
1921 – 20. 8. 1997). Mám ráda i jiné jeho verše, ale ty 
přírodní jsou mi blízké obzvlášť – třeba slova jako „… nikdy 
nepopíšu tu krásu…“ nebo „… čekám, až porozumím…“  
Knihy „Nikdy nedokončený obraz“(1979), „Listy ze 
zápisníku“ (1983), „Do moře plyne řeka“ (1987) mívám na 
pobočce často vystavené v nabídce, stejně jako sbírky 
připravené k vydání po roce 1997 básníkovou manželkou 
Vlastimilou, mojí profesorkou biologie z dob studia na 
strakonickém gymnáziu:  „Hledám pevný bod“ (1998), 
„Klaunská mše“ (1999) a „Paměť, předmět doličný“ (2010). 
V dubnu 2017 jsme si za milé účasti paní profesorky přečetli 
několik ukázek při akci „Zastavení v čase“, po celý srpen 
bude mnoho dalších vystaveno v hale ŠK na hradě, a to 
spolu s dobovými dokumenty a s obrázky rodinného 
přítele, akademického malíře Rudolfa Riedlbaucha.   

Na pondělí 13. 11. vás srdečně zveme do společenského 
sálu ŠK na Vícehlasy č. 10, které budou 20. výročí 
básníkova úmrtí připomínat také. Moderátor Jan Tříska si 
bude o jeho životě a díle povídat s Vlastimilou Peškovou a 
Šimonou Rejžkovou-Kovářovou.  

Osobně jsem pana Peška neznala, ale vím, že na něj jeho blízcí vzpomínají s velkou láskou. Poprosila 
jsem tedy o několik dalších slov o něm paní Vlastimilu Peškovou a Zdeňku Skalickou. Těším se na 
jmenované akce a doufám, že se na nich s vámi, čtenáři, uvidíme.                                                      –ah- 

 
I po dvaceti letech zůstává  Dalibor Pešek v mé mysli jako člověk, který si osvojil vzácné lidské 
vlastnosti a jim podřídil veškeré své konání. Zasvětil se pravdě a odolal nástrahám i pokušením, 
přesto, že to byl boj se sebou samým i s okolím. Byl oporou a rádcem. Obdivoval přírodu a svůj rodný 
kraj měl hluboko ve svém srdci. Byl obětavým přítelem, šlechetným člověkem. Přesto, že vyznával 
krásu strojařiny, celým životem jej provázela věrná přítelkyně Múza Poezie a v jeho básních je 
obsažen celý život, náš svět  a poznání toho,  
                      " že i sestup z vrcholu života je úžasný, 
                       s plným srdcem radostí a žalů, 
                       že by víc ani neuneslo." 
                                                                                                                                 Vlastimila Pešková 
Pozn.: verše jsou citovány ze sbírky "Nikdy nedokončený obraz". 

 
V letošním srpnu to bude dvacet let, co už Dalibor Pešek mezi námi není, přesto si poměrně přesně 
vybavuji jeho bílou hřívu vlasů, upřímné a moudré oči, jeho chápající úsměv nebo dojetí, když zazněla 
oblíbená píseň jeho maminky:  "Ó hřebíčku zahradnický, ó růžičko voňavá". Vzpomínám, jak čekával 
před gymnáziem na svou ženu - mou kolegyni Mili, se kterou jsme strávily v kabinetě biologického 
kabinetu čtyřicet let. Myslím na naše vzájemné návštěvy a diskuse, na svatbu, kde jsme byli s 
manželem za svědky, na Liborův hezký vztah k manželčině mamince i tetě a na pomoc při péči o ně… 
Jsem moc ráda, že jsem měla možnost poznat opravdu dobrého člověka s obrovskou škálou zájmů a 
schopností vidět a pojmenovat prostými slovy podstatu věcí a jevů. Je mi ctí, že jsem ho mohla 
považovat za svého přítele. Vím, že přátelství patřilo k hodnotám, kterých si cenil nejvíce.      
                                                                                                                                                      Zdeňka Skalická 

 

 

 

Foto – rodinný archiv 



 

Šeřík 
Dalibor Pešek 

 
Co budu živ 

budu před ním stát v úžasu 

 

uslyším za zády 

blázen 

ale neškodný 

čeká až promluví hořící keř 

 

a já čekám 

čekám až porozumím 

 

vědí 

šeřík 

syringa vulgaris 

keř čeledi olivovitých 

vědí o něm víc než já 

ale nerozumějí mu 

 

nevidí jak mi podává ruce 

neslyší co mi šeptá 

netuší něhu matky země 

když sytí a napájí jeho kořeny 

 

nikdy nepopíšu tu krásu 

a co je šeřík proti vesmíru 

divotvornému mechanismu bez pák 

bez kol 

bez motorů 

 

ze sbírky „Listy ze zápisníku“ 
 

 


