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L ili talált egy fura animációt a neten. Az egyik ismerőse tette fel, hogyan csinálnak 
férfi nemi szervből nőit. Lili belenézett a bugyijába, aztán megfogta hatalmasra nőtt 
melleit. Ha ezen múlik, nő vagyok, mondta hangosan bele a koliszoba csendjébe.

Nagyon megrázta a test ilyen skizofréniája. Hogy van, akinek ugyanolyanja van, mint ne-
ki, de ő maga sem ott belül, sem kívül nincsen szinkronban az adottságaival. Soha nem 
gondolt arra, hogy ez lehet így. Az iskolában heteró, fehér, hívő vagy nem hívő férfiak ér-
zelmeit, gondolatait meg felfedezéseit tanították, eddig nem is gondolta, hogy foglalkoz-
nia kellene mással. Lerakta a telefonját, ledőlt az ágyra, és kibámult az ablakon. Erősen 
felhős volt az ég, áprilisillat és madárcsicsergés egyvelege áradt be az ablakból. Nem volt 
kedve kimenni. Csak úgy ki akart bambulni a fejéből. Hagyni akarta, hogy a gondolatai 
úgy áramoljanak, mint a tavasz. Csend volt, mindenki kiment a városba, vagy a Szénába. 
Még az udvarról sem szűrődött be emberi hang. Pont jó a csak úgy vanásra, gondolta Li-
li, és a tarkójára tette kezeit, a lábait a bokájánál összekulcsolta. Szerette ezt. Újra a testre, 
a szexre gondolt. Arra, hogy nem szűz. A saját akaratából. És hogy annak ellenére, hogy 
akkor, mikor hajtotta a fiúkat, amikor odakerült a sor, hogy lefekszik velük, nem érzett 
semmit. Minél inkább így volt, annál inkább cserélgette a fiúkat, hátha csak rossz alany-
ra tett szert. Utálta már magát ezért, nem akart több csalódást, nem akart több fiút. Már 
az orrából is hús folyt, mint egy darálóból, úgy érezte, belefullad, mint nagyanyja öreg vá-
lyogházában a dunyhába, a sok testbe. Megfogadta, nem fekszik le senkivel, csak ha úgy 
érzi, nagyon vágyik a másikra, csakis őrá, test nélkül. De hogy lehet test nélkül lefeküdni 
valakivel? Test nélkül vágyni. Ezt maga sem értette, hogy is gondolja, csak érezte, mit akar 
ezzel kimondani magának. Arra a vasárnap esti fiúra gondolt. Többször látta a Szénában, 
néhányszor majdnem egymás mellett ültek, ittak, és mással beszélgettek. Aztán Lili min-
dig lelépett. El volt foglalva azzal, hogy minél több fiút csábítson el, és abba nem fért bele 
igazibb, mélyebb beszélgetés, szégyellős egymásra nézés. Hülye vagyok, totál bezsongtam, 
hogy tizenkilenc vagyok, és még szűz, feszül bele magába Lili. Az agyamra ment az egész. 
Azt gondoltam, az a normális, sőt, elvárás, hogy tizenkilencévesen ne legyen szűz az ember.

Lili osztályában mindenki, mindenhol a  hódításairól beszélt. Konfettiként hullottak 
a hormonok, spriccelt mindenhonnan a vágy, mint a fény nevű ital mellé a szódásüvegből 
a szódavíz nyáridőben. A suliban, a szünetben, házi másolás közben, az aulában, a men-
zán, a mosdóban. Szex. Néha egy kis magyar, angol, matek, egy kis koncert, filmélmények. 

Nem konvex
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Ő meg mindig hallgatott, ez nagyon zavarni kezdte. Feszengett és elpirult, ha erről kezd-
tek beszélni körülötte. Az osztályban a lányok észre is vették, és azt mondták rá, antikolt. 
Lilinek nagyon tetszett ez a szó, de ahogyan mondták, meg a jelzők előtte, az nagyon nem 
volt ínyére. Azt érezte, hogy lenézik azért, mert nem okozott örömet fiúnak. Aztán egy év 
alatt bedobta magát a dobogóra, de nem okozott neki örömet, hogy örömet okoz, és már 
az sem érdekelte, hogy dobogós lett. Ő akart lenni a menő csaj. Nem bírta elviselni, hogy 
lúzernek, régimódinak tartják. Most meg azt nem bírta elviselni, hogy nem különbözik, 
ugyanolyan kis ribi, mint az osztálytársai. Otthagyta valamiféle megfelelésért, és a gőgje 
miatt a rajzait, a kerámiáit, a dalait, a kedvenc kordnadrágját, kinyúlt pólóit, pulóverét és 
átköltözött a mániás barátnőjétől a ribikhez, teljesen begőzölt. Most meg alig várta, hogy 
benyisson Debi. De elvitték egy bentlakásos kollégiumba, ahol vigyáznak rá. Totál őrült 
a csaj. Legutóbb, mikor visszajött a koliba, egy bombázó állt Lili előtt. Totál nő lett, és tele 
volt tervekkel, tele optimizmussal, egyszerűen be nem állt a szája, nem bírt leállni. Sétálni, 
festeni, biciklizni hívta őt, de ő nem ment, pasizott. Aztán nem látta Debit, megint totál 
befordult, szétvagdosta magát, az egész testén nem maradt ép hely. Mikor megint elvitték, 
Lili a másik szobában lakott. Nagyon bántotta, hogy cserbenhagyta a barátnőjét, hogy kicsi, 
közepes bőrdaraboknak okozzon örömöt. Utálta magát, émelygett, és megfájdult a gyom-
ra, ha erre gondolt. Hiányzott neki Debi, hiányzott neki azért is, mert ő másabb a többi-
nél. Őszintébb, tisztább, és őrültebb, és nem akart megfelelni senkinek. Többször próbálta 
hívni, de nem sikerült beszélniük. Lili, ha erre gondolt, nagyon-nagyon szomorú lett. Azt 
hiszem, ha mást nem is, de megtaláltam magam, újra magam vagyok, az voltam én, ami 
ezelőtt voltam. Ez is valami, ezt tudni, összegezte az elmúlt évét Lili. Annyi biztos, hogy 
nem akart ribi lenni, újra rajzolni, gitározni akart, bicajozni, ahogy eddig. Vajon az ágyban 
dől el, hogy ki milyen ember? – kalandozik el megint. Vajon ott derül ki minden, az em-
berekhez való viszonyunk? Hogy tiszták vagyunk-e a világ előtt vagy bűnösek, vagy a nagy 
normák, elvárások zsinórjaival felköthetjük magunkat, mert így a helyes akkor is, ha nem 
vagyunk uniformizálhatók. Ha enyhébb vagy erősebb vágyaink vannak a többinél az baj, 
ki ölel és kit, vagy mindenki ölelni akar mindenkit, ilyen az ember, és többet között azért 
is találták ki réges-régesrég a szabályokat, tradíciókat, regulákat, mert az ember alapjáraton 
egy baszógép, legyen az nő vagy férfi. A közösség, a fenntarthatóság, az élhetőség nevében. 
Csak valakinek elég lesz, megáll, dönt és választ, van, aki nem, kérdezte magától Lili, és jól 
összehúzta a szemöldökét ebben a fura tavaszban, mert fogalma sem volt, honnan jöttek 
elő ezek a sorok, ezek a szavak belőle, itt, a koliszobájában, itt, ebben és ebben az évben, 
ebben és ebben a hóban meg napban meg órapercben. Töprengett egy ideig. Aztán elfá-
radt a gondolataiban, és eszébe jutott a matek. Egy hónap múlva érettségizik, a matektól 
félt a legjobban, az ettől való félelme mindig kizökkentette minden világmegváltó gondo-
latból. A síkidomokat szerette egyedül, a számok közül pedig a prímszámokat. Mert azok 
olyan misztikusak voltak. A konvex meg a konkáv meg egy mondatért vésődött belé. Ezt 
a mondatot még a tanítónőjétől hallotta, akit nagyon szeretett. A nemkonvex az, amelyik-
ben el lehet bújni, a másik az, amelyikben nem. Kirázta a hideg, mert arra gondolt, meny-
nyi mindent kellene tudnia, és mennyi mindent nem tud. Azt hiszem, be vagyok tojva az 
érettségitől, állapította meg ma is.

Lili öt éves nyelvi előkészítő osztályba járt. Imádta az angol nyelvet, a német is jól ment 
neki. De az volt a terve, hogy érettségi után megcsinálja a keramikus szakképesítést, nyit 
egy kis műhelyt, és járja az országot a portékáival. Ha erre gondolt, olyan kellemes kis ör-
vény keletkezett a gyomrában. Nagy vágya volt még, hogy bicajjal bejárja az egész világot. 
Csak ezt az érettségit kell valahogy megúsznia. Konvex, konkáv, mondja magában. És vá-
gott hozzá egy jó nagy grimaszt. Mikor végzett ezzel az egyedi mimikával, amit szabadal-
maztatnia kellene, kopogtak a szoba ajtaján. Felkelt, megigazította a haját, és kinyitotta az 
ajtót. A kolinevelője állt előtte, egy középkorú nővel és egy lánnyal. Ő lesz az új szobatár-
sad, fogja rövidre a nevelőtanár. Eszternek hívják, mutat a lány felé. Szia, Lili vagyok, jó 
a hajad. Eszter riadtan nézett, nem reagált, bement a szobába, lepakolt az üres ágyra. Lilit 
kihívta a tanár. Elsőre szimpatikus neki a lány, de kicsit csalódott, azt hitte, hogy ezt az egy 
hónapot megússza szobatárs nélkül. A tanára elmondta, hogy az új lány már több kollégi-
umba járt, mindenhol csúfolták, úgynevezett mutista. Mitista, kérdeze Lili, ateistáról, eli-
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tistáról, militaristáról hallott már, de mutistáról, még soha. A kolinevelője elmondta neki, 
mi is ez. Lili egyszerre nagyon izgatott lett, és láthatóan örült, hogy megint ilyen különle-
ges szobatársa lesz. Nagyon kíváncsi lett az új lányra.

Kijött a szobából Eszter anyukája, odament Liliékhez, megérintette Lili vállát, szimpati-
kus vagy neki, nagyon jó lenne, ha jól meglennétek, próbálom megtalálni a helyét, Lilire 
mosolygott, aztán a tanárra nézett, mondott még néhány dolgot, amit Lili is hallott. Meg-
tudta, hogy az előző helyen sokat csúfolták Esztert, és hogy már óvodás korában sem tud-
tak vele mit kezdeni az óvó nénik, mindig keresztrejtvényt adtak a kezébe, és Eszter a sa-
rokban rejtvényeket fejtett, míg a többi gyerek játszott, civakodott, verekedett vagy tevé-
kenykedett valamin. Nagyon magas az IQ-ja, átlagon felüli, gyakran mérik neki. Na, en-
nek örülök, akkor matekból is jó lehet, gondolta Lili, és elégedetten ment be a szobájá-
ba. Eszter törökülésben ült az ágy végében, és olvasott, felnézett, mikor Lili bejött, aztán 
rögtön visszabújt a könyvébe. Az introvertált lány, ez volt a könyv címe. Mi a fenét jelent 
az, hogy introvertált, beüti a telefonjába, és elolvassa, introvertált, extrovertált. Ez konvex 
és konkáv, állapítja meg. Hát, nem az ágyban dől el, vonja le a napi tanulságot Lili. Oda-
fordult Eszterhez, szerinted konvex vagy konkáv. Eszter nem válaszolt. Vacsoraidő van, le-
mentek az ebédlőbe, megették a vacsorát, a szobában molyoltak még. Lefekvés előtt Lili 
szép álmokat kívánt, Eszter nem reagált. Reggel gyors mosakodás, reggeli. Eszter is elin-
dult a sulijába, Lili is. Lili egész úton azon gondolkodott, hogy ennek az Eszternek milyen 
igaza van, minek annyit dumálni, és miért kell mindenre válaszolni, miért kell mindenki-
nek beszélnie mindenkivel. Egy csomó ember energiavámpír. Be nem áll a szája az egész 
világnak, mindenki mondja a magáét. Undorító.

A suli ma is dögunalom volt, és egy kis stressz, izgult, hogy se magyarból, se töriből ne 
őt feleltessék. Szerencsére megúszta. Ebéd után megint az elmélkedést választotta. Pedig 
tanulnia is kellett magyarból és töriből is, úgy érezte, holnap nem ússza meg a számonké-
rést, és még a kerámia műhelybe is el akart menni. Megérkezett Eszter is, bebújt az ágy vé-
gébe megint törökülésben, és olvasott. Ez nem fog tanulni sosem, tette fel a kérdést ma-
gának Lili. Kicsit zavarta, hogy ott van, meg kell szokni, intette magát türelemre. Vacsora 
után, mikor már ágyban voltak, Eszter nagyon halkan megszólalt, nem konvex. Lili zavar-
tan Eszterre nézett, nem volt benne biztos, hogy Eszter suttogott, vagy csak ő hallotta be-
le a szoba csendjébe. De azért megszólalt, szerintem is, és lekapcsolta a villanyt. És a fiúra 
gondolt, aki minden pénteken este a Szénában ült a pultnál, azokra, akit a vaginájukból 
péniszt akarnak csinálni, azokra, akik örömet akarnak okozni a fiúknak még akkor is, ha 
nekik nem jó, mert így érzik magukat nőnek és az elvárásokhoz illőnek. Lili azokra is gon-
dolt, akiket ez nem érdekel és azokra is, akik mindig hinni akarnak valamiben, akik mindig 
mindent meg akarnak magyarázni. Arra gondolt, hogy nem kell mindig mindent érteni, és 
annyit dumálni, és ő is fogja már be, és aludjon. De még az is eszébe jutott, hogy csak legyen 
meg matekból a kettese, legyen már túl az érettségin, mert könnyebb lesz azután az élete.

Másnap suli után úgy érezte, ki kell szellőztetni a fejét, le is ment a többiekkel a Szénába, 
valahogy el tudta csalni Esztert is. Eszter leült a kocsmasarokba és olvasott, ő pedig kereste 
a szemével a fiút. A fiú rendelt egy sört, mikor észrevette Lilit, elmosolyodott és intett neki. 
Lili láthatóan örült és a fiú is. Egy kis ideig szemeztek, aztán odament a fiú, és megkérdezte, 
odaülhet-e, persze, vágta rá Lili. Végre jól végignéztek egymáson, a fiú be is mutatkozott.

Fú, bazz, ez a fiú – lány, elképedt és sápadt és hűlt el Lili, ezt a másik fél is észrevette, el-
pirult, és zavartan megszólalt. Azt hittem, tudod.

Nagy Zsuka (1977, Nyíregyháza) költő, aki novellákat és kiállításmegnyitókat is ír. Hisz a szép szóban és a ré-
szecskefizikában. Legutóbbi kötete : delej (versek, Orpheusz Kiadó, 2020).

  


