Alcheon 1 (click aici pentru clip) 
Alcheon 2 (click aici pentru clip)
Se schimbă peisajul. Un singur gând domină totul. Pentru adevăr orice.
Sunt cu Alcheon.
Numai faze scurte, numai fărimături. Un coşmar. Abia înţeleg, aşa repede se schimbă. Fiecare propoziţie este ca un urlet. Dar un singur lucru este stabil, ca un zgomot de fond. Onoare.
„Adevărul trebuie ştiut! De toată lumea! Daenambo a fost! A avut ordin! Cineva a dat acel ordin! Vinovaţii trebuie pedepsiţi! Nu las! Dacă trebuie merg pe ultimul drum! Sunt gata pentru orice! Mă pregătesc! Mă pictez ritual! Mă duc la împărat! El decide!
Majestate! Ascultă-mă! Sunt slujnicul tău loial Alcheon! Ascultă-mă! Nu poţi să ascunzi cum a murit Prinţesa! Caută cine sunt vinovaţii! Pedepseşte-i! Majestate! Ascultă-mă! Sunt Alcheon! Cer investigaţie! Majestate! Nu poţi ascunde adevărul! Cerererea mea......! 
Prea mult discută! Majestate! Vine Seolwon! Nu-mi place! El nu vine cu cea ce vreau eu! Nu! Nuuuuuuuuuuu! Acident! Majestateeeeeeeee! Majestateeeeeeeeeee! A fost fica taaaaaa! Majestateeeeeeeee! Eu ştiu Adevărul!!!!!!!!! 
Dar nu mă ascultă nimeni! Nici Regele! A trădat fica lui! Codul după ce m-a ţinut în viaţă nu mai înseamnă nimic! Nu am de ce să trăiesc! Nu mai este speranţă! Eu sunt vinovatul! Nu am putut să apăr pe Prinţesă! Merită să mor! Am greşit! Doamna mea! Vin după tine! Sunt Hwarang! Măcar atât mi-a rămas! Şi jurământul dat! Da!CheonMyeong pentru tine fac asta! Te urmez! Am cuţitul la mine! Sinucidere! Cod de onoare! Loialitate! Moarte! Ultimul drum! Vin! Gata! Aici este sfârşitul! Aşteaptă-mă Doamna mea! Adio lume! Până aici a fost! Adio viaţă! Încă o secundă, şi am terminat! Văd pe Prinţesă! Mă aşteaptă! Sunetul lamei este melodie! Acum! Imediat! O ultimă mişcare şi ne întâlnim!
Ce e asta?! Cine are curajul să mă întrerupă?! Deokman! Ce cauţi aici?! Dispari! N-ai voie! N-ai dreptul să interviiiiiiii! Nu sunt respectuos?! Nu te recunosc ca Prinţesă?! Cum?! Dar eşti Prinţesă! Eu ştiu! Eşti fica regelui! Eşti în primejdie! Pleacă din Shilla! Pentru tine fac grijă! Nu?! Nu vrei?! Vrei să fi Maestrul tuturor Hwarangilor?! Dar mie este ruşine! N-am îndeplinit datoria! N-am putut apăra pe Prinţesa CheonMyeong!
Ceeeee?! Să Suport?! Să trăiesc cu remuşcare?! 
Să mă ducă mai departe inima mea?! Aşa să fac?! Îmi porunceşti?! Mai am o şansă?! Da?! .......
Moarte sau viaţă! Decide Alchoen!
Nu! Moarte! Dar atunci nu pot să mă răzbun!
Nu! Am credinţă! Dar am primit o poruncă!
Decide Alcheon, decide!
Luptă mai departe cu onoare, sau să mori cu onoare!
Loialitate! Da! Sunt Hwarang! Am principiile mele!
Am jurat pentru marele Maestru al tuturor Hwarangilor! Ea este acum această persoană! Ea este Prinţesa mea de acum! Am de ce să trăiesc! Am pe cine să slujesc! Daenambo, te voi găsi şi o să-ţi rup gâtul ca la o găină! Va ieşi la iveală adevărul! Cu Prinţesa!
CheonMyeong iartă-mă! Mai trebuie să aştepţi! Mă duc cu sora ta! Ea este viitorul meu de acum! Pun viaţa mea în mâinile sale! Mai am o şansă! Voi arăta lumii! Mai este onoare pe pământ! Pentru Prinţesa Deokman, şi pentru răzbunare!
Da! Jur loialitate în faţa ta, şi pentru tine, Doamna mea! Am regăsit calea ce trebuie să urmez!
Porunceşte! Inima mea este al tău! Mă duc unde vrei! Şi la împărat dacă trebuie! 
Am înţeles! Să duc scrisori la famila regală! Să mă întâlnesc cu regele! N-am ce să-i zic! Nu spun nici un cuvânt acestui laş! Predau hârtia şi atât! Am primit poruncă, şi punct. Nu vorbesc cu cineva, care ascundă adevărul! Nu mai este regele meu! Este un laş! Un trădător! Un om care a abandonat copilul lui! O râmă! O .....! Nici respect n-ar trebui să-i dau !Dar eu sunt om! Nu mă înjosesc pe nivelul lui!
Poftim Scrisoarea! Mai am ceva de rezolvat!
Regina! Pentru ea îmi pare rău! E mamă! Altfel gândeşte! Trebuie să mă întâlnesc cu ea! Trebuie să ştie, Deokman este în viaţă! Pardon! Prinţesa Deokman! Sigur mă va asculta! Stau o mie de ani în faţa casei, dacă trebuie!
Ce bine! Pot să predau mesajul! După ce termin mă duc înapoi la Doamna mea! Are nevoie de mine! A rămas singură!
Yusin! S-a întâmplat ceva! Caută pe Prinţesa! Nu ştie Yusin, ce decizie a luat Doamna! Trebuie să-l duc la ea! Şi el trebuie să afle! Asta e calea cea bună!
Vino Yusin! Vino prietene! Vei fi surprins!
........
Vă las acum, Stau eu de pază!
........
Unde a plecat Prinţesa?! La palat?! Ce vrea să facă?! Am lăsat iar singură! Cum a zis?! La peşteră! Acolo ne aşteaptă. Yusin! Hai acolo! Mă omor dacă i s-a întâmplat ceva !Dar trebuie să avem gijă! Oameni lui Mishil ne pândesc! Dar nu ştiu cu cine au de a face! Sigur, ne facem invizibili! Hahahaha! Santak! Ai fost dus de nas! Înapoi la prinţesă! Repede! Ea ştie ce-i de făcut!
Oho! Şi Bidam este aici! Aşteptăm! Uite! A venit Doamna! Iar se uită la Yusin amar! Omul asta ce nu înţelege?! Ea este conducătorul! Aştept porunca!...... 
Am înţeles! Preotul! Yusin! Prietene! Taci şi ascultă! Nu ştiiiiiiiii! Ea vrea......!
Aha! Acum i-a zis Deokman! Bine! Poate acum va fi lumină în capul lui Yusin! Ceeeeeeeeeee?! Vrea ca să dispare Mishil?! Vrea tronul?! Asta da! Ce ambiţie! Cum se uită unul la celălalt! Şi ce plan! Aşa va face cum a facut Mishil! Briliant! De asta are nevoie le Wolcheon! Vrea să ia de la Mishil puterea divină! Ce minte! Ce logică!
Ce nu înţelege iar Yusin?! Se uită la Doamna ca mielul la poarta nouă!
Da! Duceţi-vă! Prinţeso, pune totul la ordine! Prietenul meu este confuz! Până atunci eu rămân aici şi aştept cu Bidam! Doamna vrea să vorbească cu Yusin în linişte! Are dreptate Prinţesa! Wolcheon! Preotul este cheia! Undeva trebuie să fie ascuns! Deokman trebuie să ştie unde! Hm!
Brr, este putin frig! Să mai pun pe foc!
S-a reîntors Prinţesa! Am avut dreptate. Doamna a aflat unde este preotul! Vrea să mergem acolo! Merg cu ea! Eu sunt acum arma ei! Nu ştiu ce sa întâmplat între ea şi Yusin, dar nici nu mă înteresează! Este treaba lor! Poate Yusin n-a înţeles bine! Păcat! Am pierdut oare pe Yusin?! Aşa se pare! Yusin! Poate ne mai întâlnim, şi voi răspunde eu la întrebările tale! Dar nu azi! Acum esenţialul este ca să-l prindem pe preot! Şi Prinţesa să fie în siguranţă! Vai pentru cel care atinge de stăpâna mea! Să mergem!............
Dar ce dracu s-a întâmplat aici?! Numai morţi! Uite acolo o lumină! Şi aici un mort! Şi multe scrieri! Dar ce-i acolo?! Un cuţit cu o hârtie! Ceeeeeeeeeeeeeeeee?! Semnul Bokyahwei?! Ei sunt vinovaţii! Ei au luat pe preot! Ei au omorât aici pe toţii. Şi următoarea ţintă va fi familia lui Yusin! Taci Bidam! Acum avem o problemă mare! Înapoi la ascunzătoare!
Bine Bidam, stai să-ţi explic ce este Bokyahwei! Este o grupare secretă din Gaya, care vrea să readucă gloria ţinutului lor!
Ai înţeles?!
Ce spui?! De ce au capturat pe preot?!
Unde trăieşti omule?! Wolcheon este omul lui Mishil, şi aşa vor să scoate din el ceva informaţie! Dar ceva nu se leagă! Văd, şi Prinţesa este pe gânduri!
Hopa! Ce face Bidam?! Cum vorbeşte cu Doamna?!
A şi atins pe ea!
Aşa ceva nu este posibil!
Tu creatură! Ea este Prinţesă! N-ai voie! Cine te crezi! Ai grijă!
Ce?! Doamna a lăsat lui Bidam să se comporte aşa?!
Am înţeles! Dacă aşa vrea ea, aşa rămâne! Este dorinţa ei, şi o respect!
Dar Prinţesă! Aştept porunca!
Iar cum se gândeşte! Vrea ca să afle, cum s-ar gândi Mishil! Da! Idee minunată!
Dar cum ar proceda Mishil?! Cum?!
Mishil are o reţea de spion mare! Sigur aşa va căuta!
Iarăşi are dreptate Prinţesa! Bokyahwei este prea secretă, şi timpul presează pe Mishil! Femeia va căuta o metodă mai scurtă!
Dar cum?!
Ce spune Bidam?! Este nebun la cap?! Să omorâm pe refugiaţi din Gaya până când unul va zice unde este ascunzătoarea?!
Nemernicule! Noi nu suntem aşa! Noi suntem pe partea bună a baricadei! Şi ce dacă sunt ca Yusin?! Suntem Hwarangi nemernicule!
Ceeeeeee?! Poftim?! Ce a zis Prinţesa?! Provincia Samyang?!
Ce repede merge mintea ei!Se vede are în sânge ceva regal! Şi trimite pe Bidam acolo!
Eu rămân cu ea! Asta e! E o protejez! Acum nu mai fac aceeaşi greşeală! Am eu grijă de ea! Promit CheonMyeong! Voi fi totdeaunea alături de sora ta! Nu mai las să plece singură!
Ce face Bidam?! Vine?! Aşteptarea mă omoară! Nu te enerva Alcheon! Uite-te la Doamna ta! Cum sa maturizat această femeie! Dintr-o dată a devenit din Deokman un luptător de temut!
Mishil! Ai grijă că venim!
Daenambo! Dacă te prind! Ai fugit odată din mainile mele, dar nu te voi cruţa!
Cineva vine!
Bidam!
În sfârşit! În satul Nobang?! Acolo este ascunzătoarea?!
Poate că eşti puţin neserios, dar aprecierile mele! Bună lucrare!
Cunoşti şi acel cod cu care a fost scrisă aceea scrisoare! Poate că maestrul tău este din Gaya dar acum nu asta contează!
Să adunăm oameni şi să atacăm!
Ce?! Acum să atacăm?!
Dar suntem numai trei!
Iar are dreptate Prinţesa! Ca să nu fie omorâţi refugiaţii, şi să nu intrăm în război cu Rezistenţa, noi trebuie să mergem singuri! În mare secret!
Mai bine tăceam din gură! Ea este conducătorul! Ce bine e că ea decide, nu eu! Se vede ştie ce face! Ce bine gândeşte! Nici ca Nangdo n-a fost mai prejos! Iar acum! Mă întrece la gândit! Atunci hai să mergem! ...... 
Ce mulţi oameni! Şi Bidam nu se fereşte! Prostule! Ne vede cineva! Stai jos! Ascunde-te!
Am înţeles! În linişte numai! Ok! Prinţesa a dat semn cu capul! Să ne furişăm!
Hai Bidam! Ce aştepţi?! Of! La asta nu-l interesează nimic! Hai! Să nu fi văzut! Aşa se plimbă cum ar fi în parc! Mai uşor! Dacă ai fi soldatul meu!
În sfârşit! Am ajuns în sat! Linişte! Prea mare linişte! Nu-mi place! Adineauri am văzut mai mulţi! Acum nimeni! Hai Bidam să terminăm!
Ce este acest sunet?! NUUUUUUUU!
Am fost descoperiţi!
Ne încercuiesc!
Trebuie apărat Prinţesa!
Sunt mulţi! Bidam!
Apără pe Deokman şi tu!
Gata la luptă!
Haideţi!
Nu dau viaţa uşor! Numai peste trupul meu ajungeţi la Prinţesă!
Ce spune acel om?!
Nu arunc spada!
NU!
Bidam luptăm!
Ce spui?! Tu distragi atenţia, eu fug cu Prinţesa! Idee bună! Am înţeles! Viaţa lui Deokman peste toate!
Ai sânge Bidam! Te sacrifici pentru noi! Aprecierile mele! Să începem atunci! Vai de acela care vrea să ajungă la Deokman!
Dar ce se aude?! Să oprim toţii?! Este o voce cunoscută! Yusin! Ce cauţi aici?! Tu eşti şeful?! Ce se întâmplă!?
Yusin! Yusin! Răspunde!
Ce?! Pe ea ai ales împăratul tău?! Pe ea ai ales?! Da! Pe ea! În sfârşit! Yusin şi tu ai înţeles! Deokman este Prinţesă! Nu mai este un Nangdo al tău! Ne alături şi tu la cauza ei!
Yusin! Yusin! Sunt cel mai fericit om! Şi ceri respectul de la toţi pentru ea! Prietene! Yusin! Iar suntem împreună! Avem şi Rezistenţa lângă noi! Acum chiar am devenit o forţă! Ce bine! Ce bine!......”

