
 

Rä vflickän 

Hela vägen tillbaka till byn tjurar jag. Varför funkar det aldrig för mig? Jag såg fällan. Jag 

visste att den var där. Någon centimeter till och jag hade fått den där köttbiten. Nu ligger jag 

här i en bambubur på en kärra, medan jag väntar på att komma fram. De andra djuren i 

burarna runt omkring ylar, morrar och gläfser. Anledningen till att jag inte gör det är för att 

jag inte tänker sänka mig så lågt. Det är en kakafoni av ljud och oljud och det skär i mina 

öron. Plötsligt ser jag en mus på den lövtäckta marken. Jag gläfser till och kämpar för att ta 

mig dit. Färsk mat!!! Jag vet att jag precis sa att jag inte tänkte gläfsa, men ändå. Mat! 

Väl framme i byn, så blir alla burarna staplade på varandra. Min bur hamnar underst och 

tassen kläms i fallet. Jag ser på de tunna ribborna på buren och börjar fundera på hur jag ska 

ta mig ut. Sedan märker jag att det pågår en marknad runt omkring mig. Överallt 

marknadsför försäljare sina saker och djur. Någon ropar att de har lyckats fånga en flock 

påfåglar, en annan att de har färska växter. Några barn springer omkring och tigger pengar 

av förbipasserande. De kommer fram och beundrar min vackra röda päls. 

En liten flicka suckar: 

-Om man ändå var en rä… 

Längre hinner hon inte eftersom handlaren får syn på dem. Han vrålar och skäller. Jag blir så 

arg att det känns som om jag växer. Växer och trycks ihop. Hela högen med burar 

exploderar, djuren flyr och handlaren jagar efter. Plötsligt är jag människa igen. Borta är min 

superhörsel och mitt bra luktsinne. Jag är bara en människa. En flicka till på köpet. 

Det som händer sedan är så osannolikt att det inte är sant. En av mors tjänsteflickor kommer 

fram mot mig. Hon ropar mitt namn. Jag försöker komma ihåg hennes namn men det går 

inte bra. Den enda tjänsteflickan jag kände på riktigt var Sachie. Det var hon som varje 

morgon hjälpte mig med håret, kläderna och allt möjligt annat. Jag vet förstås några andra 

namn men inte många. Till slut kommer jag på det. Hon heter Miaya. Jag står där i röran av 

bambusplitter, krossade ägg och djurpäls. Folk skriker runt omkring mig. De undrar vad 

hövdingens dotter gör här och varför jag är klädd i en sovdräkt.   

Miaya är framme hos mig. Hon bugar och tar mig i armen, leder mig bort från kaoset. Hon 

har en på sig en kort, enkel kimono. Den är grådaskig och så kort att den ser ut som en kolt.  

En sådan som jag hade när jag var liten. Jag ryser och undrar hur hon kan ha på sig något 

sådant. Färgen är förfärlig. Mina var alltid i vackra färger. 

Efter ett tag stannar hon mig och fräser: 

-Vad gör fröken här?!!! Hon skulle vara hemma hos sin far! Du har varit borta i alldeles för 

länge! Din mor har varit sjuk av oro!! 



 

Jag kunde inte svara, ovan vid att få en utskällning. Tjänarna har inte rätt att vara otrevliga, 

men vad gör det nu? Jag ser på bedövat medan Miaya ropar efter en pojke att han ska 

springa till borgen och hämta en bärstol. Han nickar och rusar iväg. Han lyder henne. Jag ser 

förvånat på.  

Till slut kommer bärstolen och jag tvingar mig själv att sätta mig i den trots att jag inte vill 

åka ”hem”. Det skakar och gnisslar. Jag är spänd och rycker till vid minsta ljud, övertygad om 

att bärstolen kommer rasa samman. Jag har alltid mått illa av bärstolar. Det känns som om 

min magsäck är på väg upp genom halsen. Miaya sitter bredvid mig och nynnar på 

någonting. Hon lutar sig framåt och börjar sjunga. Det är en sång om blommor och olycklig 

kärlek, vänskap och mörka nätter. Sången träffar mig rätt i hjärtat och jag kommer på mig 

själv med att nynna med. 

Väl framme har jag glömt bort mitt illamående och det enda jag har i huvudet är Miayas 

fantastiska sångröst. När jag äntligen får kliva ur bärstolen står Sachie på marken och väntar. 

– Välkommen hem Yuki!!Hon bugar ironiskt och ler ett retsamt leende. Jag rusar fram till 

henne. Sachie är sexton och jag femton och hon är en av de bästa mäniskorna jag känner. 

När jag kommer närmare henne säger hon: 

-Men Yuki, vad har du på dig?! 

Jag ser skamset ner på min enkla nattrock. Den är finare än många andras vardagskläder 

men det känns ändå fel att gå runt i pyjamas. Nattrocken är i siden och eftersom den har 

släpat i marken är den smutsig i kanterna. 

Resten av dagen går hur snabbt som helst. Jag badas och skrubbas, torkas och badas igen. 

Mitt långa hår smörjs in i doftande oljor och sätts upp i en vacker knut. Allting synas av 

Sachies vakande blick. Ibland kommer hon fram och anmärker något som tjänarna gör eller 

hjälper mig på med en klänning. Efter flera stycken klänningar och frisyrer, bestämer hon sig 

för en duvblå kimono med mönster av moln och liljor. Miaya tar fram en spegel och jag ser 

mig själv för första gången på länge. Kimonon är tung och jag måste anstränga mig för att 

inte böja på ryggen. Mitt ansikte ser otroligt ut i spegeln som är av glas med snidade 

blommor. Det är ovanligt med speglar som inte är i brons och just denna måste varit mycket 

dyr. Plötsligt säger Sachie: 

-Det är tur att fröken är så vacker, nu när hon ska gifta sig i helgen och allt. 

-V..Va?? Stammar jag chockat. Jag känner hur färgen rinner av ansiktet och det känns som 

om jag håller på att trilla ihop. Räven rör sig inuti mig och jag blir plötsligt rädd för att jag ska 

förvandla mig. 

-Visste du inte detta? Vart har du varit Yuki? Hon använder mitt namn, så som hon gör när vi 

är ensamma. 

- Jag vet att.. att detta låter konstigt… men jag har varit en räv i över en vecka.   



 

Sachie fnissar och mumlar någonting sarkastiskt. Sedan säger hon: 

-Teceremonin börjar om några minuter. Du vet den där du ska träffa din blivande make. 

Varför trodde du att du blev så fin idag? Jag ser förvirrat på henne. Hon lyfter upp ett 

parasoll och håller det över mitt huvud.  

- Nu går vi fröken, säger hon och ser medlidande på mig. 

När jag kommer hem igen så har min ”make” säkert fått en bild av hur jag ser ut och vem jag 

är i största allmänhet. Det jag har fått en bild av är att jag absolut inte tänker gifta mig och 

speciellt inte med honom. Han är en gubbe över femtio som redan har tio stycken ungar som 

jag ska ta hand om, plus att vi säkert ska ha några till. Han gillar att skryta och har över 

hundra vakter. Han dricker mycket och ofta, samt att hans favoritsport är hundjakt. Allt 

detta har jag fått reda på under en fem minuter lång teceremoni. Inte en chans att jag gifter 

mig med honom. Hellre rymmer jag. 

Sachie kommer in och hjälper mig att få av den långa kimonon. Den är tung och när den 

landar på golvet känns det som om en sten släpps från mina axlar. Sachie rullar ut bäddarna 

och säger åt mig att sova med vänligt tonfall. Jag lyder och lägger mig för att sova. Där ligger 

jag i flera timmar och vrider mig. Till slut stiger jag upp. Jag känner hur mitt rävjag kämpar 

för att förvandla sig. Jag låter den ta över och plötsligt är jag räv igen. Synen och hörseln är 

fullständigt förstärkt och jag känner mig oövervinnelig. För att inte tala om luktsinnet. 

Jag glider snabbt ut ur huset precis som jag gjorde förra gången och tassar mot skogen. Jag 

hör far domdera och ge order till tjänarna och Sachie prata i sömnen. När jag kommer fram 

till skogsbrynet tvekar jag lite och ser mig om en sista gång och smyger in i skuggorna. Nu 

finns det ingen återvändo… 

 

 

 

 

 


