Şi într-o dată fac un salt undeva.
Mă uit împrejur, şi văd o tristeţe mare, siluete, morţi. Şi amintiri. Totul este în alb şi negru. Unde sunt? Oare în Regină?
Aşa cred.
Gândurile picură numai. Fără forţă, fără voinţă. 
„Ce am făcut? 
Până când?
Încă un copil al meu?
Ce mai vrea Cerul?
De ce cu mine se întâmplă?
Eu aş fi de vină?
Pentru că sunt Regină?
Of fata mami, de ce aşa?
De ce a trebuit să lupţi?
De ce nu ai rămas în mănăstrire?
Şi pentru ce ai murit?
Pentru acel scaun?
Cui trebuie?
N-o să te mai văd niciodată!
N-o să te ascult!
N-o să te îmbrăţişez.
La o vârstă aşa de fragilă!
Of.
Unde este acel zîmbet?
Uite ce liniştită este.
Nu mai are de ce să fie îngrijorată.
Acum cântă în corul îngerilor.
Auziţi?
Inima mi se rupe.
Nu mai are rost.
Va fi dat pământului, nu mai este al meu.
Ce aş merge şi eu cu ea.
Nu mai suport.
Încă un pic să mă lăsaţi!
Încă odată vreau să văd faţa ei!
Nu pleca!
Nuuuuuuuuuuuuu!
Of, fata mami, of.
Gata, pînă aici a fost.
Conduceţi-mă acasă
Mă lasă puterile.
Nu mai pot.
.......
Şi această femeie ce caută aici?
Mai are piele pe obraz?
Ştie ea bine ce sa întâmplat! Ea este de vină!
Mai şi joacă ca o sfântă!
Ce scorpie, ce şarpe.
Ea, această ...... ordinară, nu găsesc alte cuvinte!
Da! Asta eşti!
Să fi blestemată!
Vei muri şi tu! Va fi luat totul de la tine!
O să mori singură, numele tău va fi şters!
Vei vrea să mănânci, să bei, să trăieşti dar n-o să poţi, cum ar fi zburat din tine tot sufletul!
O să vrei să urli, să vorbeşti, dar n-o să iasă nici un cuvânt din gura ta!
Aşa vei muri!
Încă puţin. Mai am de zis ceva. Încă un minut te rog Creatorule.
N-o să rămână după tine nici o inscripţie, nici un mormânt, nici un semn, aşa vei muri!
Vei vedea, nu va fi scris nici un cuvânt despre tine, nu va rămâne nici un indiciu despre tine, în nici o carte!
Istoria te va uita total!
Tu ...... ce eşti!
Atât a fost. Leşin. Vine întunericul................................
.......................................................................................
Ce s-a întâmplat? Unde sunt? Ce rost mai are să trăiesc? De ce?
Cine? Alcheon? A adus o scrisoare? De la cine?
Deokman. Vrea să vorbească cu mine. O fata mea. Nu vine în palat.
Ce ar vrea de la mine?
Să spun Regelui?
Nu!!!!!!!!
Mai sunt mamă. Mă duc. Dacă ar fi ultima mea mişcare tot mă duc.
Măcar ultima oară să mă întâlnesc cu ea. Acolo, la altarul sorei sale.
Degeaba vine Regele, mint ceva, dar cu ultima putere, fac, ce cere fata mea.
Şi voi ruga pentru sufletul lui CheonMyeong.
Numai slujnicele mele mă vor ajuta.
Oh Altarul.
Ce frumos, dar ce trist.
Îmi vine să plâng.
Dar este ea aici, Deokman. O simt. Este în spatele meu.
De ce s-a întors?
Copila mea. Deokman.
Am revenit imediat când am auzit de tine de la Alcheon.
Ce vrei să faci? Să te duci în camera secretă? Dar de ce? Ce vrei să aflii?
Vrei să te pierd şi pe tine? Nuuuuuuuuuu! Aşa ceva nu mai las!
Ce vrei să faci?..........
Înţeleg. Te-ai decis. Asta e soarta ta. Dacă aşa vrei, să fie aşa!
Nu mă mai interesează tronul. Fac orice ce vrei, dar acea femeie trebuie să piară!
Bine. Nu vreau să te contrazic. Mama ta e cu tine. Orice se va întâmpla, eu sunt alături.
Îţi spun unde e camera ce cauţi. Eu nu mai am de pierdut de nimic. Numai pe tine. Sper din suflet, ştii ce faci. Nu întreb, mă adun, şi te ajut cum pot. Numai să spui. 
Ai grijă de tine, şi nu uita, mama te iubeşte.
Da! Asta o să fac! Adună-te femeie, copila ta are nevoie de tine!
Luptă! Dacă trebuie, şi cu soţul tău! Tu eşti Regina acestei ţări.
Regina? Nu mă interesează! Sunt mamă. Ţi-a mai rămas un singur copil! Pentru ea!
Degeaba spune Regele, că nu trebuie să se întâmple, ce vrea să facă Deokman, eu sunt MAMĂ! Şi aşa rămâne! Am decis! Ajut pe fata mea, indiferent dacă pierd acel scaun blestemat!”

