Joulu oli jo aivan lähellä, ja Linneaa sen odotus jännitti kovasti. Kaikki oli kyllä hauskaa,
varsinkin se, että koulun juhlassa hän oli saanut olla Maria ja istua seimen ääressä. Hänellä
oli ollut pitkä hame ja kaunis huivi ja sylissä pehmoinen vauvanpeitto. Seimi oli ollut kuusen
juurella, ja siinä oli ollut nukkumassa Jeesus-lapsi, joka oikeasti oli Linnean Leena-nukke.
Linneaa oli vähän pelottanut, että hän ei osaisikaan peitellä kauniisti Jeesus-lasta juuri silloin, kun kuoro lauloi, että ”Me lapset pienet riennämme nyt Betlehemin seimelle”. Opettaja
oli kuitenkin sanonut, että Linnea oli ollut oikein hyvä Maria. Linnea oli kyllä ajatellut, että
varmaan oikealla Jeesuksen äidillä ei ole ollut yhtä kauniita vaatteita. Jeesushan syntyi tallissa ja varmaan hänen isänsä ja äitinsä olivat köyhiä. Jeesus-vauvalla ei tietenkään sitten ollut
hienoa kaulusta niin kuin Leena-nukella.
Nyt oli kuitenkin jo aattoaamu. Pimeän ikkunan edessä keikkui hauskasti Linnean
tekemä punatakkinen tonttu. Siitä Linnealle tulikin mieleen hassu uni, jonka hän oli
nähnyt yöllä. Siinä unessa punapukuinen
tonttu oli kurkkinut kuusen takaa ja huutanut Linnealle:
- Auta minua löytämään leluni! Se on tonttu ja sen toinen silmä on sininen ja iso ja
toinen pienempi ja keltainen. Minä olen
sen itse tehnyt!
- En minä tiedä mitään sinun lelustasi,
Linnea oli sanonut unessa, mutta samalla
pikkuinen tonttutyttö oli hypähtänyt ulkoa
ikkunalaudalle ja ilmoittanut:
- Minäpä tiedän, missä se tontun lelu on!
Se on matkustanut tontun junalla Korvatunturille.
Tässä kohdassa Linnea oli herännyt ja
häntä oli naurattanut kovasti. Unessahan
oli mennyt kaikki sekaisin. Oikeasti hän oli
itse istunut kuusen juurella joulukuvaelmassa, mutta unessa kuusen luona olikin
tonttu.
- Tontut ovat ihan satuja, Linnea ajatteli.
Jouluna niitä kumminkin vilisee joka paikassa ja tonttulakki näyttää mukavalta
päässä, mutta yhtään ei haittaa, vaikka
kaikki tontut menisivät junassa Korvatunturille. Joulu on joulu kuitenkin, oikea Jeesuksen syntymäjuhla, ja sitä juhlaa saadaan viettää joka vuosi.
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