
Förnya ditt liv, låt ditt medvetande expandera. Med detta guru-kit har du alla möjligheter att nå ökad självkännedom. Här
finns allt du behöver för att förändra livet i den riktning som du själv drömt om. Världen skriker efter gurus och med detta
guru-kit kan vi garantera dig att du får en ny start på ditt liv men framförallt en förbättrad ekonomi. Livet är en skola, ett
spel och en dröm. Här har du en chans att bli en äkta guru du med.

Här är vi nu, och nuet är just nu. 
Men bara för den som lever i nuet.
Slogan 97 av 123 kloka guruslogans.
Gör slag i saken och bli en äkta guru
idag. I morgon kan det vara försent.

Mitt liv förvandlades totalt från säljare till leg. guru på två mån-
varv. Jag arbetar nu som en av Jönköpings mest anlitade före-
tagsgurus. Sri Kiyoso forskar även på Lunds Universitet i gurulo-
gi och undervisar sedan mars -94 i sanskrit på ABF.

Låt gurun i dig slå till! 
Beställ direkt på: www.trumtrum.se

Detta GURU-KIT innehåller 123 kloka guru-
slogans i pocketformat med tillhörande
mantra. Gurusandaler med kaftan och mantel,
gurumatta, vitt guruskägg och långt hår av
hästtagel gurusmink och kastmärke,
bergskristall och örnfjäder, kortlek, magnetspo-
lar, instamatic-aura kamera, flöjt samt instruk-
tionsvideon "guru direkt" av Sri Kiosho Bada.
Om du beställer detta fantastiska GURU-KIT
innan den 23:e november, medföljer en halv
liter aromaolja av högsta kvalitet, direktim-
porterad från Pakistan.

I videon "Guru direkt" av Sri Kiyoso får du ta del av han bästa
gurutips. Här lär han även ut enkla andningsövningar och
yoga för nybörjaren. Vi följer Sri Kiyso under en dag på jobbet
och han visar bland annat hur du går med kaftanen i trappor
samt enkla vardagliga övningar som är väl så viktiga för ett
lyckat guruliv. Han visar hur du healar med handpåläggning
och hur du utför chakrabalansering med hjälp av den medföl-
jande bergskristallen. Dessutom får du även tips om hur du i
vardagen ska bete dig i hotfulla situationer och hur du blir
attraktiv för kvinnor i din omgivning. För endast 2995 kronor
kan du bli en guru idag. Vänta inte till i morgon, då kan det
vara försent. Detta guru-kit kommer att förändra ditt liv. Vi
garanterar 100% återköpsrätt. OBS!! De 10 första som blir
gurus vinner en delfinresa med Thomas Di Leva till Hawaii.
Där simmar ni med vilda delfiner och leker guru hela dagarna,
njuter av varma nätter och stjärnor samt lär er Di Levas argu-
mentationsteknik. Jag är du och du är jag. Med denna resa
och teknik i bagaget blir du en överlägsen guru och oåtkomlig
i varje diskussion och väl förberedd som egen företagare. 
Bli guru du med! Gör en insats för freden och världen NU !



Jag träffar bokförläggare Frank Valdor på hans exklusiva
kontor inrett helt i rött av Günter Belzig. Han börjar genast
prata engagerat om sitt nya författarfynd: Harald Bengtsson
53, poet, kommunist och ungkarl .

Valdor - Jag träffade honom på en författarafton på ABF
förra året och blev väldigt förtjust i hans dikter. Han hade
bara publicerat några flygblad tidigare. Jag erbjöd honom på
stående fot kontrakt på tre samlingar och nu ger jag ut den
första som jag kallar kort och gott hans bästa.
Bengt - Blev han inte misstänksam mot dig? Refle ktanta är
ju känt för att ta till hårdhandskarna när det verkligen gäller.
- Harald tackade genast ja.
- Er reklamkampanj har väl ingen kunnat missa. Det måste
vara första gången som en kommunistisk diktsamling
lanseras med hjälp av TV-reklam.
- Jo det kan väl hända, men min uppgift som förläggare är
att sälja så många böcker som möjligt.
- Kan du berätta lite om Haralds bakgrund?
- Född i Göteborg, arbetade som svarvare på SKF. Blev poli-
tiskt aktiv och började engagerera sig i KPMLr. Han sa upp
sig efter ett par år och började på Posten. Där upprördes han
över postkassörskornas dåliga abetsmiljö som vid denna tid
var under all kritik. Fick sparken och gick in i en djup kris.
Söp ner sig till apstadiet. Under ett delerium tremens-anfall
fick han en kommunistisk uppenbarelse som förändrade
hans liv och han började att skriva. 
- Varför får jag inte träffa Harald personligen?
- Han ogillar journalister och hävdar att allt han vill ha sagt
redan står i texterna som han publicerat bland annat då i tex
KOMMUNISTENS BÄSTA. I förordet till boken står det klart
och tydligt vad han anser och var han står rent politiskt

- Har han familj?
- Nej han lever ensam .
- Vad anser han om Vänsterpartiet?
- Att dom slickar sossarna i röven.
- Vad anser han om dagens klasskamp?
- Att den sanna klasskampen är borta och det är marknaden
som styr.
- Delar du hans åsikter?
-Nej men som förlagschef på Reflektanta så anser jag att
Sverige nu är moget för Harald Bengtssons diktning.
- Är ni inte bara är ute för att tjäna pengar på det nyvaknade
intresset för kommunismen?
- Det blir inga stora summor som vi tjänar på denna boken.
Den är bara en av många bra böcker som Reflectanta ger ut i
höst. 
- Varför kallar ni boken KOMMUNISTENS BÄSTA?
- I Göteborg är Harald Bengtsson känd som kommunisten.
Alla och då menar jag ALLA vet vem kommunisten är.
- Hur kommer det sig? 
- Det bara är så, alla kallar honom för det helt enkelt. Vad jag
förstått så började det hela lite på skoj.  Någon sa kanske “nu
kommer kommunisten” och sen har det växt så att säga.
Harald har alltid stått för sina åsikter och har aldrig haft
något att dölja. Han är en sann kommunist och detta är hans
bästa dikter. 

Bengt, samhällsreporter på Studio Konkret



KOMMUNISTEN HAR ORDET  

Ni ska inte vara rädda för mig för jag vill er inget ont och jag
lovar att varken prata politik eller allvar utan litteratur. Det är
gott att kunna läsa en deckare och helt plötsligt hamna i en
annan värld. Själv har jag alltid varit intresserad av poesi och
faktiskt börjat skriva lite själv på gamla dar och häromkvällen
när jag läste lite dikter nere på arbetarfiket så kom Frank Valdor
fram och sa att han ville ge ut mina dikter på stående fot. Det
är det jag gillar med Frank. Att han är ärlig och att han satsar
lite extra på sina författare. Som nu till exempel när han ger ut
min första diktsamling “Kommunistens bästa” så snålar han
inte det minsta utan det är bra betalt, fyrfärgstryck och TV-
reklam på bästa sändningstid.  Nu ska ni inte bli rädda och tro
att min poesi bara handlar om politik. Nej jag skriver även kär-
leksdikter för jag tror nämligen att vi inte kan få nån sann kom-
munism här i landet förrän människan är mentalt mogen och
det verkar dröja eftersom nu handlar allt bara om att tjäna pen-
gar. Många klarar inte av hetsen som finns i samhället utan de
klappar ihop helt och hållet i brist på kärlek. Det dom behöver
är lite vägledning här i livet och det är dessa samhällets offer-
lamm som mina dikter handlar om. Vi lever i en hård värld som
kräver en hård litteratur om den ska kunna skildras på ett poli-
tiskt korrekt sätt. Knarket sprider sig allt lägre ner i åldrarna
och nu har till och med småungarna börjat röka heroin hemma
på gårdsplanen. Vi vuxna är inte mycket bättre som sitter sön-
dersupna framför teven och spelar Bingolotto istället för att
organisera oss politiskt. Hemma i Götet så ser jag många
utslagna människor och jag känner bland annat en gammal
hora som gått ner sig helt och hållet. Hon är bara 40 men ser
ut som 60. Helt sliten och nerknarkad och hennes ungar har
dom tagit ifrån henne. Hon går på Avenyn och säljer sin kropp

och det är ingen grann syn så jag skrev en dikt om detta.



Jag har funderat mycket på det där med horor. Jag hade en
jobbarpolare som ständigt köpte horor. Han hade familj och
barn och körde dom till dagis innan han kom till jobbet och
stämplade in. Jag tyckte det var lite dålig stil. Jag menar att
han körde sina ungar i samma bil som han kanske hade knullat
en hora i kvällen innan. Hans fru jobbade som natt sköterska
på Sahlgrenska och såg mycket bra ut. Jag funderade mycket
på det där. Varför han gjorde det? Var det för att dom hade det
dåligt hemma eller var det för att han ville känna makt och
dominera eller var han bara kåt?

Det finns för lite kärlek här på jorden. Alla bara tänker på sig
själva och ska vara så moderna, tuffa och sexiga. Men som tur
är så finns det en del vettga människor som till exempel Trav-
Arne Isaksson som har en så stark kärlek till kusken, travet
och hästen att han nu tillsammans med Texas Magnusson
bygger ett slags Hästland där man ska kunna bo året om. Det
är ett ärligt försök att skapa ett nytt samhälle som förenar
travsport, ordning och reda med Skansen.

En annan av mina favoriter är Columbo Carlsson som skrev
operan Bösseflöjten. Det blev ett jäkla ståhej när Trier försökte
sätta upp den på Drottningholmteatern i somras.
Recensenterna skrev ner den helt och hållet och fick den till
och med totalförbjuden. Det är så typiskt för lilla Sverige. När
nån för en gång skull försöker göra lite annorlunda politisk
teater så ska det straffas med böter. Nej jag tycker ni ska skita
i vad recensenterna skriver och bilda er en egen uppfattning
och inte döma Columbo bara för att han skriver som han gör.
Ewa Bohlin sa en bra grej till mig efter den första rättegången
när Povel stämde Columbo för dråp för att han hade visat dom
där runkpåsarna som Staffan Burenstam-Jönsson hade sytt.
Hon menade som så att det var ju inte för att Columbo namn-
gav en massa seriefigurer som gjorde att han åkte fast. Nej,
det var det där om Nazistguldet och karamellodiktstipendiet
som gjorde att dom blev sura. Tydligen så var det någon slags
smygadelstradition i från Lundsberg att alla studentspexare
som får det där karamellodiktstipendiet måste slicka inne i
påsen och ropa “Gulligunka, gullirunka, nu är jag också ord-
vrängarfjant!” Det hade visst Columbo fått reda på av ett befäl
på Säpo när han jobbade där. Det visade sig senare att befälet
hade en förlovningsring tillverkad av sådant där nazistguld och
det gjorde att alla började tjata om det där nazistguldet som
Wallenbergarna köpte av Hitler under andra världskriget.
Varför ska dom hålla på och rota i det där i all evighet? Okey,
det var jävligt äckligt av Wallenbergarna att köpa det där gamla
tandguldet. Det fattar väl vem som helst. Men jag förstår inte
riktigt kopplingen till Karamellodiktstipendiet? Låt stipendiater-
na runka i den där påsen hur mycket dom vill. Det är ju trots
allt deras pengar och inte Wallenbergarnas.

Harald Bengtsson




