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Minu kodukandis eluolu on OK
sest meil ametis on seelikuga politsei
Minu kodukandis eluolu on OK
Saavad nuhelda kõik kes miskit kurja teind
Iga kord kui teda näen mul tuleb tahtmine
lähen ligi ja ta mundrinööbid lahti teen
adrenaliin
tal tõuseb verre siis
ning ta ähvardab, et otsemaid mu vangi viib
ah või nii
ning kui ma siis sealsamas kohe vait ei jää
tal kipra kisub kulm,
mul võtab kinni käest
tal silmist purskab tuld
vaat nii
ja maha väänab ta mu
kõigest väest.
Tulin hilja õhtul koju ükskord silmad vees
Ma ei ütle kes mu välja viskas südamest
Tahtsin lahutada veidi oma kurba meelt
Suure kivi üles korjasin ma kõnniteelt
Üks laternapost oli juba sihikul
hüüdis keegi mulle põõsa tagant—püsti hull
esmakordselt siis
ma tookord nägingi
et on kordnikuks meil ülelinna seksapiil
ah või nii
ning et ma siis sealsamas kohe vait ei jäänd
tal kipra kiskus kulm,
mul võttis kinni käest
tal silmist purskus tuld
vaat nii
ja maha väänas ta mu
kõigest väest.

Mulle näis, et asi kulgeb üsna ladusalt
Ringi lonkisin ja nosisin vist magusat
Kui mu kuuehõlmast kinni haaras paadund pätt
Polnud politseinik see kes väänas nüüd mu kätt
Mulle põlve pani kõri peale kurikael
Juba kartsin, et on otsas minu maine vaev
Aga ometi,
Kõik lõppes teisiti
Politseinik lükkas kurikaela kummuli
ah või nii
ning et see nolk sealsamas kohe vait ei jäänd
tal kipra kiskus kulm,
ja võttis kinni käest
tal silmist purskas tuld
vaat nii
ja maha väänas mehe
kõigest väest.
Tollest päevast ei tea vastata ma miks ja kust
Minu hinge sisse roninud on kuri uss
Kuhu ilmun seal ka puhkeb sedamaid skandaal
Mõne pahateoga igakord ma maha saan
Mis see loeb et politseinik muga sõneleb
Mina seeliku eest kuhugi ei põgene
adrenaliin
tal tõuseb verre siis
ning ta ähvardab, et otsemaid mu vangi viib
ning et ma siis sealsamas ikka vait ei jää
tal kipra kisub kulm,
ja võtab kinni käest
tal silmist purskab tuld
vaat nii
ja maha väänab ta mu
kõigest väest.

