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                            Inledning 
 
Det har blivit en hel del låtar som kommit till. De står där i bokhyllan och väntar in 
mig.. Jag har hunnit spela in en mindre del av dem i min studio och gett ut.  
Många av dem framför jag bara när jag är ute och spelar. Det finns en tanke 
bakom varje text, som jag gärna vill dela med mig av. Låtarna som kommit till har gett 
mig mycket, hoppas de får göra det för dig med. 
 
Jag gillar att fotografera. Fick plötsligt idén om att låta texterna tala genom bilder 
istället för musik, så jag gjorde ett urval. Röda tråden är livet, hopp, ljus och kärlek. 
Ofta i en annan dimension än många av oss är vana att höra. Min tro som följt mig 
sedan tonåren genom livets alla skiftningar, färgar av sig en del. För mig är Gud som 
vinden som drar fram. Man ser den inte, men känner och ser effekterna av den. 
Den Gud jag lärt känna är kärlek och ljus.  
 
Jag är lite utav en flyttfågel, ständigt nyfiken. Det är något som också färgar av sig i 
mina texter, bilder och musik. Skriver mestadels på engelska, men här har jag 
översatt det mesta till svenska. Ser själv att det blir mer direkt på det egna språket, 
det känns inte så inlindat. Särskilt de engelska texterna som jag i skrivandets stund 
gjorde enkla och direkta, med tanke på de två filter de passerar fram till en svensk 
lyssnare. Det ena att det är ett annat språk, det andra musiken.  
 
Jag håller mig mest inom genren rock/pop/folk, men det har även blivit lite vispop.  
I slutet av boken delar jag även med mig av en del gospel m.m. för kyrkor. 
 
Vill ge hjärtavtryck med mina texter, bilder och musik. Ta hand om dig!  
 
/Madeleine   
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The strength of love 
 

Everywhere you go, your feet leave footprints 
Everything you touch, your fingers leave fingerprints 

I want to give heartprints where I go 
 

Because, 
Love gives strength 

Love unites 
Love spreads like rings on water 

Love makes you warm on cold winter days 
Love gives strength 

 
Love doesn´t hide, it stays and fights 

It doesn´t give up, before it reaches the goal 
That´s why it´s so strong, to lead you the whole way home 

 
Love gives happiness, spreads like rings on water 

Bitterness destroys, love builds up 
God help me, to always choose love 

 
Text/musik: Madeleine Ericson, 2009 

 
 

Kärlekens kraft 
 

Överallt där du går, lämnar dina fötter fotspår 
Allt du rör vid, lämnar dina fingrar avtryck 
Jag vill lämna hjärtavtryck där jag går 

 
För att, 

Kärleken ger styrka 
Kärleken förenar 

Kärlek sprids som ringar på vattnet 
Kärlek värmer dig kalla vinterdagar 

Kärlek ger styrka 
 

Kärleken gömmer sig inte, utan stannar och kämpar 
Den ger inte upp, förrän den nått målet 

Det är därför den är så stark, för att leda dig hela vägen hem 
 

Kärlek ger glädje, sprids som ringar på vattnet 
Bitterhet bryter ner, kärlek bygger upp 

Gud hjälp mig, att alltid välja kärlek 
 

Svensk översättning av “The strength of love”  
Text/musik: Madeleine Ericson, 2009  

     

      Foto: Madeleine Ericson, Värmdö 
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Ingen är som du 
 

Du kommer alltid att vara bäst på det du gör, 
 för ingen är som du 

Du kan alltid välja om du vill ta till dig andras åsikter, 
 eller inte 

Du är alltid den som känner dig själv bäst 
Var alltid din bästa vän 

 
Ingen är som du,  

och gör saker som du 
Ingen är som du,  

det är därför du är så värdefull 
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När du är du är det lättare att hitta rätt, 
att följa ditt hjärta och hitta rätt vänner 
Det är spännande att upptäcka andra 

Sprickorna i oss förenar 
Kärlekens hand gör oss hela igen 
Kärlekens hand gör oss hela igen 

 
Ingen är som du,  

och gör saker som du 
Ingen är som du,  

det är därför du är så värdefull 
 

Ingen är som du, det är därför du är så värdefull 
 

Text/musik: Madeleine Ericson, 2020 
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Text/musik: Madeleine Ericson, 2020 
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                   Foto: Madeleine Ericson, Fårö, Gotland 
 
 

När man surfar på riktigt stora vågor bildar vågen en tunnel, som man fångar 
och surfar igenom med  blicken fäst vid ljuset där framme.. /Madeleine E. 

 
 

Surfing in the wave 
 
With courage you catch the wave and go through it                 Water full of life 

        You surf in it  until you see the light            I wanna catch every wave and go through it, 
   Looking at the light, come on, surf with me              looking at the light, unshakeable 
 
    Long, white beaches, big waves fascinate             Wanna catch the wave with courage, 
  Approaching the beach with a powerful sound                  focusing on the light   
  For some it´s scary, for others it´s fascinating 

        Long, white beaches with a powerful sound                Text/musik: Madeleine Ericson, 2009   
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Surfar i vågen 
 

Med mod fångar du vågen och fortsätter genom den 
Du surfar i den till du ser ljuset 

Med blicken fäst vid ljuset, häng med, surfa med mig 
 

Långa, vita stränder, stora vågor fascinerar 
Närmar sig stranden med mäktigt ljud 

För en del är det skrämmande, andra fascinerande 
Långa, vita stränder med mäktigt ljud 

 
Vatten fullt av liv 

Jag vill fånga varje våg och fortsätta igenom den, 
med blicken fäst vid ljuset, orubblig 

 
Vill fånga vågen med mod, 

med fokus på ljuset 
 
                       Svensk översättning av “Surfing in the wave” 
                           Text/musik: Madeleine Ericson, 2009   

      Foto: Madeleine Ericson, Visby, Gotland 
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Tova 
 

 Tova vandrar, letar med spänning 
    uppför höga, ljusa berg 

    ner i dalar där skuggan skymmer 
   hon letar, hon följer 

 
  Tova, går mot drömmen 
  Tova, rätt mot strömmen 
  Tova, följer hjärtats brand, 
  som ror henne i land 
 Hon har mod i sitt blod 

 
   Tova vandrar runt krokiga stigar, 

   solen gläntar bakom varje vrå som skymmer 
   spänningen hjärtat bankar, 
  med kärleken som sköld 

 
  Text/musik: Madeleine Ericson, 2007 
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Stay alive 
 

Hang on the train, hang on the train 
It can be really exciting 

An adventure, open new ways 
Open your mind, see the train 

 
Don´t cool down, stay alive 

                        Let nothing put out your flame 
                 If you see the light, you avoid the shadows 

Be hot Stay hot 
Be hot Stay hot 

 
The way in life goes up and down 
and sometimes the way is crooked 

It´s easy to see the obstacle, 
if you look away from the goal 

 
Take care of the most important thing you have, 

take care of your heart 
Don´t risk your heart,  

    for from it flows the springs of life 
 

Be hot Stay hot 
Don´t risk your heart 

Be hot Stay hot 
Don´t risk the best you have, your heart 

 
Text/musik/foto: Madeleine Ericson, 2009 
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          Foto: Madeleine Ericson, Lofoten, Nord-Norge     
   

Håll dig levande 
 

     Häng med på tåget, häng med på tåget,          Ta hand om det viktigaste du har, 
          det kan bli riktigt spännande                    ta hand om ditt hjärta   
         Ett äventyr, nya vägar öppnas                   Riskera inte ditt hjärta, 
           Öppna ditt sinne, se tåget                    för därifrån utgår livet 

   
          Svalna inte, håll dig levande                   Bli het, håll dig brinnande 
           Låt inget släcka din låga                      Riskera inte ditt hjärta 
          Om du låter ljuset fylla dig,   
          håller du skuggorna borta                      Bli het, håll dig levande 
          Bli het, håll dig brinnande              Riskera inte det bästa du har, ditt hjärta 
          Bli het, håll dig brinnande 

   
         Livets väg går upp och ner                  Svensk översättning av “Stay Alive” 
           och ibland är den krokig                     Text/musik: Madeleine Ericson 

          Det är lätt att se hindren 
         om du tar blicken från målet        
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