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I nästan alla hem finns en sådan där låda med onödiga saker. Det kan vara en 

kökslåda, byrålåda eller en gammal fruktskål i en bokhylla. Där finns saker som 

man inte minns att man lagt där. Pennor, ett nästan slut batteri, nycklar, 

kvitton, några passbilder, laddare till gamla mobiltelefoner och reflexer. Och 

det är just reflexer den här sagan handlar om.  

Det var alltså två reflexer som hade hamnat i en onödig låda i en vacker 

hallbyrå. De hade inte stött - på varandra tidigare trots att de legat i samma 

låda i flera år. En dag öppnade mamman i familjen som byrån stod hos, den 

onödiga lådan. Ett starkt ljus strömmade in och de kunde höra mamman säga. 

– Åh herre Gud vad mycket saker. Sen stängdes lådan tvärt igen. Den ena 

reflexen råkade då förflytta sig och råkade knuffa till den andra reflexen. – Aj! 

Vad gör du? Sa den andra reflexen argt och tänkte precis knuffa tillbaka när den 

ena reflexen svarade. – Åh förlåt mig det var bara en reflexrörelse som blev när 

lådan stängdes. – Vad då reflexrörelse? Sa den andra reflexen och gjorde sig 

beredd att slåss på riktigt. En reflexrörelse är en okontrollerad rörelse som bara 

blir. Utan att man menar det. Om det är trångt till exempel kan man råka 

knuffa någon som en reflexrörelse fast man inte hade tänkt det, förlåt mig det 

var verkligen inte meningen. Den andra reflexen surade en stund, sedan fick 

han ur sig ett – okej då. Sen sa han. - Jag heter Kristall. Vad heter du? Jag heter 

Tindra svarade hon direkt. Hur länge har du legat i den här lådan då Kristall? 

Frågade han. - Jag har legat här sedan jag blev repig och inte gjorde någon 

nytta längre. Vi reflexer håller ju inte så länge. Själv då? Jag kom hit i våras. 

Vinter jackan som jag hängde på skulle tvättas, så jag skall väl börja arbeta så 

snart höstens mörker infaller. Kristall såg lite avundsjuk ut och berättade. – När 

jag hade mina glansdagar så hängde jag på ett hundkoppel och du må tro att 

jag har räddat många liv. Du vet hundar är inte så bra på hur man skall bete sig i 

trafiken.  Att stanna när det är röd gubbe, titta åt båda hållen när man går över 

ett övergångställe, ha ögonkontakt med den som kör bilen, om bilen stannar. 

Det är inte alltid den gör det. Men den regeln som hunden var sämst på att 

följa var ändå det där med att leka på trottoaren. Han ville alltid leka. Så det var 



tur att jag fanns där så att vi syntes när det var mörkt. Så som sagt… jag har 

räddat många liv.  

Tindra såg med förtjusning på Kristall och hennes reflexhjärta dunkade lite 

extra när hon sa – Det är ju därför vi finns, för att rädda liv. Vilken lysande 

reflex du måste ha varit. Kristall – rodnade lite över hennes ord samtidigt som 

han kände att han inte skulle stå ut med att tillbringa resten av sin tid i en 

onödig låda även om han nu hade sällskap av en söt reflextjej. De låg där i lådan 

ganska nära varandra och småpratade om tiden då de var ute och gjorde 

människor synliga för bilister. De reflekterade helt enkelt över de liv de hade 

haft innan de hamnade i onödiga lådan. Reflexer som reflekterar återspeglar 

ljuset men att reflektera kan också betyda att man tänker tillbaka eller att man 

har en tanke eller fundering på något som man har varit med om eller hört. I 

lådan var det mörkt. Så där låg de och reflekterade och speglade sig i varandras 

något matta glans i hela dagar och nätter. 

Plötsligt en dag öppnades lådan igen och ner trycktes ett par trasiga 

solglasögon av plast, alla i lådan förstod att det var storstädning på gång i 

huset. Kristall gnistrade till och utbrast. – Tindra! Vi rymmer, vi sticker innan vi 

hamnar på någon äcklig återvinningscentral för plast. Vi kan resa, åka 

skateboard eller starta ett reflexband. Eller varför inte åka runt på skolor och 

påminna alla barn om hur viktiga vi är. Tindra tittade upp på den springa som 

hade blivit då lådan inte blev riktigt stängt på grund av solglasögonen som inte 

riktigt fick plats i lådan. Hon sa bestämt till Kristall. – Om vi inte gör det nu, så 

kommer vi inte få den här chansen på mycket länge. Dem tog sig upp på en tom 

plånbok och kunde nu kika ut i hallen. Ett fiskedrag kroka tag i Tindras 

reflexsnöre och undrade vad hon fiskade efter, men en tuschpenna utan kork 

hjälpte Tindra att komma loss. De båda reflexerna var nu i frihet och de var 

tillsammans. Tillsammans var de och tillsammans kommer de alltid att vara. 

Nu har de två små söta reflexbarn som går i reflexskola och lär sig reflektera 

över livet, över dagen och det som är viktigt. Men framförallt lär de sig att 

reflektera ljus så de kan fortsätta att rätta liv i trafikens mörker.   
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