
Han tog sig motion ... 
 

1. En lantman han tog sig en Stockholmsmamsell, 
han tog 'na med lust och begär 
Likväl hon sucka från morgon till kväll, 
en annan hon hade så kär 
Men gubben gick jämt uppå bron 
och tog varje dag sin motion 
Han på bron 
tog sig motion 
Han gick varje dag uppå bron, 
han på bron tog sig motion 
Han gick varje dag uppå bron 
 
2.Om hakan frun smekte en dag gubben sin 
och sade till honom: "Min vän, 
jag tror, att du glömmer motionen din 
och får hämorrhoider igen 
För all del gå ner uppå bron, 
gå genast och tag dig motion 
Att på bron 
dig taga motion 
För all del gå ner uppå bron" 
 
3. Men gubben han tänkte: "Vad fan står nu på? 
Månn tro att hon lura mig vill? 
Jag låtsar visst jag, som om jag skulle gå, 
Men stannar i rummet intill! 
Jag låtsar gå ned uppå bron, 
jag låtsar att taga motion 
Att på bron 
mig taga motion Jag låtsar gå ned uppå bron 
 
4. På gatan då kom nu en herre så fin, 
frun tycktes ha sett honom förr, 
Ty strax av henne han fick en söt min 
och varsamt hon öppnar sin dörr 



 
"Min man han är nere på bron, 
min man sig nu tager motion 
Han på bron 
nu tar sig motion 
Han nu promenerar på bron" 
 
5. Och älskarn han fick mången brinnande kyss, 
frun vilade just i hans famn, 
då gubben som stått bakom dörren att lyss, 
steg hastigt och oväntat fram: 
"Jag har inte tagit motion! 
Jag har inte varit på bron! 
Ej på bron 
jag tagit motion! 
Jag har inte varit på bron" 
 
6. Men gubben han sade: "Om jag tog motion 
och gick varje dag uppå bron 
Då vore snart slut med min reputation 
och jag fick då alnslånga horn 
Nej aldrig på sådan fason 
jag mera går ned uppå bron! 
Ej på bron 
jag tager motion; 
Nej, tamejfan, jag går mera på bron" 
 
7. Och älskarn han tog genom fönstret reträtt 
Frun sade till gubben: "Min vän, 
han har blott besökt mig på anständigt sätt 
och kommer visst aldrig igen. 
Jag tänkte du gick uppå bron, 
jag tänkte du tog dig motion 
Att på bron 
du tog dig motion! 
Jag tänkte du gick uppå bron!" 
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