
Scho weiss i, wie me d'Zahn müess nàh,
Ka schràpfe-n-un Dampf bâder gà. (bù)

Doch thüet me d'Lit in d'Hitz ais triwe,
So müess me se 0 z'Oder 10,

,>, Un müess noch, we me b'riehmt will bliwe,
Fir d'Aüge-n-als studiere-n-o;
-Denn viel Lit hàn se-n-in de Schüeh,
Mitsàlle hà mr gar viel z'thüe! (bù) '" .
Sogar Vogel müess me kanne üsstopfe un de Lit

Hoor mache z'wachse, wo se keine hàn, un wo se hàn,
müess me's ihne abrasiere... gr ad wie dr Hans im
Schnokeloch l ... (er schlat si an cl'Stirne) Was hat nur
dr Herr Bemol welle sage mit sim ~Hans, dich hat's.>
's wird mr als uf eimol ganz bang! ...

Herr Lindeblüescht (kunnt hinte-n-ine rechts,

Züem Hans).
Sage mr, güeter Frind, (el' lüegt ummenander) isch

dr Herr Scharfmesser nitt do?
Hans.

Jetz grad nitt ... er isch geh im Herr Endschüeh
ebbes ischindle. - Was wàr Ihne g'fallig? ...

Herr Lindeblüescht.
Ich hâtt ebbes mit em z'rede, (fir sich): 's isch ha:It

noch e wenig z'frieh, awer ich ha's nimmig kanne
üshalte ...

G'sang Cs kunnt e Vogel),
Bol laüf ich jetz umme,

Ne Stund wie verruckt,
Doch jetz bin i kumme,
Dohi hat's mi druckt.

Ich müess jetz doch wisse,
Isch's «nei» oder «jo,»
Ich ka uf mi G'wisse
Nimm lewe-n-eso!

_ R2

____________________________-L

(Züem Hans) lch soli ewe ku ne Antwort hale ..
1ch kumm halt derno wieder, wenn er d'heirn isch ...
.lo isch mi Karte (cr git im Hans si Visitekarte).

Hans
Ich ka Ihne selbst Üskunft gà, wenn Sie nitt gern

uoch emol kamme... Dr Meister hat g'sàit, Sie
kânnte se ha ...

Herr Lindeblüescht (verwundert).
Was, dr Herr Scharfmesser hat Eüch ebbes g'sàit

-Iervo ? ..
Hans.

Grad vor ebb er furt isch ... er hat g'sàit, im FaU,
.lSS er nitt do seig, wenn Sie kâmme ku frage, so soll
ich Ihne sage, Sie kânnte se ha, wie eher, wie liewer ...

Herr Lindeblüescht,
Par exemple? ...

Hans.
Er isch froh, wenn er se-n-ernol ab hat! ...

Herr Lindeblüescht (fil' sich).
Das isch jetz doch e wenig stark! ' ..

Hans.
Er hat se-n-éwe nie ràcht kanne lide .. ' se-n-isch

hait e wenig massiv... un derno, dr Meister sàit
allewil, se seig nitt güet formiert ... ich find's nitt. , .

Herr Lindeblüescht (rasend).
Ah, so, eh bien, merci. . . Das isch mr jetz emol e

schorre G'schichte l ... un ich, wo ... enfin, 's isch
gilet, ass ich's weiss! .. , (el' nimmt si Hüet un si Stock
1111 laüft dervo wie verruckt).

Hans (rieft em no).
Me ka se-n-E schicke, wenn Sie pressiert sin ...

(III' sich) Das isch jetz noch e. possiger I-Ieiliger ... ich
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