
Dr Portner (innehàr).
Das geht nitt . .. 's isch d'Gwohnet nitt vom Hüs.

Herr Türk.
Ich bi jo awer ihre Mann.

Dr Portner.
Jo doch! . . . die Dame-n-isch jo ne Wittfraü.

Herr Türk.

Hein! . .. ich bi ganz sicher vom Gegetheil! . . . So
gàn Se mr e-n-ander Zimmer, bis ass mi Friiü z'ruck-
kunnt ....

Dr Portner.

Ich ha keins meh . . . 's sin aIle b'setzt . . . (er macht
em d'Thür« vor dr Nasezüe).

Herr TUrk.

Dà isch jetz noch emol hôflig ... er g'schbliesst mich
üse, mi Fraü hat em viellicht 's Wort gà! ... awer das
isch mir eithüen ! ... wenn ich müess warte do vor dr
Thüre d'ganze Nacht, bis ass se kunt, sa wart i .
'swàrawer doch unkommod .;. ich verschnatter schier .
wenn ich viellicht noch e Fiacre kannt ha, fir drin
z'iwernachte ... ich thàt en va dr Stund zahle ... (er
üegt in d'Gasse) awer 's isch halt niene keiner.

XVIII. Uftritt.
Herr Türk. Herr Dampf, Madame Türk, derno dl'

Kütschner.

Herr Dampf (kunnt züem Hüs üse links mit dr verschleierte
Madame Türk).

Stirt Se sich nur herzhaft uf mi Arm, mi liewer
Engel . . . Se brücht kei Angst z'ha, ich fiehr Se, denn
mit dem Schleier vor em G'sicht kânnt Se gar licht
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stolpere . .. mr : nàmme derno ne Citadine, fir züe
dàne Herre z'fahre.

Madame Türk (schnell).
Gar nitt ... gar nitt ... 's isch ganz unnôthig, ass

mr e Citadine nàmme!

Herr Dampf.
's isch ewe wit. . . Sie kânnt mied werde.

Herr Türk (hinte).

Aha ! do kunnt einer (er schreit) he! Kütschner!

Herr Dampf (schnell).

Do kunnt grad eine ku z'fahre.

Herr Türk (hinte).

G'schwind denn e wenig ... das geht e Liinge!

Madame Türk (fir sich).

Ich kenn die Stimm ... un doch ...

Dr Kütschner (voruse).
Ho! Schimmel! ho!

Herr Dampf (geht hintere).

Ich nimm se! ...

Herr Türk (schreit).

Nix do ... ich ha se z'erst gnu!

Dr Kütschner (kunnt fire-n-un stosst se z'ruck).

Ah çà! leh~ doch nur z'erst mine Lit üsstige.

Madame Türk (vorne).

Ich zwifel nimmig . .. 's isch ne ... 's isch mi Mann!

Herr Dampf (kunnt fire mit em Herr Türk, lislig).

Ich bi mit ere Dame. .. lehn Se mir die Citadine.

Herr Türk (ûr sich),

Tiens, scho wieder dr Herr Krampf. .. isch er denn
allewil uf dr Reis'? (er geht hintere).
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