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Kai suvoki, kad esi lesbietė

Esu išsigandusi dėl savo negabios savimonės, kad nesupaisiau, kad esu lesbietė taip ilgai.  

Išties, kaip nesusivokiau, kad esu homoseksuali anksčiau nei sulaukiau 24 metų? Na, galėčiau  

suprasti jei būčiau bi. Bet – nesu. Esu tiesiog homoseksuali. Visiškai homoseksuali. Todėl negaliu 

suvokti, kodėl man užtrauko taip ilgai tai sprasti.

Mano žmona yra viena tų laimingųjų, kurios žinojo visą gyvenimą, nuo tada, kai ji buvo mažas 

berniūkštis (tomboy) besistengianti lesbietiškumu sužavėti vyresnės sesers drauges. Žinojo, kad  

ji yra lesbietė, ansčiau nei žinojo žodį tam pavadinti. Kaip aš norėčiau grįžti į ankstesnius laikus ir 

pasakyti sau: „Ei, nešvaistyk laiko su juo. Tu išties nori jo sesers“.

Negaliu nustoti galvojusi, kaip skirtųsi mano gyvenimas, jei būčiau supratusi dar mokykloje, kai tik 

pradėjau vaikščioti į pasimatymus. Kaip sklandžiai dabar eitųsi su moterimis, jei vietoj bernų, su 

kuriais praktikavau savo įgūdžius, būčiau leidusi laiką kalbindama moteris? Išties, jei būčiau žinojusi 

anksčiau, kaip būtų pasisukęs mano gyvenimas?

Tikriausiai nebūčiau užaugusi femme lesbiete. Kiek mano dabartinis stilius yra suformuotas tų 

prarastų metų heteroseksualiame pasaulyje? Lesbiečių bendruomenė pilna etikečių – ironiška, 

moterų grupėje, kuri paprastai garsiausiai protestuoja prieš šiuos dalykus. Bet visgi, etiketė femme, 

buvo prilipinta man netrukus po to, kai atsiskeidžiau. Bet tik po to, kai įtikinau žmones, kad aš tikrai 

nesu bi, nes stereotipiškai, pasirodo, moteriškos moterys, jei nėra heretoseksualios, tai tikriausiai  

yra biseksualios. Ne!

Suvokus, kad lesbietės „tipas”, į kurį aš patenku iš tikrųjų yra femme, jaučiuosi patogiai. Bent jau 

priklausau bendruomenei kažkurioje vietoje, nors ir dažniausiai, berods, pakraščiuose. Ten, kur 

mums yra nulemta vaikščioti vienoms, nematomoms, tų, kurios yra akivaizdžiai matomos. Nebent, 

žinoma, einu susikibusi rankomis su savo labai lesbietiškai atrodančia žmona. Atradau, kad tai  

man suteikia gatvėje sutiktų lesbiečių „pripažinimą”.

Visgi, nuolat pagalvoju, kodėl anksčiau nežinojau, kad esu homoseksuali! Galbūt tai būtų privertę 

užaugti daug stereotipiškesne lesbiete? Ar vėlai atsiskleidę lesbietės yra labiau linkę laikytis 

heteronormatyvaus stiliaus, net po to, kai supranta, kad nėra heteroseksualios?

Kaip jums atrodo? Ar ankstyvas suvokimas, kad esi homoseksuali daro įtaką tam, kokia lesbiete būsi 

ateityje? O gal butch yra butch, o femme yra femme, nesvarbu kada nušvinta mintis: „O aš tokia gay!” 
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