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Jag var bara en i mängden som vid schavotten stod 

när avrättningen utfördes utav Hästesko 

I luften hördes folket stämma upp i jubelsång 

Jag kan ärligt talat säga - jag var inte en av dem 

Jag knöt handen i min ficka och gick sorgsen därifrån 

Jag lovade mig själv att hämnas detta dåd  

Jag levde i ett mörker alltifrån denna stund 

då jag med den fallne ängeln slutit förbund 

 

I en mördares sinne vill du ej blicka in 

I en mördares inre där känns just ingenting 

I en mördares sinne är det kallt, mörkt och grått 

I en mördares inre där finns inget hopp 

I en mördares sinne - vill du ej blicka in 

 

Jag gick hem till min familj och kramade om mina barn  

Men inför min person kände de ett obehag 

för blicken som de mötte hade de aldrig sett förut 

Jag tog på mig mina skor öppnade dörren och gick ut 

Ut till krogarna i Stockholm där jag träffade en vän 

Vi delade samma törst och samma längtan efter hämnd 

Han lånade mig pistoler som jag lät lämna in 

hos pistolmakare Kauffman i kvarteret intill 



I en mördares sinne vill du ej blicka in 

I en mördares inre där känns just ingenting 

I en mördares sinne är det kallt, mörkt och grått 

I en mördares inre där finns inget hopp 

I en mördares sinne - vill du ej blicka in 

 

Och nu blev jag presenterad för vänner i hans krets 

Jag förstod på deras handslag att jag var en välkommen gäst 

De var adliga herrar - desto finare än jag 

Ja, jag vet jag passade in som deras redskap 

Vi rökte tobak i tamburen i en märklig procedur  

när vi diskuterade planen - när, var och hur 

Vi hade läst annonsen om kvällens maskerad  

Om konungen var där - ja, då skulle det bli av 

 

I en mördares sinne vill du ej blicka in 

I en mördares inre där känns just ingenting 

I en mördares sinne är det kallt, mörkt och grått 

I en mördares inre där finns inget hopp 

I en mördares sinne - vill du ej blicka in 

 


