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Σημαίνει ο Θεός σημαίνει η γη σημαίνουν τα ουράνια
σημαίνει κι η Αγια-Σοφιά το μέγα μοναστήρι
                                          το μέγα μοναστήρι
πο’ ’χει τρακόσια σήμαντρα κι εξηνταδυό καμπάνις 
                                              κι εξηνταδυό καμπάνις
κάθε καμπάνα και παπάς κάθε παπάς κι διάκους
                                         κάθε παπάς κι διάκους.
Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς δεξιά ο πατριάχης 
                                         δεξιά ο πατριάχης
κι απ’ την πολλήν την ψαλμουδιά σειούνταν οι ε κολόνες
                                                       σειούνταν οι ε κολόνες.
Φωνή τούς ήρθε εξ ουρανού κι απ’ αρχαγγέλου στόμα 
                                               κι απ’ αρχαγγέλου στόμα.
Να πάψει το χερουβικό κι ας χαμηλώσουν τ’ Άγια 
                                      κι ας χαμηλώσουν τ’ Άγια.
Παπάδες πάρτε τα ιερά και σεις κεριά σβηστείτι 
                                      και σεις κεριά σβηστείτι
γιατί είνι θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψει
                                      η Πόλη να τουρκέψει.
Η Δέσποινα ταράχτηκι και δάκρυσαν οι ’κόνες 
                                     και δάκρυσαν οι ’κόνες.
Σώπα Κυρά μου Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις 
πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα ’ναι
                                           πάλι δικά μας θα ’ναι
μόν’ στείλτε λόγο στη Φραγκιά νά ’ρθουν τρίγια καράβια
                                                    νά ’ρθουν τρίγια καράβια
το ’να να πάρει το Χριστό τ’ άλλο την Παναγία
                                           τ’ άλλο την Παναγία
το τρίτο το καλύτερο να πάρ’ το Ευαγγέλιο
μη μας το πάρουν τα σκυλιά και μας το μαγαρίσουν 
                                              και μας το μαγαρίσουν.
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