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Konrads rimmade verk 

En av föreningens medlemmar, Konrad Hölbling, roar sig med att uttrycka åsikter i 

form av rimmade verser. Här några exempel: 

 

Tankar en månad inför valet 
 

Skall jag verkligen lämna min röst 
I september denna höst 

Folk gör ju ändå om sina gamla fel 
Valen har blivit gycklarnas spel. 

 
En månad före skjuter man från höften 

Gevärssalvor med vackra löften 
Och nästan ingen minns historiken 

då man alltid har blivit besviken 
 

Vi lever i en tid av dekadens 
Är det då värt att rösta ens 

I en tid av etisk förfall är full demokrati 
Att jämställas med politisk idioti 

 
Man får inte säger negerboll 

Men på våra gamla har ingen koll 
Och våra barn vill ha ordning och pli 
Och ingen skola som liknar anarki 

 
Sjuka behandlas ofta väldigt illa 

De gamla av dem  tiger ändå stilla 
Staten behöver tydligen resurser för immigration 

Och inte att dalta med några fattighjon 
 

Vill du ha kvar lathet, inkompetens, nepotism och mutor 
Skall du fortsätta med sossarnas giriga sömntutor 

Vi har ju i flera sekler varit masochister 
Och fyllt dessa girigbukars skattekistor 

 
Vill du bedras av miljöknuttarnas evigt falska, fagra tal 

Har du ju heller inget större val 
Att stoppa andras samhällsprojekt känns  jätteskönt 

Och det är både ballt och mycket  grönt. 
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Vill du efter alla misslyckade kommunistiska experiment 
Som skapade rika parasiter och politiska exkrement 

Ända lämna ditt förtroende till vänsterpartiet 
Så liknar du nog Edvard Munks ”Skriet ”. 

 
Det finns ju ytterligare ett parti 

Som är gjord åt en enda person och kallas Fi 
Tyvärr är en röst på detta bygge 
Som att hitta träd i ett kalhygge. 

 
Återstår Alliansen, också där med inbördes gnissel 

Som är ett realpolitikens gissel 
Man kanske ändå skall kolla vad SD kan göra 

Åt denna eviga politiska röra 
 

Skall jag verkligen lämna min röst 
I september denna höst? 

 
 

Hundbajs 
 

Hundar måste vara något speciellt, 
har aldrig hört så mycket kält, 

när ett djur gör det det bör  
och gör något som alla gör. 

 
Hare, räv, älg och iller 

alla skiter dom och spiller. 
Fåglar släpper många klickar, 
lortar ner vart man än blickar. 

 
Till och med tama missar 
skiter överallt och kissar. 

 Det luktar illa så det förslår 
men katterna  de får. 

 
Men hundbajs kan ej accepteras 

det måste paketeras 
 i papperskorg placeras 

eller i hemmet väl saneras. 
 

Just därför hittar man påsar i naturen 
de som inte blev till hemmet buren. 
Jorden tar hand om bajs och lukter 
men har svårt med plastprodukter. 

 
Hundar skall inte bajsa på gång-och cykelbanor 

men i skogen skall de få njuta samma vanor 
 som alla andra kreatur: 
att använda vår natur. 
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Närkontakt med naturen 
 

Bär lyckokänslor i min barm 
Naturen möter grön och varm 

Suger in skogens lukter 
Härliga är jordens frukter 

 
Möter idel folk med öronproppar 

Som envist denna njutning stoppar 
Varför flyttar till en annan värld 
När denna ger oss denna flärd 

 
Våren visar all sin kraft 

När den drar upp alla rötters saft 
Ingen ställer några krav 

men björken får sin goda sav 
 

Klottret passar liksom inte in 
I den fina gröna harmonin 

Hellre ser man flygfän och daggmaskar 
Än godispapper och cigarrettaskar 

 
Våren, färger, fågelkvitter 

Naturens mångfald, ett vitalt gitter 
Är något vi skall värna och bevara 

Att inte se allt detta är en fara 
 


