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Danne Attlerud  
sång, akustisk gitarr, 
mandolin

Jan Hellman  
basar, Stick och  
el-kontra

Pär Claesson 
trummor, slagverk

Erik Bernholm 
gitarrer, kör, mandolin, 
slagverk, klaviatur

Morgan Norell 
flygel, orgel, synt

- Det var bättre förr. 
- Jaha. Men hur vill du ha det då?- Som förr, fast bättre…..
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Livet är en karikatyr av  varje uttryck som försöker 
beskriva det

Produktion & Arrangemang: Erik Bernholm
Inspelningstekniker: Erik Bernholm och Jan Hellman
Exekutiv produktion: Jan Hellman och Danne Attlerud
Inspelat i Confident Music Studio, Bernerian, Studio 
Regementsgatan 38, Oppa Studio, Home Studio
Mixad av Erik Bernholm i Confident Music Studio
Mastrad av Sören von Malmborg/Cosmos Mastering
Teckning konvolut: Kjell-Erik Eriksson
Omslag & foto: Tina Jeppsson
Skivbolag: Docit Production AB

En STOR och VARM KRAM till Meta, Eva, Anna, Vicki 

och Pethra som låter oss hålla på och ett STORT och 

VARMT TACK till Josefin Glenmark, Oskar Linnros,  

Kjell Erik Eriksson, Gustav Hylén, Björn Höglund,  

Hjalmar Leissner, Mats Eriksson, Catharina Gustafsson, 

Robert Lövinge, Luthman Scandinavia/Furch, EBS och 

självklart till Dig som har den här skivan i Din hand, 

dator eller telefon och kanske till och med har köpt den. 

Josefin Glenmark – kör (samtliga spår)

Oskar Linnros – (När det vänder)

Kjell Erik Eriksson – fiol (Önskan)

Gustav Hylén – flygelhorn (Önskan)

Björn Höglund – percussion (Önskan,  
   Det är regn inte tårar, Ge inte upp)

Anna Bernholm – kazoo (Det är regn inte tårar)
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	 1.	Bara	den	som	älskar
(D.Attlerud)
Confident Music Publ./Docit Production AB

”-Vad skulle du vilja säga till dom som i 
sin vanmakt slog tillbaka med det enda 

dom hade till hands?”
”-Jag skulle inte säga någonting, jag 
skulle lyssna på dom”  (M.Manson)

Det tar en evighet att bygga upp
nånting man vill ha kvar 
men bara en sekund att falla ner 
i hopplöshetens grav 
jag ville aldrig kasta första stenen 
men det gick för långt 
när ingen lyssnar på dom ord man har 
när ingen bryr sig om 

Bara den som älskar 
bara den som brinner för nånting 
bara den som älskar känner att vanmakten 
kan krossa allt som finns   
bara den som älskar 
har kvar sin dröm när allting annat dör
och han hoppas att dom som brinner och 
dom som stör 
aldrig nånsin lämnas utanför                                      
                                                                                          
För varje män’ska är som helig mark
man inte trampar ner
men att förlora allt du lever för
förhindrar dig att se 
jag tänker aldrig släppa tanken på
en värld av värdighet
där du är den du är och jag är den
som lämnar dig i fred

Bara den som älskar………………..
aldrig lämnas utanför

Det var det jag såg 
kvällen när jag låg 
och bestämde mig
att hur än molnen går
vill jag bara nå
ända fram till dig

Bara den som älskar………………..
aldrig nånsin lämnas utanför
aldrig lämnas utanför
 

	 2.	Släpp	in	mig
(D.Attlerud)
Confident Music Publ./Docit Production AB

”Dela din sorg med mig, lika mycket som 
jag har fått ta del av din glädje….........”

Jag har lagt det sista kortet 
spelat ut vartenda ess
ändå finns det inga ord kvar 
som kan komma mig till hjälp
för du gråter alltid ensam
ingen annan får se på
när du tappar alla fästen
som ditt liv har vilat på

Släpp in mig i ditt liv    
släpp in mig det finns ännu mycket tid   

Jag behöver inte kriga 
för att orka nästa dag
du som nästan kunde flyga
vem ska hjälpa dig idag
jag har väntat många nätter
på att jag ska möta dig
i en värld så mycket bättre
än det svarta som du ser

Släpp in mig i ditt liv……….

Släpp in mig när du vill   
släpp in mig till den värld där det är vi   

Hela livet finns kvar 
som du lämna’ det en gång
kanske finns där dom svar
som du alltid drömde om

Släpp in mig i ditt liv……….

Släpp in mig när du vill   
släpp in mig till den värld där det är vi

	



	 3.	Om	du	vill
(D. Attlerud)
Confident Music Publ./Docit Production AB

”Dom ger sig aldrig…...men det gör inte vi heller!

Om du vill så sparkar vi in alla dörrar som stängs framför oss
det finns dagar när inte ord räcker till
om du vill så springer vi rakt in i det vi springer ifrån
det kan göra ont men det går om vi vill

allting vi kämpar för är värt en riktig strid
och det som verkar omöjligt tar bara lite längre tid  

Sha-la-la-la-la-la-la om du vill                                 
sha-la-la-la-la-la-la om du vill om du vill  
   
Om du vill så rånar vi dom som spekulerar i oss
där finns folk som inte duger nåt till
om du vill så sparar vi tårararna till nåt annat än dom
för såna idioter gör som dom vill

allting vi kämpar för…...................

Sha-la-la-la-la-la-la om du vill…..                                 

Det känns här inne så mycket som brinner
som aldrig försvinner när livet är skevt

Nej ingen, ’ finns ingen som vinner
när dom som bara svinar kan stå där och le

Sha-la-la-la-la-la-la om du vill……….                                 

	4.	Det	är	regn	inte	tårar	
(D.Attlerud)
Confident Music Publ./Docit Production AB

”-Hur är det”? -”Ja du.....”

Mitt liv är bra jag har fått vad jag vill ha 
är mest som människor är
med slit och släp ingen större hemlighet
och bilen verkar gå bra
 
Så det är regn inte tårar du ser
och vill du verkligen veta nåt mer
så är det regn inte tårar du ser
ingen idé att du frågar nåt mer
     
Jag reflekterar nån gång vartannat år
när det är tid för reflektion
och gråter bara när Sverige vinner guld
och kronprinsessan fyller år

Så det är regn inte tårar du ser.............

Om du nu tror att jag inte talar sant
så fäll ihop ditt paraply
så ska du se att det regnar lite grann
molnen känns tunga som bly

För det är regn inte tårar du ser........................

Det är regn det är regn det är regn bara regn   
det är regn inte tårar du ser
det är regn bara regn inget annat än regn
och jag tror inte du vill veta nå’t mer

För det är regn inte tårar du ser........................

Ja det är regn inte tårar du ser........................



	 5.	Gatorna	där	jag	bor						
(R.Klingstedt/D.Attlerud)     
Peermusic AB

”Alla borde få känna sig hemma........”

I min stad är gatorna fler än jag kan räkna till
men jag går dom upp och ner tills jag inte orkar mer
och sen står jag där i hörnet utan att vänta på nån 
bara för att få  le mot män’skorna och undra lite varför dom kom

Till gatorna där jag bor där ljuset är starkt
och där hundarna skäller mer än dom gör nån annanstans
på gatorna där jag bor har jag ett hus för mig själv
ingen kan nå mig där när skuggorna blir kväll 
                                                                        
Min stad det är en sån som är till för människor
jag kan se det när dom går förbi att dom ville hit
och sen står jag där i hörnet ……….

Till gatorna där jag bor där ljuset är starkt…………

Det finns ingenstans i världen 
där jag hellre sätter min fot
ingen annan plats på denna jord 
där jag hellre skulle vilja bo

Än gatorna där jag bor där ljuset är starkt…………

	6.	Ge	inte	upp
(E.Bernholm/D.Attlerud)
Scandinavian Songs AB/BMG Chrysalis Scandinavia AB/
Confident Music Publ./Docit Production AB

”När sanningen tränger sig på..........”

När kände du att livet kan ta slut              
sånt som man bara hör har gripit om dig nu 
alla stunder du kämpar mot nåt som du inte ser
nu måste jag visa vem jag är för dig

Ge inte upp jag finns alltid här        
jag ska följa dig genom det här           
jag ska stå vid din sida vad som än händer 
ge inte upp

Sanningen kom en mörk och sorgsen dröm
allt som var ljust och liv var från en annan tid
skrattet blandas med tårar när inget finns att ta till
allt kommer så nära att din sorg blir min  

Ge inte upp jag finns alltid här…….        

Nej ge inte upp lägg din hand i min
krama den så hårt du nånsin vill 
jag finns här vid din sida vad som än händer
ge inte upp



	 7.	Stockholm	idag
(E.Bernholm/D.Attlerud)
Scandinavian Songs AB/BMG Chrysalis Scandinavia AB/
Confident Music Publ./Docit Production AB

”Just idag är jag så stark så du fattar inte.............!”

Runt om oss är resten av världen
vi är mitt i en brinnande vår 
vi försvann men hittade vägen
hör du vad klockorna slår 

Solen bor i Stockholm idag
bara låta timmarna gå som dom kommer 
solen bor i Stockholm idag
såna dagar förtjänar vi oftare du och jag

Det är synd om män’skan sa August 
inte gäller det dig eller mig 
nästa hörn där väntar mirakel
du måste bara få se

Solen bor i Stockholm idag..............

Stockholm idag 
vi kan glömma dom dagar som var

För solen bor i Stockholm idag..............

Ja solen bor i Stockholm idag..............

	8.	När	det	vänder
(D.Attlerud/O.Linnros)                                                              
Confident Music Publ./Universal Music  
Publ. AB/Docit Production AB
 
”Från noll till hundra på ETT leende.......”

För det börja’ med ett leende
sluta’ i en flyttkartong
visst är det konstigt
hur positioner kan flyttas om
det vänder
finns inget kvar att göra
det tog vårt vuxna liv att bygga upp
en timme att totalförstöra
klockan i hallen tickar
räknar och lider
året vrider förbi det

så att såret kan läka med tiden
men dagen efter går jag hem till en vän
och med ett leende så märker jag
hur allting ba’ vänder igen

Jag behöver inget annat 
än ett leende från dig
när det vänder
alla nätterna av ensamhet
har lämnat oss ifred
när det vänder

Det börja’ med en reseplan
sluta’ med en pansarvagn
Beirut på Aktuellt
trodde det knappt var sant
vi skulle just boka biljetter till Libanon

men det hände nå’t vi ändra’ oss
och kriget kom
min kompis hela släkt lämnade hus och hem
20-25
stycken från den släkten spriddes ut igen
nu bor dom åtta i en fyra
ett främmande land
visst är det konstigt hur det vänder ibland

Jag behöver inget annat........... 

Alla tårar far iväg
åt ett rakt helt annat håll
så i hatten man kan bli 
av lite tappad självkontroll

Jag behöver inget annat........... 



	 9.	Håll	mig
(D.Attlerud)
Confident Music Publ./Docit Production AB

”Ensam är inte alltid stark......”

Den natten slogs jag mot vargarna
som aldrig gav sig som aldrig försvann
nästa stund kom min första dom
det som inte fick vara sant  
bland skärvor av tilltro i en flod utav sorg
drev jag ensam iväg ifrån allt
försökte att hålla mig kvar i nånting
som bara släppte ju mer jag höll fast

Håll mig öppna din famn och håll mig     
för det finns inget annat som kan hålla mig 
kan hålla mig vid liv

Ingenting kunde hindra mig
när jag gick där och allting var lugnt
plötsligt brände det till i mig
som en kniv som nån ville dra runt 
’försökte att fäkta men armarna svek
varje andetag inom mig skrek
att jag måste hitta en mildrande hand 
som kunde fånga dom tårar jag grät

Håll mig öppna din famn och håll mig…… 

När styrkorna lämnade rummet
blev allting plötsligt sant
men ansiktet som jag förlorat  
det vilade där i din hand 

Håll mig öppna din famn och håll mig…… 

Håll mig för allt du bara orkar håll mig 
för det finns inget annat som kan hålla mig 
kan hålla mig vid liv

Håll mig
för allt du bara orkar 
för allt du bara orkar 

	10.	Synd	u’	inte	klage
(E.Bernholm/J.Hellman/D.Attlerud)
Scandinavian Songs AB/BMG Chrysalis  
Scandinavia AB/Confident Music Publ./ 
Docit Production AB

”Bitterhet. En underskattad njutning...................”

Upp och de’ går ner
det blir bare värre
mycke’ vill ha mer
man blir aldrig nöjd
skönt u’ vare bittar när man får en öppning       
så är det så blir det 
är man det i hiphop kalles det för rappning        
naj-jo jo-naj 

Naj det är synd u’ inte klage
fastän flaggen är i topp                                       

naj det är synd u’ inte klage
aldrig för sent u ge opp
tiden rännar 
ingen hinnar nånsin med u träffe
sine vännar
”nä de’ e’ mycke’ nu” 
då är det synd u’ inte klage 
aldrig för sent u’ ge opp

Ja det är bar’ u’ bryt ihop
och sen gå vidare
som en envis gummiboll    
studsar vi tillbaks  
om du vill till himlen, får du myck’ u’ stå i
så är det så blir det 
du jag måste skynde, så jag hinnar få min
quality time

Naj det är synd u’ inte klage……………..

Naj-jo  jo-naj 
naj-jo  jo-naj 

Naj det är synd u’ inte klage
fastän flaggen är i topp                                       
naj det är synd u’ inte klage
aldrig för sent u’ ge opp
naj naj naj det är synd u’ inte klage
fastän flaggen är i topp                                       
na na na na naj det är synd u’ inte klage
aldrig för sent u’ ge opp
nu är det stopp!



	11.	Önskan										
(D.Attlerud)
Confident Music Publ./Docit Production AB

”När det bränner till vill man allt, men vet så lite.........”

”......och tillvaron fylldes av gåtor och planer”( U. Lundell: Hjärtats ljus)

En enda liten önskan det har jag inom mig
när hela världen grönskar då vill jag älska dig
        
När jag såg dig blev allt för mig
en tid av drömda planer 
jag glömde allt som varit kallt
så länge och så intensivt

Min broder sa: Det här blir bra  
den vackraste av vanor
som du kan få är nog ändå
den kärlek som gripit dig så

En enda liten önskan det har jag inom mig……..

En vacker dag så står nog jag
på trappan där och skrapar
nervös men fin i ädelt lin
jag låtit sy upp i Shanghai

Jag vill du tror dom vackra ord
som kärleken har skapat
jag lånar dom för när dom kom
så kändes dom skrivna för dig

En enda liten önskan det har jag inom mig……..
när hela världen grönskar då vill jag älska dig
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