
 Mindig távol leszel...
Hetalia fanfic 2. rész

A repülő a következő percekben leszáll. Kérjük utasainkat, hogy kössék be magukat, és a csomagjaikat felvéve…
- Litvánia, mi az az infantilis? - kukkantok fel egy újságból, mire Litvánia meghökkenten pillant rám.
- Sama, te tudsz olvasni? - Egy elegáns mozdulattal kupán vágom. A szemtelen mindenit, minek néz ez engem, 
madárnak?!
- Nem válaszoltál nekem! - mondom összeszűkített szemekkel, mire a barna a fejét simogatva arrébb húzódik 
tőlem.
- Amerika-san, ez csak egy jelző rád. - Nagy szemekkel bámulok rá, aztán leesik, hogy érti.
- Áááááh, értem, akkor ez egy dicsőítő szó! Csodááás - húzom macskavigyorra a szám, aztán kissé értetlen sze-
mekkel visszapillantok az újságra. - Ez rendben van, de akkor mért egy bűnöző személyleírásához tartozik?
- Kapaszkodj, Amerika-san! - A repülő zöttyen egyet, mire a fejem koppan az előttem lévő ülésen. Vagyis hangot 
nem ad, de eléggé fáj, tekintve, hogy az italtartót fejeltem le… nyáááh mom, mért ilyen kegyetlen az élet?
- Auuuuh - simizem a kobakom, és a számat félrehúzva bekötöm magam. A repcsi szenved egy kicsit, aztán 
végre leszáll, és Litvánia boldogan spurizik ki belőle egyenesen a reptér másik végébe.
- Végreeeeee! - ordibálja torkaszakadtából, mire értetlenül bámulok utána, és velem együtt a többi ember is. 
Végül csak fejcsóválva köhögöm ki a port a számból, és bocsánatkérően az utasok felé intek. Litvánia nagyon 
meggondolatlan. Most rossz színben tüntetett fel! De megbocsátok neki. Tudom, milyen az, ha valakinek nagyon 
ki kell mennie…
- Hol van már, hol van mááár? - nézelődök összevissza, kilátótornyot építve csak, hogy megpillanthassam végre 
Magyarországot, de úgy tűnik késik.
- Még nincs itt - állapítja meg Litvánia elmésen, fején azzal az óriási gézmasnival, amit akkor kellett ráraknom, 
mikor véletlen nekistartolt az egyik biztonsági őr hátának. Természetesen az őrnek nem lett baja, Litvánia 
viszont betörte a fejét. De hála remek orvosi és magyar tudásomnak, elrendeztem a dolgokat, plusz még Litvánia 
is kapott egy ilyen szép kiegészítőt! Egészen úgy néz ki vele, mint egy ajándékcsomag, gondolkodtam is rajta, 
hogy Magyarországnak adom szuvenírként az emlékemre! De aztán meggondoltam magam, mivel megváratott 
ENGEM! Nem fér a fejembe, hogyan is képzeli ezt!
- Jön a Magyar Köztársaság! - ordítja el magát az egyik csomagszállító emberke, akit még a reptéren szedtem fel, 
és kemény húsz dolcsiért rábeszéltem, hogy hordozza utánam a cuccaim. A kis szakadt úgy örült, mintha csak 
a lottó heti nyereményét kínáltam volna fel. A magyarok nagyon szeretnek pénzt kapni. Ez oké, amíg adakozó 
kedvemben vagyok!
- Üdvözöllek, Amerika-san! - mosolyog rám egy barna hajú, kissé szomorkás tekintetű lány. Az ember azt hinné 
a magyar történelmet nézve, hogy valami húskolosszus kétajtós szekrény fog elé jönni Magyarország személyé-
ben, de tévednie kell, mivel csak egy igen törékenynek tűnő nővel találkozhat. De mit ne mondjak, igazán cuki 
ebben a szoknyában!
- Sziaaa Magyarország! - intek neki elé lépve, és már keresem is az ajándéknak való Litvániát, de úgy tűnik, ő 
most eltűnt valahova. Na sebaj, ezért jó, hogy mindig van nálam hamburger!
- Örülök, hogy meglátogattál minket, remélem, jól fogod érezni magad - folytatja Magyarország a kiselőadást, 
míg én az egyik táskámban elsüllyedve keresem azt a nagy adag hamburgert, amit még apokalipszis idejére 
kezdtem el gyűjteni, és azóta is magammal hordom mindenhova.
- Biztosan jól fogom, tessék, hoztam ajándékot is - húzom elő a tatyóból a hét méter magas hamburgerhegyet, és 
elégedetten konstatálom magamnak, hogy igen: az öt évvel ezelőtt vett hambik is ugyanolyanok, mint a tegnap 
beszerzettek! - Eh… köszönöm. - Nagy meglepetésemre Magyarország átveszi tőlem a hegyet, majd az egyik 
kísérőjének adja, aki majdnem le is ejti, de a másik hat kísérő segítségével már el tudják vinni a hambikat. Wow, 
Magyarország tényleg igazán erős! Nem csoda, hogy a Monarchia annak idején Európa egyik legnagyobb hatal-
ma volt! 



- Mond Amerika, nem lenne kedved megnézni a fővárosomat? A népem szereti a zenéd, és még jó pár ottani 
dologban megtalálnád magad - ajánlja fel a barna hajú, én pedig egy szomorú sóhaj kíséretében nézek rá.
- Persze, de én a Balatonban is szerettem volna fürdeni - mondom ki legnagyobb vágyam, mire Magyarország 
halkan felnevet.
- A Balatonban? De Amerika-san, hiszen a Balaton ilyenkor még hideg! Nézheted a víztükröt, de fürdeni még 
nem tanácsos benne - mondja okosan, majd a víz felé mutat, mivel történetesen épp a Balaton partján állunk. 
Ide beszéltem meg a találkozót, de még nem jutottam el odáig, hogy közelebbről is megnézzem azt a halom édes-
vizet, pedig hogy szerettem volna!
Közelebb megyünk hát a Balcsihoz, és én a tükörképem bámulva hajolok egyre közelebb a vízfelszínhez. Istenem, 
hogy milyen jóképű srác van itt a habokban! Na de a mellette álló csaj sem utolsó… It’s my girlfriend! Or… only 
my friend?
- Biztos, hogy nem lehet benne fürdeni? - nézek könnytől csillogó szemekkel a mellettem állóra, mintha ettől 
megváltozna a tény, hogy a Balaton ilyenkor még hideg.
- Biztos! Ha fürdenél, ez történne veled. - Egy egyszerű mozdulattal a vízbe löki az immár körülöttünk lábat-
lankodó Litvániát, aki rögtön el is merül a feketeségben, majd hamarosan ismét feltűnik, egy kisebb jégtömbbe 
fagyva. Ettől valahogy elmegy a kedvem a pancsizástól, úgyhogy Litvánia kihalászása után úgy döntök, inkább 
tényleg csak nézni fogom a magyarok tengerét.
- Mik úszkálnak ott Magyarország? - mutatok néhány kis fehéren csillogó akármire, amik a víz tetején táncol-
nak, majd egy kis idő múlva eltűnnek, mintha ott sem lettek volna.
- Azok a nyárfáink termései - magyarázza a barna, mire értetlenül meredek rá.
- Ilyen sokat terem nálatok? - kérdezem elképedten, mire a magyar bólint, majd megfogja a karim, és a parttól 
elvezetve néhány fa alá invitál, és megáll velem. - Figyelj, Amerika-san, mindjárt kezdődik. - Összevissza bámé-
szkodom, mivel nem tudom, pontosan hová kéne figyelnem, de hamarosan magától értetődővé válik. A szél kicsit 
feltámad, a fák lombjai pedig hajlongva adják meg magukat a légáramlatnak, és a levelek közül valami más is 
hullani kezd: az a sok kis fehér pamacs. A nyárfa termései.
Nagy szemekkel bámulom őket, némelyiket a szél a hajamba, másokat az orrom hegyére fúj, amit nem is bírok ki 
tüsszentés nélkül, olyan csiklandós. Magyarország a hapcizási rohamomat látva felnevet, és pár tincséből elkezdi 
kiszedegetni a nyárfa ajándékát.
- Ez olyan, mint Japánban a cseresznyevirág hullás - állapítom meg kissé elhalkult hangon, mintha még ezzel 
sem akarnám megzavarni a táncoló pelyhecskéket.
- Valóban - bólint az előttem lévő. - Csak az kevésbé idegesítő!
Elmosolyodom, és a tekintetem a termésüket hullató fákhoz vezetem. Egy darabig nézem, ahogy egyre több fehér 
pamacstól válnak meg, végül a pillantásom Magyarországra téved, aki a szemét félig becsukva néz maga elé és 
mosolyog. Először meg akarom kérdezni, van-e valami baja, de aztán mégse teszem. Akkor eszmélek rá, hogy 
még mindig fogja a kezem.
A szívem hangosabban dobban, és mintha kicsit furcsábban érezném magam. Magyarország gyönyörű, ahogy itt 
áll előttem, én meg nagy valószínűséggel nevetséges vagyok ezzel a sok pehellyel a nyakamban. De neki még ez is 
jól áll. Olyan, mint a hó. Fehér, belep, de nem fázol tőle, csak csiklandoz.
Lassan én is lehajtom a fejem. Értem, szóval ebbe még bele se gondoltam, a felismerés villámként jött. Hiszen 
Magyarország és én sosem lehetünk igazán jó barátok. Hiszen ő a Föld másik felén él, az évszakok is mások, 
a kultúra is, más minden… És akárhogy is szeretném, hogy másképp legyen, ő mindig távol lesz… túlságosan 
távol.
- Menjünk, Amerika - szólít meg Magyarország, mire feleszmélek. Bólintok.
- Okay…



- Bye, Magyarország! Ígérem, még meglátogatlak! - integetek az esti fényekben, a repülőre felszállva, 
miközben a kísérőim kezében tornyokban állnak a Magyarországon vett dolgok, amik természetesen mind 
kellenek nekem, és nem csak azért, mert ezek is rá emlékeztetnek…
- Viszlát, Amerika-san! Itt mindig szívesen látlak! - mosolyogva integetek még egy kicsit, mikor leesik. 
Várjunk csak. Azt mondta, „látlak”? Lassan elpirulok, majd már éppen nekiállnék az örömkitörésemnek, 
mikor a mögöttem jövő csomaghordó megbotlik, és az egész hegyet rám ejti. Természetesen az utána lévők 
is így tesznek, így aztán a végén csak egy nagy bőröndhalmot látni. A lelkemet kilehelve kapkodok levegő 
után, és nagyokat nyekkenve hallgatom, ahogy Magyarország nevet rajtam. Na szép… a szerelem fájdal-
mas, nemde?
Aucs…
A repülőgép felszáll, a kifutón álló lány pedig lassan leengedi a kezét. Már nincs, aki elvonhatná a fi-
gyelmét, már nincs, aki feltarthatná őt. Mert nem csak egy ország érkezett hozzá „látogatóba”…
- Végre elment azaz idióta, már igazán zavart a jelenléte. Néha olyan érzésem van, hogy még Olas-
zországnál is rosszabb! - nevet fel a mellé lépő szőke férfi.
- Mit akarsz, Németország? - fordul felé a barna, mire a srác sejtelmesen elvigyorodik.
- A legintelligensebb országok közé tartozol Magyarország. Szerintem már rájöttél. - közelebb lép a lány-
hoz, és átfogja a derekát. - Szükségem van rád. Megint…
- Nem - löki el magától a magyar, és szembefordulva vele élesen néz rá. - Megmondtam, Ludwig, többé egy 
mocskos tervedben sem fogok részt venni! - mondja magabiztosan, de a németet nem hatja meg. Sokkal 
erősebb tőle, és lehet akármilyen biztos a dolgában, könnyűszerrel felül tud kerekedni rajta.
- Ha nem mész bele magadtól, kényszeríteni foglak rá. - A barna erre lehajtja a fejét, és oldalra pillant.
- Mit érsz még velünk? Az idő múltával egyre gyengébbek lettünk. Ezt már a másodikkor is észrevehetted 
volna.
- Valóban, az erődre már nem támaszkodhatok, de ott van még az eszed - böki meg a lány homlokát a 
szőke, majd az ég felé pillant. - Különben is, a semminél még te is több vagy.
- A semminél még én is több vagyok… - ismétli meg Erzsébet, majd ő is az ég felé néz.
Mindig távol leszel… és én mindig elesett leszek. Nem tudom, mikor érhetek majd fel hozzád. Tengeren 
túli hatalom…

A fanfic-et írta: Ereni


