
 מקהלה 
 (ובמקביל לקוני ֵגיי-לקֹונְג)

י יבִׁ ה, ַהְקשִׁ  יְַלדָּ
םֶזה כָּ  עֹולָּ  ל הָּ

 נְִׁמצָּא ְבתֹוְך ַכף יֵָּדְך 
י  ְלָאן ֶשֵתְלכִׁ

חֹוק רֹוב ַעד רָּ קָּ  מִׁ
ַמע צְִׁלצּוֵלְך יד יִׁשָּ מִׁ  .תָּ

 
 ֵגיי -קֹוְנג

ינְג דֹונְג ינְג דֹונְג, דִׁ  דִׁ
י  ֶמְרַחק ַאְלֵפי לִׁ

ינְג דֹונְג ינְג דֹונְג, דִׁ  דִׁ
 ְלָאן ֶשֵאֵלְך

ְלצּולִׁ  ַמע צִׁ יד יִׁשָּ מִׁ  .יתָּ
 

 .ֵגיי-לידה של קֹונְגהפעמונים צמיד את עונד  הוא. יּו שולף מן היורה צמיד פעמונים שזה עתה יצר-קּוַאן
 

 יּו   -קּוַאן
י ַשְרתִׁ ז ְליֵָּדְך קָּ ה ֶשל פָּ דָּ  ֶאְצעָּ

ְך  ֵגיי -קֹונְג, ַפֲעמֹונֵי ַהַמזָּל ֶשלָּ
 ְבכָּל ֵעת ֶשנֵָּמר ֶשל ַצַער

ירּו יַָּמיְִׁךאֹו נְַחש ַהְכֵאב יַ   ְקדִׁ
ְשכִׁי ַבחּוט ז, מִׁ ה ֶשל פָּ דָּ  ֶאְצעָּ

ְמרּוצָּה ֵאַליְִׁך  .וְָאבֹוא בִׁ
 

 .הפעמונים מצלצלים. ֵגיי מניעה את ידה-קֹונְג
 

 מקהלה
 ...ֵגיי-קֹונְג, ֵגיי-קֹונְג

 
  קֹוִני

 (לאבא)
 ?מה הוא אמר לבת שלו, תגיד לי

 
 (שר)יּו -קּוַאן (מדבר) אבא

ה ֶשל דָּ י ֶאְצעָּ ַשְרתִׁ ֵתְך קָּ יסָּ ז ַלֲערִׁ  פָּ
י יקִׁ י וְַתְרחִׁ ֹּאְבדִׁ  ֵגיי -קֹונְג, ֶשֹּלא ת

 ֶשְךֹוחֶשל ְבכָּל ֵעת ֶשעֹוֵרב 
 בֹוְלנְַפֵשְך יֱֶאר
ְשכִׁי ַבחּוט ז, מִׁ ה ֶשל פָּ דָּ  ֶאְצעָּ

רֹוב חֹוק אֹו קָּ שּוב ֵמרָּ  .וְאָּ
 

  .ונוגעת בצמיד, ֵגיי-היא מתקרבת לקֹונְג. אותה הוא מקסים. ֵגיי-של קֹונְג קֹונִׁי מרותקת לצמיד הפעמונים
 

 קֹוִני



 ... ֵגיי-קֹונְג
 (לראשונה מבטאה את שמה של ילדת הפעמון)
 

 ֵגיי -קֹוְנג
ינְג דֹונְג ינְג דֹונְג, דִׁ  דִׁ

י  ֶמְרַחק ַאְלֵפי לִׁ
ינְג דֹונְג ינְג דֹונְג, דִׁ  דִׁ

 ְלָאן ֶשֵאֵלְך
י ְלצּולִׁ ַמע צִׁ יד יִׁשָּ מִׁ  .תָּ

 
 מקהלה

 (מסמנת לאבא)
  ...ֵגיי בילתה כל הימים בין הפעמונים של אביה-קֹונְג

 
 אבא

 ( ממשיך)
בכל פעם שידה של . היה לה גונג קטן שבו השתקפו פניה, במקום בובה. היא לא אהבה משחקי ילדים

 נדמה היה לה , ֵגיי נגעה בפעמונים-קֹונְג
 .או שהעולם מטייל אליה, שיצאה לטיול בעולם

 
ֵגיי מעבירה את ידה עליהם והצלילים תואמים את תיאוריו -קֹונְג. רה מוקפת בשלל פעמונים וגונגיםהיו

 .הבאים של אבא
 

 אבא
 (נשמע צליל)רשרוש עצי האפרסק 

 (נשמע צליל אחר)קרקור הצפרדעים בבריכות הלוטוס 
 (נשמע צליל שונה)טרטור ספינות האורז 

 (צליל מקל גשם)גשם על גגות המקדשים 
 

 .ומדגים את התיאורים ֵגיי ומדי פעם הולם בגונגים במוט שלו-לקֹונְג פונהיּו -קּוַאן
 

 יּו   -קּוַאן
ר הָּ ן הָּ  ֶסַלע נֹוֵפל מִׁ
ר  נֹוצָּה ֶשל ֲאוַז ַהבָּ

 ...נְִׁשַבר ֶפקֹוַרַעם בָּא
 

 ֵגיי -קֹוְנג
 (בהתלהבות)

ק ַכנְֵפי ַהַפְרַפר  !ַמשָּ
יֹוֱאמ, ַאבָּא  ר  לִׁ
ִׁן  נַי ילמִׁ ר, יָּבֹוא ְצלִׁ  ?רּוַח ֵמיתָּ

ן יְִׁתַגֶלה  ֵהיכָּ
ר סֹודהַ   ?ַהנְִׁסתָּ
 

 יּו -קּוַאן
נִׁים ַרבֹות ְפנֵי שָּ  לִׁ



ל י עֹולָּ יִׁיתִׁ  ַגם ֲאנִׁי הָּ
נּו  א ֶשלָּ א ַרבָּ  ַסבָּ

ים הּוא נְִׁתַקל ְכלּוב ַציָּדִׁ  בִׁ
י נַָּפל יר ֶשַבֶשבִׁ ה זָּמִׁ ְתַגלָּ  ַבַפח הִׁ

א  א ַרבָּ  נְִׁפַתחֵלב ַסבָּ
ל ֻאְמלָּ ל, ְלקֹולֹו הָּ  ַהְמֻקלָּ

יר תִׁ א הִׁ א ַרבָּ יו ַסבָּ לָּ  ֶאת ְכבָּ
יר ה ֶאת ַמְתנַת ַהזָּמִׁ ְתמּורָּ ֵבל בִׁ  קִׁ

ינְג יר, דֹונְג-דִׁ  רּוַח שִׁ
ֵתְך  ֵגיי-קֹונְג, זֹו יְֻרשָּ

י - ְךסֹוד ֶשלָּ   סֹוד ֶשלִׁ
נּו  ים לָּ ירִׁ ן ַבְזמִׁ טָּ ישַהקָּ  הֹורִׁ

ם שֶ  יֶאת סֹודָּ ילִׁ  .םל כָּל ַהְצלִׁ
 

 קוני
יֹוֱאמ, ַאבָּא  ר לִׁ

יל א ְצלִׁ ר, ֵכיַצד ֶאְברָּ  ?רּוַח ֵמיתָּ
י ם ַגם בִׁ ר ַהאִׁ  ?ַהּסֹוד ַהנְִׁסתָּ

 
 יּו -קּוַאן

יר  ַמְתנַת ַהזָּמִׁ
ינְג יר, דֹונְג-דִׁ  רּוַח שִׁ
יֶאת  ילִׁ  ַהּסֹוד ַהְצלִׁ

י  .ַאְת ְבַעְצֵמְך ְתַגלִׁ
ם ַהגָּדֹול עֹולָּ  הָּ

ְך ֹוְמב -ָארּור   רָּ
 יֹום יָּבֹוא וְַגם ַאתְ 

ְך ֶשלָּ י ַפֲעמֹון מִׁ ְבְראִׁ  .תִׁ
 

 דיילים כריזת ה
מסלול הטיסה שלנו עובר כעת מעל העיר ְקַרְסנֹובֹוְסק . גובה הטיסה שלנו שלושים ושבעה אלף רגל

ן, אן'שבַאֶזְרַביגַ  ןנעבור על פני ַטְשֶקנְט בי, משם נטוס לטּוְרְקֶמנִׁיְסטָּ יְסטָּ יְשֶקק בירת , רת אּוזְֶבקִׁ ובִׁ
ן יְרגִׁיְסטָּ  .קִׁ

 


