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Kai man buvo 15, turėjau jaunatvišką svajonę – troškau pakeisti pasaulį 
į gera. Kaip ir daugelis jūsų, mačiau kenčiančius žmones ir galvojau: 
„Ką galiu padaryti aš, jauna mergaitė?“ Įkvėpta būtent šio troškimo 
parašiau eilėraštį „Saulė“ apie Dievo meilę.

Šią knygelę skiriu visiems mūsų „4Life“ partneriams. Juk iš tiesų esate 
meilės, kuria šviečia Dievas, spinduliai.

Už iliustracijas, įkvėpusias mano eilėms gyvybės, esu dėkinga Toe 
MacKinley talentams. 

Visos pajamos, gautos parduodant šią knygelę, atiteks organizacijai 
„Foundation 4Life“, kad ši galėtų toliau rūpintis vaikais visame 
pasaulyje ir gerinti jų gyvenimo kokybę.

Įžanga
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Kartais noriu būti kaip saulė
Paliesti visus žmones – kiekvieną iš jų
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Galėčiau pakilti į aukščiausius kalnus
Arba prasimelkti į mažiausius plyšelius 

Tada trumpam išeičiau ir vėl grįžčiau
Visus pasaulio sutvėrimus pasveikinčiau  

su nauja diena.
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Galėčiau šokti virš vandenynų,  
O kiekvienas žingsnis dužtų  

į šviesos krislus

Tada švelniai įslinkčiau į olos plyšį
Ir sienas pripildyčiau melancholiško mėlio, 

Kol ramiai laukčiau nakties.
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Būtų taip gera jausti, kad esu reikalinga,
Kad žmonės tampa laimingi vos man  

kasdien pasirodžius,

Galėčiau priglusti prie ašarojančio vaiko skruostų
Ir matyti, kaip jo ašaros džiūsta, o akys švinta.



Galėčiau sušildyti senolio širdį,
Kai vasaros popietę jis sėdi prieangyje,

Suteikti jam šviesos ir priminti jaunystę,
Suteikti džiaugsmo gyvenimui, kurį jis  

netrukus paliks.
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Ir aš, ir mano galia  
galėtų pasiekti viską,
Galėčiau pažadinti  
gyvenimo sėklas,

Padėti gimti gėlėms,

Galėčiau patraukti  
žmones liūdinančius debesis

Kokia puiki būtų  
tokia pilnatvė
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Bet gal ir mes galime šiam  
pasauliui suteikti šviesos ir šilumos,

Apsaugoti vaikus nuo ašarų,  
patraukti debesis iš dangaus.

Nes iš tiesų esame didesni ir išraiškingesni –
Visi esame Dievo Sūnaus meilės spinduliai.
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Apie autor

Bianca Palmieri Lisonbee tėvai į Jungtines Valstijas imigravo laivu iš 
Italijos. Ji gimė per šią kelionę laivu ir buvo pavadinta jo – S. S. Conte 
Biancamano – garbei. Ji užaugo Virdžinijos valstijoje, vėliau persikėlė 
į Jutos valstiją, kur sutiko gyvenimo meilę – David Lisonbee – ir už jo 
ištekėjo. Brigham Young universitete ji įgijo sceninės kalbos, dramos 
ir vaikų literatūros išsilavinimą. Drauge su David ji įkūrė kompaniją 
„4Life“. Sutuoktiniai yra susilaukę penkių vaikų ir 13 vaikaičių. Bianca 
aistringai siekia pagerinti vaikų visame pasaulyje gyvenimus. 



22 23




