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Gdy miałam 15 lat, nosiłam w sobie młodzieńcze pragnienie – 
chciałam zmienić świat. Podobnie jak wielu z was, stykałam się 
z ludzkim cierpieniem i zadawałam sobie pytanie: „Co ja, młoda 
dziewczyna, mogę zrobić?”. Z tego pragnienia narodził się wiersz 
„Słońce” opowiadający o Bożej miłości.

Dedykuję tę książeczkę wszystkim Partnerom 4Life. Jesteście 
prawdziwymi promieniami „słońca” Bożej miłości.

Składam serdeczne podziękowania Toe MacKinleyowi, który poprzez 
piękne ilustracje tchnął nowe życie w mój wiersz. 

Wszystkie dochody ze sprzedaży tej książki zostaną przekazane 
fundacji Foundation 4Life i przeznaczone na inicjatywy związane z 
podnoszeniem poziomu życia dzieci na całym świecie.

Wprowadzenie
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Czasami marzę, by być jak słońce
Dotykać wszystkich ludzi – każdego z osobna.
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Mogłabym wspinać się na najwyższe szczyty
Albo zaglądać do malutkich szczelin na mej drodze,

Potem odejść na chwilę i wrócić, By powitać wszystkie 
stworzenia świata następnego dnia.
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Mogłabym tańczyć nad oceanami
Każdym krokiem rozsiewając dokoła 

swój blask.

Wówczas wkradałabym się miękko do jaskini
Pokrywając ściany melancholijnym złotem

I spokojnie czekając na noc.
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Tak dobrze byłoby wiedzieć, że jestem 
potrzebna, Że ludzie są szczęśliwi tylko 
dlatego, że przychodzę każdego dnia,

Mogłabym spocząć na policzkach zalanego 
łzami dziecka I patrzeć, jak jego twarz jaśnieje, 

gdy wraca do zabawy.



Mogłabym ogrzać serce starego człowieka
Siedzącego letnim popołudniem na ganku,

By dać mu światło do refleksji nad młodością
I tchnąć odrobinę radości w jego życie, które 

wkrótce zgaśnie.
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Żadna przestrzeń nie byłaby 
ograniczona dla mnie ani dla

mej mocy – Mogłabym pomóc
rosnąć obfitym nasionom
życia, by zrodziły kwiat,

Mogłabym odsunąć chmury, które
smucą ludzi, Czyż nie byłoby wspaniale, 

gdyby takie spełnienie się dokonało.
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Ale może i my możemy dać światło i
ciepło temu światu I osuszyć łzy dziecka,

i odsunąć znad nas chmury.

Bo jesteśmy czymś większym,
jeszcze bardziej wymownym – Wszyscy

jesteśmy promieniami miłości Syna Bożego.

18 19



20 21

O autorce

Rodzice Bianki Palmieri Lisonbee wyemigrowali z Włoch do USA na 
pokładzie statku. Bianca urodziła się w trakcie tej podróży, dlatego 
nadano jej imię na część jednostki S.S. Conte Biancamano. Dorastała 
w Wirginii, a później przeprowadziła się do Utah, gdzie spotkała i 
poślubiła miłość swego życia, Davida Lisonbee. Ukończyła Uniwersytet 
Brighama Younga na wydziale sztuk teatralnych i literatury dziecięcej. 
Razem z Davidem założyli firmę 4Life. Są rodzicami piątki dzieci i 
mają 13 wnucząt. Pasją Bianki jest pomaganie w poprawie sytuacji 
dzieci na całym świecie.
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