Şi nu am văzut continuarea. Încă un salt! Ce este aici? Unde am ajuns? Harababură mare.
Nu înţeleg. Prea mare este dezordinea aici. Ceva indiciu te rog. N-am ce să fac şi ascult numai. Poate aşa voi descifra, a cui gânduri aud. 
„Aigo, aici chiar se întâmplă ceva ciudat. Dar mie îmi place. Această monotonie a vieţi mele s-a schimbat când m-am întâlnit cu aceşti doi. Oau. Ce frumos a fost. Cum stăteau acolo în peşteră, ca doi vrăbii. Hihi. Ce cuplu. Fata aceea are ceva în ea. Un foc, care arde, este ca un vulcan. Drăgălaş.Dar şi plângăcios. A murit sora sa. Şi ce dacă? Ea trăieşte. Asta ar fi esenţialul, nu? Şi Yusin, sau cum îl cheamă? Este un soldat până la oase. Şi ce luvitură are. Aigo. Şi cum vorbeşte. Şi acum râd când amintesc ce a zis:” Dar, de acum încolo, nimeni, dar nimeni, nu va face rău ţie, nu va atinge niciodată de tine fără permisiunea mea, nici chiar tu nu poţi să faci asta.” Hahaha.
Şi cum are grijă de ea. Încălzeşte cu propriul lui trup. Aşa ceva n-am văzut. Nu înţeleg. Ce sentiment are acest bărbat? Place de fată? Se poate.Dar Deokman? La ce gândeşte fata asta? Nu aşa a fost vorba că pleacă amândoi departe? Ştiu, acum Deokman este bolnavă, dar când va reveni ce va face? Eh, Voi vedea.Ce aş pleca şi eu cu ei. Dar de ce Bidam? Aventură. Ce lupte am dat, ce peripeţii. Maestrul meu nu m-a lăsat niciodată. Totdeaunea m-a certat. Atunci de ce am învăţat atăt? Ca să fie prăfuit tot ce ştiu? Nu. Aceşti doi au nevoie de mine. Mai ales săraca fată. Ce copilărie a avut. A fost alungat de părinţii ei. Ca şi mine. Ea măcar ştie cine este tatăl ei, mama sa. Eu nu! Munno nu a pomenit nimic!
Ia uite, chiar vine fata. A revenit! Dar unde fuge? Oho, o clipă! Unde te duci? Suntem prieteni nu? În capitalăăăăăă? Stai, stai un minut! Toată lumea care te caută acolo stă. Ce cauţi tu acolo? Stai no! Stai o ţâră un minut! Spune odată! Să te ajut? Dar spune, ce vrei să faci! Hai fato că nu mai pot de curiozitate! Ceeeeee? Vrei să cucereşti Silla? Hahahahahahahahaha. Of mamă simt că mor. Hahahahaha. Tu cu Yusin glumiţi nu? Ce? Dacă mă interesează, unde să mă duc? Tu chiar asta vrei? Sincer? Hei. Tu gândeşti serios? De când m-am născut, asta e cel mai imposibil lucru ce am auzit. Deokman! Răspunde odată! Nici nu se întoarce la mine. A înnebunit fata asta. Febra a luat capul ei. Are aceasta ceva sens? Aigo. Prostuţă ce eşti. Ei, nu mă gândesc la asta. E ceva neimaginabil. Mai bine mă duc la piaţă să mănânc ceva că mie tare foame. Ce prostie. Să meargă în capitală. Ea. Să revendice rangul ei. Îm vine să râd. Dar ce aud? Ce bârfesc oamenii? Cum Mishil a dat poruncă pentru uciderea Prinţesei? Eu am fost acolo. Aşa s-a întâmplat. Uite vă povestesc oameni buni. Totul s-a petrecut lângă râu. Şi......... Aoleu Maestrul. Acum vine supa neagră. Trebuie să mă duc cu el. Ce ceartă o să primesc. Lăsaţi-mă , că primesc şi bătaie. Of Maestre. Ştiu, tu ai dat acel vapor. Sincer am vrut să pun pe acei tineri pe el, dar s-a intervenit ceva. Nu mint acum Maestre. Serios am vrut, dar s-a întâmplat ceva groaznic. Şi mă simt foarte nasol acum. Dacă am vrut să-i ajut din inimă? Da Maestre. Acum da. Plecăm la drum? Am înţeles. Dar nu prea vreau. Nu ştiu la ce se gândeşte Munno, dar poate este o nebunie, dar Deokman chiar are nevoie de mine. Simt asta. Şi săraca fată a rămas singură. Sigur s-a certat cu Yusin, altfel nu venea aşa din peşteră. Şi celălaltul, acel Alcheon, dracu ştie unde este. Da. Eu am rămas care poate fi lângă ea. Cine altcineva dacă nu eu? Da Maestre. La Hwarang? Nu. La celălaltul, în hainele de Nangdo. El şi Prinţesa sunt.... mai bine nu zic nimic. Dar chiar vreau să-l ajut. De ce? Pentru că mie milă de ea. Săraca fată. Of Deokman. Ce viaţă ai avut până acum. Nici al meu nu a fost aşa hapy lângă acest bătrân mofturos, dar al tău întrece pe toate. Da! O susţin! Lasă-mă Maestre ca să-l ajut! Te rog! Oh. Munno m-a înţeles. Ce fericit sunt! Bidam eşti tare. Am obţinut ce am vrut. Deokman! Vin şi merg cu tine! Unde a zis că mă aşteaptă? Bidam ce cap sec eşti. Nu ai ascultat când a zis. Aminteşte Bidam, aminteşte! Asta e! Popasul Gwanon Jang! Ce bucuroasă o să fie când află. Dar unde o fi acest popas? Ei tot dracii. Se şi întunecă. Hoppa aici este. Hangiule! Sunt aştepat aici! 
Salut Deokman. Dacă am decis? Întâi vreau să văd ce plănuieşti. Cum? Sunt un obraznic? Chiar este nevoie de protocol? Da! Aici ai dreptate. Nu prea arăţi ca Prinţesa ţării. Shilla? Până acum nu m-a interesat deloc de politică sau naţiune. Aigo, da naţiune. Este adevărat, dacă acum aş avea în faţa mea un rege, nu ştiu cum aş proceda, da tu crezi m-aş speria de el? Frică? Ce este acest cuvânt? Nu există în dicţionarul meu. Dacă pot ascunde sentimentele mele? Nici eu nu o cunosc, atunci cine s-ar interesa de ele, şi ce simt? Poftim? Până când nu spui, nu trebuie să urmez protocolul? Serios? Să mă comport cu tine aşa ca înainte? Asta n-o să fie greu. Iar vii cu frica. Ţi-am spus, n-o să cad pe burtă în faţa nimănui. Ce este aşa greu?
Dar cine e asta? Yusin? Tu! Cum ai ajuns aici? Ce cauţi aici? Unde o duci pe Deokman? Iar încep ăştia să se certe. Aigo. Nu vor să termine odată? Omul ăsta nu înţelege că lui Deokman nu-i trebuie? Dă papucii la Yusin fato, şi s-a rezolvat. Este ca o aschie în ochi tăi numai. Ce încăpăţânat este Yusin. Ei. Dar nu înţeleg nici pe Deokman. De ce se lasă dusă? Cine poate ştie acum la ce se gândeşte această fată? Hai Deokman, spune la revedere şi să ne vedem de treburile noastre. Ai revenit? Şi ce facem acum? Tu te duci în palat, eu înapoi la peşteră? Ok. Ne întâlnim acolo. Tu ştii ce vrei. Ce frumoasă este natura acum. Oho. A rămas totul aşa cum am lăsat. Dar mi-e foame. Noroc că am luat ceva cu mine. Hai să fac focul. Este puţin frig aici. Cum a fost acea melodie? Nanananana.
Alcheon, ce cauţi aici? Şi tu Yusin? Unde-i Dokman? Nu răspundeţi? A luat pisica limba voastră? Ei, aceşti soldaţi nu prea sunt vorbăreţi, am observat de mai multe ori. Ok. Bine. Aşteptăm. Vine şefa mare şi deschide gura voastră. Mă plictisez. Nu vine fata? Mă simt ca într-un muzeu între aceşti doi oameni. Ca nişte statui. Se uită în faţa lor şi atât. Ce ar fi dacă? Nu! Iar Yusin ar zbiera pe mine. Hai fato că nu mai suport. Dar să fiu sincer este drăguţă Deokman? Mai ales când este aşa serioasă. Are această fată ceva. Nu ştiu ce, dar cum vorbeşte, cum gândeşte, şi cum plânge este aşa de frumos. Uite-l în sfârşit. Când te gândeşti la lup, lupul apare. Unde trebuie să ne ducem? La templu? Dar de ce? Iar Yusin a întrebat mai repede. Hai că las pe ei să lămurească această problemă .Oho. Mai uşor! A început să mă doare capul de voi. Aşa repede vorbiţi că nu înţeleg. Vrei să termini cu Mishil? Dar cine este acest Mishil de care se teme toată lumea? Ăştia doi iar se ceartă? De ce urlă Yusin aşa? Cum că ce este ultimul ţel? Ceeeeeeeeeee? Ce ai răspuns Deokman? Tronul? Trebuie să zâmbesc. Vrei să fi împăratul acestei ţări? Tu chiar ai pierdut minţile Deokman. Poate eşti Prinţesă dar te-ai dus prea departe. Serios? Hm. Fata vorbeşte serios. Ce spui? Nu înţeleg. Putere, credinţă, Mishil, Blablabla. Nuuuuuuuuu înţeleg. Ne ducem acolo, omorâm pe acest Mishil şi atât. De ce se complică Deokman aşa? Şi iar se duc afară Yusin cu Deokman. M-am săturat de aceste certuri al lor. Când se va termina? Poate acum Deokman va pune punctul pe i. Ştiu că aţi fost prieteni de mult, şi omul te iubea, dar acum nu este timp de aşa ceva. Ce aş asculta. Oare despre ce vorbesc? Dar nu pot să mă duc după ei. Alcheon nu m-ar lăsa. Aigo. Hai că vine. Singură. Hihi. A aruncat pe Yusin. În sfârşit. Hihi. Nici nu a plâns. Ce bine.
Maestrul Wolcheon este la templul Hwadeok? Asta am aşteptat. Începe aventura. Sunt mulţi soldaţi acolo? Vom vedea? Haideţi atunci să mergem. Sabia mea de mult n-a fost scoasă. Oho ce frumoasă este viaţa. Iar o să mă lupt. Nu de stat la palavre, o adevărată bătălie vreau. Asta ştiu cel mai bine. Haideţi cu mine , vă voi arăta cum se rezolvă o problemă stil Bidam. Ne ducem acolo, omorâm pe toţi soldaţi, luăm ostatic pe preot şi gata. Simplu. Haideţi mai repede, că ăştia o să fugă.....
Dar ce-i aici? Ce sunt cu aceşti morţi? Ei draci. E făcut curăţenie ca lumea. Cineva ne-a luat înainte. Aigo. Nasol.Acum unde se duce Deokman? Ce este această cameră? Uite, şi aici un mort! Unde am ajuns? Ce sunt aceste scrieri? Camera lui Wolcheon? Sunt pe chineză pentru mine. Nu înţeleg nimic din aceste desene. Poftim Alcheon? Ce e cu acea hârtie? Cum? Bokyahwei? Ce este Bokyahwei? Trebuie să întreb încă odată? Răspundeţi oameni buni! Ce dacă următorul va fi familia lui Yusin? V-am întrebat ceva! De ce nu răspundeţi? Of, ce greu este cu voi. Vreţi să vă ajut, dar nu spuneţi nimic.Uite cum se gândeşte Deokman. Dar nu mă las pînă nu primesc răspunsul. Alo, sunt aici! Ce...... este....... Bokyahwei? Ascuuuuuuuuult!
În sfârşit Alcheon. Ai început să spui.Acum am înţeles. Este o mişcare secretă Gayan. Dar atunci de ce au luat pe Wolcheon? Vor să termine pe toţi care au ajutat pe Shilla sau....Ei draci. Dacă ajungeam mai repede, acum noi aveam pe preot. La ce se gândeşte Deokman? Cum să găsim locaţia lui Bokyahwei şi aşa găsim şi pe Wolcheon. Nu am dreptate? Dă porunca! Hai lasă-mă Alcheon! De ce mă tragi de guler? Nu te ambala, ea m-a lăsat să vorbesc aşa, bine? Aigo. Ce cap sec! Poftim? Cum gândeşte Mishil? Nu şiu cine este acest Mishil, nici nu mă interesează, dar eu aş fi în locul lui, aş aduna pe toţi Gayani la un loc, şi aş tăia capul lor, unul, câte unul, până când cineva ar vorbi. Ce privelişte ar fii. Auuuuuuuuuu. De ce urli aşa Alcheon. Am avut un vis. Eu nu am spus că noi ar trebui să facem asta. Prea sunteţi drepţi tu şi Yusin. Chiar aţi fost apropiaţi, se vede. Gândiţi la fel.
Aigo. Nimeni nu se satură cu zbieritul aici? Pasărea după pene omul după prieteni se cunoaşte...... Poftim Deokman? Şi tu urlii? Aha. Provincia Samyang. Dar cum ai dedus? Ce? Să mă duc acolo şi să mă uit? Am înţeles! Aventură! Iar vine Bidam la tine! Haha! Am primit ceva să rezolv. Hihi. Iar se vede pe orizont ceva! Vine băiatul, vine! 
Ce am zis. Săteni sunt la un loc şi soldaţii termină unul câte unul. Am avut dreptate. Cum pot să zâmbesc ce văd? Asta-i viaţa. Drumul scurt este mai bun decât ocolişurile. Dacă ai o problemă rezolvă repede. Spada este cheia totdeaunea. O mişcare şi treaba este terminat. Uite. Acum iau un copil. Sigur acum cineva va spune ascunzişul. Satul Dagil. Iar am avut dreptate. Dar ceva nu se leagă. Ceva era în ochii oamenilor. Nu frică a fost, ci ură. Au minţit. Dacă au ură în ei, niciodată nu vor spune adevărul. Sigur au minţit. Mai aşteptăm! Se va întâmpla ceva. Cineva va face o mişcare greşită. Ia te uită. Unde se duce acel om? Unde fuge aşa în grabă? Hai să încolţim. Poate este un mesager. O să fie uşor. Nananananana. Aici eşti omule. Să te omorâm? Nici gând. Vrem să te ajutăm,nu suntem cu ei. De ce forţezi cu omorâtul? Pentru mine ar fi un fleac. Nu prea eşti vorbăreţ. Oho. Are o scrisoare la el? Codificat? Dă aici! Ce este asta? Şi eu cu Maestrul meu folosim tot aceste codificări. Bokyahwei este în....... hihi te-am prins.....în satul Nobang? Ai crezut că mă poţi fenta? Hai să mergem înapoi la Deokman. Am o veste bună pentru ea. Am aflat unde stă Rezistenţa. Ai fost mare Bidam. Poate mă laudă. Eu sunt cel mai tare. 
Poftim. Satul Nobang. Ce nu înţelegi? O cunosc această scriere. Maestrul meu m-a învăţat. Da! Sunt sigur! Este scris acolo! Cum? Maestrul meu să aibă legătură cu Rezistenţa? Hm. Odată am auzit, cum ar fi din Gaya, dar altceva nimic. Ce zici Alcheon? Doar suntem trei? Eu singur mă duc la această grupare. Dacă am aduce pe alţi ar fi numai în drum. Aha, şi Deokman aşa se gândeşte. Ca să nu fie omorâţi refugiaţii, şi să nu intrăm în război cu Rezistenţa, noi trebuie să mergem singuri. Hai aventură, iar trebuie luptat. Data trecută la templu aţi teminat voi treaba, acum este rândul meu. O să bat şi praful din voi ca dintr-un covor. Dar de ce mergem în aşa linişte? Eu aş urla ca să afle ticăloşii din Gaya că venim. Ce mă mănâncă nasul. Stai Alcheon! De ce mă tragi jos? Era să rup degetul. Ei, dar tot mă mănâncă nasul. Unde se duc? Ce? Uşurel Alcheon. Nu te enerva. Vine băiatul. Of spatele meu. Tot ne ducem pe furiş ca nişte şopârle. De ce le este teamă? 
Uite podul. Ce bărbat frumos se uită la mine din pârâu? Ah eu sunt acela. Cum îmi stă părul? Bine? Aşteptaţi-mă că iar o să întârzi de la petrecere. Câte case. Dar unde sunt omenii? Hoppa Ce este acest sunet? Uite-l unde sunt. Vor să ne încercuiască. Alcheon are grijă de aceea parte? Deokman tu să stai în spatele meu, şi nu mişca. Oho, spada mea. Hai ieşi din teaca ta, că acum a venit timpul tău. Iar urlă cineva! Încep să mă enervez de atâtea tonuri ridicate. Ceeeeeee? Să mă predau? Eu Bidam? Aţi căzut pe cap? Niciodată. Dacă aş avea o suliţă. Dar nu-i bai. Eu o să atac, distrag atenţia lor, şi tu Alcheon cu Deokman fugiţi. Ai înţeles? Ok. Atunci să începem. Hai să ne distrăm puţin.
Să ne oprim cu toţii? Cine mai vrea să intre în dans? Ei tu..... Yusin.....Ce cauţi aici? Şi de ce porunceşti să pună spadele jos? Dar văd, nimeni nu te ascultă. Acum ce mai zici omule? Că pe ea ai ales împăratul tău? Ai băut ceva Yusin? N-am auzit bine. Tu eşti beat. Ce faci omule? Te îngenunchiezi? Şi celălaltul tot aşa? Şi toată lumea? Şi Alcheon? Ce-i aici? Trebuie şi eu? Cum aş arăta singur aşa? Hai că fac şi eu. Dar e distractiv. Stăm cu toţii aplecaţi în faţa lui Deokman. Haios. Dar simt, acum începe marea petrecere. Şi eu o să fac parte din el. Ai vrut aventură Bidam, sigur vei primi.”

