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Τό κλάμαν τής · Α Υίας 
Μαρίνας τής Τζιυρκας 

ΑΡ, 13 

(Στην μ. Γkxνα'yιώταν Χ " nε,.pή - ntYT<X\AtQ, στον μ . Γεώργιο Γιαννάκη, καί 
aτόν ιι, ΆντώΥη Κυρl<»<.ίδη - Κολλίιτσην άπό ,.ήν 'Αγιά ΜσρΙνα KUΘρέας ) . 

Άγια Μαρίνα ή τζιuρα 
π6'ν ή μανιέρα της TζΙUΡKας 
άτroίι τα γρ6νια τα παλια 
έλοίιθειν του κλαμάτου , 
Έτρέχασιν τα δάρκα της 
τζιαΙ που τα δκυ6 τα 'μμάθκια της 
τζι' οστε λαλεϊ τα πά$κια της, 
ή Δέσποινα τζιuρά μου, 

.'. 
Σγιάν τ' άκουσα 1'6 κλάμαν της 
τζιεϊν' 1'6 (!\0~6ν 1'6 δράμαν της 
τουν την βα$κειαν λαχτάραν της 
- 1'6 κρυφομίλημαν της - , 
εύτυς έσικκιρτίστηκα' 
'οηκώστηκα τζι' έντίιθηκα 
ένίφτηκα τζι' έπλίιθθηκα 
τζι' Μρέθηκα κοντά της , 

,", 
- Δοξάζω σε , Μαρία μου, 
Δέσποινα τζια! 1'ζΙUρΙα μου 
KαταΦΕUK6ν τζ ι ' 6ρπίδα μου 
τζιαΙ φως των άμμαθκ ιων μου' 
τζια! 'πέ μας τά παράπονα' 
γιατ' άρκεψες τά κλάματα 
άστρον 6λόγρυσ6ν μου; 

.. , 
Τζια! 'πολοήθειν ή τζιuρα 
μέσα σέ κλάματα π ι κρα 
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τζι' άναστενάματα (bαθκειά 
τζι' ε!τrεν μου τουν τά λόγια: 
-«'Κλαίω τζιαΙ γιά τες έκκλησιες 
τrό'ν άλειτούρκητες i!>οul5ες 
oτrως έμεΙνασιν κλειστες 
τrάνω τroυ τrέντε γρόνια . 

,.'r, 

.Μά την αυκην της Tυρινfjς, 
την τrερασμένην Τζιερκα"ζιην 
ηρταν ως δά Τ ουρτζιοι τroλλol 
καταραμένη ωρα! 
Τζι ' άρτζιέψαν τζια! 'χαλούσασιν 
τζια! τά γρουσά "(bουττούσασιν 
τες ζωγραψκιες έξιούσασιν 
του αη του Νικόλα . 

... 
»τες ζωγραq>κιες έξΙσασιν 
τζι' οδλλες τες άψανίσασιγ 
τίτroτες εν άψΙσασιν 
ουτε τrιλE γιά δεΙγμαν. 
Τζια! τ' Άρκαντζιέλου Μιχαηλ 
την ζωΥραψκιάν την ξακουστην 
μανιέρα ν τroύ 'χουν τζια! τιμην 
τέλεια την άψανΙσαν . 

. '. 
Χαμα! τrτrεσμένη τrά στη γη 
η ζωγραψκιά η τrρωτινη 
τroυ ε!σιεν ψημην ξακουστην 
τrέρα ως η'ιν Έλλάδαν' 
κομμένοι σάν (bαθκειες τrληγες 
τς άyιάτρεuτες λα(3ωμαΕ)κιες 
γύψοι μέσ' τες γερημωσιες 
άμέτρητα κομμάδκια>. 
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