Mια Πασχαλιά μια Πασχαλιά 
μια Πασχαλιά κι μια Λαμπρή κι μια ’πίσημη μέρα, πουλάκι μ’ αμάν
                                                κι μια ’πίσημη μέρα, ν Aλέξαντρι
και ντρι ντρι ντρι και ντρι ντρι ντρι
και ντρι ντρι ντρι ν Aλέξαντρι
μάνα ν υγιό μάνα ν υγιό 
μάνα ν υγιό ν ιστόλιζι στην εκκλησιά να πάγει, πουλάκι μ’ αμάν
                                    στην εκκλησιά να πάγει, ν Aλέξαντρι
και ντρι ντρι ντρι και ντρι ντρι ντρι
και ντρι ντρι ντρι ν Aλέξαντρι
και σαν τουν εί- και σαν τουν εί- 
και σαν τουν είδ’ η εκκλησιά ρίχνει τα κιραμίδια, πουλάκι μ’ αμάν
                                               ρίχνει τα κιραμίδια, ν Aλέξαντρι
και ντρι ντρι ντρι και ντρι ντρι ντρι
και ντρι ντρι ντρι ν Aλέξαντρι.
Σαν τι κακό σαν τι κακό 
σαν τι κακό έκανα γω να πέσει η εκκλησία, πουλάκι μ’ αμάν
                                    να πέσει η εκκλησία, ν Aλέξαντρι
και ντρι ντρι ντρι και ντρι ντρι ντρι
και ντρι ντρι ντρι ν Aλέξαντρι
ιννιά κουρί- ιννιά κουρί- 
ιννιά κουρίτσα φίλησα κι δέκα παντρεμένες, πουλάκι μ’ αμάν
                                     κι δέκα παντρεμένες, Aλέξαντρι
και ντρι ντρι ντρι και ντρι ντρι ντρι
και ντρι ντρι ντρι ν Aλέξαντρι
κι δεκαοχτώ κι δεκαοχτώ 
κι δεκαοχτώ καλόγριες κι εφτά παπαδοπούλες, πουλάκι μ’ αμάν
                                      κι εφτά παπαδοπούλες, Aλέξαντρι
και ντρι ντρι ντρι και ντρι ντρι ντρι
και ντρι ντρι ντρι ν Aλέξαντρι
ας φίλαγα ας φίλαγα 
ας φίλαγα και μια ξανθιά κι ας έπεφτι κι η Πόλη, πουλάκι μ’ αμάν
                                         κι ας έπεφτε κι η Πόλη, ν Aλέξαντρι
και ντρι ντρι ντρι και ντρι ντρι ντρι
και ντρι ντρι ντρι ν Aλέξαντρι
και ντρι ντρι ντρι και ντρι ντρι ντρι
και ντρι ντρι ντρι ν Aλέξαντρι.


Mια Πασχαλιά κι μια Λαμπρή κι μια ’πίσημη μέρα
μάνα ν υγιό ν ιστόλιζι στην εκκλησιά να πάγει
και σαν τουν είδ’ η εκκλησιά ρίχνει τα κιραμίδια
Σαν τι κακό έκανα γω να πέσει η εκκλησία
ιννιά κουρίτσα φίλησα κι δέκα παντρεμένες
κι δεκαοχτώ καλόγριες κι εφτά παπαδοπούλες
ας φίλαγα και μια ξανθιά κι ας έπεφτι κι η Πόλη.

