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CheonMyeong

Én folytatom eszmefuttatásaimat, mert úgy érzem, van még mit írni a Hercegnőről.
Van egy szerepe a sorozatban, ami meg-megvillan, itt-ott, de bővebben az élete nem volt nagyon jellemezve
Bár már a 24-dik résztől nem látjuk, de ő volt az alap.
Ő indította el a Mishil elleni harcot, ő hozta be a képbe Yusint, ő halála miatt legfőképpen döntött Deokman úgy, hogy a trónt akarja.
És az ő élete volt a legdrámaibb a sorozat alatt.
Egész élete a kín, a fájdalom, és a halál körül forog.
Mert olyan volt, mint egy hullámvasút.
Egyszer lent, egyszer fent.
Csak nem mindegy mennyi időt tölt lent, mennyi idő alatt megy fel a boldogság csúcsaira, mennyi idő marad ott, és mennyi idő alatt zuhan le.
De ne vágjunk a dolgok elejébe.
Lássuk csak.
Már embrió korában halálra ítélik, az anyukáját Munnoval a vízbe dobják.
Egy kis tör, és Maya királynő élni akarása menti meg a biztos halálból a testvérével együtt.
A születése sem volt probléma mentes, mert már akkor „elválasszák” Deokmantól.
Gyerekkora tiszta szomorúság.
Van apja, anyukája is, de nem is.
Apja csak egy báb, az anyukája csak egy kínnal telített nő.
Mikor a legjobban kellene egy példaképet felállítson, nincs senki, akit „követhetne”.
(ilyenkor a szülök kellenének legyenek, de azok semmit sem érnek)
Nincs senki a közelében, akitől a boldogság jelképeit megtanulhatná.
Ennek tetejében egy szálka Mishil szemében, aki mindenáron azt szuggerálta belé, hogy féljen, és ő a hibás a testvérei haláláért.
Ezeknek a tudatában növekedik. Nincs jó, nincs öröm, nincs boldogság, csak a fájdalom és a bűntudat. Célok, példaképek nélkül. Rémálmokkal telítve.
És akkor történik egy kis csoda.
Szerelmes lesz. YongSu-ba.
A férfi karjaiban kapta meg azt, amit odáig az életében hiányzott.
Képes még a szent csont státuszáról is lemondani, csak hogy békében élhessen.
De ez nem sokáig.
Az apja unszolására, a férje beáll a politikai játszmákba.
És CheonMyeong rémálmai kezdődnek előröl.
Kéri, könyörög YongSu-nak, hogy az mondjon le a terveiről, de a férfi segítőképessége mást mond. Az is naivan, azt hiszi, szembe tud állni az egész Mishil klánnal.
De YonSu nagyot tévedett.
A búcsúzás szívszaggató. (5-dik rész 25 percétől kezdődik)
A hercegnő érzi, rémálmai valóra válhatnak.
És így is történik. Egy nyílvessző kerékbe töri a cseppnyi boldogságát.
Az eltört véres Jádékő mindent elárul. Férje meghalt. A hír ájulásba taglózza.(35 perc)
Tudja, érzi, Mishil keze benne van az ügyben, de nincs semmi ereje.
A feketeség leple, megint eluralja szívét.
Mishil a koporsónál megint szuggerál. Meneküljön. (40:50)
De van egy mag, ami már gyökeret vert.
A születendő gyereke.
És valami miatt megvilágosodott.
Hogy miért, nem lehet biztosan tudni. Megjelent az anyai ösztön? Az anyai szív, mely jövőt akart biztosítani a fiának? A bosszú, hogy megtörje a Mishil hatalmát? A jóság és szeretet felismerése, hogy az mindig győzedelmeskedhet? A hiedelme a próféciába? Vagy pedig a benne szunnyadó dac, ami a Deokmanban is megvolt?
Lehet, hogy minden egy rakásra.
Az elvonulásakor már tudta mit kell tennie.
Elbujdosik, hogy fiát titokban a világra hozhassa. Egy kolostorba. Hogy még véletlenül se kerüljön a megszületendő gyereke ugyanarra a sorsra, mint a testvérei.
De YonChunt megkéri keresse meg Munnot. (49 perc)
Mert Munno a válasz mindenre.
Mert bár most elrejtőzik, de nem fut el.
És már a fiának névadásánál is látszik az elhatározása. Olyan nevet adott, ami felett Mishilnek sincs uralma. Az idő hatalmát. Chunchu. (52:21)
De döntött.
Harcolni akar.
És elindul a végzet útjára.
Munnot megkeresni.
És a sors beleszólt. Melléje sodort egy fiút, aki már az első pillanatban megmenti életét.
Vízbe rántja, amikor egy nyílvessző feléje tart. (6-dik rész 23 percétől egészen a végéig)
Ezután a története peregni kezd.
Eme fiú tanítsa meg a tiszteletre, megbecsülésre, és rádöbbenti arra, hogy még rengeteget kell tanuljon. (az erdei eset.) És pénzel, nem lehet bármit megvásárolni.
A sorsuk egybeforr.
Egy ártatlan csapda miatt saját bőrén tapasztalja meg a nép gondjait. Hogy éheznek, menekülnek, és egy csepp esőért is már képesek bármire.
És a fiú megint leckét ad. Kitartásból, és eltökéltségből. (Deokman imája és ásása.)
Meg egy új tanulságot. Akkor kell tenni valamit, amikor lehet. Utólag már késő.
És magára marad. 
De a szerencse, és talán Deokman imája közbeszól. Elered az eső és megjelenik Hajong is.
A nagy kavalkádba, a fiú megint megmenti.
De a rohanás végzetes.
Deokman egy sziklaperem szélén lóg. Egyedül csak CheonMyeong mentheti meg.
De ekkora már a hercegnő sokat tanult.
Tudja mit tett érte a fiú. Nem azért mentette meg, mert hercegnő, hanem mert ez a helyes út. Ez a jó. Tudja, akkor kell segíteni, amikor még lehet.
Életre szóló leckéket kapott. (ami ezentúl, az egész életére kihat)
És a zuhogó esőben, a sziklaperemnél olyant tesz, amit még soha. (7-rész elejétől)
Hiába könyörög Deokman engedje el, ő már nem. Hiába jelenik meg újra a beléölt bűntudat, hogy minden rossz ő miatta van, elég volt. Csak magát mentse? Nem!
Ha nem próbálja meg, nem ér semmit. Ha most nem tesz valamit, akkor később már mit ér minden. És most ő tehet valamit. Bármi áron. Megmentheti Deokmnat. A kötél húsba vág. Az esőtől, a fájdalomtól remeg, de nem engedi el a fiút.
És megint kap egy leckét.
Az önfeláldozásból. Deokman elengedi a kötelet és a mélybe zuhan.
Pillanatok alatt dönt. De már nem a félős Hercegnő. Hanem az a nő, amely tudja, egy élet megmentése, ha kell a saját kárára, több mint bármi.
Deokman után ugrik. Megmenti.
És ezzel nemcsak egy társra talál, hanem egy barátra is. Amit nem a cím, nem a rang, hanem a szív köt össze. A szeretet, és az egymásra találás öröme. (A tűz körüli jelenet)
Az élet megy tovább.
Együtt keresik Munnot. De a rang, és a véletlen utoléri Bojong személyében. Aki bár Munnot keresi, de rátámad a hercegnőre.
Megint menekülnek, és megint a vízbe landolnak. De az útjaik sajnos ott válnak.
Az Ég megint vele van.
Egy olyan fiú „menti” ki a vízből, aki a Hercegnő élete végéig fontos szerepet fog betölteni. Yusin.
És ettől a falusi Hwarangtól is tanul. Rengeteget.
A tisztességben való életet. Na meg a változás lehetőségét, meg annak erényét.
Rádöbben, nem Munno kell ahhoz, hogy felvegye Mishillel a harcot. Ő maga kell önmagában megváltozzon, ő maga kell erőből akarja, ő maga kell elől legyen.
És felveszi a kesztyűt.
Képes az apjának hazudni Yusinnal kapcsolatban, képes támadni, képes harcolni.
Mert a barátai megmutatták neki, hogy lehet.
Már az első csapása rettentő. Mishilt visszakergeti a csigaházába. (Deokman segítségével. A gyűrű esete)
Felfedi titkát.  Fia is van.
És a barátait maga mellé veszi. Mert ahogyan nekik szükségük van rá, ő neki is szüksége van rájuk. Mert ők a boldogságának szigetei, a nagy viharos tengerben.
De Mishil nem alszik. És CheonMyeong pedig állandóan védekezik. Egyedül.
Rádöbben Mishilnek milyen kiterjedt hatalma van. Nehéz a csata. Időrabló.
És ennek kára van. Az anyai kötelesség. 
Tudatosan, vagy félelemből fiát Kínába küldi tanulni. Hogy ne legyen szem előtt.
De addig ő készíti a terepet. Hogy Mishil ne rabolhassa el a trónt.
És az Évek telnek.
Ő a palotában harcol a túlélésért, a barátai pedig gyakorolják a túlélést.
Találkozgatnak, és eme találkák az öröm pillanatai.
A kötelék közöttük erősödik.
De megint megtörténik a csoda. A szíve megint kitárul. Az egyik barátja felé. Yusinba szerelmes lesz.
És amikor azt hiszi, lassan minden a helyes úton halad, beleszól a háború.
Barátait a frontra vezénylik.
És megint megjelennek a rémálmok. Megint megérinti a halál szele. A szeretteinek elvesztésének gondolata feketíti be napjait.
Mishil pedig mocorog. Csapdát állít. Yusint és Deokmant a biztos halála kergeti.
CheonMyeong jól látja. De nem tud értük tenni semmit. Csak imádkozni.
De ez már nem ugyanaz a hercegnő, mint a férje elvesztésénél láttunk.
Már nem roskad magába. Hanem dolgozik és harcol. Mert tudja, tehet valamit. És tudja már, hogy mindig van remény. Ez élteti. A szerettei nem halhatnak meg. Nem szabad.
Mert az Ég küldte őket neki, és az Ég meg is tartja neki. Mert szereti őket.
És megtörténik.
Megtépázva, véresen, fáradtan, de a barátai élve hazajönnek.
Mert a becsület, a tisztesség, a bátorság, az egyenesség stb. átütött mindenen.
A viszontlátás leírhatatlan.
És még neki is kell a becsület zászlóját kitűznie, a tisztelet oltárán.
A legnagyobb örömmel, amit egész életében átélt, teszi meg.
Csak hát az élet nem habos torta.
Pillanatok alatt változik.
Barátját Deokmant ártatlanul elkapják és kínozzák.
És bár veszélybe sodorhatja magát, családját, nem érdekli.
Kész felfedni magát, megszökik, apja parancsának nem engedelmeskedik, csakhogy Deokmant mentse.
Megint egyik barátja… Nem, a szerelme húzza ki a csávából.
Yusin. A férfi elkapja az orgyilkost.
A fekete felhők elvonulnak, és végül megtudja Deokman kicsoda is valójában. A Hercegnő.
És megint a boldogság csúcsa.
De az öröm nem hosszú.
Mert Mishi bedobja legnagyobb fegyverét.
A „Mennyei erejét”.
Bár tudja, hogy ez hókusz-pókusz, tudja hogy ez ámítás, nyomoz is a barátaival utána, sőt, azt hiszi, egy kém van az ellenfél táborába, a csattanó letaglózza. A félelem megint úrrá lesz rajta. A lehetetlenség, a reménytelenség, a szomorúság.
Csak hát ott van a szerelme, barátja Yusin. Aki más. 
És aki mindig tetteivel, cselekedeteivel, gondolkodási módjával megmutatta a helyes utat.
Erőt ad, taszít rajta. 
Mindig kell próbálkozni. Mindig kell harcolni. Mindig kell akarni.
És a Hercegnő megint akar. Megint harcol. Megint próbálkozik.
Csak hát a múlt kísért. A barátja, Deokman a múltban keresgél. Ami egy lehetőség.
És mint kiderül, az ő múltjában is van valami. És ennek tetejében Deokman hazudni is kezd neki. De mindezek már nem tántoríthatják vissza.
A felismerés érzése maga a meny. Testvére van. Az igazság kimondatott. Sőt, Deokman az. De pillanatok alatt pokollá változik minden. A tudat utat tőr. Deokman veszélyben van. Nagy veszélyben.
Most Deokman ideje, hogy elrejtőzzön, elbújjon.
A gyötrődés kínos, fájdalmas.
Megint ő a hibás. Mert ő jött előbb világra. Már nem a saját életét teszi mérlegre, hanem Deokmanét. Már nem a saját hullámvasútja fontos neki, hanem a Deokmané.
És megint Yusin a mentő. A férfi rábeszéli Deokmant fogadja el sorsát. Bújjon el.
A lány belemegy.
S mindennek tetejében egy áldás jelenik meg. Összeházasodhat Yusinnal. 
Ami szíve vágya, az utóbbi életének értelme, a boldogság teteje lehetne.
Csak hát a lavina elindult. Nemcsak ő tudja a titkot, hanem a nagy ellenfél, Mishil is. És még Eulje is beleszólt ebbe a játszmába.
Ez már meneküléssé változik. A barátai, a szerettei, a testvérének, szerelmének menekülni kell.
Ennyi volt. Elszakad a cérna. Semmi sem érdekli. A testvére, szerelme mindenek felett.
Valamikor nem indult személyesen a megmentésükre, de most megteszi. Alcheon segítségével.
Hiába Mishil nem hisz a ég akaratában, hiába mond bárki bármit, ő MOST kell lépnie.
Most kell tegyen valamit, amíg lehet. (mikor tanulta ezt? Hm)
És a menekülök után indul. 
Aztán az újratalálkozás. Felemelő. (23-dik rész 41:50)
Megtalálta testvérét.
Ami ezután következik, felér egy kínzással.
Egyszer fent, egyszer lent.
Újra itt van Deokmannal, de útjaik el kell váljon.
A trónt, amit annyi éven át őrzött, védett a fiának, Mishil elrabolhatja. És a testvérét örökre el kell veszítse. Mert ha nem, Deokmanra talán a halál vár.(ő azt hitte).
És mindennek tetejében, Yusin színt vall. Deokmant szereti a férfi. ( 48:15-től)
Tőrt forgatnak CheonMyeon szívébe.
Egyszerre veszíti el szerelmét, testvérét, boldogsága szigeteit.
Le lehet írni eme érzést? Nem hiszem.
Valamikor azt írtam, CheonMyeong nem bírta volna sokáig, ha Deokmannak és Yusinnak sikerült volna elmenni. Mert a szíve meghasadt volna. Egyedül maradt. Biztos feladta volna.
De ne feltételezzünk. 
Yusin elmondja, hogy Deokmannal megy. Mert ő szereti.
És Deokman is megígéri, hogy Yusint visszaküldi.
A hercegnő fájdalma, kínja, vonaglása vérző.
De akkor is.
Testvére, szerelme boldogsága fontosabb.
Megkéri Deokmant, ne küldje vissza Yusint. Éljen mint egy egyszerű nő. Mert ő nem tudott élni úgy. A rangja, a címe, a politikai harcok miatt mindig hullámvasúton ült. 
Nem tudta sokáig élvezni a házasság szent kötelékét, nem tudta az anyaság boldogságát átérezni, nem tudta a nőiesség áldását megélni. Mert Hercegnőnek született. Egy nép Hercegnőjének.
És Deokmannak megadatik most minden. Hogy úgy éljen mint egy egyszerű nő.
A búcsú szívszorító.
Egy utolsó pillantás, egy utolsó ölelés és vége.
De a sor megint megjelenik egy nyílvessző formájában.
A vessző átsuhan levegőn, éteren át és megáll törékeny testében.
Nem neki szánták.
Ő kapta. A testvére helyett.
A csattanás velőtrázó.
És Bidam megállapítása is az. Méreg.
A hullámvasút megállni készül.
Bár Deokman elszalad ellenméreg után a vég közeledik.
Egy ember marad mellette. Yusin.
És kiönti lelkét. Annak, akinek majdnem mindent köszönhet. Annak, aki legnagyobb támasza volt. Annak, akit szívébe zárt. És viharos lelke megnyugszik. 
Ezekre a pillanatokra nincsenek szavaim. (24-dik rész 20-dik percétől kezdődik)

Talán az a legjobb, ha idemásolom a blogomról az eme jelenet leírását:
„A lány remeg. Érzi, ahogyan a méreg áthalad a testén. Érzi, ahogyan az élet kiszivárog belőle. Kérése van. Yusin fogja meg a kezét. Legalább most, érinthesse meg szerelmét, érezhesse keze melegét, legalább most még együtt lehetnek. S miután a férfi teljesíti eme óhaját, elkezd beszélni. Dadogva mesél a házasságról, szeretetéről Yusin iránt, álmairól.
 Nincs már mit veszítenie. Igen. Szereti Yusint. Régóta érez így, régóta dédelgeti ezt az érzést, régóta megérintette a férfi a szívét. De most minden megváltozott, most már túl késő. Érzi, közeleg a vég, nincs már oly messze, és megbékélni szeretne. Nehezen lélegzik, patakokban folyik le a víz róla. A méreg gyorsan hat. De a nõ csak tovább mond, hiába kérleli, könyörgi a férfi, hogy lecsendesedjen, hogy nyugodjon meg. Deokmannak van ideje, neki még nincs késő, még előtte az egész élet. A szavak egyre nehezebben jönnek elõ. A levegő fogytán. A beszéd már szaggatott. De vigyáznia kell Yusinnak Deokmanra, legyen vele, éljen a lány úgymint egy nõ. És nem érdekli mi fog most vele történni, csak a testvérének boldog élete lehessen. Esküdjön Yusin, hogy megtartja ezt az óhaját. Esküdjön. És a férfi elfogadja. Igent mond a Hercegnő kérésére. Miközben Deokman és Bidam éppen lótolvajok lesznek, miközben a gyógynövényekkel átcsörtetnek a tömegen, miközben mindent megtesznek, hogy minél hamarabb visszaérhessenek, a Hercegnő előveszi saját fésűjét, és megkéri Yusint, adja át Deokmannak. Legalább ennyi emlék maradjon tőle. Az ajkak már lassabban nyílnak, alig érthető a dadogás, a remegés csillapodik. Mennyit szeretne még mondani, mi mindent, de oly nehéz, oly erős a méreg, oly gyenge a teste. Hiába gondol még egy pár sort a fiáról, Chuchuról, az utolsó szavai Deokmanról vannak, hozzá szólnak, neki intéződnek. De a szemei előtt megjelenik a függöny, a köd mind sűrűbb, és sűrűbb. Kitárt karokkal a Hold a lelkét várja, hogy az angyalok kórusába vihesse. A tűzbe bámulva, emlékezik a múltra, az életére, az elmúlt időkre. Egy utolsó sóhaj. Egy utolsó pillantás a szeretett férfira. És egy utolsó dobbanással, CheonMyeong szíve megáll a vers ritmusában. A Hercegnõ életének köre bezárult. Már semmi sem hallatszik, csak a tűz pattogása, és Yusin könnycseppjeinek koppanása a földön. Vége. Az Égnek új tagja lett. Mostantól a Hercegnő fentről figyel minket. Mostantól onnan vigyázz reánk, fiára, Deokmanra.”



Ez volt CheonMyeong élete.
Egy zavaros folyó, melyben próbált fennmaradni, és a partjára kikötni. Néha kapott egy boldog szigetet, de a folyó szélét nem érhette el soha.
És amikor Alcheon a testét vitte a csónakban, akkor is ez maradt neki. A zavaros folyó. ( 39:10) Melynek csak már a partjáról tudtak búcsút mondani az a két személy, akit őszintén szeretett, és akik mindent megtettek őérte, de ő is mindent őértük. (mert szegények még a temetésére sem tudtak elmenni). 


Yusin És Deokman.

