
Hojka (Nowy Targ)

1. Hojka, hojka, zielni się trawka,
Siedzą sobie pastuszkowie, jedzą kaszę z gorka.

2. Przyszedł ku nim anioł i tak im powiedział,
Że się Jezusek narodził, coby każdy wiedział

3. Łoni się go zlynkli, na kolana klynkli,
Wsiecki łyżki i ważyczki wypały im z rynki

4. Wypadły im z rynki jak się dowiedzieli
I z darami do Betlejem wsiecy pobierzeli

W czystejkim polý bółóniczejka (Iskań)

1. W czystejkim polý bółóniczejka, 
leluja!
Tamże mi łeży z dawna steżejka, 
leluja!

2. Po nij mi ide grecznyj mołodec, 
na koniu.
W tym zahorodeć krasna diwojka, 
leluja!

3. Szcoż ty tu robysz, krasna diwojko, 
leluja!
Oj robiu, robiu – na zélene wyno 
óbhaniam.

4. Na kryżyjkach ij,  piskowan pojas, 
leluja!
Na palczykach ij, zołot pérscionek, 
leluja!

5. Na hółówojci – rutian winojko, leluja!
Bih pomabaj-bih – siadaj za mnoju, 
leluja!

6. Już my wjichałý – piv dorożejki, 
leluja!
Bywaj zdorowa – krasna Marysiu, 
leluja!
I z namy hist'mi – koladnyczkamy, 
leluja!

Dobryj weczir tobi
1. Dobryj weczir tobi Pane hospodariu
Ref: Radujsia! Oj, radujsia, Zemle,

Syn Bożyj narodiwsia!
2. Zastylajte stoly, ta wsy obrusamy
3. Ta kladit’ kolaczi, z jaroi pszenyci
4. Ta pridut do tebe, try praznyky w hosti
5. Oj, perszyj że praznyk, Swjateje Bożestwo
6. A druhyj że praznyk, Swjato Wasylia
7. A tretij że praznyk, Swjate Wodochreszcza
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Jasna Gwiazda (Cewków Wola, p. Aniela Mrówka)

1. Jasna gwiazda nad Betlejem świeciła
Gdzie najświętsza Panna swego senaczka porodziła /x2

2. Porodziła, w zimnej wodejce wykąpała
Hej – wykąpała, w liche pieluszki powyjała /x2

3. Powijała i do kolebki położyła
Hej – położyła, swymi piersiami nakarmiła /x2

4. Z kraju świata trzej królowie jechali
Po jasnej gwiazdejce do Betlejem się dopytali /x2

5. Napotkali trzej pastuszków przy drodze
I pytali ich się, gdzie się Syn Boży narodził /x2

6. Sam Syn Boży narodził się z dziewicy
Chwała Tobie Chryste, racz nam pokazać Swoje lice /x2

Z Panny Maryi Bóg narodzony (Cewków Wola, p. Aniela Mrówka)

1. Z Panny Maryi Bóg narodzony
W stajni w Betlejem jest położony /x2

2. Panna powiła w liche pieluszki
Oj, lulaj lulaj synu maluszki /x2

3. Oj lulaj lulaj, mój dyjamencie
Droga tyś różko, różowy kwiecie /x2

4. Oj droga droga miłego Boga
Skąd siano brano, pod nóżki dano /x2

5. Kosiarze byli, siano kosili
Za to im w niebie wynagrodzili /x2

A święta Maryja z tego się zaśmiała (Rakowa)

6. A święta Maryja z tego się zaśmiała,
świętego Szczepana po kolędzie słała.

7. Święty Szczepan rad 
po kolędzie chodził
ale mu się i święty Jan nagodził

8. Chodźmy-ż bracie po kolędzie, 
o Boże!
Ta czej-że nam sam Pan Jezus 
dopomoże

9. Nad Betlejem jasna gwiazda świeciła
gdy Panna Maryja dzieciątko zrodziła

10. Jak zrodziwszy w pieluszejki zawiła
I z pieluszjkami w jasełka włożyła

11. Lulaj-że mi lulaj, ty małe dzieciątko
Lulaj-że mi lulaj, niebieskie pachlątko

12. Trzy królowie bez poleńko jechali,
pytali się do Betlejemu, pytali

13. Pasterze mili, coście tam widzieli
tam jakżeście do Betlejemu bieżeli

14. Widzieliśmy małe dziecię, maluśkie
tam się bawiło 
w jasołejkach jabłuszkiem

15. Nie bardzo to stare, ani bardzo młode
a zakwitli mu na liczeńkach jagode

16. Jak ci trzej króli bez polejko jechali
temu dzieciątejku wielgie dary brali

17. Najpierwszy mu król 
mir z różą darował
a drugi go król złotem obsypował

18. Trzeci król mu cały świat ofiarował
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bo to dzieciątko sam 
Pan Jezus mianował

Boh predwiczny nam narodyv sia (Bircza)

1. Boh predwiczny nam narodyv sia,
Boh predwiczny nam narodyv sia,
zejszov dziś Syn Nebes
że powedlił ludzku weś
i utiszyv sia

2. Jasna dwizda nam sia zjawyła,
Panna Marja Sena powyła,
W obozi – w dorozi,
pre pry woli, pre ośli
ho óznajmyła

3. Óznajmyv ho – tó janieł Boży
Óznajmyv ho – tó janieł Boży
Najperej – z pastyrem,
Nu z weczerem – z dźwizdarem,
i ja ze źwirem.

4. Porodyła – Diwa Sena
Porodyła – Diwa Sena
Jak ón nasz – Chrystus nasz
Pan nasz – dla wsich nas
nam narodyła.

5. Zaraz jimu zaśpiwajmy
Zaraz jimu zaśpiwajmy
ze Senu – Bożemu

i Panu naszemu
pokłon oddajmy

6. Pokłonyv sia – tó Janioł Boży
Pokłonyv sia – tó Janioł Boży
najperej – z pasterem,
Nu z weczerem – z dźwizdarem
ny je ze zwirem.

7. Ia try Cary, de wy jdete?
Ia try Cary, de wy jdete?
Idemo dó mista,
De Diwa preczysta
Sena zrodyła

8. Sława Bohu zaśpiwajmo,
Sława Bohu zaśpiwajmo,
Czest, Synu – Bożemu
i Bohu – swojemu
pokłon wydajmo

9. Pokłonyv sia – tó janioł Boży
Pokłonyv sia – tó janioł Boży
ditatku – i z matkou
z bydlatko – z oślatko
nej sia choronył

Dywnaja nowyna (Rakowa)

1. Dziwna to nowina, 
dzisia Panna Syna
Porodziła w Betlejemu, 
Maryja Jedyna

2. Ciebie Boga Syna
Maryja przeczysta
Kąpała, powijała
Pana Jezu Krysta

3. Na rękach trzymała
pieśni mu śpiewała
sama jego Stworzycielem
swoim nazywała

4. W pieluchy powiła
w jasełka łożyła
kołysała, obtulała,
jak matka jedyna.

5. Tobie cherubiny
tobie serafiny
tobie śpiewają anieli
a wszyscy święcimy.

6. Trzeba Ciebie chwalić
Trzeba Ciebie sławić
Byś nam dał w krolestwie swoijm
Z Tobą na wieki żyć
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Gore gwiazda (Wieliczka)

1. Gore gwiazda Jezusowi w obłoku
Józef z Panną asystują przy boku

Ref: Hejże ino dyna dyna,
Narodził się Bóg – Dziecina
W Betlejem, w Betlejem

2. Wół i osioł w parze służą przy żłobie
Muczą, buczą delikatnej osobie

3. Pastuszkowie z podarunki przybiegli
Wkoło szopę o północy oblegli

4. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy
Których oni nie słyszeli, jak żywi

5. Anioł Pański kuranciki wycina
Stąd pociecha dla człowieka jedyna

6. Już Maryja Jezuleńka powiła
Nam wesele i pociecha stąd miła

Największy Gazda (Skawina)

1. Na tym niebie gwiazdeczka świeci,
Bardzo się dziwią starzy i dzieci.

2. Co tam wysoko na niebie świeci,
To chyba janioł po niebie leci.

3. Janioł leci, a za nim gwiazda,
Narodził się największy gazda.

4. Będzie posoć owce po świecie,
Do Betlejemu zaraz pójdziecie.

5. Tak jako stali se zaśpiwali:
Kolęda, kolęda, pójdziemy dalij.

6. Poszli po świecie, rozpowiadali,
O narodzeniu kolenda dali.

7. I się nie martwcie, że nic nie macie,
Piszczałki weżcie i mu zagracie.

8. Czego byśmy wam tu życzyli,
Byście wolę bożą pełnili.
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