En ren bagatell
Av Sten Niklasson
likopterp ilotens
tumme pekade ner.
ed tanke pa att vi
befann oss over en tropisk skog
oster om Orinocofloden, var
gesten olycksbadande. I damm
och larm nodlandade vi
emellertid utan problem i en
glanta. Piloten borjade rota i
helikoptems inre for att forsoka
laga det fel som uppstatt, och
forklarade efter nagra minuter
«En ren bagatell».
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a hors plotsligt en

omisskannligt
smalandsk rost fran
skogsbrynet: «ViII Ni ha
kaffe?» Rosten tillhorde en
svensk skogsvardare som av en
handelse befann sig i det annars
ode omradet och som, nar han
horde sitt hemlands vilda
tungornal, sag chansen att
spraka en stund.
ag pamindes om
handelsen, da jag flera ar
senare pa vandring mot
en mineralfyndplats i
Varrnlands odemarker, horde
samma fraga: «Ska Du ha en
kopp kaffe?»
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agaren, en senig man i
60-arsilldem, hade med
vana hander riggat upp
pannan i en grenklyka over
oppen eld . Eftersom jag gatt i
medvind, hade jag inte kant
doften och overurnplades av
den ovantade upptackten av
annat manskligt liv i skogen.
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<ir vi talats vid om
jakt och hundar,
tyckte jag det var
lampligt att forklara varfor ett
slaggskaft stack upp ur min
ryggsack. Jagaren plirade
eftertanksamt pa mig och
borjade sedan beratta om egendomliga bla stenar, som han
hittat nagra ar tidligare. Jo, han
trodde sig kunna aterfinna
platsen. Eftersom hans bade
drevertikar var trotta, skulle
han and a avbryta jakten och var
beredd att ledsaga mig dit.
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vertygad om att det
min nyfunne van
hittat var stenar med
bla fluoritskorpa, hade jag inte
stora forvantningar pa
storslagna upptackter. Efter en
dryg halvtimmes fard pa
skogsvagar, dar en stridsvagn
skulle varit ett lampligare
fardmedel an min Volvo,
stannade vi i ett omrade med
grov moran. In i skogen
forsvann jagaren, for att strax
triumferande forkunna att han
funnit stallet.
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Illustrasjon: Ametyst. Breide pa
stuffen ea.20 em.. Kare kjopte
han i Brasil for nokre ar sida da
han vitja landet. Og sa tok han
den med den lange vegen heim
og gav han til meg. slett ingen
bagatell. Han er ein god og
trugen ven Kare. ghw

ag stirrade tvivlande pa
det mossbelupna
jatteblock han pekade pa.
Nar jag avlagsnat mossan fick
jag till min hapnad skada en
nastan kvadratmeterstor yta,
tackt med centimeterstora,
oskadade ametistkristaller i
himmelsbla farg o
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a min van jagaren
garna ville ha en bit
att lagga pa sitt
brunnslock, satte jag mejseln
till en spricka och dramde till
med slaggan, Voila! Genom ren
tur lyckades jag lossa ett platt
stycke om nagra
kvadratdecimeter. Dartill
foranledd av jagarens
forundrade blick, tillade jag:
«En ren bagatell!»
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