


MIKAELIDAGEN 
 

1. Och Mikaelidag, som faller ut i höst 
då tänker jag att resa (långt) härifrån 
Och alla mina vänner, de sörjer efter mej 
men jag fäller alls ingen tår 
 
2. Och väntat (längtat) haver jag efter dej, min lilla vän, 
liksom fågeln efter ljusnande dag 
För var och en gång jag dina ögon såg (ser), 
så bliver jag så hjärteligen (blir jag så hjärtinnerligen) glad 
 
3. Nu haver det gått som ovänner haver spått, 
att det aldrig skulle bliva utav 
Men Gud, han vare lov att jag ensammen är 
Jag lever väl förnöjder ändå 
 
4. Men huru skall det gå, när som jag tänker på 
till att taga en annan till vän 
Först glömmer du bort mej, sen får jag glömma dej, 
och sedan så blir (sedan är) vänskapen all 
 
5. Och när som jag kommer till Cedervalla bro, 
se där stånda de flickor i flod (=i mängd) 
Och nog har jag den, som håller mej kär, 
blott att jag kunde komma härifrån 
 



6. Men (Ty) du, min enda tröst, som (har) vilat vid mitt bröst, 
du har klämmit mitt hjärta så hårt 
O, du vår Gud, som i (du som i högaste) himmelen bor, 
han vet, att det faller mej så (vet att det nu faller sig) svårt 
 
7. Nog vet jag att du kunde (dej) en rikare få 
Ja, men se dej väl (då) visligen för 
(Ty) rikedom har bringat så mången på fall, 
fattigdom har (medan fattigdomen) blivit min lott 
 
8. Låt vara att rikedom fördöma ej kan 
och att fattigdomen salig ej gör 
Men den som av Herren stor rikedom (har) fått 
har mera att ansvara för 
 
9. Ja, kärleken, varav jag nu är betagen (Den kärlek som jag 
nu så betagen är utav) 
kan (den ska) visst icke (inte) slockna så snart 
Nej, förr kommer döden och jag läggs i grav, 
än kärleken tager utav 
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