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Kutsumme sinut Tähtirannalle,
lastentaloon, ojan varrelle.
Vanhaan taloon voit tehdä retken,
talon tarinaa kanssamme kuunnella hetken.

On talo seissyt tässä jo vuosien ajan,
se tehtiin paikalle vanhan huvimajan.
Oli silloin alkanut 40-luku,
uutta huvilaa ihasteli koko suku.

Muutti kesäisin taloon siskokset Irma ja Sylvi,
Iida-äiti kai kukkaset pihalle kylvi.
Puutarhaa hoidettiin, kasvipenkkejäkin,
sato vietiin kaupunkiin syksyisin.

Ojan varrella monesti lämpesi sauna -
jos ei muulloin, niin ainakin lauantaina.
Vesi kaivosta sisälle kannettiin,
puuhellalla ruokaa laitettiin.

He viettivät täällä ihanat kesät,
naapureina linnut ja niitten pesät.
Satakielen laulu kirkkaana soi,
sen ojan varrelta öisin kuulla voi.

Talvella talossa vallitsi hiljaisuus,
vaan heti kun saapui kesä uus´,
muuttolintujen mukana tänne
saapuivat myöskin ystävämme.

Vuodet vierivät, ajat muuttuivat,
talo rapistui, neidit vanhenivat.
Puutarhakin villiintyi hiljalleen,
ei voimia riittänyt sen hoitamiseen.

Tuli aika haikeiden jäähyväisten,
jäi pihamaa hetkeksi tyhjilleen.
Sitten talo sai isäntäperheen uuden,
joka löysi talosta salaisuuden.

Oli komeroihin unohtunut aarteita,
muistoja menneiltä vuosilta.
Nuo tavarat vuosikymmenten takaa
Irman ja Sylvin tarinaa meille jakaa.

Löytyi vintiltä huntu morsiamen
ja vauvan mekko pikkuinen.
Isä-Kaarlen, rakennusmestarin,
piirrokset löytyivät tietenkin.

Vaan sitten Kaarle jo nuorena kuoli,
oli Iida-äidillä suuri huoli.
Sylvi-tyttö oli kolmen vanha vasta,
odotettiin perheeseen toista lasta.

Äiti tyttönsä yksin kasvatti,
työkseen päivät pitkät ompeli.
Löytyi talosta myös nuken vaatteita
ja tyttöjen koulumekkoja.

Tyttöjen käsityöt olivat tallessa,
löytyi piirroksia, maalauksia.
Muistokirjassa säkeet värssyjen
toivat terveiset monien ystävien.

Pyykkilauta, Iidan pyykkipojat,
nyörit ja pakettinappulat,
varpuvispilät, emalikattilat,
kaikki vanhoista ajoista kertovat.

Näiden monien, monien muistojen myötä,
on talolle löytynyt uutta työtä.
Se haluaa kaikille kertoa
tarinaa menneiltä vuosilta.

Vanhat tavarat museokamarin täyttää,
niitä nukkeneidit teille tahtovat näyttää.
Iida-äiti vain lukee lehteään,
seuraa talon puuhia ihmeissään.

Pikku Kakkoseen talosta kerroimme
ja siitä seuraus oli se,
että kuvausryhmäkin viihtyi täällä
- kannatti tiistaisin pitää telkkari päällä.

Sellainen on tämä talomme juuri,
kuin leikkimökki suuren suuri.
Siis tervetuloa Tähtirannalle,
lastentaloon, ojan varrelle.
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