
wieder los geh ... (el' Iegt dl' Stràhl un d'Birschte-n-eweg
un legt si Kittel a) denn wenn er sich ibildet, ass er Geld
bikunnt hit, so trumpiert er sich wiescht . . • wo wott
ich's doch nur 0 hernàh t . . . Bis ass ich d'Brasserie un
's Kaffee un sunscht so Dings alles z'àmme zahlt ha,
wo me-n-eim kei Crédit macht, so geht's 'uf. .. 'Was
isch jetz z'mache?· .•. Wenn ich emol hirothe thàt, as s
ich ab dr Gasse kàm, un Economie kânnt mache? ..
Hà, hà, hà! ... hirothe! ... nei, hitigstags ka me nimmig
hirothe, we me nitt Millionâr isch . • . dr G'staat isch
viel z'gross, wo die Jumpfraüe z'àmme mache jetz, un
wenn se-n-emoi g'hirothe sin, so wànn sie-n-en 0 nitt
absite 10, au contraire. . . Nei, nei, ich hiroth viellicht
emoI, un noch viel andere mit mir, wohrschinlig, wenn
sich die Dame-n-ernol alege, nur fir sich az'lege un nitt,
fir Eins 's Andere welle awe z'mache mit em G'staat
un eso üsgehn mit ere Last Sache-n-un Dings an si
hànke, eins làcherliger un disgrazioser as 's andere un
wo se-n-ewe so viel kostet as es unnëthig isch! ...
Woher kunnt's, ass jetz eso viel jumpfraüe-n-alt werde
un vergewes uf e Mann -wa~te? . " Ne junger Mensch
ka sich jo jetz nimmig decidiere, ne Fraü z'nàh, wenn
er scho züem vorüs weisst, ass si Verdienst nur mit
ihrer Toilette ufgeht! ... un wenn er derno e Famille
bikunnt, wie geht's derno? .. An allem dem sin 0

d'Eltere garviel d'Schuld, denn wenn ihre Kinder küm
kroble kanne, so thien se se scho amustere, as wie
wenn's nit as Hans-Kasper wàre, un so wachst das
Ding mit ene uf! ... Wisse-n-Ihr, züe was ass es noch
kunnt, wenn's eso furtgeht? 's hirothet Keiner meh, un
derno git's üs dàne Dame-n-alle z'àmrne nit as alte
J fraü 1ump raue ....

G'sang (Cadet Roussel).

Fir was solI ich e Fraü geh nàh?
Ich kannt' an ihr dà G'staat nitt sàh?
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Ich miessf jo gige nur fir d'Mode,
Un eso will ich nitt hirothe!
Nei, nei, .das isch e Schritt,
W o-n-ich nitt mach, ich hiroth nitt,

,~~

Un git's erst kleine Kinder als, .
So schreie die üs vollem Hals!
Do miesst ich wieder halt nur gige,
Fir als die Schreier mache z'schwige!
Nei, nei, das isch e Schritt,
W o-n-ich nitt mach, das thüe-n-i nitt.

Ich hâtt fir z'wehre nitt g'nüe Hànd,
D'Kinder, die thàte mr am End,
Sie, wo thien alles z'àmme risse,
D'Gige verschla' un d'Saite v'risse;
Nei, nei, das gieng mr nitt,
's Beste-n-isch halt, ich hiroth nitt.

Awer mit dem allem isch jetz mi Zimmer doch nitt
Z:I hlt! ... Mr wànn emol lüege, was d'Kasse sàit ! .. ;
(PL' süecht in sine Sâck). .Do isch emoi e Knopf ... un
(\0 ne franzescher Sü . " mit eme Kafig un e Parepli isch
(las mi ganz Verrnoge fir dr Moment... Mi Gige, die
zilhl i nitt, denn das isch mi Handwerksg'schirr .. un
Lrotzdem ass ich eso wenig ha, bin ich doch z'friede
lIl1 beklag mi nitt . . . worum soll dr Herr Gitzkrage
nitt z'friede si, er, wo ne ri cher Mann isch, wo ne paar
\ 1 iser hat? .. " doch .still! . . . do isch er ... ich ha mr's
wohl denkt . . . er isch hit noch e wenig frieiher as
su nscht l (me klopft) Entrez! ... (dl' Herr Knopfloch kunnt
i11(\) Oh, sapristi! ... mi Schnider, dr Herr Knopfloch! ...
an dà ha-n-ich jo gar nitt emol meh denkt . . . er will
sine zweihundert Franke fir das Kleid do, wo-n-er mir
cmol g'maC'ht hat (züemHerr Knopfloch) eh, buschur
1\ err Knopfloch ~ kârnme Se mir ku e neü Kleid
.unesse P •.. das isch schon vo 1hne .. 's isch Zit gsi, Herr
Knopfloch .... 's isch Zit gsi .. , schaüe Se-n-ernol, wie-
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