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Строфа која је узета за наслов не само да је поетски лаконска и предивно лепа, већ је и
дубоко аутобиографска, као уосталом, и читаво лирско стваралаштво оца Романа. Пре много
година он је изабрао осамљену стазу и до данас се подвизава у скиту Ветрово у Псковској
области, у мочварном и шумовитом крају, где обичан човек врло тешко може да стигне. Из свог
забаченог места отац Роман ипак пажљиво прати догађаје и духовне процесе у савременом свету
и одазива се на њих у својим стиховима разобличења, понекад врло јарким и емоционалним.
Међутим, чини ми се да читаоце мање привлачи друштвена позиција нашег отшелника, без
обзира на то колико је упечатљива и принципијелна, а више његова дивна лирска дела. Управо
она су углавном и ушла у овај зборник.
Ови стихови су заиста талентовано написани. У њима су одјеци древне хришћанске
поезије и руске класике, народни мотиви и врло савремен, жив и јасан поглед аутора на свет.

За многе своје стихове отац Роман је написао изванредну музику. Морам рећи да сам, на
моју радост, био први човек који је снимио песничко стваралаштво оца Р омана: пре тридесет
година у парохијској стражарској кућици код нашег заједничког друга оца Никите у селу
Боровик у Псковској епархији отац Роман је после дугих наговарања отпевао на стари касетофон
песме које данас знају милиони људи.

Већ неколико година касније увелико су се одвијале расправе – да ли монах може да пише
песме и музику за њих? Па још и сам да их пева. Мишљења су се поделила. Једни су били
категорично против. Други су тврдили да је то у складу с традицијом Православља и да притом
песме оца Романа мноштво људи приводе вери. За мене је тачку над и у овом случају
представљао следећи догађај. Једном ме је митрополит Питирим послао да однесем писмо
Његовој Светости Патријарху Пимену. Чекајући на одговор у пријемној соби чуо сам да у
Патријарховом кабинету звуче снимци песама оца Романа, управо они које смо некада снимили у
парохијској стражарској кућици у забаченој псковској парохији. Распитао сам се код келејника
Свјатејшег, оца Јосифа откуд овде те касете. И отац Јосиф ми је рекао да Патријарх воли да слуша
песме оца Романа и да их, пошто му ни самом није страно писање песама, као и да поседује
композиторски таленат, високо цени.

Мислим да је тешко било шта додати овоме. У име издавача ове књиге, изванредне
уметнице Александре Нуракишева, која је насликала дивне илустрације, старих и нових
пријатеља оца Романа, и надам се, многих читалаца, такође користим прилику која ми се
пружила, обраћајући се свом пријатељу јеромонаху Роману с молбом да пише што више управо
лирских дела, чак и ако је то на уштрб «грађанина и песника».
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