Smouebrygga

Smouebrygga, sômm sträkkerr sä ud etter gammle hammne, ä nåkk ett Mecca
förr badjässter pô sammarn. Ho börrjar ve feskhalle i oståre äen ô sia tar e lang
träbrygga ve i ômmtrännt tjilometern, ô en himsken mängder butiker, kaféer, krouar ô
resturanger i dômm gammle buene, mä mad bôdde ude ô inne. I väsståre äen etter
brygga, åver Ängebakken, ä Vallevige mä hoppetorn, bedeng frô bärrjet ô mä e
dålett sjydda sanstrann förr ongar./ ô mä e, sjället lide, innjala sanstrann förr ongar.
Här hettar en nogge förr alle/Här jär de alle te lakks!

I da, sômm för, ä brygga strannes mett Hammne va brugga år´t rönnt te minnstenns
frô fämmtenhunndretalt (1500-talet) ô bryggen grotte etter hann, Te slutt, förr
hunndre år sia, ble dä e brygga dôallt ihobb! Unner sill-pärrioden 1877-1904 sälltes
en mängder fessk te udlant. Sill, va jivet, männ okksô fläkkt speggemakrell te
lönnkrouane i USA. (Dômm haddet sômm tetogg i barn) Nôrra uttô
sllterieneômaggasine står kvar i no, männ manga ä börrte.

Etter sille komm badjässtene, okksô dômm i stimm, ô Smouen ble e badballja pô
sammrane. I da ä dätta e ettersökkt hammn förr badjässtebådar, ejjne äller hyrrte…

Stranne Smouen (en bohuslänsk strann är ett kustsamhälle uppbyggt kring fiske) legger pô
Hammnerö ve Hôllöfjol ô ä höbbvokksen mä stranne breve, Sunnt (Hasselösund), pô
Hasselö, ô därifrå går e bru, åver Väsståre sunnt ô Kongshammne, te fasste lant,
Gravenne (Gravarne, Sotenäsets största strann).
Udårst pô Sodenäset, mä tärane i Skagerakk, ble Smouen tillett e strann, busätt dô
fesskare.
No förr tie ä turisstene hät i store bänne pô sammarn ô hundre tusentals uttô dänn
sårrten kommer hid ud ô nyder hôrrt år. Här har dômm mängder dô pene badstöe;
Sanstrännar äller lyse ô rö-vörrne hällar – hô en vell ha!

Ô mett i allt dätta Smouebrygga. Du kann du tru dä ä liv här pô sammarnättane…
Männ ledar du etter e longn stönn pô brygga unner sammarn sô trur jä dä ä umajjlett!
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