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<p>Sredi junija sva s Samom pre�ivela pet ?udovitih dni na skrajnem jugozahodnem delu
Anglije, v Cornwall-u. Pa niso bili to ?udoviti dnevi zaradi vremena, ki je ob 21-ih stopinjah in
soncu, popolnoma brez de�ja vztrajalo ves ?as, ampak zaradi obiska zanimivih in nadvse
razli?nih vrtov.� Nekaj je bilo manj�ih vrtov, ki jih obdelujejo in vzdr�ujejo lastniki sami ali pa
ob minimalni pomo?i, nekaj pa je bilo ve?jih vrtov, bolje re?eno parkov, ki se razprostirajo ob
dvorcih in njihov nastanek sega tudi dvesto ali celo ve? let nazaj.</p>  <p>Moram re?i, da so
me bistveno bolj prevzeli vrtovi, v katere vlagajo lastniki ves svoj ?as, ljubezen in tudi denar, kot
pa vrtovi okoli gradov. Tukaj ti res vzamejo sapo mogo?na drevesa, stara ve? sto let, pa
ogromne magnolije in rododendroni ter azaleje, ki so jih zasadili, pred ve? kot sto leti, zdaj�nji
lastniki, oziroma njihovi vrtnarji,� pa pod njimi samo �e kosijo travo. Me�anih gred tukaj ni, saj
je z njimi preve? dela.</p>  <p>Milo podnebje omogo?a, da najdemo tukaj tudi vrtove z
navdihom iz tujih de�el, iz Italije, Japonske in od drugod. ?eprav osebno nisem ljubiteljica
�japonskega stila�, pa me je najbolj presenetil� in zelo navdu�il japonski vrt s svojo zeleno
umirjenostjo,� mahom, praprotjo in kamni.</p>  <p>Ker v tem kratkem prispevku ne morem
povedati in predstaviti vsega, bom ?ez poletje pripravila nekaj dalj�ega, z ve? slikovnega
materiala. Primerjave med vrtovi so te�ke in stvar osebnega okusa in pogleda, pa vendar lahko
mirno re?em, da so� na�i vrtovi� izjemno bogati, da jim morda manjka nekaj oblikovalskih
elementov, druga?e pa bi bili tudi Angle�i navdu�eni nad njimi.</p>  <p>Poleg vrtov, pa me je
o?arala tudi vasica, v kateri smo bivali. Kot da bi se ?as zasukal najmanj 30 let nazaj.</p>  <div
style="text-align: center;"></div>  <div style="text-align: center;"><span style="font-size:
xx-small;">(za pove?an prikaz kliknite slike in nato �e gumb Celoten zaslon)</span></div>  <p
style="text-align: left;">Besedilo in fotografije: Alenka Gorza</p>  
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