És nem láttam a folytatást. Még egy ugrás! Mi van itt? Hová érkeztem? Nagy a zűrzavar.
Nem értem. Túlságosan nagy itt a rendetlenség. Valami támpontot kérek. De nincs mit tennem és csupán hallgatózom. Talán ilyen módon kitalálom kinek a gondolataiban vagyok.
„Aigo, itt valami furcsa dolgok történnek. De tetszik nekem. Ez a monotonság megszakadt, mióta kettejükkel találkoztam.
Mily szép is volt. Hogyan álltak ott a barlangban, mint két veréb. Hihihi. Milyen párocska. A lányban azért van valami. Egy tűz, mely ég, olyan minr egy vulkán. Csinos. De pityergő is. Meghalt a nővére. És mi van? Ő él. És most ez a fontos, nem? És Yusin, vagy hogy hívják? Egy igazi katona a velejéig. És milyen csapása van. Erős. Aigo. Na meg ahogy beszél. Még most is nevetnem kell azon amit mondott:” mostantól, senki, de senki, nem tesz rosszat neked, senki sem fog megérinteni az én beleegyezésem nélkül, még te sem tudod ezt megtenni.” Hahaha.
Na meg hogy vigyázott a lányra. Saját testével melegítette. Ilyent nem láttam még életemben. Nem értem. Milyen érzései lehetnek a férfinak. Tetszik neki a lány? Lehetséges. De Deokman? Mire gondolhat? Nem arról van szó, hogy elmennek innen? Tudom, most Deokman beteg volt, de mikor helyre jön rendesen, mi lesz? Eh, majd meglátom. Hogy elmennék én is velük. De miért is Bidam? Nem tudom. Kaland. Az igen. Milyen harcok, milyen csetepaték. Ez igen!
A mesterem soha nem engedte! Mindig megszidot,t ha ilyesmit tettem. Akkor miért tanultam annyit? Amit tudok, hogy beporosodjon? Nem!
És ezeknek szükségük van rám. A legjobban a szegény lánynak. Mily gyerekkora volt. A szülei eldobták. Hm. Mint engem. De legalább ő megtudta, hogy ki az apja, anyja. Én nem tudom. Munno nem mondott soha semmit! 
Na nézd csak, pontosan Deokman érkezik. Helyrejött? De hová szalad? Ohó, egy pillanatra állj meg hé! Hová rohansz? Barátok vagyunk nem?
A fővárosba? Állj, állj egy percre! Mindenki, aki téged keres oda való. Mit keresnél te ott? Állj meg, na! Mond már! Hogy segítsek? De nyögd  már ki, mit akarsz tenni? Nem bírom, olyan kíváncsi vagyok.
Micsodaaaaaaaaaaa? El akarod foglalni Sillát? Hahahahahahahahahahahahahahaha.
Ő anyám, érzem meghalok a röhögéstől. Haahahahaha.
Te, és Yusin vicceltek, nem? És ha érdekel, hová menjek? Te tényleg ezt akarod? Őszintén? Hahó, komolyan gondolod? Amióta megszülettem, ez a leglehetetlenebb dolog, amit hallottam. Deokman, válaszolj már, na! Már meg sem fordul. Megőrült ez a lány. A láz elvette az eszét. Van ennek értelme? Aigo. Ez hülyeség. Nem is gondolok rá. Ez elképzelhetetlen. Inkább a piacra megyek valami ennivaló után, mert szörnyen éhes vagyok.
Mekkora marhaság. A fővárosba megy. Ő. Visszakérni a rangját. Kacagnom kell! 
De mi ez? Mit hallok? Mit pletykálnak az emberek? Hogy Mishil adta ki a parancsot, hogy megöljék a Hercegnőt?
Hahó, én ott voltam. Gyertek elmesélem. Minden a folyóparton történt. És…….. Ajaj, a mester. Most jön a feketeleves. Vele kell mennem. Milyen szidást kapok. Hagyjatok na, mert még ki is kaphatok.
Jaj mester. Tudom, hogy te adtad a csónakot, őszintén fel is akartam tenni azokat a fiatalokat a csónakra, de közbejött valami. Nem hazudok, Mester.
Komolyan akartam, de valami szörnyűség történt. És még most is magam alatt vagyok. Hogy szívemből akartam-e segíteni?  Igen Mester! Most igen!
Útra kelünk? Megértettem. Nem nagyon szeretnék. Nem tudom mire gondol Munno, lehet őrültség, de most tényleg Deokmannak szüksége lehet rám. Érzem. És szegény lány magára maradt. Biztosan összeveszett Yusinnal, mert elég mérgesen rohant ki a barlangból. És az a másik? Alcheon?Ő a fővárosba ment vissza, és az ördög tudja mit csinál. 
Igan. Csak én maradtam, aki a lány mellett lehet. Ki más, ha nem én?
Segíteni szeretnék Mester. A Hwarangnak? Nem. A másiknak kadét ruhában. Ő és a hercegnő……….
Inkább semmit sem mondok.De tényleg segíteni akarok. Miért? Mert megsajnáltam.
Szegény lány. Milyen élete volt eddig. Az enyém sem volt éppen virágos a morgós Mester mellet, de a tied Deokman, lepipál mindent. Igen! Támogatnom kell!
Enged kérlek Mester, segítsek neki. Kérlek
Á igeeeeen. Munno megértett. Boldog vagyok. Nagy vagy Bidam. Amit akartam, elértem. Deokman, jövök, és veled megyek. De hol mondta, hogy várni fog? Milyen fafej vagy Bidam. Nem hallgattad, amikor mondta, csak röhögtél. Emlékezz Bidam, emlékezz! Megvan! Gwanon Jang fogadó. Milyen boldog lesz ha meglát. De hol lehet az a fogadó? Az ördögbe! És sötétedik. Meg kell találnom! Hoppá, néhol van. Hé, kocsmáros! Várva vagyok, az ám. Vezess!
Hello Deokman. Hogy döntöttem-e? Hát…..Először tudnom kell, mit tervezel. Tessék? Szemtelen vagyok? Muszáj ez a cifraság? Hát igen.
Ebben igazad van. Nem úgy nézel ki mint az ország Hercegnője. Silla? Eddig nem érdekelt sem a politika, sem a nemzet. Aigo. Igen a nemzet. Az igaz, ha most előttem állna egy Király, nem tudom mit tennék, de te azt hiszed megijednék? Félelem? Mi az a szó? Ez nem létezik a szótáramban.
És el tudom-e rejteni érzelmeimet? Még én sem ismerem őket, hát akkor kit érdekelne mit érzek.
Tessék? Amíg te nem mondod, nem kell követnem a protokollt? Komolyan? Viselkedjek veled ugyanúgy, mint azelőtt? Nahát, ez nem lesz nehéz. És ne gyere megint a félelemmel, mert megmondtam, nem esek hasra senki előtt. Miért olyan nehéz ezt megérteni?
Kicsoda csörtet be? Yusin? Te hogy kerültél ide? Mit keresel itt? Hova ráncigálod Deokmant?
Megint veszekedés lesz a vége. Aigo. Ez az ember nem érti, hogy Deokmannak nem kell? Leányzó, add ki Yusnnak az útját, és el van intézve. Minek annyi duma? Szálka csak a szemedben ez a férfi.  De milyen csökönyös ez a Yusin. De azért Deokmant sem értem. Miért engedi magát így cibálni? Ki mondhatná meg, mire gondol most ez a lány. Gyerünk leányzó, mondjál neki viszlátot, és lássunk hozzá a dolgainknak. 
Naná visszajött egyedül. Most mit tegyünk? Aha. Te a palotába mész, én meg a barlangba vissza.
Ok. Ott találkozunk. Te tudod mit teszel.
……
Mily gyönyörű a táj. Ohó. itt is van a barlang. Minden úgy van, ahogy hagytuk. De azért még éhes vagyok. Szerencsére azért vettem magamhoz valamit. Na gyerünk Bidam, tüzet kell tenni. Egy kissé hideg van. Hogyan volt az a dallam? Nananananana.
…….
Alcheon. Te mit keresel itt? És te Yusin? Hol van Deokman? Semmi válasz? A macska elvitte a nyelveteket? Ej, ezek a katonák nem nagyon beszédesek, ezt már sokszor tapasztaltam. Jól van, akkor várunk. Majd megjön a nagyfőnök s kinyitja a szátokat.
Jaj de unatkozom. Nem jön az a lány? Úgy érzem magam ez a két ember között, mint valami kirakatban a piacon. Mint szobrok. Bámulnak maguk elé és ennyi. Mi lenne ha? Nene! Yusin megint ordítana. Gyere már Deokman, nem bírom. De hogy őszinte legyek magamnak szépecske ez a lány. Pláne mikor komoly. Van valami benne. Nem tudom mi, de ahogy beszél, ahogy gondolkodik, még akkor is mikor sír.
Na végre. Farkast emlegetek, és a farkas megjelenik.
Hova kell mennünk? A templomba?
De miért?
Megint Yusin megelőzött a kérdésekben. Na de rájuk hagyom, tisztázzák ezt ki. Ohó, lassabban. Fájni kezd a fejem tőletek. Olyan gyorsan beszéltek, hogy már alig értek valamit. Végezni akarsz Mishillel? De ki a csoda ez a Mishil, akitől mindenki fél?
Ezek ketten megint veszekednek. Megint miért ordít Yusin ? Hogy-hogy mi a végső célja?
Tesééééééééééééék? Mit válaszoltál Deokman? A trón? Kacagnom kell megint. Ez az ország uralkodója akarsz lenni? Neked tényleg elment az eszed. Lehetsz Hercegné, de ez már túl sok. Komolyan gondoltad?
Hm. Ez tényleg komolyan gondolta.
Mit mondasz? Nem értem. Hatalom, hit, Mishil, blablabla. Neeeem értem. Elmegyünk, kinyírjuk ezt a Mishilt és kész. Miért bonyolítja Deokman annyira?
Na megint ezek ketten kimennek. Már kezdem unni ezeket a veszekedéseket. Mikor lesz már vége? Remélem most aztán Deokman felteszi az i-re a pontot. Tudom, jó ideje barátok vagytok, sőt a férfi szeret is téged, de most nincs idő ilyesmire. 
Mennyire hallgatóznék, oly kíváncsi vagyok! Vajon miről dumálnak? De nem tudok utánuk menni, mert Alcheon nem engedne. Aigo. De be szeretném azért tudni mit mondanak.
Na jön is Deokman. Egyedül. Hihi. Talán most már dobta Yusint. És nem is sírt. Ez jó jel. Hihi.
Na?
Wolcheon Mester a Hwadok templomban van? Már ideje megmozdulni. Erre vártam. Kalandra. Sok katona lehet ott? És mi a baj? Meglátjuk.
Akkor menjünk. A kardom mocorog. Ohó, mily szép az élet. Megint csetepaté. Nem csak duma, és duma, hanem egy igazi összecsapást akarok.
Ezt tudok én a legjobban. Gyertek, megmutatom hogyan kell elvégezni egy feladatot Bidam stílusban. Odamegyünk, levágjuk az összes katonát, elhozzuk a papot és ennyi. Egyszerű. Gyertek már gyorsabban, mert elszaladnak mire odaérünk…
………….
Mi a fene? Mi van itt? Mi van ezekkel a sok halottal? A ördögbe. Jó nagy takarítást végeztek itt. Valaki megelőzött. Aigo. Nem jó.
Most meg hova megy Deokman? Mi ez a szoba? Né, itt is egy holtest? Hova kerültünk? Mik ezek az írások?
Ez lenne Wolcheon szobája? Ez min Kínaiul van nekem. Semmit sem értek ezekből a rajzokból. Tessék Alcheon? Mi van azzal a papírdarabbal? Micsoda? Bokyahwei? Az meg mi? Még egyszer kell megkérdeznem? Válaszoljatok. És mi van azzal, hogy Yusin családja a következő? Valamit kérdeztem! Miért nem válaszoltok? Jaj, milyen nehéz veletek. Akarjátok hogy segítsek, de ti semmit sem szóltok. És Deokman hogyan töri a fejét.
De nem engedem magam, míg választ nem kapok. Hahó, itt vagyok!  Mi…cso….da az a Bokyhwei? Hallgatooooooooooom!
…………..
Na végre Alchon, kinyílt a szád. Most már értem. A Bokyahwei egy titkos Gayai mozgalom. De akkor miért vitték magukkal Wolcheont? Ki akarják nyírni mindazokat, akik Sillanak segített, vagy……. Az ördögbe. Ha siettünk volna, most a pap nálunk lenne.
Mire gondol Deokman? Hogyan találjuk meg az Ellenálok rejtekhelyét, és így megkapjuk Wolcheont is? Igazam van? Add a parancsot!
Hagyjál már Alcheon. Miért ráncigálsz a galléromtól fogva? Nem húzd fel magad, ő engedte meg, hogy így beszéljek vele. Aigo! Micsoda fazon!
Tessék? Vajon hogyan gondolkodik Mishil? Nem tudom ki az a Mishil, nem is érdekel nagyon, de ha én lennék a helyében, összeszedném az összes Gayait egy helyre, és addig vágnám le egyenként a fejüket, míg valaki beszélne. Milyen látvány lenne.
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaj. Minek üvöltesz Alcheon? Ez csak egy álom volt. Én nem azt mondtam, hogy mi kell így tegyünk. Túlságosan egyenesek vagytok te, és Yusin. Látszik, hogy közeliek vagytok. Egyformán gondolkodtok.
Az ördögbe. Itt senki sem unja meg az ordibálást?  Madarat tolláról, embert barátjáról lehet……… Tessék Deokman, te is kezded az ordítást?
Samyang tartomány? De honnan tudod? Mi van? Menjek oda és szaglásszak? Megértettem! Kaland! Megint jön Bidam feléd! Haha. Valami elintézni valót kaptam. Hihi. Megint látszódik valami a horizonton. Jó kis kaland. Jön a fiú jön!
…………….
Mit mondtam. A falusiak össze vannak terelve, és a katonák egyenként végzik ki őket. Igazam volt. 
Mit kérdeztél? Miért mosolygok mikor ilyent látok? Ez az élet. A rövid út mindig jobb, mint a tekervényes. Ha egy problémád van, old meg gyorsan. És a kard a kulcsa mindennek. Egy mozdulat, és máris el van végezve. Nézz csak oda!
Most egy gyereket vesznek elő. Biztos most valaki kiböki a rejtekhelyet. Dagil falu. Megint igazam volt.
De valami nem köt össze. Más volt az emberek szemében. Nem félelem, hanem harag. Hazudtak. Ha harag van a szívükben, soha nem mondják meg az igazságot. Biztosan hazudtak! Még várunk! Valaminek történnie kell! Valaki mozdulni fog!
Na nézd csak. Hova megy az az ember? Hova szalad ilyen gyorsan. Kérdezzük csak meg. Egy kicsit körbefogjuk, és elcsípjük.
Talán egy küldönc. Na lássuk csak. Nananananananana.
Na megvagy ember. Hogy megöljünk? Ó nem. Segíteni akarunk, nem velük vagyunk. Mit erőszakoskodsz a megöléssel? Nekem ez semmiség. Nem vagy túl beszédes. Ohó, van nála egy levél? Titkosírással? Lássuk csak. Mi ez? Én és a Mesterem is használtuk ezt a titkosírás. A Bokyahwei…..a….megfogtalak…..Nobang faluban van? Azt hitted becsapsz?
Na gyerünk vissza Deokmanhoz. Hírem van számára. Megtudtam, hol van az Ellenállás. Nagy voltál Bidam. Lehet meg is dicsér. Én vagyok a legjobb.
……………………..
Tessék. Nobang falu. Mit nem értesz? Ismerem ezt az írást. A mesterem tanított. 
Igen mondtam, oda van írva!
Hogyan? A Mesteremnek lehet-e kapcsolata az Ellenállással? Hm. Egyszer hallottam, mintha Gayaból való lenne, de más semmit sem tudok.
Mit mondasz Alcheon? Hogy csak hárman vagyunk? Egyedül elmegyek oda. Ha többen lennénk, csak zavarnának a mozgásban.
Látod, Deokman is így gondolja.
Hogy a menekülteknek ne essen baja, és ne lépjünk háborúba az Ellenállással, hármasban kell mennünk. 
Ezt mondjuk kötve hiszem, mert azért egy kettő el fog hullni tőlük, de kit érdekel?
Na gyere kaland, megint megyek. Ó szépfiúk, a múltkor ti végeztettek munkát a templomnál, most én következek. Kiverem belőletek a port, mint a szőnyegből. De miért megyünk ilyen csendben? Én üvöltenék, hogy hallják meg a gazemberek, jövünk. Jaj viszket az orrom. 
Megint mi van Alcheon?
Miért rántottál le? Majdnem eltört az ujjam.  De csak viszket az orrom. Hová mennek? Micsoda? Alcheon jól van no. Ne húzd fel magad. Jövök.
A hátam. Úgy lopakodunk mint valami gyíkok. Mindjárt mászni akarnak. Mitől félnek ezek annyira?
Na itt a híd. Milyen szép férfi néz rám a patakból. Jaj igen, én vagyok az. Hihi. Hogy áll a hajam? Jól?
Várjatok meg, megint lekésem a partiról. 
Mennyi ház. De hol vannak az emberek? Ez mi volt? Mi volt ez a hang? Na nézd csak, előbújtak. Bekerítenek. Alcheon, figyelsz te azon az oldalon?
Deokman te húzódj a hátam mögé, és ne mozdulj. Ohó, kardocskám. Ideje kipattanj a hüvelyedből, mert eljött a te időd. 
Már megint ordít valaki? Kezd az idegeimre menni az ilyen hangos beszédek.
Micsodaaaa? Adjam meg magam? Én, Bidam? Ezek fejre estek. Soha. Ha lenne egy lándzsám, könnyebb lenne. De nem baj.
Alcheon én ott kitörök, elveszem a figyelmüket, te fogd Deokmant, és szaladjatok el. Megértetted?
Na jó, akkor szórakozzunk egy kicsit.
Mindenki álljon meg? Hát itt szépen nem lehet beszélni? A táncba ki akar még belépni?
Te…te…..Yusin….. Mit keresel itt? És miért parancsolod, hogy tegyék le a kardokat? De látom senki sem hallgat rád.
Ember, mit mondasz? Hogy őt választottad uralkodódnak? Te ittál valamit Yusin? Azt hiszem nem jól hallottam. Meg vagy részegedve.
Most meg mit csinálsz? Letérdelsz? És a melletted álló pasas ugyanígy? És a többiek is? Alcheon is? Mi van itt? 
Nekem is le kell térdelnem? Hát igen, hogyan néznék ki egyedül álldogálva? 
Jól van no, és is megtesszem. De azért szórakoztató.  Mindenki meghajolva térdel Deokman előtt. Vicces. De érzem, a nagy buli csak mostantól kezdődik. És én benne vagyok. Kalandot akartál Bidam, biztosan megkapod”














