Minden elsötétül. Bidamnál maradtam volna, de letelt az idő. Vajon most hol ébredek meg? Félek. Kevesen maradtak. Deokman, Yusin.
Az egyik, mely nem akarja a szerelmet elveszíteni, másik, mely mindent a szerelem fölé tesz.
Kinyitom a szemem……..
Hol vagyok? Vajon kihez kerültem?
Körbenézek. Egy barlangban ébredtem. Egy tűz mellett. Fel szeretnék állni, de………jaj, elzsibbadtak a lábaim. Nem tudok. Brrrrrrrr. Fázom.
A tűz felé tartom kezeim, és…….. jaj! Látom a kezeimet. Hwarang ruhába vagyok öltözve! Érzem a meleget! Mi történt? Valami nincs rendben!
Kitépem egy hajszálam. Fáj! Nyögök egyet. Hallom! Hirtelen, mint villám, érzések hasítanak át rajtam! Szerelem, fájdalom, aggodalom. De nem az enyémek! Yusiné!
Segítség! Emlékezz! A te múltadból! De csak katonákat látok, Mishilt, Királyt, Deokmant. Néha megjelenik valami, de lassan ködbe vesz.
Nem gondolatokat hallok, hanem én gondolkodok. Mi van itt? Lehetséges hogy?
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Nem ezt akartam! YUSINNÁ VÁLTOZTAM! NEM NÁLA VAGYOK, HANEM Ő VAGYOK!
Lehetetlen! Csak vicc lehet! Ilyen lehetséges? Neeeeeeeeeeeeeeeeem!
Ébredj! A tűzzel játszol! Mások gondolatait igen ki akartad hallgatni! Most megégetted magad! Neeeeeeeem akaroooooooooooooom! Nem és neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem!
Megint lehunyom a szemem. Lazíts! 1,2,3,4,5………
Jól vagyok. Rendben! Egyet pislantok.
Jaj. Csak ott vagyok, a barlangban.
Mit tettem? Gondolkozz! Kell lennie egy kiútnak! De az érzelmek mind erősebbek! Már nem tudok parancsolni nekik. Még tudom ki vagyok , de már másként érzem magam. Remegni kezdek. Ez lenne az igazság? Én=Yusin? Tisztán kell lássak. Meg kell bizonyosodjak!
O- Ha én Yusin vagyok, Deokmannak valahol itt kell lennie!
Y- Hol van Deokman? Beteg volt, és most hova tűnt?
O- Biccentek. Lehetetlen! Úgy kezdtem el gondolkodni, mint Yusin! Neeeeem! Fel akarok ébredni!
Y- Hol van a lány?
O- Neem! Engedj el! Én nem te vagyok!
Y- Hercegnő! CheonMyeong meghalt! Érzem, a szívem szakad meg!
O- Ébresztő! Kezembe harapok!
Y- Jaj. Mit tettél? Yusin megbolondultál?
O- Nem! Nem akarok Yusin lenni!
Y- Hallgass! Ne siránkozz! Deokman! Deokmannak szüksége van rád! Szerelmem! Víz! Víz kell neki! Láz!  Messze! CheonMyeong! Silla! Nem! Vele! A hercegnő utolsó óhaja! Mishil! Deokmannak élnie kell! Nem engedem! Itt vagyok! Deokman! Yusin ébresztő!
O- Nem! Már nem tudok Yusinnal harcolni! Még egy utolsó próba! Nem megy. Ennyi volt! Hallgatózni akartam, most érezni fogok. Megadom magam. Nincs mit tennem. Yusin lettem.
Y- Körbenézek.
Mi történt? Brrrrrrrr. Milyen rossz álmom volt. Mintha harcoltam volna valakivel. Csak egy rémálom volt. De most a szemem világára kell vigyáznom. Egy kis friss vizet kell hoznom, hiszen beteg szegény. De hol van Deokman? Deokmaaaaaaaan! Ha valami történt vele, megölöm magam! Elaludtál Yusin! Egy kötnivaló bolond vagy! Hová tűnt? Vajon kint van? Deokman! Deokmaaan!
Ah itt vagy! Mily megnyugvás. Aggódtam érted. Sápadt vagy.
Lássam, lázad van-e még?
Nincs.
Milyen jó. Felébredtél. Jól érzed magad? Kérlek válaszolj.
Három nap, és három éjjel voltál öntudatlan. Nekem minden nap olyan volt, mint száz év.
Mondjál valamit. Miért nézel így?
Mire gondolsz? A Hercegnőre? Az utolsó leheletéig aggódott érted. Szomorú volt, hogy nem voltál mellette. Ezt adta ide, hogy adjam át neked. A fésűje. Vedd el kérlek. Tessék. Én teszem a kezedbe. Ez a nőiesség szimbóluma.  Azt akarta úgy éljél. Mint egy nő. Mint egy egyszerű nő. Azt mondta, soha nem tudtad úgy élni az életed, ahogyan te akartad volna. Felejtsd el Shillát, Mishilt, menj minél távolabb, és éld boldogan az életed, mint egyszerű ember. Ezt mondta. Kérlek, légy tekintettel a Hercegnő utolsó kívánságára. Meg kellett ígérnem neki, és ezt ismételte állandóan.
Mit mondasz? 
De most miért mosolyogsz?
Deokman! Mit mondtál? 
Nem tartod be óhaját?! Micsoda? Mond még egyszer, mert nem hallottam jól! Deokman! Nem úgy akarsz tenni, mint ahogy a nővéred kérte? Deokman! Mit csinálsz? Miért töröd el a fésűt? Deokmaaaaaaaaaaaaan! Miért teszed ezt? A hercegnő egyetlen egy szavát sem tartod be? Ellenkezőleg, megtagadod? Nem értem. Mi az hogy megtagadod? 
Válaszolj, kérlek, válaszolj. Ilyent nem tehetsz?
De a Hercegnő aggódott érted. És ezért halt meg? Nem akarom tovább hallgatni. Túl kemény, amit mondasz. Kérlek. Így is nehéz. Azt hiszed, nekem nem fáj a Hercegnő halála? De nem a te hibád volt. Érted? Nem az volt. Érzem, nekem is megszakad a szívem, nem tudom már visszatartani könnyeim, de nem a te hibád volt. Deokman! Ne tedd ezt velem! Igen. Az én hibám sem volt de…..Ha nem dobtam volna el a szerelmét, most nem lennénk itt, és lehet, még most is élne. Igen! Van egy kis lelkiismeret-furdalásom. Tudom, hogy látszik a szememben, de kérlek, ne döfd mélyebbre a fájdalom kését…...
……Mily sorsa volt.. Többé már nem mosolyog rám….rád… ránk…..Azt hiszed, olyan vagyok mint te? Téged hibáztatlak?….Neeeeeeeeeeeem!………De a kérdés megmarad?…….Mi lennénk a vétkesek?…….Azt hiszed nem tudok már a szemedbe nézni?…..Azt hiszed, nem tudunk már egymásra nézni?…..Lehet, igazad van, lehet hogy igen…. De, ne légy oly kegyetlen velem….veled….velünk….Kérlek Deokman…. ne fojtasd……könyörögve kérlek……Jaj….CheonMyeong….Miért pont te?…..Miéééééért? ….. Nem tudom tovább……nem bírom…….kérlek…. Hercegnő…..bocsáss meg….bocsáss meg…..bocsááááss……me..me…m…………..
O-Sírjál Yusin, sírjál. Itt senki sem hallhat meg. Senki sem fog megnyugtatni, senki sem fog lecsendesíteni. Deokman sem. Neki is fáj CheonMyeong halála….Sírjál Yusin….csak nekem és a vízesésnek hullnak a könnyei mint neked….Csak én és a sziklák vagyunk részesei a bánatodnak…..Sírj Yusin…… Én, és az ősz tudjuk mi megy végbe a lelkedben…… csak én és a kavicsok mérjük fel a szemedből kipottyanó cseppek súlyát……csak én és a patak hallja lelked szomorú dallamát…….
Sírj Yusin. Sírj.    Én veled könnyezem……..
Deokman nem érdemel meg……Deokman nem……
Y- Deokmaaaaaaaaaaaaaaaaaaan, Deokmannak szüksége van rám.
Hiába a lelkiismeret-furdalás, Deokmannak igaza van.
Minden úgy van, ahogyan mondta. Meg kell mondanom neki…Deokman…..megint hová tűntél?
Itt vagy?!
Mindenbe igazad van. 
De a biztonságod érdekében el kell menned Shillából. Kérlek. Szépen kérlek, hagyd el Shillát! Mert ha nem, akkor…..
Nem akarsz? De ha itt maradsz, meghalsz. Nem érted?
Tessééééék? Találsz egy módot hogy maradhass? Deokmaaaaaaaaaaaaaaaan neeeeeeeeeeeeeeee!
Neeeeeee tedd!
És hogyan képzelted?
Elveszed Shillát? Magadnak? Neeeeeeeeeeee!
Csak ezt neeeeeeeee! Tönkre akarod tenni Mishilt?
Neeeeeeeeeeeee!
Lehetetleeeeeeeeeeeeeen!
Tudom, hiába mondok bármit, igen jól ismerlek már, döntésed nem változtatod meg, de mi lesz velem? Az érzéseimmel? A szívemmel? Nem érted? A biztos halálba rohansz! Hogy harcolj Mishillel! Neeeeeeeeeeeeee! Deookman!!!!!!!!!!! Tudom hogy csökönyös vagy, de akkor is. Kérlek. Nézz rám! Hát nem látod? Nem veszed észre, hogy nem akarlak elveszíteni?
Deokman. Deokmaaan……………………………..
Ismerem ezt a nézést. Sajnos nagyon jól ismerem.
Eldöntötted. Ó jaj. Nem elég mit érzek irántad, már távolodsz is tőlem.
Yusin, tégy valamit. Változtass valamit. Mondj valamit.
De fáradt vagyok.
Nagyon fáradt.
Talán időt kell adjak neki.
Talán meggondolja magát.
Nem gondolhatta komolyan.
Nem akarok elaludni!
Talán van még egy esélyem!
Vajon van?
Vajon megfordíthatom a kereket?
Koncentrálj!
Vajon szeret egy picit?
Nem szeretnék elaludni.
De olyan álmos vagyok.
Vajon még…van..lehető…sé…ge…m?
O-Na most van itt az ideje, hogy kilépjek Yusin fejéből. Elég volt amit láttam. De nagyon vigyázzak, nehogy kimondjam a lány nevét, mert akkor Yusin egyből felébred. Ő beléje kapaszkodik. Ő érette él. Mily fájdalmas. Szaggató. Mi érez eme ember. Mily szerelem. Mily kínok. És ez a lány.
Tényleg komolyan gondolja. De mért engedi, hogy Yusin szenvedjen? Miért ilyen nyakas? Miért nem megy el Yusinnal és annyi? Hát ez a lány, azért nem semmi. Deokman te aztán……..
Y-Deokmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!
Megint elszunyódtam. Megint legyűrt az alvás. Deokman! Megint hol vagy? 
Deokmaaaaaaaan.
Ki a barlangból, gyorsan! Kint kell lennie!
Itt sincs? Hol lehet? Hóóóóóóóóóóól?
Hogy mondta? Shilla az övé lesz? Tényleg ezt akarja? Tényleg ezt gondolja?
Nem!
Nem és nem!
Meg kell keresnem! Meg kell találnom! Gyorsan! Nehogy valami hülyeséget tegyen.
De merre lehet? Mit akar tenni? Hogyan? És kivel? Mert engem ott hagyott! Egyedül!
Nem kellek neki! Deokmaaaan! Nem így akartam! Kérlek, merre vagy? Beszélnünk kell! 
Hova mehetett? Biztos vagyok benne, hogy nem ment el Shillából.
Ha azt akarja tenni , amit mondott, valahol a közelben kell legyen.
Igen. Seorabol.
Igen. Ott kell lennie!
Alcheon! Ő is ott van! Talán ő tud valamit! Ha egyáltalán él még. De talán él, talán összefutott Deokmannal!
Oda kell menjek! Muszáj! Érzem ott lesz! Ott találom meg Deokmant. Gyerünk Yusin.
Milyen gyorsan sötétedik. Sietnem kell!
……………….
Hé te! Nem láttad Alchon Rangot?
Alcheon! Barátom! Be jó hogy látlak!
Találkoztál Deokmannal? Biztos vagyok, valamire készül. Találkoznom kell vele? Nem tudod merre van? Válaszolj kérlek.
Tudod? Odavezetsz? Jól van. Menjünk. Gyorsan…….
Mi ez itt? Egy fogadó? Lesz most egy pár szavam!
Deo….
Hm. Bidam is itt van. Előtte semmit.
Na. Hiába nézel másfele, Most Deokman velem jössz!……………….
Itt jó lesz. Senki sem hallhat meg.
Mondjad, mire készülsz?
Akármi lesz a vége, élet vagy halál, én melletted vagyok!
Mond már kélek. Meg akarod ölni Mishilt? Vagy vissza akarod kapni a Hercegnői rangodat? Vagy bosszút akarsz állni Shillán mert magára hagyott?
Nézz rám! Akármi is az, most veszélyes a Soarebolban maradnod. Most innen mennünk kell!………….
Tessék? Nem akarod? Nem tudod, hogy engem is bevegyél-e a terveidbe?
Hát nem érted? Megmondtam! Akármi is lesz, én melletted vagyok!
Ezt megígérem!……
Micsodaaaa?
Mit mondasz?
Ha együtt maradunk, soha nem érinthetnélek meg?
Ó ne! Csak ezt ne! Nem simogathatnálak többé soha? Neee!
Nem szólíthatnálak a neveden? Neeeeeeeeeee! Soha nem ölelhetnélek? Nem! Neeeem és neeeeeeeeem!  Ezt nem akarom!
Miért kínozol? Nem fogok sírni!
Miért dobsz el magadtól? Nem fogsz többé szomorúnak látni!
Miért kergetsz el? Szorítsd össze fogaidat Yusin!
Miért nem akarsz már engem? Nyeld a könnyeidet Yusin!
Miért akarsz Hercegnő lenni? Miért akarod oly nagyon? Erős legyél Yusin!
Miért nem jössz velem? Én nem jelentek semmit sem neked? Most ne add fel Yusin!
Miért hagysz magamra? ….Deokman! Deokmaaaaan! Neeee meeeenj eeeel!
Ja a szívem…...jaj az álmaim….. jaj…..Csak a sötétség…. ő maradt velem…..már csak a fáklyák lángjai tudják mily tűz ég most bennem…… már csak a szellő ismeri gondolataimat…….. Itt állok…egyedül…a sötétben….mint Hwarang…. és…..mit érek?….. Hogyan akarom megtartani….a Hwarang nézeteimet….ha még ..a szerelmemet….sem tudom …..megtartani?… A sors…hogy veled éljek…..elszállt….
Elszállt? 
Elszállt?
De hiszen Hwarang vagyok! 
És küzdenem kell!
Harcolnom kell! 
Harcol Yusin! Harcolj a szerelmedért! Harcolj az álmaidért! Harcolj Deokmanért!
Még kell lennie egy lehetőségnek! Kell lennie egy útnak! 
Mert mindig van kiút!
Hwarang vagy Yusin!
Harcolj!
Meg kell tudnod Deokman tervét! És így tehetek valamit! Ha tudom, mire is gondol, még visszafordíthatom!
Érzem, van valami közöttünk! És ha mellette vagyok, változtatni tudok! Igen! Visszamegyek hozzá, és meglátom, mit tehetek!
Igen! Így kell tennem! Nincs most idő az alvásra! Neeeeeem akarok!
Dolgom van! Találkoznom kell megint vele!
Né Alcheon. 
Hol van most Deokman? 
A barlangban?
Akkor gyerünk! De nehogy valaki észrevegyen.
Hoppá, Santak és emberei figyelnek. Alcheon ismered a cselt. Én balra, te meg jobbra. Háromra. Egy, kettő, háro,………
Na. Lemaradtak. Irány a barlang.
Né te né.
Bidam itt van. De Deokman sehol. Hol tekereg megint?  Baja eshet.
Nincs más mit tenni, várni kell.
Időm rengeteg, rá várok………
Vigyázat, jön valaki.
Igen. Ezer közül is felismerném eme léptek gazdáját. Mint szívem dobbanásait.
Deokman . Milyen jól áll neki így felkötve a haja. És a szemei. Mint kristályok.
Meglepődött hogy itt lát? Semmi baj. Lássuk egyszer, hogy mi a terv.
Így tudni fogom, mit kell tennem.
Tessék? Templomba menni? Hát miért?
Valakit elhozni? Kit?
Wolcheon Mestert? Minek? És azután?
Mishil erejét akarod? És utána? Mit akarsz? Tudni akarom?
Végzel Mishillel? És hogyan? És mi a végső célod?
Mond! Kérdeztem valamit! Mond a végső célod! Mond!
Nézz a szemembe és moooooond!
Tessééééééééééééééék? Hogyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan?
A tróóóóóóóóóón? Shilla uralkodója akarsz lenniiiiiiiiii?!
De hát…de hát…azért mondtad akkor…..
…………
Megértettem. Mindent értek már.
Nem érdekel, tovább mit mondasz.
Mindent kiejtett szóval, minden mondattal, amely ajkaidról távozik, csak távolodsz tőlem. Szakadék keletkezett kettőnk között, és ez minden percben csak szélesedik, és egyre szélesedik. Már hiába nyújtom kezem, nem érlek el, hiába akarlak magamhoz húzni, már nem kellek.
Jobb lett volna, ha veszed a kardod, és levágsz. Az sem lett volna oly fájdalmas, mint ez a kín mely átjárja testem. 
Mint sebzett állat állok itt. 
Nem hallom már mit mondasz, nem értem mit beszélsz. Csak rád nézek, és már csak egy körvonalat látok, amely lassan elenyészik.
De ott marad az árnyékod!!!!!
És azt elkaphatom!!!!!!!
Ennyi maradt!!!!!!!!!!!
És meg akarom tudni miért nem kellek neked? Miért kell elmenjek? Miért dobsz el magadtól? 
Miért?!
Mert ez a lázadók útja? Mert eldöntötted, nem tartod be nővéred kívánságát? És nem akarsz ezen az úton velem menni?
De miért Deokman? Ha rám nézel CheonMyeong jut eszedbe? Lekiismeret-furdalás?
Nem?
Hát akkor miért?
Az emlékekért? A szívedért? Mikor velem vagy, arról a boldog életről álmodozol?
De hát nem ezt akarod?
Hát akkor miért?
Talán…. Érzel ……valamit…....?
Mond.
Mond kérlek.
Minden kiejtett betű, minden hang…..
És?……
Igen?…………
Ó…..
Egek.
Szeret engem. 
Kedves vagyok neki.
Ezért.
Kérlek, ne fojtasd!
Maradjon meg ez a vallomás. 
Kész vagyok örömkönnyeket hullatni. 
Adjátok Égiek, hogy megálljon az idő!
Adjátok Égiek, hogy egy pár percig még érezzem a szerelme édes ízét!
Adjátok Égiek, hogy szárnyaim legyenek, és a végtelenbe repüljek vele!
Adjátok Égiek!!!
Adjátok!!!!!
Szeret engem! Igen!
Szeret. Szívem kiugrik helyéből.
Szeret engem. Szeret engem. Mily érzés.
Adjátok Égiek…
……ne fojtassa, ….hallgasson el, …ölelhessem meg.
Ó Égiek………. !!!!!!!!!!
Csak ezt ne!!!!!!!!!
Deokman ne…..ne..ne..ne.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Elrepült eme pillanat. 
Szeret de nem akar. Nincs helyem eme harcban. 
Csak mint emlék akar megtartani a szívében.
Ha maradnék, engem, mint egyszerű parasztot kellene felhasználjon.
És ettől fél, nem bírná ezt elviselni.
De Deokman!!!!!!!
Ez engem nem érdekel, csak melletted lehessek. 
Szeretsz, és ez bőven elég. Deokman kérlek, ne kergess el. Ne forgasd mélyebbre a tőrt. Használj ki, tégy amit akarsz velem, de engedd hogy melletted lehessek. Kérlek Deokman….Kérlek…. Gyere vissza….. Kérleeek…..
……………….
Itt hagyott Vége.
Magamban maradtam.
Nem akar engem.
Mit tehetek?
Döntött, és ezt nem változtatja meg.
Nincs erőm tovább fojtatni.
Nem tudom. Ne tudok.
Hová menjek? Mit tegyek?
Deokman hercegnő akar lenni. Uralkodó.
De nélkülem.
Hercegnő. Deokman Hercegnő.
Hogy utálom ezt a szót.
Hercegnő.
Elvetted tőlem az egyetlen értelmét az életemnek.
Hercegnő.
Deokman Hercegnő……

Apa…
Tessék? Nincs nekem semmi bajom. Deokman Hercegnő….
Jól van, értem én. CheonMyeong meghalt, és nincs más hercegnő.
De Deokman vissza akarja kérni jussát. A rangját. A címét.
Apa. Nem értem mit mondasz. Hogy ez lehetetlen lenne? Ha Hercegnőnek akarja elfogadtatni magát, akkor ki kell derülnie, hogy ő az iker? És ez a királyi család végét jelentené? A lehetetlen nem lehet megváltoztatni? Ahogyan a folyó nem folyhat felfelé, ahogyan a fa nem törheti el a sziklát, ahogyan a nap nem nyugaton kel?
Így igazad van apám. Igazad van. A valóság nem megmásítható. És Deokman a biztos halálba rohan. És engem sem akar, nem tudom megvédeni.
Tessék?
Apa?
A családunk is veszélyben van?
Ez mi? Mi ez a papír?
Micsodaaaaaaaaaaa?
A Bokyahwwei jele? A teknős?
Még csak ez hiányzott!
A célpontjaik lettünk!
De miért?
A Gayai nép elűzetése miatt?
És én ilyen nehéz pillanatokban személyes érzelmeim vezérelnek és semmit sem teszek a családomért?
De APA!!!!!! Ember vagyok én is! Én is élek! Érzelmeim is vannak! Miért teszel választás elé?
Ne!!! Hiába üvöltesz apa! Túl sok minden összejött! Deokman! Gaya! Család! Bokyahwei! CheonMyeong!
Elég!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hol van a sziklatömböm?!
Ez kell most!!!!!!!
Itt vagy!
Összetörlek! Szétzúzlak!
1,2,3, Szét kell törjél!
4,5,6, Apám azt mondta lehetetlen!
7,8,9 De ha meg sem próbálom?!
10,11,12, Deokman! Gaya!
13,14,15,Lehetetlen nem létezik! 16,17.
Jaj!!
Megint a szikla győzött! A fakard eltörött!
Érdemes folytatnom?
Van valami értelme?
Deokman is, a családom is veszélyben.
Mit tehetek én?
Csak egy egyszerű Hwarang akartam lenni. Szolgálni valakit, szeretni valakit.
És?
Mivel maradtam?
Deokman elkergetett, apám is haragszik rám.
És miért? A hatalomért!
A hatalomért! Nesze te kő!
Nesze még egy!
Hatalom. Mit tehet egy egyszerű szó!
Kettő!
Hatalom! Elvetted az egyetlen személyt is, akit szeretek!
Három!
Hatalom! Megmérgezted az életem!
Négy!
Hatalom! Az érzéseket is kiölőd az emberekből!
Öt!
Hatalom!
Hat!
Hatalom!
………..
Ötvenkettő!
Hatalom!
Jaj megint eltörött a kard!
Vége! Nincs mit tenni.
Feladom.
A fa nem törheti el a követ. A lehetetlen nem változhat meg.
Ennyi volt…………….
…….
…..
De mi volt ez?
Mi ez a hang?
Micsodaaaaaaaa?
A szikla elhasadt? A fa elhasította a sziklát?
Lehetséges? De hogyan? Mert erősebben ütem? 
De már annyiszor próbáltam!
Igen! Ez az! Próbáltam!
Igazam volt!
Ha nem próbálod, nem is tudhatod!
Próbálkozni kell!
Gondolkodj Yusin! Tedd félre az érzéseid és gondolkodj!
Ha én megváltozhatok, a lehetetlen is megváltozhat!
Ha a lehetetlen változik, akkor Deokman is lehet Hercegnő.
Csak próbálkozni kell!
De mivel?
Törd a fejed Yusin!
Törd, mind ahogyan a sziklát törted! Erővel! Erővel!
Ez az! Erő! És az erő, az hatalom!
Deokman, Gaya, erő!…
Ez az!!!!!!!!
Deokman, Gaya, erő!
Ezt akartátok? Ezt kapjátok!
Deokman a trón akarod? A hatalmat akarod? Megkapod!
Nem akarod hogy melletted legyek? Akkor nem leszek! VELED megyek! 
Gaya hatalmat akarsz? Megkapod!
Deokman személyében! Ő lesz a hatalom! A ti hatalmatok is!
Mindent vagy semmit!
Érzések? Érnek valamit? Vége nekik! Elássuk azokat, elfelejtjük Deokmant, és Deokman Hercegnőt segítsük! Bármi jön, bármi lesz, én vele leszek!
Elkergetet mellőle? Lehet. De vele leszek! Mindenhol! És onnan már nem tud elkergetni!
Nem simogathatlak? Lehet! Nem mondhatom ki nevedet? Lehet! Nem ölelhetlek többé? Lehet!
De VELED leszek! Láthatlak, bátoríthatlak, óvni tudlak, segíthetek!
Mert VELED vagyok. Egy test, egy szív!
És ez elég nekem!
És ez lesz a te erőd!
Hogy ketten leszünk! Mindig!
És velem, egy hadsereg!
Mert az kell! Hadsereg! És ott van Gaya! A népem! Az lesz az erőd, a hatalmad!
Ők földet, és hatalmat akarnak!
Hát megkapják. Van a családunknak földje! Odaadom! Cserébe segítsenek Deokmannak!
Mit kapnak? Egy Hercegnőt, egy Uralkodót, egy hatalmat!
Mit kap Deokman? Egy erőt a háta mögött! És a hatalmat!
Mit kap a család? Deokmant! Gayat! Hatalmat!
És én? Mit számít a hatalom? Deokmannal leszek! Vele!
Mit kell feláldoznom? Egy kis földet és az érzéseimet?
De hát azoknak így is úgy is vége!
Hát akkor? Legyen úgy ahogyan én akarom!
És ha sikerül vele lehetek!
Ő már csak mint emlék akar a szívében megtartani. Hát én is ezt teszem! Mint egy édes emléket. DE VELE!
És ha nem sikerül? Már úgy is elvesztettem a szerelem csatáját. Még mit veszíthetek? Az életem?
Az mit ér nélküle? De ha így vele lehetek akkor meg kell próbálnom!
Meg kell! Mert ez a kulcs. Próbálni kell! És akkor lehetséges!
Apa! Beszélnem kell apával! Rögtön!
Remélem otthon van még!
Gyorsan!
Apa!
Apa! Itthon vagy?!
Beszélnünk kell! Mert igazad volt.
A családunk veszélyben. Igen! De miért? Mi volt a hatalmunk alapja? Miért akart a Király is Mishil is magának? Mert egy nép állt a hátunk mögött! Gaya népe! Gayában rejtőzött az erőnk!
És Mishilnek sikerült ezt megrengetni. Mert elvesztettük Gaya bizalmát. Hát vissza kell nyernünk. A nép bizalmát. Az Ellenállás bizalmát. És ezért mindent fel kell tennünk. Mindenünket. Az egész vagyonukat. Mert úgy sem ér semmit ha nincs Gaya a hátunk mögött, akkor hát adjuk oda. A földjeinket. Cserébe csak a hűségüket kérjük. Ez az egyetlen lehetőség hogy a veszély elmúljon.
Egyezz bele apám! Kérlek! Úgy sincs már veszteni valónk.
Ha nem sikerül, akkor úgy is vége, de ha igen, akkor mindenki nyer.
Kérlek apám. Bízz bennem! Kérlek!
Felemelkedik. Mit fog mondani? A szekrénykéhez megy? A papírokat hozza?
Óh köszönöm apám. Köszönöm.
Most már csak az Ellenállást kell megtalálnom.
De mi volt ez? Egy nyílvessző? Nana, ott van valaki! Na várjunk csak! 
Add égiek hogy az Ellenállás legyen.
Pont jókor.
Állj meg! Megállni! Ki vagy? Harcot akarsz?  Na. Semmi ez nekem. Egy mozdulat, így ni, és máris a markomban vagy.
Bokyahwei tagja vagy?
Nana, többen vagytok? Azt hiszitek túsz kell nekem? Kacagnom kell.
Én nem fogok túszt!
Ez már nem az a Yusin! A szívem kővé változott!
Deokmanért most mindent!
Ha ez kell, akkor hát legyen! Nincs más út.
Na, akkor egy kicsit játszadozzunk.  Gyertek Yusinhoz egy kis harci leckére.
Gyerünk!
Na.
Nesze neked. Te is kapsz egyet. Puff neked is. Ezt egy picit Deokmanért. Ezt meg a nyílvesszőért! Állj hékás, neked is jut a kardom lapjából. Tessék! Te meg hátulról jössz? Tessék neked is egy, csak nehogy elfelejts. Na meg neked is. Ingyen van. Még hányat kértek?
Ohó! Valami baj van? Na itt egy kis kard az orrod alá.
Micsoda? Hogy öljelek meg? Elment az eszed?
Hé ti ott! Alig érintettelek meg a kardom lapjával. Ne tegyétek magatokat! Felállni!
Mit akarok tőletek?
Egyszerű!
Kössetek meg, takarjátok el szemeimet és vigyetek a vezetőtökhöz!
Megkukultatok? Süket a hely?
Én vagyok!!!!!!! Kim Yusin.!!!!!!!!!!!Akit meg akartok ölni!!!!!!!!!
Mire vártok?
Tegyétek azt, amit mondtam!
Na végre!
…
Vajon merre megyünk? Eh, nem érdekel. Csak a főnökükhöz vezessenek.
Most vagy soha. Deokman, ezt érted teszem, kérlek segíts. Add ÉG, hogy sikerüljön. Ő érte, érettem, mindannyinkért. Adjátok Ó Égiek!
Na. Mit ráncigáltok? Megyek magamtól is. Tényleg nem értik ezek, hogy mi történik?
Lassabban! Letérdelek én, nem kell akkora felhajtás.
Na végre. Leveszik azt az átkozott kötést a szememről. Fény.
De ki ez a szakálas pali?
Micsodaaaaaaa? Hogy Kim Yusin vagyok-e? A születési papírjaimat ne hozzam?
Az vagyok KIM YUSIN.
Meg akarsz ijeszteni a fekete listával? Na meg halállal fenyegetsz? Ez lenne a főmufti?
Nem hiszem. 
Vele akarok beszélni. A nagyfőnökkel!
Ön az?
Akkor mi a neve, és mely családból való?
Nem kapok választ?
Akkor hiába jöttem!
Mit kacagsz? Hiába jössz a bla-bla-bla-val. Nem érdekel. Ha ilyen a főnők, akkor mire számíthatnék? Nem ért semmit.
Hát nem érthető, ha egy nemzetet levernek, valamilyen szinten ki is zsákmányolják?
Mit hadonászol a kardal? Már nem félek a haláltól.
Ne üvölts! Még süket nem vagyok.
A Gayai hat király nem tudott együtt harcolni! Mikor a Gayai szövetség felbomlott, mit tettek továbbra azok a királyok? Gaya tovább harcolt Gayaval. Senki sem tudta összehozni a két régiót. Sok ember emiatt esett el. És Shilla csupán ezt kihasználta.
És mi lennénk az árulok? És a bosszú nevében minden megmaradt Gayai haljon meg? Mivel maradna, ha engem, családom kinyírnád? Vajon mit tennének a Shillai nemesek? A király? Minden Gayait kivégeznének!
Mit tenne ön, ha az ők helyükben lennél? Váaszoljon!!!!!
Micsoda alkalom lenne ez Shilla vezetőinek.
És még meri Gaya vezetőének nevezni magát, és közben az embereit a biztos halálba küldi! Joga van ehhez?!!!!!!!!! Válaszoljon!!!!!!!!
Mit mondasz? Így is, úgy is elvesztetek? Nincs lehetőség? Nincs megoldás?
Hm. Hol halottam ugyanezt? Igen. Deokman. Erre a kérdésre te adtad meg a választ. Hogy volt? Emlékezz Yusin.
Hogy mondta ott az esőben? Az erdőben? A harctéren? „Ez a vezetők szerepe. Hogy utakat találjon, ez a kötelességük.”
Keressen megoldásokat uram, ez a vezető szerepe. És akkor Gaya népe hűséges lesz a Bokyahweinak!!!!!!!!!!!!!!!
És ha erre nem képes, távozzon az Ellenállás vezetői állásából!!!!!!!!!!!
Hiába ordít, a halállal én már rég kiegyeztem.
Deokman, életem, én mindent megtettem.
Most már csak rajtuk múlik. Vége. 
Azt hiszem ennyi volt. Felemelte a kardját. Viszlát élet.
…
Na mi van? Álljon meg?
Hát ez meg ki? Még mosolyog is? És hallgatnak rá?
Na. Ő is jön a bla-bla-bla-val?
Kicsoda maga uram?
Azt hiszi nincsenek kártyáim? Egyszer tudjam az ellenfelem nevét.
Na és ha megtudom, akkor az biztos halált jelent? Nem ezért jöttem ide!
Na igen.
Az utolsó herceg Dae Gayaból. Wolya Herceg. És az igazi vezetője a Bokyahweinak.
Így már más. Egy igazi herceg. Akkor a játék komolyra fordul.
Íme a lapjaim. A földeink papírjai. Nem nagy, de legalább Gaya népe békében élhet rajta. Adja az embereinek.
Tesséééééééééééék? Hogy ezzel szeretném megvenni a családom, és az én életemet? Neeeeeeeeeeeeeeeem!
Én mást akarok.
A hűségüket!
Amit nem tudtak megtenni a szüleink, tegyük meg mi. Itt és most.
A két család kössön szövetséget.
Nektek szükségetek van földre, nekem pedig rátok. Én úgy jöttem ide, hogy kockáztattam mindenemet. Ha minden lapajaimat akarja látni, önnek is kockáztatnia kell. Ilyen ez a játék.
Amikor eljön az ideje, megmutatom azt is. Hogy mi a szándékom.
Megkössük a szövetséget, vagy nem. Most, ez itt a kérdés.
Egyszerű.
Eloldoznak. Bíztató jel.
Jaj, mennyit kell várjak? Adjátok Égiek, hogy Wolya úgy gondolkodjon mint egy igazi Herceg.
Kérlek. Deokman. Te éretted. Muszáj sikerüljön. Muszáj Wolyának beleegyeznie.
Jól kell végződnie.
Tessék? Wolyához vagyok hívatva? Most vagy soha. Ó Nagy Ég, csak egy pillanatra néz le arra a nőre, és segíts.
Íme itt vagyok. A választ várom.
….
Igen? Igeeeeeeeeeeeeeeeeeeee? Benne vagy????????  Kössük meg a szövetséget?
Köszönöm Égiek. Végre. Sikerült. Érzem mindjárt kiugrok a bőrömből.
Deokman itt az erő, amire szükséged van. Az Ellenállás a hátad mögött áll. Egy hadsereg.
És a segítségükkel már felveheted, felvehetjük a harcot.
Csak már meg kell találjalak. Meg kell találnom Deokmant.
Deokmant a Hercegnőt.
…
De mi ez a zaj odakint? 
Egy csoport ember körbevettek. Kicsodák? Jól látok? Hiszen ez Deokman Alcheon és Bidam!!!!
Mindenki megálljoooooooooooooon!!!!!!!!
Barátaim, miért nézték úgy rám, mintha szellemet látnátok. Igen. Én vagyok.
Tessék Wolya? Hogy ismerem-e ezeket az embereket?
Igen! Jól ismerem őket! És mindenki tegye le a kardját!
Wolya. Azt kérdezted mi a szándékom?
Ez a személy a válaszom.
Ez a nő a kulcsa mindennek, amit a jövőben tenni akarok.
Ő az, akit választottam. Ő az én uralkodóm. Deokman Hercegnő!
Hölgyem, ettől a pillanattól kezdve ön a Királynőm!
Szövetségünk Uralkodójának adjátok meg a kellő tiszteletet!!!!!
Igen Deokman. Ez a válaszom!
Nem akarod hogy melletted legyek? Hát jó. 
Legyen így.
De én VELED leszek. Test a testedbe, fej a fejedbe, szív a szívedben.  Nekem már nem létezik Deokman és Yusin. Csak Deokman. Amit te akarsz, azt akarom én is, amit te gondolsz, azt gondolom én is, amit te teszel, azt teszem én is, amit te érzel, azt érzem én is. Yusin, amelyet ismertél, már csak a múlt. Mostantól veled vagyok, benned vagyok, részed vagyok. Yusin megszűnt. Ez az én esküm Deokman Hercegnő. Csak lelkem kis darabkája őrzi, amit szerelmemnek hívnak. A többi mint a tiéd. Ennyi. És ezt úgy elrejtem, mint egy titokzatos végrendeletet, amit senki, és semmi fel nem bonthat. 
Erre esküszöm Deokman Hercegnő.

