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Hon r<jr sig hemtamt ner mellan stenar-
na p5. ndstan osynliga smala gingar.
Stannar till bara ftir att klippa bort nig-
ra vissna rosor eller rycka ett ogrds. Hon
har varit borta mycket frin triidgirden
en tid fair att arbeta och upplever att
hennes egen trd.dgird dr svartsjuk.

- Den bliinger lite flirebriende pi mig
fdr att jag har en annans jord under nag-
Iarna.

Lite svirt d.r det att hitta ra'tt bland alla
gLngar och &tervdndsgrdnder. Sj:ilv kan-
ner hon ftirstis varje centimeter, vet inte
bara var hon ska ffampa utan ocks& vilka
vdxter som dyker upp bakom ndsa hcirn.
Fcir?ildrarnas kanelpiiron eller en vit rallar-
ros som fttt n&d. Vintergrrinan som hon
iilskar frir att den blommar redan i februa-
ri eller lavendeln som hon inte kan t?inka
sig att leva utan. Fast den vita l.<rolliljan
och de dubblavitsippporna dr ocksi favo-

riter. Varje ging hon ska plantera nigot
npt blir det dock nigot av ett projekt.

- Det dr alltid en sten i vdgen, alltid.
Varje ging jag ska grdva ner n5.got nytt
ligger det en sten der som forst miste
bort. Men jag rycker om stenaina, det dr
alltid sp?innande att v?inda pi dem, se
om de har en sida som l?impar sig till sitt-
plats, bord eller {hgelbad, kanske bara ett
blickfing.

Hon ger sig inte
Familien och vdnnerna vet att hon inte
ger sig. Ofta har de fttt hjiilpa till niir det
ska flyttas nigot extra stort. Marianna dr
dock van aft klara det mesta sidlv.

- Soettet dr mitt mest anvd.nda trdd-
girdsiedskap. Jag har ett extra l5.ngt,
fdrgyllt spett som jag fick av Anders i
julklapp. Si numera lir jag riddarinna
av det gyllene spettet. Den trevligaste
present jag nS.gonsin fhtt.

Hon ler och gir vidare, Rycker bort
nigot visset och liigger det i en h<ig med
en kort kommentar:

- Vdxtkyrkogird.
Smi komposthcigar mdrks knappt i

den har miljrin. Det dr si mycket vack-
ert som fingar uppmdrksamheten i
stdllet. Ett golv av olika sorters timjan
miste klappas ftir att det ska sldppa loss
dofterna. Sedan vdntar dnnu en ros, en
daggros med sitt grigrtina bladverk och
sin liusrosa blomma. Men se ddr - tre
stitliga orange liljor har slagit ut, lite ti-
digare dn normalt. Raskt dr Marianna
framme med sekatciren och fcirvisar lil-
jorna till en vas, missncijd med den spon-
tana Pirgkombinati onen.
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