
Astronaut James Irwin zanechal tuto báseň - tuto modlitbu, na povrchu měsíce 

na nezničitelném plátně. Napsal ji James Dillet Fresmann při letu Apolla. 

J.D.Fresmann ji věnoval Irwinovi jako svému příteli. Netušil ovšem, že ji Irwin 

vzal s sebou na Měsíc. Irwin mu to sdělil telefonicky až z Hustonu. Z toho je 

patrné, co pro Irwina tato báseň znamenala. 
 

POTŘEBUJEŠ MNE ? JSEM PŘÍTOMEN . 

 

Ty mne nevidíš, ale Já jsem světlem tvých očí. 

Ty mne neslyšíš, ale Já mluvím tvým hlasem. 

Ty mne nepotřebuješ, třebaže jsem silou tvých rukou. 

Pracuji, i když nechápeš mé cesty. 

Pracuji, i když nechápeš mé dílo. 

Nejsem neznámou vidinou - nejsem tajemstvím. 

Poznáváš mne v naprostém klidu,v hlubinách svého nitra. 

  

Jsem přítomen, slyším tě, odpovídám na tvé dotazy. 

I když mne nepotřebuješ, jsem přítomen. 

I když se ke mně neznáš, jsem přítomen. 

I když máš pocit naprosté osamělosti a opuštěnosti, jsem přítomen. 

I když jsi naplněn strachem, jsem přítomen. 

I když trpíš bolesti, jsem přítomen. 

 

Jsem přítomen, když se modlíš, i když se nemodlíš. 

Jsem v tobě, a ty jsi ve mně. 

Pouze ve své mysli se můžeš cítit ode mne odloučen. 

Znáš mne a prožíváš pouze svojí myslí. 

Ulev svému srdci, zbav se strachu. 

 

Když sejdeš ze správné cesty, jsem přítomen. 

Ty sám nemůžeš dokázat nic, ale Já mohu všechno. 

Jsem všude a ve všem. 

I když v něčem nepoznáš dobro, dobro tam je. 

Neboť Já jsem tam přítomen. 

Jsem tam, protože tam mám být, protože JSEM. 

 

Pouze ve mně má svět smysl. 

Pouze mnou se mu dostává podoby a tvaru. 

Pouze mnou pokračuje ve vývoji. 

Jsem zákonem, na němž je založen pohyb hvězd. 

 

Jsem LÁSKOU, která zákon naplňuje. 

Jsem mír. 

Jsem veškerá jsoucnost. 

Jsem zákonem tvého života. 

Jsem tvojí spolehlivou láskou. 

Jsem tvojí jistotou. 

Jsem tvým klidem. 

JSEM, i když se ti nepodaří mne nalézt, nejsi beze mne. 

Tvá víra ve mne je nejistá. 

Má víra v tebe je však neochvějná, protože tě znám. Protože tě miluji... 


