Īss Ziemsvētku ieskaņas mirklis Tallinā.
Kad agrā 20.decembra rītā (7.30) sākam ceļu Tallinas virzienā, absolūti nekas
neliecina par to, ka tuvojas Ziemassvētki. Visapkārt viena vienīga tumsa un bieza migla.
Tikai šur tur dažas mirdzošas gaismiņas, izgaismoti dekori atgādina par to, ka svētki jau
pie durvīm.
Igaunijas Jūras muzejs mūs sagaida pelēcīgā, lietainā dūmakā ietinies:
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Eiropas aizraujošākā muzeja - Igaunijas Jūras muzeja ekspozīcija ir izvietota
vēsturiskajos hidroplānu celtniecības angāros, kas atrodas zem ūdens, ūdenī un virs ūdens.
Piestātnē stāv stalts ledlauzis "Suur Tõll", kas 2014. gadā svin savu simto
dzimšanas dienu. Kuģis ir ieguvis savu sākotnējo interjeru un ārējo izskatu:
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Angāros izvietota ekspozīcija, nodarbes bērniem, elektronisks informācijas
punkts, rotaļu laukums u.c.
Ekspozīcijas turpinājums atrodas Lielajos Jūras vārtos un Resnajā
Margaritā, kas tikusi uzbūvēta pilsētas aizsardzībai no jūras puses, taču arī tādēļ, lai
atstātu iespaidu uz visiem, kuri ierodas no jūras puses. Tagad Resnajā Margaritā atrodas
daļa Igaunijas Jūras muzeja ekspozīcijas. Muzejā apskatāms ievērojams skaits kuģu
modeļu, kas pārstāv dažādus laikmetus
Lai aprakstītu, cik tas viss ir interesanti un aizraujoši, man vienkārši trūkst vārdu. Varu
tikai ieteikt – tas ir jāredz! It sevišķi bērniem. Man pirmā doma bija – te jāatved mazbērni!
Tallinas vecpilsēta un augšpilsēta, protams, ir bezgala interesanta, tur varētu staigāt
un staigāt. Tikai viena nelaime – šoreiz laika ir par maz.

Tāpēc lielākā uzmanība Piparkūku muzejam un Ziemassvētku tirdziņam Tallinas
Rātslaukumā.
Piparkūku muzeja veidojumi atkal ir vārdos grūti aprakstāmi:
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Un te vēl es pati zem piparkūku koka un mans ceļabiedrs ar piparkūku eņģeļa
spārniem:
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.
Kad diena jau griežas uz vakara pusi un sāk krēslot, visīstāko Ziemsvētku
noskaņu baudām Tallinas Rātslaukuma tirdziņā. Kā tikai visa te nav! Sveces un cimdi un
cepures, un džemperi, suvenīri un saldumi! Bet pāri visam neaprakstāmi reibinošais
kanēļa, karstvīna, piparkūku un grauzdētu madeļu un riekstu aromāts!
Tikai jau atgriežoties un braucot pa Daugavas krastmalu, pieķēru sevi pie domas:
“Visu cieņu Tallinai un tās skaistumam, bet mūsu Rīga uz Ziemsvētkiem daudz skaistāk,
daudz krāšņāk izrotāta un izgaismota!”
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