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          Em                                                    C                                Em 

det är nå’t som bor i min kropp det är nå’t som bor i min kropp 
       C                   Em                          D 

kan någon där i himmelen få det hela att hålla opp 
      C               Em                 C                      Em 

jag orkar inte längre, min själ den går itu 
     C      Em7         Am      G              H7                              Em 

av andemakt jag är besatt det är nå’t som bor i min kropp 
 
 
                                                    C                  Em 

i skenet utav facklor bars jag in uppå en säng 
            C            Em                      D  

framför altaret i kyrkan att beskådas av var dräng 
       Em                                          C                  Em 

och tretton var de präster som samlades i ring 
          C                    Em                         D  

för att driva ut demonen som i min kropp tagit sig in 
 
i min kropp tagit sig in i min kropp tagit sig in 



           Em                                                     C                                Em 

det är nå’t som bor i min kropp det är nå’t som bor i min kropp 
       C                   Em                          D 

kan någon där i himmelen få det hela att hålla opp 
      C               Em                 C                      Em 

jag orkar inte längre, min själ den går itu 
     C      Em7         Am      G              H7                              Em 

av andemakt jag är besatt det är nå’t som bor i min kropp 
 
 
 
                                                      C                  Em 

Karine var mitt namn och det mässades i kyrkan 
C                 Em                      D 

fader vår i himmelen - ge denna kvinna styrka 
      Em                                 C                         Em 

när prästerna nu frågade vem som i mig bodde 
    C                            Em                           D 

så svarade jag med okänd röst att de talade med den onde 
 
att de talade med den onde att de talade med den onde 
 
 
 
 
           Em                                                     C                                Em 

det är nå’t som bor i min kropp det är nå’t som bor i min kropp 
       C                   Em                          D 

kan någon där i himmelen få det hela att hålla opp 
      C               Em                 C                      Em 

jag orkar inte längre, min själ den går itu 
     C      Em7         Am      G              H7                              Em 

av andemakt jag är besatt det är nå’t som bor i min kropp 
 
 
 
 
 
 
Solo Em  C  Em  C  Em  H7  C  Em  C  Em  C  Em7  Am  G  H7  Em 
 

 
 



                                                  C                     Em 

när prästerna nu frågade hur jag kunde sättas fri 
      C                   Em                   D 

så svarade den onde att hon min kommer förbli 
             Em                                       C                    Em 

tills den dagen då ni präster och människor i trakten 
       C                Em                     D  

har bränt era lockar och det dyrbara och prakten 
 
för prakten den är min för prakten den är min 
 
 
 
           Em                                                     C                                Em 

det är nå’t som bor i min kropp det är nå’t som bor i min kropp 
       C                   Em                          D 

kan någon där i himmelen få det hela att hålla opp 
      C               Em                 C                      Em 

jag orkar inte längre, min själ den går itu 
     C      Em7         Am      G              H7                              Em 

av andemakt jag är besatt det är nå’t som bor i min kropp 
                                                                     C                                Em 

det är nå’t som bor i min kropp det är nå’t som bor i min kropp 
       C                   Em                          D 

kan någon där i himmelen få det hela att hålla opp 
      C               Em                 C                      Em 

jag orkar inte längre, min själ den går itu 
     C      Em7         Am      G              H7                              Em 

av andemakt jag är besatt det är nå’t som bor i min kropp 
      C      Em7         Am      G              H7                              Em 

av andemakt jag är besatt det är nå’t som bor i min kropp 
 


