
Psalm. LXX.
Kiben bízzunk immár, ha nem Tebenned,
Amikor már a sziklák is remegnek
S a barmok is nyüszítve menekednek?

A dicsőség tornyai leomlanak,
Nem tudja senki, mit hoz rá a holnap,
Fejünkre tódult füstje a pokolnak.

Az erősek megdőlnek mint a nádszál,
Boldog ki csak egy kis zugot talált bár,
Nem tudja, hogy rá is a pusztulás vár.

De az én szívem nem fél, noha félek,
Gyáva testemben bátran vall a lélek
Holtomban is győzelmes Istenének.

Mert semmi másban nincs többé reményem,
Csak te vagy az én váram, menedékem
S tudom, hogy szégyent nem hagysz soha érnem.

Ki benned bízik s tőled kap erőre,
Szabadabb lesz, ha rab is, mint az őre,
Angyalaidnak parancsolsz felőle.

Bármit akarnak akármi hatalmak,
Meglesz vagy nem lesz, amit kiagyalnak,
Úgy is csak úgy lesz, ahogy Te akartad.

Én pedig azzal makacs egyezésben
Nem akarok mást, csak amit te nékem.
Így erősül meg az én gyöngeségem.

S ezért dicsérlek Téged este-reggel
És magasztallak ékes énekekkel,
Oltalmazóm! az égi seregekkel.

RÓNAY GYÖRGY

A szerző hátrahagyott ver-
seiből közreadja Rónay
László.
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Psalm. CXXXVII.
Babilonnak vizei mellett ülve
Függesztjük gyászban lantunkat a fűzre
S nagy félelmünkben egybetelepülve
Fennszóval sírunk, sorsunk keserülve.

„Mért tenyeredből prédára vetetten
Ellenségemnek kezeibe estem?
Földönfutóvá miért tettél engem?
Istenem, mért vagy hozzám ily kegyetlen?”

Ó te szegény nép e szorongatásban,
Bőven vagy már csak a könnyhullatásban.
Károdon inkább nézzed mi rovás van,
Nem sújt-e Isten méltó haragjában.

Ha dolgod jól ment, fene büszke voltál,
Tennen erőddel hetykén hivalogtál,
Magadnak állott magadban az oltár.
Magad bálványa, de mélyre omoltál!

Mint pelyvát szórt az Isten szele széjjel.
Most szabadulj hát magad erejével!
Káromoltad is Uradat elégszer.
Jobbulásodért van most, hogy az ég ver.

Keresztre Krisztust annyiszor szegezted.
Magadat állít most érte keresztnek.
Tárt karod kíntól kőnél merevebb lett.
Így kell az Úrhoz váltig esedezned.

Ám ne magadról kolduld le a rosszat.
Azokért kérlelj, akik ostoroznak,
Irgalmazzon meg az ég a vakoknak,
Adjon megértést szegény gonoszoknak.

Így, bizony mondom, nem lesz soha károd,
Gyötretésedben oltalmad találod,
Édes Fiammal a világot váltod,
Magadat érte váltságul ajánlod.
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Űződ hatalmát Isten mire adta?
Nem hogy az Úrhoz találja te miatta?
Tékozló gyermek, szállj végre magadba?
Szívére vonjon az irgalom Atyja?

Szívére vonjon, rajta melengessen,
Vezeklésednek jutalma lehessen,
Mivel szeretted, örökre szeressen,
Dicsőíthessed az örök egekben.
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