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Krogarna får besökas i valfri ordning.
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He va no ett tag som stuvarna va op´ arbet i hamn di i staan, rikit hedä gamalhamn. Förritiin
va sidu hamn dii centrum ut på udd´n. Stuvarna va hem di öster ifrån. Reisliga karar som he
va så tänkt dom lasta åå ännu eit fartyg såhäran på freeda eftimidda. Fartyygi, he hadd komi
långt ifrån, säkärt dii från medelhaavi. En uta stuvarna märkt en bruud stiga åå de fartyygi,
hon va bruun o vaker tyckt han. Tåkåt had´an inga siit förrut. ”Hola Amigos!” utbrast bruudn
nä hon tassa iväg mot torgi. Stuvarna följd henne me en förundra blick, men fortsatt sedan
arbeta.
Senare på eftimiddaan sa en ana stuvare att vi hadd no doona vikun lång så he sku faras på
ööl. Ou! sa dom andra bara medan di sköljd labbana i have. Den yngsta stuvarn sku bestäm
kroogin men han va fortfarand lite förundrad över dedä kjoltyygi. Fö sej sjölv hadd han täkt ut
vart en sådan bruud sku kuna vara men han höll tyst om he. Uppåtåågi så far vi! sa han, å så
for dom. Tåågi va ett frakttåg som förd frukter o anat op ti magasiine i centrum. He ååka där
vi hamn förbi tråkarhalln o vidare ut mot parkkin. Där seen vi stjärnskådarbackan svängd
tåågi in i parkkin o fortsatt längs me he.
Tåågi höll på kuffa ut från parkkanten då karana klev å. Ooskuldaväägin sku heha kuna stå där
di tassa viidare. Saatin! utbrast en uta dom nä han så ryssrestaurangin, dii far int ja! gorma
han. Den yngsta va lugn o saa att dom inga sku dii, å så for dom in på en öl på ana siidan
väägin.
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