És megint egy ugrás valahová.
Körbenézek, és hatalmas bánatot látok, árnyakat, halottakat. És emlékeket. Minden fehér és feketében játszik. Hól vagyok? Vajon a Királynéban?
Azt hiszem.
A gondolatok csak csepegnek. Akarat, érő nélkül.
„ Mit tettem?
Meddig?
Még egy gyermekem?
Mit akar még az Ég?
Miért velem történik meg ?
Én lennék  hibás?
Mert Királyné vagyok?
Oh, édes lányom, miért így?
Miért kellett harcolnod?
Miért nem maradtál a kolostorban?
És miért haltál meg?
Azért a székért?
Kinek kell?
Nem foglak többé látni?
Nem fogom hallani hangodat?
Nem foglak megölelni?
Ilyen fiatalon.
Oh.Jaj.
Hooool van az a…. mosoly?
Né…Né….nézd milyen békés.
Nincs már….. miért……….aggódnia.
Most má…..r az angyalok……… kórusában…… énekel.
Halljátok?
Megszakad…. A….A….A… szívem.
Nincs……. már értelme.
A földnek adják,……… már nem az….az…..az….. enyém.
Nem …..bírom…… tovább……………..
Még egy……. Pillanatra…… hagyjatok!
Még egyszer……egy….szer………lát..has…..sam az….az….az…. arcát.
Ne menj el!!!!!!!
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Neeeeeeeeeee! neeeeeee! neeee!
Jaj édes lányom, jaj………
Elég, eddig volt.
Vigyetek haza.
Elhagy az erőm.
Nem bírom tovább.
………………….
És ez a nő mit keres itt?
Van bőr a képén?
Tudja jól mi történt! Ő a hibás!
És még álszenten játszik!
Be kígyó, be boszorka.
Ő, ez a……….., nem kapok jobb szavakat!
Igen! ……………… Az vagy!
Átkozott légy!
Te is meghalsz! Mindenedet elveszik!
Egyedül pusztulsz el, a neved kitörlik!
Enni akarsz majd, inni, élni, de nem fogsz tudni, mintha minden lélek kiszállt volna belőled!
Ordítani, beszélni akarsz majd, de egy szó sem fog kijönni a szádon!
Így fogsz meghalni!
Még egy kicsit. Még akarok valamit mondani, Még egy percet kérek ó Teremtő.
Nem marad te utánad sem egy írás, sem egy sírhant, sem egy jel, úgy fogsz megdögleni!
Meglátod, egy szó sem lesz írva te rólad, egy bekezdés sem marad rólad, egyetlen könyvben sem!
A történelem elfelejt majd!
Te……. Ami vagy!
Ennyi volt. Elájulok, Jön a sötétség………………………….
………………………………………………………………
Mi történt? Hol vagyok? Minek is élek még? Miért?
Kicsoda? Alcheon? Levelet hozott nekem? Kitől?
Deokman. Beszélni akar velem. Ó lányom. Nem szabadna a palotába gyere.
Mit akarhat tőlem?
Megmondjam a Királynak?
Nem!!!!!!!!!!!!!!!!!
Még anya vagyok. Elmegyek. Ha utolsó mozzanatom is lesz, elmegyek.
Legalább még egyszer, utoljára találkoznom kell vele, ott a testvére oltáránál.
Hiába jön Őfensége, hazudok valamit, de utolsó erőmmel, megteszem, mire a lányom kért.
És CheonMyeong lelkéért is imádkozom majd.
Csak a szolgálok segíthetnek.
Jaj az oltár.
Mily szép, de mily bánatos.
Sírnom kell, Sírnom.
De ő itt van. Deokman. Érzem. A hátam mögött.
Miért jöttél vissza?
Gyermekem. Deokman.
Azonnal helyrejöttem mikor híredet hallottam Alcheontól.
Mit akarsz tenni? A titkos szobába menni? De miért? Mit akarsz megtudni?
Azt akarod téged is elveszítselek? Neeeeeeeeeeeeeeem! Ilyent már nem engedek meg!
Mire készülsz?……….
Megértettem. Eldöntötted. Ez a sorsod? Ha így akarod, hát legyen így.
Nem érdekel az a trón. Mindent megteszek amire kérsz, csak az a nő tűnjön el!
Jól van. Nem akarok ellent mondani. Anyád veled van. Bármi történik, én, veled vagyok.
Megmondom hol találhatod azt a szobát mit keresel. Nekem már nincs veszteni valóm. Csak téged. Szívből remélem, tudod mit csinálsz. Nem kérdezősködöm, összeszedem magam, és segítek ahogy tudok. Csak mond kérlek.
Vigyázz magadra, és ne feledd, anyád szeret téged.
………………….
Igen! Ezt kell tennem! Kapd össze magad, a lányodnak szüksége van rád!
Harcolj! Ha kell, szállj szembe a férjeddel is! Te vagy még eme ország Királynéja.
Királyné? Az már nem számít. Anya vagyok! Egyetlen gyereked maradt! Ő érte.
Hiába mondja a Király, hogy nem szabad megtörténnie mit Deokman akar, Én az ANNYA vagyok. És az is maradok! 
Döntöttem!
Segítek a lányomon, ha még elveszítem azt az átkozott széket, akkor is!!!!!!!!!! „

