
Uvod:  
Kdež slezeš z kopcu dule, na órodny pole,
hanácká krajina, je samá rovina.
A kdež se rozhlidneš, toš choti dostaneš,
poznat tento svět, a fšesko ovidět.

Veraz na traso, a drž se kompaso,
vem pivo na sleno, a velkó svačeno,
prondi krajinó, a každó dědinó,
jak po sobě dó, jedna za drohó.

1. Bózov
Kdo má Bózov rád, vi že tam stoji hrad,
kde  Jíra s balónem, litajó za domem.

2. Bilá Lhota
V arboreto v Bilé Lhotě, ztratilo se černy kotě,
bel tam špatné plot, a přešlo mo to vhod.

3. Mladeč
V Mlačo v jeskeni, napadlo žákyni,
hleďa na kosti, vevádět blbosti.

4. Měrotin
O Měrotina, je kopec Šomina,
Lópežnik z Parduske, okradl zákuske.

5. Slavětin
Kdo nezná Slavětin, toš temo poradim,
malá vesnička, kovářská kaplečka.

6. Loká
Kdež přendeš do Loké, na okna neťoké,
misto v kochenich, só fšeci v jeskenich.

7. Lóčka
V Lóčce sokoli, hoňijó si trika,
že majó néstarši, busto Masarika.

8. Bilsko
Z Bilska odneseš, si hezky spominke,
od skřitku dostaneš, vesely kaminke.

9. Vilémov
Vilémov se pochlobi, vzácnym monastyrem,
toť manželka se nezlobi, že šlihovico pijem.

10. Olbramice

Na erbo beránek, ze zvonem zvonice,
je jedna ze známek, obce Olbramice.

11. Náměšť
Náměšť na Hané, zná každé poddané,
páni na zámko, si léžó smetánko.

12. Lóčane
O Lóčanech se vi, že kdež si zamaneš,
že tade zakotviš, toš réčem dostaneš.

13. Senička
O pani Elišce, co žela v Seničce,
vim od babičke, a znám e zidečke.

14. Senica
V lesich Senice, protivá logice,
obraze visijó, fšeci se divijó.

15. Dobčane
Kdež seš v Dobčanech, lehni si na zádech,
na okróhlce, dějó se věce.

16. Cholena
Hanácky muzeum, majó v Choleně,
a mrake stróhátek, po celé dědině.

17. Haňovice
Kdo chce vidět vic, jede do Haňovic,
ožet si pohode, v Klozově na hode.

18. Náklo
Pré  se profláklo, kdo jede na Náklo,
že jak na sahaře, je pisko v jezeře.

19. Přikazy
Gronte a skanzen, kolem órodná zem,
fšode slešet smich, toš to se v Přikazich.

20. Střeň
Kdež je dobré deň, verazet na Střeň,
stodo nedbaje, komár tě vesaje.

21. Červenka
Kdež je slonko venko, veraz na Červenko,
Pro vlake poloha, daná jak od boha.

22. Litovel
Kde se pivo vaři, tam se dobře daři,
vi ten kdo viděl, město Litovel.

Závěr: 
Toš milé občane, toť mista na Hané,
co jak jeden strom, só mikroregion.
Toť sme fšeci spolo, o velekyho stolo,
a že nás to bavi, přepijem na zdravi.

Na hanáku ráj, na náš rodné kraj,
že tade mužem žet, a spolo kláboset,
držime tradico, pijem šlihovico,
a že nás to bavi, toš znovo na zdravi.
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