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Woody Allen

Lapok a “Budapesti jegyzetfüzet”-bõl

Tegnap érkeztem a Ferihegyi repülõtérre, amit Liszt Ferencrõl
neveztek el. Ezt értem. De miért becézik?

***

Ma találkoztam egy pár itteni filmes fejessel. Nehéz volt közös nyelvet
találnunk. Én nem tudok magyarul, õk meg nem tudnak filmet csinálni.

***

Magyarországon az emberek érzelmileg ragaszkodnak a
köztulajdonhoz. Olyannyira, hogy haza is viszik magukkal.

***

Csillagászati feljegyzés: Egy üveg Henessy black egy jobb budapesti
éjszakai bárban 750 $. Rájöttem, van esélyük: ez jobb, mint az
alkoholtilalom.

***

Egy itteni mondás szerint a hazug embert a sánta kutya utoléri.
Érdeklõdtem. Sehol nem tenyésztenek sánta kutyákat. Így persze
érthetõ, ha nem mindig derül fény az igazságra. De legalább a
közvilágítás megfelelõ.

***

Nálunk odahaza, Amerikában úgy tartják, egy magyar utánad lép be
a forgóajtón, de elõtted lép ki belõle. Lehet, hogy ez pofátlanság. Lehet,
hogy kreativitás. De mi van itt Magyarországon, ahol esetleg két magyar
akad így össze? Megmondom. Állnak, míg a világ és még két nap.
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Stenments, hogy valamelyik elõre engedje a másikat. Ezért van, hogy a
Nobel-díjig csak nálunk, Amerikában jutnak el magyarok. Otthon soha.

***

Magammal hoztam a szaxofonomat. Szeretem néha megfújni. Úgy
látszik, Magyarországon ezzel nem állok egyedül. Megfújták.

***

Most tudtam meg, hogy a második világháború idején Magyarország
hadat üzent az Egyesült Államoknak. Hát igen: a világhatalmak néha
összemérik az erejüket. Még szerencse, hogy mióta Bill Pulmann
megvédte a függetlenségünket, a marslakók is csak mostohákat küldenek.

***

Nem elég, hogy november van, hogy folyton esik, hogy a filmem nõi
fõszereplõjérõl kiderült, hogy férfi, még a hipervékony mobilomat is el-
vesztettem. Mondd, Uram, mivel fogom holnaptól fölkavarni a reggeli ká-
vémat?

***

A magyarok nagyon szeretik a szabadságot. Én is. Ha befejeztem ezt
az új filmemet, el is megyek vagy három hónapra szabadságra.

***

Nagyon tetszenek a pesti nõk. Ez a vonzódás vajon kölcsönös?

***

Tegnap felhívott a volt feleségem. Azt kérdezte, még mindig
döglenek-e utánam a nõk. Mondtam neki, hogy bármit hallott, ezt a
magyarországi influenzajárványt nem én okoztam.

***

A pesti vicc olyan, mint a jó spermium. Megtermékenyít.

***

Mondják, a magyar hagyománytisztelõ nemzet. Ha jól értem, úgy száz
évenként lezavarnak egy szabadságharcot. Ha más nincs, hát önmaguk ellen.

***
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Ha a szerelem is olyan langyos itt, mint a reggeli kávé, akkor már
inkább Hollywood. Ott is palira vesznek, de legalább gyönyörû a
napsütés.

***

Hallottam, szép helyi hagyomány fölmászni a Turul madárra.
Megpróbáltam, de a rendõrök leszedtek félútról. Nyilván õk is utálnak,
mert túl nagy az orrom.

***

Hallottam egy zsidó viccet. Valahogy így szól:
– Két zsidó utazik a vonaton. Hallotta?
– Hogy hallottam volna? Azt hiszi, van kedvük manapság

beszélgetni?

***

Már két hete vagyok Magyarországon, és semmi rendkívüli. Úgy
látszik, csökkent a tekintélyem. Bezzeg Brad Pitt! Még csak három
napja volt itt, és már megrohamozták a kellékeit a terrorelhárítók.
Legalább egy razzia azért nekem is járna.

***

Álmomban magammal akartam vinni a Gellérthegyet. De nem
engedték föl a repülõre, mert a szobrokra nem volt kiviteli engedélyem.
Micsoda pech! Pedig milyen jól mutatott volna a Central park közepén.

***

Innen a géprõl Budapest tényleg olyan, mint egy kék szalagra felfûzött
féldrágakõ. Nem. Nem fél. Drága. De minden pénzt megér.

***

Azt álmodtam, hogy Karinthy Frigyes vagyok, aki álmában két
kismacska volt, és játszott egymás farkával. Vajon mit mond errõl a
pszichiáterem?


