
Ein isch mir jetz scho z'alt,
Doch er wàr rich g'nüeg haIt;
o nitt arm isch dr Zweit,
Doch wiescht, züem Leid!

Wenn dr Dritt' ri cher wàr,
Kàms mir nitt var sa schwer,
Das miesst mi Mànnie si,
Denk ich mithi.
Wenn's no mim Kopf thàt geh,
Thàt mir g'wiss d'Wahl nitt weh,
Denn ich nàhm, wàr ich frei,
Glich aIle drei!

II. Uftri tt.
Lisettle, Herr Spàtzle.

Herr Spàtzle (kunnt hinte-n-ina).
Eh, güete-n-Owe Jumpfer Schnitz ... ich ha g'sàh im

Duregeh, ass Sie-n-allei im Lade-n-isch .. , un do ha-n-i
nitt anderscht kanne, ich ha miesse-n-ine ku ...

.Lisettle (fir sich).
Allewil uf d'Ietschte Mode ... wenn er nur schëner

wàr . .. (ZÜIJ!1l Han Spàtzls) Sie werde fir e Grosche Bàre-
dràck welle, wie alle Tag, nitt wohr, Herr Spàtzle? ...
Sie mien e famoser Hüeschte ha ... denn er dürt jetz
scho ziemlig lang ... nimmt er denn allewil no nitt ab?

) Heu Spàtzle,
Nie, J umpfer Schnitz... S0 lang ass Sie Sieselsaft

z'verkaüfe hat!

Lisettle,
Wenn nur dr Herr Mües, unser erster Commis, nitt

emoi derzüe kunnt, wenn Sie do sin .•. denn er isch
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Ene Find... er isch jaloux, er will mr glaüb dr Hof
mache un obschon Sie nur kâmme ku Sieselsaft
kaüfe .

Herr Spàtzle.
Oh Jumpfer Lisette! .. , Sie weisst ganz güet, ass

es mir nitt isch um dr Bàredràck, wenn ich do ane
kumm . .. Sie wird 'n doch ebbe mir nitt vorzieh? ..

Lisettle.
Wer, dr Bàredràck?

Herr Spàtzle.
Eh nei, dr Commis... er hat ganz Recht, wenn

er jaloux isch... denn 's hat Sie kei Mensch liewer
as ich .. , wenn ich doch nur an sim Platz wàr 1 ...
worum bin ich nitt Ihre-n-erste Commis, Jumpfer
Schnitz! .. , nitt wohr, Sie git em dr Vorzug nitt ...
das wàr jo mi Tod ... un was hâtt Se-n-am eso ne
Ladediener . .. Sie wird doch nitt ewig im eso ne Lade
am Sirop bliwe klàwe un drin züe-n-ere dirre Zwàtschke
werde! ...

Lisettle (fir sioh),

Er hat Recht. . . wenn er nur schëner wàr! ...

G'sang (air suisse).
Mitaander.

Ieh will mine junge J ohre,
Das ha-n-ich scho vielmol g'sehwore,
Nitt im Lade do verliere
Zwische Sirop, Mehl un Schmalz;
's Wàge geht mr nitt,
Ich spir's ganz güet hit,
AlI' die dumme Waar',
Hass ich, das isch kIar;
Ieh wott Iiewer geh spaziere
Un uf d'Bàll geh tanze-n-alal 1
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