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כישרונו את תורם בעבר, סם
קרישנה. לאהבת שירים ומחבר לתנועה המוסיקלי בחצי־שעה. לירות 200 והתרים לשלום״, ״פרח הסתגפות. של לתקופה רה הו־־שנה האד■

להיבוץ
 או בנואייבה פסטיבל היה לא ה י•
עו הרעישה לא העיתונות בוודסטוק. 1

מיו המונים המאורע. לפני שבועות למות
 למוסיקה וסגידה בדביקות הרוקדים זעים,

במקום. ניראו לא לחשיש או
 בידיו הנהוגה מיסחרית, אנצ׳ל במכונית

 סמיונסקי, ישראל הצלם של האמונות
 שעבר בשבוע השישי ביום להסיע שהתנדב

 ישבו עין־גב, לקיבוץ התנועה חברי את
ה שעות ארבע שבמשך חברים, שבעה
 המאנטרה: על לאות ללא חזרו נסיעה

 שרו הם הארי־ראמה...״ ״הארי־קרישנה...
אודו וסיפרו קרישנה של בשבחו שירים

אגדות. תיו
 של הראשונה הופעתם זו היתה לא

 ישראלים 20 היום המונים חסידי־הכת,
 השנה במשך בקיבוצים. תושבי־חוץ 10ו־

 רבות בהצעות הצעירים הוצפו האחרונה
הס הם בתנועה. שהתעניינו מקיבוצים,

 דן, מיזרע, בקיבוצים להופיע כבר פיקו
 יותר פתוחים ״הקיבוצניקים ויקום. גבים

ה מנהלה ראובני, ראובן אמר לנושא,״
לה מקווה הוא הכת. של אדמיניסטרטיבי

הקי באחד הכת של חווה־שיתופית קים
בוצים.

 נרי על־ידי לעין־גב הוזמנו הקרישנאים
 על מהחותמים ואחד קיבוץ חבר אריאלי,
 קיווה אם יודע איש אין .100ה־ מיכתב

 אך לכת, חסידים מקיבוצו למשוך נרי
 בספרים עצמו שיקע ההופעה לפני מה זמן

אינ מתוכם ודלה הקרישנאים ובכתובים
ההו לפני התנועה. על אפשרית פורמציה

חב עם בהתלהבות מתווכח ניראה פעה
 עוד ״הם אמר, בדתיים,״ תזלזלו ״אל ריו.

הישועה.״ את לנו יביאו
תחתן  עם לה

הר־געש
 נשים גברים הקיבוץ, מחברי צ50" ך*
ב התכנסו מתנדבים, 50 ועוד וטף, •

 על השתרעו חדר־התרבות, ־שליד רחבה
 לאנשי בכיליון-עייניים וחיכו מסביב הדשא

 היתד, השעה לבוא. שבוששו קרישנה
ב־סז. להתחיל אמור היה והמופע

 מיוזע וראובני,
 אינו כי סיפר החדרים,

 האלו ״לאנשים
 ״אני בכעס,

אני .12ב־
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המאנטרה את משנן הוא הרע היצר עליו כשגובר כי

 1יונינ להפוך תוכלוהבא בגירגול
 נפשכבו כאוות מין

בחיי־המין,! ההמעטה נגד שמחו חברי־הקיבוץ, את לובן
1




