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1.
ЕВА: Исус Маријо! Какога свита вамо код нас све нема! Доселили се одсвакуд, баш ту код нас. Једампут у прошлу недиљу...
КЕТРИН: Excuse me, ја се зоувем  Кетрин и по занимању сам wedding organizer или, какоу се то код вас каже, организатор венчања. Дошла сам у ово ваше вилиџ да живим. Nice to meet you! (пружи руку)
ЕВА: Божем прости, ево још једна. Само су нам још инглешкиње трибовале. Нема, дите, вамо нико да се удаје, вамо нема више младога свита. 
КЕТРИН: That’s ok. Драгоу ми је да смо се упознали. (оде)
ЕВА (прекрсти се): Него, да вам кажем. Једампут у прошлу недиљу...
ИШТВАН: О, Ева... Ти опет причала сама са собом.
ЕВА: Иштвањ, липо сам ти рекла да ми не тенташ.
ИШТВАН: Хајде, хајде... и ја ћу у твоје године да причам сам са Иштван.
ЕВА: Оћеш рећ да сам матора?! 
ИШТВАН: Ева, иста си моја унука.  (Ева се надури и оде). 

2.
ИШТВАН: Ух, убиo ме ово пецање. Жена ме сваки дан шаље. Каже: „Иштван, идеш упецаш нешто за ручак“. Не знате ви како је мени. 
Иштван отпетљава мрежу, Јована улази певајући. После ње ће ући и Емир. 
ИШТВАН: Чудно неко дете. Чудно и пева. 
ЕМИР: Jó napot, комшија. 
ИШТВАН: Jó napot! 
ЕМИР: Шта радите?
ИШТВАН: Ево пецам па отпетљавам ова мрежа.
ЕМИР: И? Шта сте упецали?
ИШТВАН: Ево има око десет терпани и један сом од четири киле. 
ЕМИР: Није лоше, није лоше. 
ИШТВАН: Ја сам, мој Емир, најбољи пецарош у овај крај. Како је теби овде код нас после оних неколико државе што си прошао. 
ЕМИР: Да вам право кажем, овде ми је чак и најбоље. Добрих и лоших људи има свуда. 
ИШТВАН: И то што кажеш. Чекај, телефон. Само да није жена! Ко ће други?! Хало, драга. Шта кажеш? Чекај, не чујем. Понови. Како нисам?! Што лагала! Оставио сам ти на столу паре. Погледај боље. Је л' видиш сад? Ћораво. Наравно да сам упецао риба. Ти знаш да сам ја најбољи пецарош у овај крај. Како? Аха.. Јесам... Е, видиш то нисам... Иштван, глупандеру. Ево стижем. (Заврши разговор.) Вратићеш се ти мени у твоје Цетиње. Е мој, Емир, немој никад да се женила. Женина реч, моја заповест. Ух, ал је ово тешко. 
Иштван оде. Јована и даље певуши, Емир поправља обрве и прилази јој.

3.
ЕМИР: Ћао.
ЈОВАНА: Ћао. 
ЕМИР: Како се зовеш?
ЈОВАНА: Ја сам Јована. А ти?
ЕМИР: Ја сам Емир. 
ЈОВАНА: Како?
ЕМИР: Емир.
ЈОВАНА: Да није теби рођак Емир Кустурица?
ЕМИР: Не. 
ЈОВАНА: Шала, извини.
ЕМИР: Нема везе, навикао сам . 
ЈОВАНА: Верујем. Хтела сам рећи да то име није карактеристично за ово место.
ЕМИР: Знам. Није баш ни у мојој земљи. Углавном ми људи говори: „Откуд ти овде? Одакле долазиш? Враћај се одакле си дошао.“ и тако даље. 
ЈОВАНА: А... одакле ти овде? Мислим, одакле долазиш?
ЕМИР: Ишао сам у продавницу па нисам нашао...
ЈОВАНА: Ма не то. Одакле ти у овом нашем месту? Одакле долазиш?
ЕМИР: Ја сам из Азије. Знаш, тамо има пуно ратова и...
ЈОВАНА: Слушала сам о томе. 
СЛАВИЦА (из off-a): Јованааа! Долаз' кући. Стигла риба, нећу сама чистити.
ЈОВАНА: Извини, морам да идем. Драго ми је што смо се упознали. 
СЛАВИЦА (из off-a): Брже!
Јована оде. Док одлази, испадне јој неки папир. Емир ће га наћи. 
ЕМИР: Штета! Како сад да је вратим? Хм, шта је ово? Можда нешто пише? „Љубав је само реч и ништа више. Љубав се увек исто чита и пише. Рука у руци је већ нешто друго...“ Слатко. 
Емир оде.
4.
Славица и Селма улазе.
СЛАВИЦА: О, Боже! Дошла је из Сирије и прави се важна што већ зна српски.
СЕЛМА: О Боже! Дошла је из Босне и прави се важна, а и даље не зна српски. 
СЛАВИЦА: Погледај шта је обукла! Као да нема шта да носи сем тих хаљина.
СЕЛМА: Погледај шта је обукла! Као да нема шта да носи сем тих сукњица.
СЛАВИЦА: Какав је то народ! Њих мушкарци терају да се тако облаче.
СЕЛМА: Какав је то народ! Њих мушкарци терају да се тако скидају.
СЛАВИЦА И СЕЛМА:  Рекла ми је комшиница Ева да је код њих у кући све прљаво.
Погледају се у очи јер су чуле шта говоре једна о другој па се опет окрену једна од друге. 
СЛАВИЦА: Турчинка! 
СЕЛМА: Хришћанинка!
5.
ЕМИР: Хеј, ту си! Свуда сам те тражио. (Пружа јој папир.) Јуче ти је испало. Иначе, лепа песма. 
ЈОВАНА: Хвала. Је л' волиш поезију?
ЕМИР: Наравно. (Намигне и оде.)
ЈОВАНА (мрмља текст са папира): 06... 532.. 53 Емиров број?!

6.
Емир са мајком
СЕЛМА: Баш нам је лепо овде! Од свих петнаест земаља које смо променили, овде је најлепше и најмирније. Једино... она комшиница Славка... Славица... како се зове... то ја у животу нисам видела. 
ЕМИР: Да, слажем се. Лепо нам је. Него, ја сам упознао и неке нове пријатеље. 
СЕЛМА: Стварно? Ко су ти нови пријатељи?
ЕМИР: У ствари, можда боље да ти не говорим сада о томе..
СЕЛМА: Емире, шта кријеш?
ЕМИР: Мама...знаш... овде има лепих девојака.
СЕЛМА: Аааа! Тако реци. Коју девојку си упознао? Како се зове?
ЕМИР: Зове се... Јована.
СЕЛМА: Хе – хе. Исто као она Славицина мала. А како се презива?
ЕМИР: Перић.
СЕЛМА: Хе – хе. Исто као Славица. Чекај, чекај! Емире, јеси ли ти нормалан? Да ми Славица буде прија? Као прво, она је хришћанка. Хајде што је хришћанка, него што је и Босанка. Али добро, то бих све преживела. Него што је луда. Не пада ми на памет њу да уводим у своју кућу. Јеси ли ти нормалан?
ЕМИР: Шта има везе?
СЕЛМА: Вуци се кући!
7.
Славица и Иштван, Јована наилази.
СЛАВИЦА:  Е мој Иштване, та твоја риба, то је нешто толико укусно – кад једеш, можеш прсте да полижеш.
ЈОВАНА: Мама, мама, морам нешто да ти кажем.
СЛАВИЦА: Пусти ме сад, причам са човеком. 
ЈОВАНА: Али морам...
СЛАВИЦА: Сачекај!
ИШТВАН: Славице, што се дереш на дете?
СЛАВИЦА: Не може ми упадати у реч. Ја сам теби хтела рећи да ја нисам при парама, мени треба да ми даш рибу на црту па ти платим касније. 
ИШТВАН: Опет тражиш на црта!
СЛАВИЦА: Нормално кад нисам при парама. Ти знаш да сам ја  жена од речи. Знаш да ћу имати плату ускоро, чим почнем да радим једном. Ја тебе знам од кад си био мали, ишли смо заједно у први разред.  
ИШТВАН: Ја се тебе не сећам.
СЛАВИЦА: Како се не сећаш? Ишли смо заједно и у забавиште и у први разред. То што сам ја пала први разред, нема везе. Завршићу ја зато три факултета. Има времена, имам тек 45 година. Живот је преда мном. Него... Хоћеш ти мени да даш онда рибу на црту?
ИШТВАН: Хајде, даћу ти сад на црта, али немој да се поновила.
СЛАВИЦА: Хвала ти к'о брату. 
ПЕЦАРОШ: Ништа, хајде причајте вас две (оде).
СЛАВИЦА: Реци. 
ЈОВАНА: Мама, ја сам се заљубила.
СЛАВИЦА: Супер. У кога?
ЈОВАНА: У Емира. 
СЛАВИЦА: То онај што дошао из Ирана, Ирака, како се каже... Сирија? Је л' он Турчин? Оно султан, Сулејман и те форе. Па то се гледа петсто година, никад краја. Комшиница Ева почела гледати серију кад је имала 15 година, ево сад има 60 тек је до пола дошло. Не можеш се заљубити у неког ко је друге националности и вере.
ЈОВАНА: Али мама...
СЛАВИЦА: Не може, немој ти мени „али мама“ него се вуци кући. 

8.
Славица и Селма. Од уласка на сцену галаме једна на другу, истовремено.
СЕЛМА: А ту си...
СЛАВИЦА: Слушај ти мене...
СЕЛМА: Твоја ћерка...
СЛАВИЦА: Немој да ти ја ...
СЕЛМА: И мој син...
СЛАВИЦА: Врати се тамо одакле си дошла...
Галаме унедоглед, Ева и Кетрин улећу и растављају их и терају кући. Крену и оне, али Ева да знак Кетрин да се врати.
9.
ЕВА: Еееј ти? 
КЕТРИН: Јееес?!
ЕВА: Слушај вамо. Во ти је порука од Емира. То ћеш дат Јоване. Јеси разумила?
КЕТРИН (чита): „Вечерас у 10 на клупи“.
ЕВА: Нека читат. Но однеси. Ако ти је стало да вамо кога винчаш. Андрстенд?
КЕТРИН: Оh, yes. Разумела. 

10.
Јована и Емир. Потом Иштван. 
ЕМИР: Ћао.
ЈОВАНА: Ћао.
ЕМИР: Како си?
ЈОВАНА: Добро сам. А ти?
ЕМИР: Океј. Него, морамо да разговарамо.
ЈОВАНА: Морамо.
ЕМИР: Знаш, јако је глупо што нам родитељи не дају да се виђамо. 
ЈОВАНА: Јесте. Али нисмо ми криви. 
ЕМИР: Знам. Све те разлике су глупе. 
ЈОВАНА: Мора да постоји неко решење. 
ИШТВАН: Чуо сам вас. Ја вам могу помоћи
ЈОВАНА: Како нам ти можеш помоћи? Ти си само пецарош. 
ЕМИР: И комшија.
ПЕЦАРОШ: Јесам комшија, јесам и пецарош,али најбољи у крају. Него... ја сам и врач.
ЕМИР: Шта?
Емир и Јована му се смеју. 
ИШТВАН: Да. Тако да ако ви баш желите могу да вам помогнем. Да ли твој мама Славица пије кафа?
ЈОВАНА: Пије. 
ИШТВАН: Слушаш. Ујутру, пре него што се пробуди, ти јој скуваш кафа и сипаш јој ово. Ево и теби, Емире, за твоја мама. Је л' пије турска  кафа? 
ЕМИР: Пије.
ИШТВАН: Изволиш. А кад видите промена, донесете ми новац. Важи?
ЈОВАНА И ЕМИР: Важи.
Иштван оде.
11.
ЈОВАНА: Какве су ово глупости. Хајде, идемо.
ЕМИР: Можемо барем да пробамо 
ЈОВАНА: Можемо други пут. 
ЕМИР: Не, не можемо. Ух, не знам више шта да радимо. Мајка ми забрањује да излазим напоље. Не могу више ни са другарима да се виђам. 
ЈОВАНА: Требали бисмо да разговарамо са њима, можда их убедимо...
Славица наилази. 
ЕМИРЕ: Ево ти прилике. 
СЛАВИЦА: Шта радиш ту?  Јеси ли нормална?! Полази кући. Шта тражиш са њим?!
ЕМИР: Госпођо Славице...
СЛАВИЦА: Госпођица. И шта се ти мешаш. Марш и ти кући.
ЈОВАНА: Мама, смири се.
СЛАВИЦА: Ја да се смирим? Имала сам поверења у тебе, Јована.  
ЈОВАНА: Ја имам права да радим шта хоћу.
СЛАВИЦА: Не док си под мојим кровом.
ЈОВАНА: Добро, онда се селим. 
СЛАВИЦА: Селиш? Је л' ти схваташ шта си сад рекла?
ЈОВАНА: Боље ми је да будем бескућник. 
СЛАВИЦА: И да гладујеш. Ионако си мршава. Хоћеш болесна да будеш? Да имам болесно дете.
ЕМИР: Каква ће онда реакција бити од моје маме. 
СЛАВИЦА: Баш ме брига за твоју глупаву мајку. 
ЕМИР: Престаните тако да говорите.
ЈОВАНА: И ти си једном била млада. И ти си се удала...
СЛАВИЦА: Боље да нисам. 
ЕМИР: Немојте се свађати. 
ЈОВАНА: Мама, обећавам да нећу више лагати.
СЛАВИЦА: Како ја да ти верујем? 
ЈОВАНА: Ево, кунем се.
СЛАВИЦА: Кунеш се?! То ти неће помоћи. Седам милијарди људи има на свету и ти си баш њега изабрала. 
ЈОВАНА: Откуд ја знам шта је седам милијарди. Познајем десет људи. Ево кунем се. Кунем се у тебе  да те више нећу лагати.
СЛАВИЦА: У мене?
ЈОВАНА: Добро, у њега се кунем.
ЕМИР: У мене?
ЈОВАНА: Добро, ево кунем се у његову маму. Ево дабогда његова мама умрла ако лажем.

СЛАВИЦА: Е,то ми се већ свиђа.
Долази Селма.
СЕЛМА: Шта радите ви ту! Емире, марш кући! Ти Славице води ту твоју ћерку да је више не видим,  ни њу ни тебе. 
ЕМИР: Доста! Доста више са овом свађом! Не можете нам забранити да се волимо. И ви сте биле младе и удавале сте и ако нисте задовољне како вам је успело, задржите то за себе. Знам мама да ти ниси могла пуно да бираш кад си се удавала за покојног тату и знам госпођо Славице... 
СЛАВИЦА: Госпођица. 
ЕМИР: ...да вам је отац бранио да се виђате са оним са ким сте хтели, па сте се после удали за кога сте морали, али пустите бар нас да сами изаберемо кога желимо. Ми желимо да будемо срећни.  
Селма и Славица су разумеле све, али им је тешко да им дају за право. 
СЛАВИЦА: Овај....
СЕЛМА: Овај... да... 
СЛАВИЦА: Да...
СЕЛМА: Слушај Емире... Нека вам, за сад, буде...
СЛАВИЦА: Нека буде...
СЕЛМА: Али...
СЛАВИЦА: Али...
СЕЛМА: Ако направиш још неку грешку...
СЛАВИЦА: Пази се Јована...
СЕЛМА: Јесте...
СЛАВИЦА: Неће вам бити свеједно...
СЕЛМА: Ми сад идемо...
СЛАВИЦА: Тако је, ми идемо сад...
СЕЛМА: А ви видите шта ћете...
СЛАВИЦА: Размилите још једном добро...
СЕЛМА: Јесте...
ЕМИР: Размислићемо, не брините.
12.
Селма и Славица оду. Јована и Емир се коначно погледају и осмехну се. 
ЈОВАНА: Добро је испало.
ЕМИР: Лакше него што сам мислио. 
ЈОВАНА: Него, шта си оно рекао малопре?
ЕМИР: Шта сам рекао?
ЈОВАНА: Не можете нам забранити да се...
ЕМИР: ... да се...
ЈОВАНА: в...
ЕМИР: в...?
ЈОВАНА: во...
ЕМИР: во... в... ви... виђамо. Да се виђамо. 
Јована се насмеје. Емир схвата да је проваљен. Загрле се. 

13.
Славица и Селма. Пију кафу. Када се угледају, обрадују се једна другој. 
СЛАВИЦА: Пријо!
СЕЛМА: Пријо!
СЛАВИЦА: Ооо... откуд ти?
СЕЛМА: Дошла сам да попијем кафу.
Прилазе једна другој, грле се и љубе. Славица је повуче и на трећи пољубац у образ. Седају заједно. 
СЛАВИЦА: Како си?
СЕЛМА: Одлично. Ти?
СЛАВИЦА: Супер. Јутрос се пробудила, хтела да гледам „Малу невесту“, узела доручак са стола, кад оно... мирише скувана кафа.
СЕЛМА: И мени исто тако. 
СЛАВИЦА: Биће нешто од те наше деце. 
Смеју се ко блесаве. 
СЕЛМА: Ено га Иштван. 
Погледају се значајно.
СЕЛМА: Иштване!!! 
СЛАВИЦА: Иштван!!! Gyere ide!
Истрче са сцене. 
14.
Иштван улази, за њим Славица и Селма. 
ИШТВАН: Jézus Mária! Побегао од оне две лудаче . То нису жене него вештице. Колико је то сати? Где су та деца са парама? Деца данас нису као некад. Неваспитано. 
 Улазе Славица и Селма
СЛАВИЦА И СЕЛМА: Иштване!
СЕЛМА: Требаш нам.
СЛАВИЦА: Треба нам твоја риба.
СЕЛМА: Да. И попуст. 
СЛАВИЦА: Пола цене и на црту.
ИШТВАН: Каква црта, каква попуст! Ја вама рекао да  Иштван више не даје на црта.
СЛАВИЦА: Па добро, али … то си рекао у... среду.. а данас је субота, а прекосутра ће опет бити среда… Углавном, ми ћемо теби платити.
ИШТВАН: Чекај. Данас је недеља.
СЛАВИЦА: Немогуће. Гледала сам „Малу невесту“, а „Мала невеста“.... нема недељом.
ИШТВАН: А која има серија?
СЛАВИЦА: „Кад лишће пада“. Али, небитно. Ми ћемо теби платити.
СЕЛМА: Тако је. 
СЛАВИЦА: Само да добијемо свадбене поклоне. 
СЕЛМА: Пошто правимо свадбу. 
ИШТВАН: Вас две се удајете?
СЛАВИЦА: Не, болан, удајемо нашу децу.
СЕЛМА: Она удаје, ја женим. 
ИШТВАН: Добро, ако је за ваша деца и ако сте се помириле…
СЛАВИЦА И СЕЛМА: Помириле. 
ИШТВАН: Онда добро.
СЛАВИЦА: Ти знаш да сам ја жена од речи, да ћу ја увек да платим (одлазе уз разговор), све до последњег динара…
15.
Свадба
КЕТРИН: Идемоу, радимоу. Оувако. Ви ћете седети ту. Такоу. Иштван, ти ћеш да скуваш један гоулаш.
СЕЛМА: Је л' свињски?
СЛАВИЦА: Што, шта фали?
ИШТВАН: Скуваћу вам паприкаш. Од рибе.
КЕТРИН: All right. Шта нам јоуш треба за венчање? Кумоуви! All right, вас две ћете бити коумови. 
СЛАВИЦА: Где ми, бона, да будемо кумови, ми смо мајке. 
КЕТРИН: Па коу ће онда?
СЕЛМА: Питај комшиницу Еву. 
СЛАВИЦА: Иштван нека буде други кум.  
КЕТРИН: Аll right. Ева! (оде по њу) Ви ћете бити коумови. 
ЕВА: А ко ће бит матичар?
КЕТРИН: Ја сам матичар. Имам certificate за то. Имамо кумове, шта нам јоуш треба. 
СЛАВИЦА: Музика.
КЕТРИН: Одлично. (Еви) Ти ћеш да певаш.
ЕВА: Јууу, не дај Боже. Не пивам ти ја. 
КЕТРИН: Добро, онда ћемо пустити нека лепа српска музика. 
СЕЛМА: Што српска?
СЛАВИЦА: Што, да нећемо турску? 
ИШТВАН: Која је разлика?
СЛАВИЦА: Храна је по твом укусу, музика има да буде по мом.
СЕЛМА: Добро. 
ИШТВАН: Вас две опет почињете, боље пијете та кафа. 
КЕТРИН: All right, онда имамоу све. Можемо да поучнемо. 
ЕВА: А ди су млада и ђувегија?
КЕТРИН: Оh, God! Младенци, скроуз сам заборавила. 
Јована и Емир улазе сами.
КЕТРИН: А, евоу их. Станите ту. 
Сви су намештени за церемонију венчања.
КЕТРИН: Да ли ти Емире, пристајеш да узмеш овде присутну...
СЛАВИЦА: Јована.
КЕТРИН: Овде присутну Јована, за жену. 
ЕМИР: Пристајем.
Аплауз.
КЕТРИН: Да ли ти, Јована, пристајеш да узмеш за жену…
СВИ: Мужа.
КЕТРИН: Oh, pardon. За мужа овде присутног Емира.
ЈОВАНА: Пристајем.
Аплауз.
КЕТРИН: Проглашавам вас за husband and wife. Честитам вам.
Креће музика. Младенци плешу. 
Љубав је само реч и ништа више 
Љубав се увек исто чита и пише
Рука у руци је већ нешто више…
КРАЈ




