
kostmilet och {inner det i fiiirilsbuddlejor-
nas avlinga blomklasar. Deras snabba
vingslag fir luften att vibrera.

En trappa leder upp till en plati, tillver-
kad for att fungera som sovplats.

- Jag minns speciellt en av de forsta
fullminsnd.tternahat Min pojke Joel fra-
gade om han fick sova ute. Sjiilvklart kan
man sova i en nattrddgird, svarade jag.
Han somnade nojt i min famn.

Marianna samlar stiindigt p5, nyavfuter
till minskenstriidgirden. De ska antingen
ha vita blommor eller blad i silver eller vitt.

En ros har oppnat sina rosa knoppar
och vecklat ut lronblad med en skinande
vit insida. Den vitblommande ndtndvan
Geranium renardii med blad, som pimin-
ner om doftpelargonen, sticker fram
bakom rosen'Blanc Double de Coubert'.

De silvergliinsande lammoronen bildar
en tat m tta. Marianna klipper bort de li-
lablommande stdnglarna och liigger dem i
en korg, vars innehill senare forpassas till
komposten.

Doftermedvinden

En lukt av mynta sprider sig. Det dr eau de
cologne-myntan som ger sig tillkiinna.

- Den har jag enbart for doftens skull,
sdger Marianna, och sniffar i luften. Jag
miste gallra den snartl det iir alltid nigon

Bland rosorna i trtidgArden
doftar honungsrosen' Hybri-
da' allra mest. Triispalj6n
har Mariannas man Anders
tillverkat.

vdn, som vill ha en planta.
Luften for med sig fler dof-

ter. Applemyntan lurar sinnet
att tanka pi solmogna frukter,
och valerianan, som kan an-
vdndas till somngivande te,
sprider sin ljuvliga viildoft. Bi-
nahar fhtt gladjefnatt och sur-
rar runt som besatta i kungs-
ljusen.

Marianna bjuder pi te i
vacka, bli keramikmuggar.
Sittptratser med bord {inns det

' 'gott om och fler dr under pla-
nering. Her och ddr stir det
kvarglomda muggar, fuktiga
av morgonoagg.

- Iag ldmnar ofta kvar
muggarna med lite te i trad-
girden. Di kan nattens ande-
viisen dricka om de vill.

Minen blir inte heller lott-
los. Den har fltt en hand-

grdvd damm att spegla sig i. Marianna dr
speciellt fcirtjust ndr en liten minskdra dy-
ker upp diir.

En stor, vit doftpion ligger och guppar i
vattnet. Framfor dammen stir en origi-
nell grind. Det dr en isldnning, som tillver-
kat den, och inspirationen dr h?imtad frin
Gotland, Nigra hogresta mjcilkorter lutar
sig mot de grovhuggna plankorna.

Ett skflp medviildoft
Lite lengre bort stir ett annat verk av sam-
me man. Det ir ett doftskep, gort av fyra
gamla fonster. En vildkaprifol ${ler ut he-
la skipet, och dess ivriga rankor soker sig
ut i en glipa under taket. Nigra vita blom-
mor bjuder pi honungsdoft.

Ner solen hunnit vdrma luften gor f ari-
larna entr6, bland annat de mer ovanliga
makaonf erilarna och sorgmantlarna.

-  Demf i rmanp ikope t . . .
Marianna slir sig ner med sin tekopp pi

en trebenk framfor en stor sten. En rosen-
bige inramar henne som en tavelram. Hon
smdlter in i sin skapelse och trddgirden
omfamnar henne. Den kan inte leva utan
henne; fOrhellandet dr omsesidigt.

- Jag skulle inte overleva utan en trdd-
gird, konstaterar Marianna med en om
blick over sin skapelse. Det dr en underbar
ghva att fh aga en triidgird. *
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