Mūzeja gariņš stāsta
43. Tie, kas nemanāmi gādā, lai viss var notikt.
Ienāk prātā, ka esmu daudz stāstījis gan par seniem gariem, gan par to, kas Mūzejā atrodams
un skatāms, par Mūzeja notikumiem un cilvēkiem. Viss notiek. Taču neesmu pastāstījis par
tiem, kas gādā, lai viss, kas notiek, var notikt. Viņi, gandrīz kā gari, ir diezgan nemanāmi un
tas, ko viņi izdara, neliekas kas sevišķs, bet ja viņi to nedarītu – tad gan pamanītu.
Tā liekas pašsaprotami, ka grīdas ir tīras un tualetēs viss kārtībā. It kā pats no sevis. Bet es
zinu, ka tas tāpēc, ka apkopēja Vija visu to satīra un sakārto. Vija Mūzejā jau bijusi jau ilgi.
Viņai patīk, ka viņai novēl dievpalīgu. Laikam jau palīdz, jo viņa nesūdzas un savu darbu
dara ar smaidu un labu gara stāvokli. Viegli tas nevar būt, tā it sevišķi vecajā Mūzeja ēkā, kur
tualetes varēja kalpot pat padomju okupācijas eksponātiem un grīdas slapjdraņķa laikā
pievazātas. Par vecās ēkas apkārtni gādāja sētniece Rita. Vasarās tā nekas, bet ziemās viņai
nācās sniegu šķūrēt un smiltis kaisīt, jo Mūzeja pajumtei cauri gāja cilvēku straumes. Pagaidu
ēkā Rita gādā par apstādījumiem. Ziedus viņa kopj īpaši zinīgi un ar mīlestību. Arī Rita
nesūdzas par darbu, bet netaupa izteiksmīgus epitetus nevīžīgiem cilvēkiem. Kā pienākas.
Atzīšos, es neesmu visai vīžīgs, bet par laimi esmu gars, un tāpēc man nav gadījies ciest no
Ritas labi tēmētajiem vārdu šāvieniem. Bet citiem jāuzmanās. Rita ir tieša.
Mūzeja pagaidu telpās Rita pilda arī naktssarga pienākumus. Naktssargi, liekas, nedara neko,
tikai guļ. Bet tā nav. Nu jā, nosnaužas, bet es zinu, cik viņi svarīgi. Vecajā ēkā, piemēram,
kāds bija naktī pienācis pie lielā vestibila stikla loga un ar kāju – blaukš! – izsitis. Atentāts?
Huligānisms? Labi, ka bija naktssargs. Drošs paliek drošs, līdz logu izlaboja, vestibilā par
sargu nolīga zemessargu uniformā. Tā bija vienīgā reize, kad tā kaut kas notika. Pagaidu ēkā
esam jau daudz drošāki. Te amerikāņi savu vēstniecību aizsargājuši ar betona stabiem gar ielu,
smagu metāla žogu, aizrestotiem logiem un smagām durvīm ar bruņu stiklu. Bez Ritas par
naktssargiem strādā arī Eduards un Oļģerts. Eduards ir pavisam sevišķs. Sardzes laikā viņš
gatavo latviskus instrumentus. Man it sevišķi patīk viņa dūdas. Laikā, kad Mūzejs slēgts, viņš
reizēm kopā ar citiem dūdiniekiem saspēlējas. Man liekas – koncerts tieši man.
Jā, Mūzejam drošība svarīga, un ne tikai naktī. Te glabājas daudz liecību par to, kas noticis
okupācijas laikā. Tas runā pretī tam, ko centās iegalvot okupanti. Vācieši jau sen mums
nedraud, bet Mūzejs palaikam ir saņēmis bumbu draudus krievu valodā. Pēc tam, kad 2014.
gadā Krievija okupēja Krimu, Mūzejs izstrādāja drošības plānus vērtīgajam krājumam un
personālam. Par visu to gādā speciāliste Māra, kuŗa ir stingra un nepielaidīga. Pat es sāku
uzmanīties no svešiem, nepazīstamiem gariem, it sevišķi zaļā krāsā. Drošs paliek drošs.
Visu to blakus daudziem citiem darbiem pārrauga Mūzeja saimnieks Ziedonis ar savu palīgu
Andreju. Ja kaut kas saplīsis, kaut kas jāpielabo, kaut kas jābūvē, Andrejs to izdara gandrīz
nemanāmi – kā tāds gariņš. Un viss ir kārtībā, viss var notikt.
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