
Uvod
Dêš slezeš s kopcu dule na órodny pole,
hanácká krajina je samá rovina.
A dêš se rozhlidneš, toš chôtě dostaneš
poznat tento svět a fšecko ôvidět.
Vêraz na trasô a drž se kompasô,
vem pivo na slênô a velkó svačênô,
prondi krajinó a každó dědinó,
jak po sobě dó jedna za drôhó.

1. Bózov
Gdo má Bózov rád, vi, že tam stoji hrad,
gde Jira s balónem litajó za domem.
2. Bilá Lhota
V arboretô v Bilé Lhotě stratilo se černy kotě,
bêl tam špatné plot a přêšlo mô to vhod.
3. Mladeč
V Mladčô v jeskêni napadlo žákêni,
hleďa na kosti, vêvádět blbosti.
4. Měrotin
Ô Měrotina je kopec Šômina.
Lópežnik z Parduskê ôkradl zákuskê.
5. Slavětin
Gdo nezná Slavětin, toš temô poradim,
malá vesnička, kovářská kaplêčka.
6. Lôká
Dêš přêndeš do Lôké, na okna neťôké,
misto v kôchênich só fšeci v jeskênich.
7. Lóčka
V Lóčce sokoli honijó si trika,
že majó néstarši bysto Masaryka.
8. Bilsko
Z Bilska odneseš si hesky spominkê,
od skřitku dostaneš vesely kaminkê.
9. Vilémov
Vilémov se pochlôbi vzácnym monastyrem,
toť manželka se nezlobi, že šlihovicô pijem.
10. Olbramice
Na erbô beránek, ze zvonem zvonice,
je jedna ze známek obce Olbramice.
11. Náměšť na Hané
Náměšť na Hané zná každé poddané,
páni na zámkô si léžó smetánkô.

12. Lóčanê
O Lóčanech se vi, že dêš si zamaneš,
že tadê zakotviš, toš réčem dostaneš.
13. Senička
O pani Elišce, co žêla v Seničce,
vim od babičkê a znám ê zidečkê.
14. Senica na Hané
V lesich Senice, protivá logice,
obrazê visijó, fšeci se divijó.
15. Dôbčanê
Gdêš seš v Dôbčanech, lehni si na zádech,
na okróhlêcê dějó se věcê.
16. Cholêna
Hanácky muzeum majó v Cholêně
a mrakê stróhátek po celé dědině.
17. Haňovice
Kdo chce vidět vic, jede do Haňovic
ôžêt si pohodê v Klôzově na hodê.
18. Náklo
Pré se profláglo, gdo jede na Náklo,
že jak na Sahaře je piskô v jezeře.
19. Přikazê
Grôntê a skanzén, kolem órodná zem,
fšôde slêšet smich, toš to sê v Přikazich.
20. Střeň
Dêš je dobré deň vêrazêt na Střeň,
stôdô nedbaje komár tě vêsaje.
21. Červenka
Dêš je slônko venkô, vêraz na Červenkô.
Pro vlakê poloha daná jak od boha.
22. Létovel
Gde se pivo vaři, tam se dobře daři,
vi ten, gdo viděl město Létovel.

Závěr
Toš, milé občane, toť mista na Hané,
co jak jeden strom só mikroregión.
Toť sme fšeci spolô ô velêkyho stolô,
a že nás to bavi, přêpijem na zdravi.
Na Hanáku ráj, na náš rodné kraj,
že tadê mužem žêt a spolô klábosêt.
Držime tradicô, pijem šlihovicô,
a že nás to bavi, toš znovô na zdravi.


