Järsk pööre (Kevade viis!)
Luuletus järsust pöördest, mida meie riik peab lähitulevikus läbi tegema. Meil tuleb muutuda
meeskonnaks, kus me tajume üksteist sõnadeta ja meilideta.
Pole kasvumaja kilet – pole varajast kevadet, … „Toit saab majanduse alustalaks!“

1.Talvel valgust eestis vähe, tihti sajab lörtsi pähe.
Niiskus, külm ja karge tuul, jäiseks muutub iga muul.
Talvel eestlane kui karu imeb käppa, lihvib aru.
Teritub nii seitsmes meel, naistel köögis töötab keel!
2.Kevad see mis ees on teine, näitab seekord põhja, seine.
Eesti mees on olnud kaak, pikalt olnud ta paskaak.
Näinud ainult ühte juppi, söönud magustoitu, suppi.
Eesti mees on olnud eit, puudu oli pildilt kleit!
3.Võtab aja mees siis maha, vaatab ette ja ka taha.
Külm tal oli kompass, aju, eilne kaart ei olnud raju!
Avaneb siis eesti meel, argumendist saab siis keel.
Vastu nähvab neil must hunt, meestest tekkib ühtne punt!
4.Kevadel kui tõuseb päike, hundi karjale see äike.
Muld on nüüdsest kullast kallim, teab noor ja hallist hallim.
Naftast samuti on puudus, kuigi mõistus juba „ruudus“.
Sideks kasutame kaju, mida hetkel veel ei taju!
5.Vigla, labidas ja vikat austavad nii poisi – plikat.
Lapsed tulevad maailma, millest olid pikalt ilma.
Siis on taimed, seemned, vesi, nende hingele kui mesi.
Nad ei saa sest kohe aru, miks siin panda ründas karu!
6.Toidutootmisest saab algus, eesti majanduse valgus.
Meestel on siis päevad pikad, abiks neile poisid, plikad.
Kilemajast tuleb sööki, näljast nõrkevasse kööki.
Eesti mees siis keset tera, balansseerib kogu kera!
7.Maa ja vesi, tee ja päike, meeskond, kes ei ole väike.
Need on tähtsaimad aspektid, siis kui sünnivad projektid!
Jälgi samuti reljeefi, tuul võib murda bareljeefi.
Vaata kus on vool ja lepp, et ei öeldaks: sa sosssepp!
8.Meie trumbiks mets ja kala, põlevkivi on ka tala.
Trumbiks muidugi ka vesi, ja ka mesilase mesi
Skaibist tunneb maailm meid, IT poistel on ideid.
Meil on trumbiks asukoht, see on tuleviku roht!

9.Eesti boonus –naiste saiad, nende teenindada vaiad.
Plussiks samuti on keeled, need mis avavad meil meeled.
Jokkeriks on eit ja taat, nende mõtted on tsitaat!
Eesti mees saab aru naljast, õlut villib lahjast kaljast!
10.Talv saab olema meil raske, kuumaks köetaks tükk vaske.
Siis ta visatakse lumme, peale lükatakse kumme!
Talvel kaotab ta sära, sest nii loll on eesti „mära“.
Ja on laisad eesti tatid, nende lihastes on vatid!
11.Jätke meelde eesti mehed, naised/lapsed on kui lehed.
Kardavad nad külma, tuult nagu mees siin kardab huult.
Kana vaatab otse maha, harvem ette ja ka taha.
Sellepärast kukke kuula, mängib tema varsti muula!
12.Mehed mõelgu mis on kirjas, elu – kasvatatud viljas.
Kas on kilet, klaasi, plasti, kõigutada vaja masti.
Seda ütleb Mühka, blond – Kaldrel teleskoop ja zond .
Eesti mats on hetkel tobu, iga kolmas Linnas jobu!
Kasvumaja, kilemaja asukoha valikul tuleb jälgida neid aspekte:
1.Päike
2.Kastmis vesi
3.Muld
4. Juurdepääsu tee
5.Voolu olemasolu
6.Kohalik küte (puidu, metsa asukoht)
7. Tuul ( tormituule võimalikud koridorid)
8. …
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