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Shhh  
Bare rolig, jeg gør dig ikke noget  
Sh Sh  
Jeg gør dig ikke noget, der ikke gør ondt  
Sh  5 

Sid stille og hold din mund  
Bare et sekund  
Mens jeg finder kniven  
Usleben og lettere rusten  
Jeg er ikke gusten  10 

Blot hævnlysten  
Du skal ikke få mere end hvad du har fortjent  
For du har fortjent så rigeligt  
At det ville være pinligt  
At miste besiddelsen  15 

Af glæden ved at se lidelsen  
I dit fortrukne ansigt  
Jeg skal kunne sove i nat  
Så der bliver ikke tid til pjat  
Du får kun, som du har fortjent  20 

Græd, græd du bare  
Men skrig ikke  
Den største lettelse er følelsen  
Af det første langsomme snit  
Og synet af dit  25 

Klamme blod  
der først pibler ud  
Så flyder ned af din overkrop  
Fra dit bryst, hvor jeg skar  
For det er det sted du har  30 

Såret mig og såret mig mest  

Og der hvor du har såret flest  
Så du får en flænge til  
For hver sølle sjæl  
Du har forpint i dit spil  35 

Jeg trækker vreden ind  
Velkommer sygen til mit sind  
Skærer tænder  
Føler hadet i mine hænder  
Der strammer sit greb om skæftet  40 

Og forsigtigt skære  
Et mønster i din pande  
Dit hoved er et græskar  
Du er symbolet på ondskab  
Som jeg bekæmper  45 

Hårdhændet og kontrolleret  
Det virker måske brutalt  
At straffen ikke er ubetinget fatal  
Men langsom og pinefuld  
Og alligevel til sidst vælter dig omkuld  50 

Og fører dig i døden  
Men det er en nødvendighed  
Hvis vi skal have retfærdighed  
For alt hvad du har gjort og ikke gjort  
Både af småt og stort  55 

Betydeligt og ubetydelig for nogle  
Men forkert ifølge mig  
Der skulle betyde noget for dig  
Luk nu øjnene i  
Lyt til min sangs søde melodi  60 

Lad dig berolige  
Af min stemmes godmodige  
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Kærligt sarkastiske klang  
Og vær ikke bange  
For det er snart overstået  65 

Vi har nået det vi sku ha nået  
Og jeg har fået det jeg ville ha  
Så nu er der kun tilbage  
At sige farvel og sov godt min skat  
Aldrig skal vi ses igen efter denne nat  70 

Nyheden om din død  
Vil gøre mig så ked og forskrækket  
Og jeg vil være så sød  
At ingen vil have mig bebrejdet  
Av av mit hjerte  75 

Mit lille hjerte i min lille krop  
Lille uskyldige mig  
Av av mit lille gode hjerte  
Det gør så ondt  
Hvem kunne være så fej  80 

I hvert fald ikke mig 


