
Sleeping Prince Charming - Doreen Laroya

October, 2008; Marina Bay Street Circuit, Singapore...

Michael ‘Mitch’ Barnett, the twenty-six-year-old 
F1 racer grabbed the steering wheel of his McLaren-
Mercedes with steady firmness. Kampante niyang 
pinatakbo ang race car at two hundred miles per hour. 
May eighteen seconds na lead siya sa pagtatapos ng 
fifty-seventh lap.

He exited the second turn when the accident 
happened. He was trailing three slower cars. Isa 
roon ang bigla na lang nag-swerve. Iniwasan ito ng 
katabing race car na nag-swerve sa infield. Ngunit 
nawalan din ito ng control at nag-slide back sa track, 
striking the third car and pushing it into his path.

Hindi niya kaagad nagawang umiwas dahil 
split seconds lang ang bilis ng pangyayari. Literal na 
lumipad ang sinasakyan niya, tumama sa retaining 
wall at nag-somersault nang tatlong ulit bago nag-
land pabaligtad sa lupa.

Mitch felt like he was a ball being dribbled. 
Masakit ang buong katawan niya at umiikot ang 
kanyang paningin. Hindi niya magawang kumilos, a 
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stabbing pain centered on his head. May mga naririnig 
siyang tinig sa labas, pero wala siyang maintindihan. 
Malabo na rin ang tingin niya sa mga tao.

Para siyang rag doll na hinila palabas. He could 
feel pain but he could not even groan. His head swam 
and his thoughts blacked out. Nahulog siya sa isang 
malalim na pagtulog. At wala na siyang namalayan 
pa.
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Excited na binabagtas ni Luna ang pasilyo sa eighth 
floor ng Raffles Hospital sa Singapore. Nang nagdaang 
araw ay dumating sa kanila ang magandang balita; 
nanganak na ang pinsan niyang si Allesia.

Walang kaabug-abog niyang kinuha ang earliest 
available flight upang mapuntahan ang pinsan. Mula 
sa airport, ibinaba lang niya ang bitbit na gamit sa 
hotel room at sinadya na ito.

Room 802. Napangiti siya. Iyon ang hospital 
suite na kinaroroonan ng pinsan. Kumatok siya nang 
mahina sa pinto bago iyon iniawang. Sumilip siya sa 
loob.

“Luna!” Allesia shrieked. Malapad ang 
pagkakangiti nito nang makita siya.

Excited siyang lumapit at yumakap sa babae. 
Yumakap din siya sa bayaw na si Leo, isang 
Singaporean bank manager na nakilala ng kanyang 
pinsan nang magtrabaho ito sa isang bangko sa bansa.

“Nakakagulat ka naman! Bakit hindi ka man lang 
tumawag na darating ka? Sino ang sumundo sa ’yo 
sa airport?” sunud-sunod na tanong nito. Si Leo ay 
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nakangiti lang na nagmamasid sa kanila. Hindi pa 
ito gaanong marunong magsalita ng Tagalog pero 
nakakaintindi na kahit papaano.

“’Sus! Para namang ngayon lang ako nakapunta 
dito sa Singapore. At saka, gusto kitang sorpresahin 
kaya hindi na kita tinawagan. Kinukumusta ka nga 
pala ni Mama. Hindi na siya makakadalaw dahil may 
problema ang resort ngayon.”

Bahagyang lumungkot ang anyo nito. “Ganoon 
ba?” Luna sensed her cousin’s worry. “Kumusta si Tita 
Luz? Ano ba’ng problema sa resort?”

“Hindi naman ganoon kaseryoso. Katulad ng 
mga napagdaanan namin noon na nalagpasan din 
naman. Huwag ka na kasing mag-alala at maayos 
kaming lahat.”

Ulilang-lubos na si Allesia at mga magulang niya 
ang tumaguyod at nag-alaga rito. They were more 
than cousins. Daig pa nila ang tunay na magkapatid. 
At parang tunay na magulang na rin ang turing nito 
sa parents niya. Justifiable ang ipinakita nitong pag-
aalala. 

“Basta kung may problema at kaya ko namang 
tumulong, just tell me, okay?”

“Okay,” aniya para tumigil na ito. “Nasaan na nga 
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pala si Baby Yeurish?” tukoy niya sa baby girl nito.

“She’s in the nursery. Pero mayamaya lang ay 
dadalhin na rin iyon ng nurse dito. Kelangan ko kasi 
siyang i-breastfeed.”

Nag-usap pa sila nang ilang minuto bago 
pumasok ang isang nurse at ipinasa sa bagong ina ang 
kasisilang pa lang na sanggol. Feeling ecstatic, hindi 
magkamayaw si Luna sa pagtitig sa bata. Naroong 
haplusin niya ang maliliit nitong kamay o di kaya ay 
ang malago nitong buhok. She had always been fond 
of kids; she was an only child.

Kinabukasan, pagkatapos magpakita sa pinsan 
ay sinilip niya ang pamangkin sa nursery. Pabalik 
na siya sa suite ni Allesia nang bumukas ang pinto 
ng isang suite na katapat lang niya. Napalingon siya 
sa lumabas na nurse. Naiwan nitong bahagyang 
nakaawang ang pinto, kaya nasilip niya ang pigura 
ng isang lalaki na walang kakilus-kilos na nakahiga 
sa hospital bed.

Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa 
kanya upang luwangan ang pagkakabukas ng pinto 
para makitang mabuti ang pasyente. Strange, pero 
malakas ang kabog ng dibdib niya.

Hindi pamilyar sa kanya ang mukha nito. 
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Although he was undeniably handsome kahit 
medyo namumutla. Makakapal ang kilay ng lalaki, 
malalantik ang pilik-mata, matangos ang ilong, and 
with wide, thin lips which she found sexy. Mahaba 
na ang balbas sa pangahang mukha nito. 

Bihag pa rin ng di-maipaliwanag na puwersa, 
kusang umangat ang isang kamay niya upang hawiin 
ang ilang hibla ng buhok nitong tumabing na sa 
mga mata. Bumaba pa ang isang daliri niya upang 
haplusin ang pisngi nito.

“Excuse me, Miss?”

Napapiksi siya at napalingon sa nurse.

“I... I’m sorry. I…”

Magsisinungaling sana siya. But there was 
nothing stern about the way the nurse was looking 
at her. At napansin din niya ang pagka-Filipina ng 
features nito. Nagsabi na lamang siya ng totoo.

“N-no. Actually, hindi ko alam kung bakit ako 
pumasok dito. I... I’m really sorry.” Nagbigay pa siya 
ng isang alanganing ngiti.

Umaliwalas ang mukha nito.

“Pinay ka din?” tanong nito nang mapuna ang 
pananagalog niya.
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“Oo.”

Nakangiti itong lumapit at sinuri ang vital signs 
ng binata.

“Ano’ng nangyari sa kanya?” curious niyang 
tanong. 

Sumulyap ito sa kanya. “Hindi mo siya kilala?”

Umiling siya.

“Siya si Mitch Barnett, isang F1 racer. Naaksidente 
siya noong nakaraang Grand Prix race. Matindi ang 
head trauma na tinamo niya, kaya hindi pa rin siya 
nagigising mula noong dalhin siya dito. Mahigit 
dalawang buwan na siyang comatose.”

“Nasaan ang pamilya niya?”

Bumuntong-hininga ang nurse at malungkot na 
umiling.

“Minsan lang siyang dinalaw ng parents niya 
noong isugod siya dito. They’re from Guilford. Gusto 
siyang i-transport ng mother niya pabalik sa United 
Kingdom. But he was in a very critical condition 
that time. Noon namang mag-stabilize ang lagay 
niya, pinabayaan na rin siya ng mga magulang niya. 
Nagbilin na lang ang mga ito na ibigay sa kanya ang 
utmost care and treatment. They’re very rich, actually. 
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Every week kung kumustahin ng mother niya ang 
lagay niya through phone.”

Pinagmasdan niyang muli ang hitsura ng 
binata. May nakakabit na heart monitor sa dibdib 
nito. Fortunately, hindi na nito kailangan ng isang 
breathing apparatus para makahinga. He was 
breathing on his own at tinutulungan lang ng oxygen 
tube na nakakabit sa ilong nito. Wala ring maraming 
tubo na nakakabit sa katawan ng pasyente maliban 
sa IV tube.

“Kawawa naman pala siya,” bulong niya na mas 
ang sarili ang kausap.

“Sinabi mo pa! Hay…” Napailing ito. “Ang 
guwapo niya, di ba? At nagsisimula na siyang sumikat 
sa larangan ng car racing.”

Napasulyap siya sa kausap.

“Hindi na ba siya magigising?”

“Wala pa ring pagbabago sa kondisyon niya. 
Pero may brain activity naman.” Sandali itong 
natigilan. “Alam mo, mas maganda nga sana kung 
may nag-aalaga sa kanya. Iyon bang personal siyang 
natututukan. Mas mabuti sana kung kamag-anak or 
someone close to him. Mas nakakatulong kasi iyong 
maramdaman niyang may naghihintay sa kanya na 
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magising. 

“Sa mga coma cases na hinawakan ko na, mas 
lumalaki ang tsansa ng recovery ng isang pasyente 
kung may mga taong nagpaparamdam sa kanya na 
mahalaga siya at mahal siya,” patuloy nito.

Luna gazed at the sleeping figure with concern. 
Hindi siya makapaniwalang makakaya itong pabayaan 
ng mga taong supposedly ay nag-aalaga rito. Nobody 
deserved to be alone even at the time of death. Higit 
kung nakikipaglaban pa ito upang hindi mapunta sa 
malungkot na lugar na iyon. 

“P’wede ko ba siyang dalawin araw-araw? 
Mahigit dalawang linggo kasi ako dito sa Singapore. 
K-kung hindi mo ako pagbabawalan, gusto ko sanang 
alagaan siya kahit sandaling panahon lang.”

Halatang nagulat ang kaharap niya sa kanyang 
sinabi. She said it with determination na kahit sa 
sarili ay nagtataka rin siya. Ni hindi niya kilala ang 
binata. And yet, ganoon na lamang ang concern niya 
para rito.

Siguro ay naaawa lang siya.

“Talagang gagawin mo iyon?”

“O-oo naman. Ikaw na rin ang nagsabi na mas 
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makakatulong kung may personal na magbabantay 
at mag-aalaga sa kanya. Naisip ko lang na baka 
makatulong ang presence ko kahit paano.”

Ngumiti ang nurse. “Alam mo, ang bait mo.”

Namula siya sa simpleng papuri nito.

“Sige. P’wede kang dumalaw sa kanya basta’t 
visiting hours. Kapag sinita ka, sabihin mong kaibigan 
ka niya at nakilala na kita. By the way, ako nga pala 
si Hazel.”

Ginantihan niya ang ngiti nito.

“Maraming salamat, Hazel! Ako naman si Luna.”

Nagkamay sila. At dahil kailangan na niyang 
bumalik sa silid ni Allesia dahil paniguradong 
hinahanap na siya nito, nagpaalam na siya sa bagong 
kakilala.

Minsan pa’y tinitigan niya ang natutulog na 
binata.

I’ll see you tomorrow, Mitch.

—————

“And that’s the end of chapter ten.” Isinara 
niya ang hawak na libro. It was a romance novel 
entitled Second Chances na isinulat ni Constance 
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O’Day-Flannery. It’s about a man and a woman who 
went into comatose due to their respective medical 
conditions. They came to experience their own 
perspective of heaven. And both were given a mission 
to fulfill before their fates were decided.

“What? Gusto mong ituloy ko pa?” tanong ni Luna 
na tila ba naririnig siya nito. “I’m sorry, Sweetheart, 
but visiting hours are almost over. We don’t want to 
give Hazel any trouble, do we?” 

Hinaplos niya ang pisngi ni Mitch. 

I lang araw na niya  i tong dinadalaw. 
Kinukuwentuhan niya ito ng kahit ano lang. Yesterday, 
she started reading to him. Habang nakaupo sa tabi 
nito at nakasandal sa wall, hinahaplos din niya ang 
ulo nito habang nagbabasa.

Matapos isilid ang pocketbook sa loob ng bag ay 
tinabihan niyang muli ang binata. Napapadalas ang 
paghaplos niya sa mukha nito. He badly needed a 
shave. Bukas ay aahitan niya ito.

Hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit 
ganoon na lang kung pag-ukulan niya ng pansin ang 
lalaki. Ngunit kahit anong gawin niya, siya mismo 
ay hindi mahanapan ng katuwiran kung bakit niya 
ito ginagawa. Tinukso nga siya ni Allesia na baka 
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na-love at first sight siya sa comatose na pasyente, 
bagay na tinawanan lang niya. It was a ridiculous 
assumption and also near impossible. Bukod sa hindi 
siya naniniwala sa love at first sight, hindi rin sila 
magkakilala ni Mitch para mahulog ang loob niya 
rito.

“I have to go. I’ll see you again tomorrow. 
Sana naman gumising ka na.” Naalala niya ang 
librong binasa, biglang pumasok sa isip niyang baka 
naglilimayon pa ang diwa nito doing some angelic 
mission somewhere. Napailing siya at napangiti dahil 
sa kaimposiblehan ng iniisip. 

Minsan pa niyang hinaplos ang pisngi nito bago 
ito iniwan. May naramdaman siyang panghihinayang 
nang isara ang pinto ng silid nito.

Deep inside, she wished she could be with him 
all day and all night. Na parang kapag iniwan niya 
ang pasyente ay baka tuluyan na itong sumuko at 
lumisan.

Muli, napailing siya. Ang weird na talaga niya.

“Pauwi ka na?” pukaw ng tinig ni Hazel. 

“Oo. Babalik na lang ako bukas.”

Ngumiti ito. “Talagang tinotoo mo, ha?”
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Kaagad siyang namula. Nasa mga mata ng kausap 

ang panunukso. Ngunit ayaw niya iyong patulan.

“Anyway, gusto kong magpasalamat dahil sa 
ginagawa mo. Alam mo, kaming nasa medical field, 
dapat may detachment kami sa mga pasyente. Hindi 
kasi sa lahat ng oras, naisasalba namin ang buhay 
nila. Pero hindi naman ako bato para hindi maawa. 
At naaawa ako kay Mitch. He has everything and yet 
he has no one. Not even one friend who cares.”

Ramdam niya ang frustration ni Hazel. Pareho 
lang sila ng nararamdaman.

“Well, may dalawa na siyang kaibigan ngayon 
na nag-aalala para sa kanya.”

Hinawakan niya ang dalawang kamay nito at 
ngumiti. Nagpaalam na siya sa kaibigan at nangakong 
babalik kinabukasan.
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“Hello,” masayang bati ni Luna na humalik pa sa 
pisngi ng pinsan. Hinalikan din niya ang maliit na 
kamay ng pamangkin na kasalukuyang karga nito.

“Kumusta na ang pasyente mo?” 

“Hmm… ganoon pa rin, eh. Wala pa ring 
pagbabago,” napapabuntong-hiningang turan niya. 
Napailing siya, sabay upo. “I don’t know if I’m helping 
him. Baka wala ring saysay ang ginagawa ko.” Tumigil 
siya sandali, tumitig sa kawalan at pagkuwan ay 
muling umiling. “But I can’t make myself give up.”

“Masyado ka na yatang nagiging attached sa 
Mitch na iyon.”

Nasa ospital pa sila ay naikuwento na niya sa 
pinsan ang tungkol kay Mitch. Kilala ito ni Allesia 
Nagulat pa nga ito nang sabihin niyang doon din sa 
parehong ospital naka-confine ang binata at comatose 
ito.

“You know me. Alam mong natural na sa akin 
ang pagtulong.”

Her cousin chuckled. “Oo nga. Kahit sa labas ng 
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resort ay dala mo ang pagiging life saver mo.”

Siya ma’y napangiti rin. Isa siyang licensed 
lifeguard at first aider. 

“I guess it’s in my nature. And besides, naniniwala 
ako sa karma. Kung ano ang gawin mo sa kapwa mo, 
masama man o mabuti, babalik din sa ’yo direkta 
man o hindi. I’m not doing this for myself. Ginagawa 
ko ito sa pag-asa na if ever isa sa mga mahal ko sa 
buhay ang malagay sa parehong sitwasyon, there will 
always be someone to help them.”

Napabuntong-hininga ang kanyang kausap.

“Masuwerte ako dahil napaka-noble ng pinsan 
ko.”

Tinawanan niya ang tinuran nito. “Ah, niloloko 
mo na ako niyan.”

Nakisabay rin ito ng tawa. Nakatulog na ang 
sanggol ni Allesia at inihiga na ito ng babae sa crib. 
Bumalik ito sa sala matapos ipasok sa loob ng silid 
ang anak.

“Uy, nga pala, may ipapakita ako sa ’yo.”

Isang sports magazine ang kinuha nito. She 
scanned through the pages. Nang makita ang 
hinahanap ay ibinaba nito ang magazine sa harapan 



Sleeping Prince Charming - Doreen Laroya
niya.

“Ayan ang pasyente mo.”

Nangunot ang noo niya nang makita ang 
centerfold photo ni Mitch Barnett. Suot nito ang team 
uniform. Prente itong nakaupo sa cockpit ng race 
car at nakangiti sa camera. His eyes beamed with 
excitement. He smiled like a boy getting his very first 
glimpse of his Christmas present. 

Puno ng buhay ang binata—masigla, malakas, 
kaakit-akit. This was the real Mitch Barnett. Not the 
rigid, lifeless form lying on a hospital bed.

“Ang guwapo niya, ano?” untag ni Allesia.

Physically, guwapo was an understatement. 

Ang ganda ng mga mata niya! naisip niya habang 
nakatitig sa isang pares ng dark grey eyes. On impulse 
ay nahaplos niya ang mukha nito, katulad ng kanyang 
ginagawa kapag nasa ospital siya.

Hindi nakaligtas kay Allesia ang kanyang ginawa.

“Hmm... alam mo, iba na talaga ang nakikita ko 
sa ’yo. Parang...” Pinagmasdan siya nito nang matiim. 
Parang literal siyang napaso at mabilis na binawi ang 
mga daliri. “Crush mo na siya, ano?” tukso nito.
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Kaagad siyang namula. Nakapa niya nang di-oras 

ang magkabilang pisngi.

Humagikgik ito.

“W-wala namang masama kung magka-crush 
ako sa kanya, di ba? At saka, guwapo siya talaga,” 
depensa niya. Tinaasan lang siya ng kilay ng pinsan. 
Nagkibit-balikat siya.

“Infatuated lang siguro ako. He’s way out 
of my league,” patuloy niya. “Ang sabi ni Hazel, 
napakayaman daw ng pamilya niya. And it’s not like 
I’ll be with him forever. Ilang araw ko na lang siyang 
mabibisita. And it’s unlikely that he’ll remember me 
kapag nagkamalay na siya.”

Dumaan ang sandaling katahimikan. Animo 
nahulog din sa malalim na pag-iisip si Allesia.

“But what if he remembers you? It’s not 
impossible. Kung minsan, mas conscious pa ang 
unconscious mind natin.”

Hindi siya kaagad nakaimik. Naunawaan niya 
ang ibig ipakahulugan ng pinsan. 

Ang utak ng tao ang pinaka-complex sa lahat ng 
organ ng human body. Kumukuha ito ng impormasyon 
sa paligid, iniimbak iyon at ginagamit sa iba’t ibang 
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paraan. Baka nga naka-store na sa utak ni Mitch ang 
sandaling ugnayan nila.

But what are the odds? Ni hindi nga niya matiyak 
kung magigising ito, iyon pa kayang maalala siya? 

Kahit hindi na niya ako maalala, basta’t magising 
siya.

Still, she couldn’t help but pray.

Kinabukasan ay bumalik siya sa ospital. Kilala na 
siya halos ng lahat ng nurse na naka-duty sa floor na 
iyon. Wala nang sumisita sa kanya kapag pumapasok 
siya sa silid ni Mitch.

Her heart warmed like sunshine when she saw 
him.

“Hello. Na-miss mo ba ako?” pabirong tanong 
niya sa binata. Gaya ng nakagawian ay hinaplos niya 
ang pisngi nito bilang pagbati. “Hmm… mahaba na 
ang balbas mo kaya aahitan kita.” Inilabas niya mula 
sa bag ang disposable razor at shaving cream na binili 
niya. Nanghingi na rin siya ng malinis na face towel 
mula sa isang nurse.

Inilagay niya ang isang face towel sa ilalim ng 
baba nito para hindi mabahiran ng cream ang suot 
nitong hospital gown. Gamit ang tubig sa wash basin 
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na nasa ibabaw ng maliit na tokador, dinampian niya 
ang pisngi nito. She applied shaving cream on his jaw. 
At pagkatapos ay maingat niyang inahitan ang binata.

“Ayan,” aniya habang pinupunasan ng basang 
bimpo ang mukha nito. Clean shaven na ito. Lalo 
itong naging guwapo sa paningin niya.

Matapos itapon ang mga dapat itapon ay muli 
niyang tinabihan ang kanyang pasyente. Kinuha 
niya ang libro sa kanyang bag. Habang masuyong 
pinadadaan ang mga daliri sa buhok nito ay itinuloy 
niya ang love story na binabasa niya rito.

Hinawakan niya ang kamay ng katabi na tila ba 
iyon ang kailangan nito. Eyes fixed on her book, her 
voice barely a whisper, she finished her story with a 
sigh and a gentle squeeze on his hand.

Pinagmasdan ni Luna ang nakapikit na binata. 
His steady breath fanned her face like hot breeze on a 
summer day. Her fingers continued to brush his hair. 
Her gaze went down to his lips. Gamit ang hintuturo 
ay dinama niya ang bahaging iyon ng mukha nito. 
They were warm, soft and inviting. How she wished 
na makita niyang kumilos ang mga labi nito para 
ngumiti.

Naalala niya ang larawan nitong nakangiti at 
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napangiti rin siya. Sigurado siyang marami itong 
pinakilig na babae sa ngiting iyon. At isa na siya roon.

“Kailan ka ba magigising, Mitch?” Hinaplos niya 
ang ngayon ay makinis na nitong pisngi. Bumaba pa 
hanggang sa underside ng bagang nito ang kanyang 
daliri. “I saw your picture the other day. You looked 
so handsome. Ang ganda ng kulay ng mga mata mo, 
dark grey…” Lightly, she touched his eyelids. “Sana 
actual ko iyang makita.”

Malungkot siyang bumuntong-hininga. Tumuwid 
siya at inayos ang nalilis na kumot nito.

“Malapit na akong umuwi sa Pilipinas. Have you 
been there? The Philippines, I mean?” She paused for 
a moment na parang naghihintay ng sagot. “I guess 
not.” Bahaw siyang humalakhak.

It was silly to be in here, talk to an unresponsive 
man whom she didn’t even know personally. And yet, 
sa tuwing magigising siya sa umaga ay ito kaagad 
ang pumapasok sa isip niya. At kulang ang araw niya 
kapag hindi ito nadadalaw. 

Noon ang plano niya ay gugulin ang mahigit 
dalawang linggong bakasyon sa pagliliwaliw. Pero 
nagbago ang itinerary niya nang makita ang binata. 
Caring for him had been her daily task. And she 
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couldn’t be more satisfied.

Napailing siya. Siguro nga likas lang sa kanya 
ang pagiging Good Samaritan.

“I wish I could see your eyes before I go.” 

There was still no response. Gusto na niyang ma-
frustrate. Binuksan na lamang niya ang dalang CD 
player at nagsalang ng bala. Habang pumapailanlang 
ang tinig ni Adele ay nakontento siyang maupo sa 
tabi ng binata at muling suklayin ng mga daliri ang 
buhok nito.

She visited the hospital for two more days. Nang 
huling araw ay malungkot siyang nagpaalam kay 
Mitch.

“I... I’m sorry. Ito na ang huling pagdalaw ko sa 
’yo. Babalik na ako sa Pilipinas five days from now. 
Kailangan kong asikasuhin ang ilang bagay bago ako 
umuwi. I’ll be very busy…”

Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan 
niyang magpaliwanag. Lalong hindi niya maintindihan 
kung bakit kay bigat ng pakiramdam niya at nag-iinit 
ang kanyang mga mata sa luhang nagbabantang 
tumulo.

She tilted her head up and blinked several times. 
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It was no use. Nang sulyapan niyang muli ang binata 
ay kusang tumulo ang kanyang luha.

Humiga siya sa tabi ng lalaki at iniyakap ang 
isang braso sa dibdib nito. She felt the steady beating 
of his heart, felt the heat of his skin. His muscles felt 
firm and strong. And yet, kung hindi sa marahan 
nitong paghinga ay para na rin itong patay.

“Please wake up,” pagsusumamo niya na idinikit 
pa ang mukha sa mukha nito. “I hate to leave you 
like this. Kung may magagawa lang ako…”

If only she had the power to awaken him with a 
kiss, katulad ng ginawa ni Prince Phillip kay Princess 
Aurora sa Sleeping Beauty.

Ngunit wala sila sa fairy tale at lalong walang 
magic ang halik niya.

Bumangon siya at muling pinasadahan ang 
kabuuan nito. Huling araw na niya itong makikita. 
After this day, their paths would never cross again. 
Ni hindi siya tiyak kung ano ang mangyayari sa lalaki 
kapag nakaalis na siya. She was hopeful he’d survive 
and wake up from his coma. Pero kung hindi? She 
would never know.

She felt the strongest urge to connect with him 
physically in a more intimate way. Puso niya ang 
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nagbulong para halikan ito, para damhin ang mga 
labi nito. Bago pa niya namalayan ang gagawin, 
bumaba na ang mukha niya at magkalapat na ang 
mga labi nila. 

Kahit wala itong kakilus-kilos, Luna felt the surge 
of electricity transfer from his body to hers. Napaigtad 
siya dahil doon.

Wala sa loob na kinapa niya ang kanyang bibig, 
still throbbing from the gentle kiss she gave him. 
Sandali lang namang naglapat ang mga labi nila. 
Ngunit higit ang shock na naramdaman niya kaysa 
noong first time na halikan siya ng una at huling 
naging boyfriend niya.

At bakit ganoon na lang ang pagnanais niyang 
halikan itong muli?

Ipinilig niya ang ulo at may pagmamadaling 
isinukbit sa balikat ang shoulder bag. Tapos na ang 
visiting hours. Kailangan na niyang bumalik sa bahay 
ng pinsan.

She stared at Mitch once more, caressed his 
cheeks for the last time. Muling bumaba ang ulo niya 
para gawaran ito ng isang masuyong halik sa noo.

“Goodbye, Mitch. Someday, sana magkita tayo. 
Hihintayin kita.”
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Hindi niya alam kung bakit niya iyon sinabi. 

Gusto lang niyang iparating sa natutulog nitong diwa 
na may dahilan ito para muling magising. 

Tumuwid siya, pinagsawa ang mga mata sa 
kabuuan nito bago mabigat ang dibdib na lumabas 
ng silid. Mabibigat din ang hakbang niya palayo. 
Day-off ni Hazel noong araw na iyon, kaya hindi na 
niya nagawang magpaalam. 

Back inside Mitch’s room, mapupunang nagpakita 
ito ng rapid eye movement. Gumalaw rin ang mga 
daliri nito sa kanang kamay. Nagbago ang wave 
signals at numbers sa heart monitor. Biglang umangat 
ang dibdib nito kasabay ng malakas na pagsinghap. 
Bumukas ang mga mata ng lalaki, umawang ang 
mga labi sa sunud-sunod at malalim na paghugot 
ng hininga.

—————

Gaya ng inaasahan, hindi na muling nakabalik 
sa ospital si Luna. But hours before her flight back 
to Manila, hindi siya nakatiis at sumaglit sa Raffles 
Hospital para silipin si Mitch sa kahuli-hulihang 
pagkakataon. Ilang hakbang na lang ang layo niya sa 
silid ni Mitch nang bigla iyong bumukas. Lumabas ang 
dalawang hospital attendant, hila ang isang stretcher. 
Sa ibabaw niyon ay isang figure na natatabingan ng 
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puting kumot.

Nanlamig bigla ang kanyang katawan. She 
clutched at her chest dahil pakiramdam niya ay 
nahihirapan siyang huminga. Nanlalambot na 
napasandal siya sa dingding. She watched as the two 
men wheeled the dead body away from her. Gusto 
niyang habulin ang mga ito. Gusto niyang silipin ang 
bangkay ni Mitch. But all she could do was stare. 
Hanggang sa pinalabo na ng luha ang kanyang mga 
mata.
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Mabigat ang katawan ni Mitch nang magising nang 
umagang iyon. Sumisingit na ang sinag ng araw sa 
pagitan ng makapal na kurtina. Bumangon siya. The 
body beside him stirred; a pretty redhead. Nakilala 
niya ito sa isang bistro along Queensway. He invited 
her over and they had steamy sex. Pagkatapos niyon 
ay nakatulog na siya.

Naked, he walked inside the ensuite bathroom 
at itinapat ang sarili sa shower.

How could he feel so empty?

Four years… 

Ganoon na katagal mula nang magising siya sa 
halos tatlong buwang pagiging comatose. Makaraan 
ang dalawang araw ay pinuntahan siya ng ina at 
iniuwi sa bahay ng papa niya sa Guilford. Doon ay 
nag-undergo siya ng physical therapy hanggang sa 
bumalik siya sa normal.

At ngayon nga, makalipas ang apat na taon, 
maliban sa titanium implant sa kanyang tuhod at 
ilang body scars ay wala nang seryosong naging 
damage ang fatal accident na iyon sa kanyang 
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katawan. Maayos na rin ang kanyang ulo na nauntog 
sa manibela noong nangyari ang aksidente.

Physically, halos walang nagbago sa kanya. But 
his life completely changed after that accident. First, 
it brought an end to his career as a racer. Second, it 
made him feel more alone than ever.

Tinapos niya ang paliligo at nagbihis. Tulog pa 
rin ang babaeng nakaniig niya nang lumabas siya 
ng silid. What was her name again? Hindi na niya 
matandaan.

He rode his bike from 42 Princes Square to 
Bayswater. Malapit lang ang The Grand Plaza sa 
pamosong Hyde Park ng London. Pumasok siya sa 
Lancaster Gate, tinawid ang Kensington Gardens at 
ang Serpentine Bridge, derecho sa The Lido Café, isang 
establishment along the Serpentine River. He occupied 
one of the tables at their al fresco dining area and 
ordered breakfast bap.

Habang kumakain ay pinanood niya ang 
mangilan-ngilan pa lang na tao sa paligid. Pasado 
alas ocho ng umaga at hindi pa gaanong crowded 
ang park. At least, not this particular area. 

Noon, gusto niya ang mabilis na pace ng buhay. 
Hindi siya ang tipo na magse-settle sa isang lugar. 
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Madali siyang mainip. Madali siyang magsawa. And 
just like in the racetrack, he loved being in control.

But something changed inside him after he had 
awaken from the coma. Yes, he had become more 
restless than before. Pero hindi na sa mga bagay na 
dating nagbibigay ng restlessness sa kanya. He felt he 
was missing something, or someone. And no, hindi 
iyon ang mga magulang niya.

Umasim ang mukha niya pagkaalala sa mga ito. 
All the while na nasa ospital siya, bilang lang sa daliri 
ang pagkakataong dinalaw siya ng ama at ina. Ayon 
iyon sa nurse na pinagtanungan niya. Hindi na siya 
nagtaka dahil kilala na niya ang mag-asawa.

His father was the owner of the biggest hotel 
chain in the United Kingdom. Abala ito masyado sa 
pagpapalago pa ng negosyo. And his mother? Well, 
she was probably busy with husband number three 
that time.

He sneered. 

Tumunog ang cellphone niya. His friend and 
former mentor, Charlie, was on the line.

“Hey, what’s up?”

“Nothing. Just checking in on you.”
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Napatawa siya. “I’m not your baby, Charlie. I’m 

old enough to take care of myself.”

Tumawa rin ang nasa kabilang linya.

“Me and the wife will be coming to London the 
day after tomorrow. ’Want to meet up and have a 
couple of beers?”

Lumapad ang ngiti niya. For the first time that 
day, gumaan ang pakiramdam niya.

“Sure.”

Sinabi nitong nagpa-reserve ito ng isang silid sa 
isang hotel na nasa Rosslyn Hill.

“I have a spare room at The Grand Plaza. Why 
don’t you two stay with me? It’ll be a bit cheaper. All 
you have to do is cook me a decent meal.”

Isa iyong biro na tinawanan nito. Hindi kasi ito 
marunong magluto.

Sa background ay narinig niyang kinausap nito 
ang asawa.

“It’s okay with Marla. And she says it’s no 
problem. She’ll cook for you.”

Ilang sandali pa silang nag-usap bago nagpaalam 
si Charlie.
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Tinapos na niya ang pagkain at saka umuwi. 

Pagpasok sa loob ng kanyang apartment ay may 
narinig siyang kaluskos sa kusina. It was the redhead.

“Still here?” nakataas ang isang kilay na tanong 
niya. Lumabi ito at umaktong nasaktan.

“You don’t expect me to leave without saying 
goodbye, do you?” she said in a sexy tone. Lumapit 
pa ito sa kanya at dahan-dahang pinaglandas ang 
isang daliri sa kanyang dibdib pababa hanggang sa 
kanyang crotch. Her eyes followed the trail her finger 
made. Nakaawang pa ang bibig nito at malanding 
binasa ng dila ang mga labi.

He chuckled. Sumandal siya sa kitchen counter 
and stared at her smugly. “Lady, as a matter of fact, 
I do.”

Nabura ang mapang-akit na ngiti nito.

“Look, last night was nice and I enjoyed it.”

“Nice?” mataray na tanong nito. To his surprise, 
she giggled. “My, so the rumors about you are true. 
You’re one hard-ass, arrogant bastard!” Umiling-iling 
pa ito at tinitigan siya mula ulo hanggang paa na para 
bang sinusukat ang pagkatao niya.

“Oh well, you’re a good lover, though. The best 
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I ever had. A woman can’t complain on that.” She 
tiptoed and planted a brief kiss on his lips. “You know 
where to find me, Lover Boy. Just in case you want 
another tumble in the hay.” She even winked before 
going out the door.

—————

“How are you doing, Mitch?” tanong ni Charlie. 
Alas cinco ng hapon at naroon sila sa Geales-Notting 
Hill, isang seafood restaurant na malapit lang sa 
Bayswater. They were sharing a pitcher of beer and 
a bowl of the restaurant’s specialty.

Mitch chuckled. “You’ve been asking that same 
question since you arrived.”

“’Cause I don’t see you as okay,” simpleng 
paliwanag nito.

“Hey, I’m not my old self but I’m fine. I’m coping.” 
Tumungga siya ng kanyang beer. 

“See? Even your tone sounds unconvincing. So 
tell me, what’s wrong?”

Bumuntong-hininga siya. Mas kilala pa siya ni 
Charlie kaysa sa mga magulang. He had been more 
of a father figure to him than his dad.

“I guess I just miss racing.”
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Nanahimik ito at pumapak ng chips.

“You can’t change what happened. Just be 
thankful you’re alive.”

“I know,” may panghihinayang niyang sagot.

Natahimik si Mitch, tinitimbang sa sarili kung 
dapat bang sabihin sa kaibigan ang bagay na talagang 
gumugulo sa kanya. He had tried to put it off eversince 
his recovery. Pero walang gabing hindi siya dinalaw 
ng tinig na iyon.

“What are you thinking now?”

Tumingin siya rito. “Will you think I’m going nuts 
if I tell you something... strange?”

Nagkibit-balikat ito. “Depends on how strange 
it is.”

Nag-alangan pa rin siya. Naisip na lamang niyang 
si Charlie ito at hindi ang kanyang ama.

“What if I tell you that I’ve been dreaming about 
someone?”

“Who?”

He shook his head in frustration. “I don’t know 
her. I’m not even sure she exists.”
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Nagsalubong ang dalawang kilay nito. “I can’t 

follow you.”

Sumandal siya at tinitigan ang beer mug na 
hawak. Hindi pa nakontento, inikut-ikot niya iyon 
gamit ang kamay. Naglaro ang frothy liquid na laman 
niyon.

“When I was in a coma, I kept hearing a woman’s 
voice. She often talked to me.”

“What did she say?”

He shook his head. “I can’t really remember.”

“Maybe she’s one of the nurses.”

“No. It’s...” Hindi malaman ni Mitch kung paano 
ipaliliwanag sa kaibigan ang isang bagay na siya 
mismo ay hindi naiintindihan. “It felt more personal. 
She’s not one of the staff. It’s as if she’s a friend. She 
went there solely to take care of me.”

“A woman you met in Singapore, perhaps?”

Maaari. But most of the women he met only 
wanted one thing from him; good companionship. 
Sa mas simpleng salita, good sex. Para siyang isang 
putahe na gusto lang tikman.

“She kissed me, Charlie.”
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Sandaling nabitin sa ere ang hawak nitong beer 

mug.

“She cried and she kissed me.”

“Why?” naguguluhang tanong nito.

Nagkibit-balikat siya. Iyon ang huling naalala 
niya bago siya gumising mula sa coma.

“So what do you plan to do?”

“I want to go back to Singapore. I want to find out 
if that woman really exists or if she’s only a figment 
of my unconscious mind.”

Tumango ito bilang pagsang-ayon. Iyon ang 
gusto niya kay Charlie. Suportado siya nito kapag sa 
tingin nito ay tama ang ginagawa niya. Siguro kung 
ikinuwento niya sa ibang tao ang nasa loob niya, 
outright na sasabihing nagha-hallucinate lang siya. 
Or worse, that he’d already lost his mind.

“When will you leave?”

“I’ll go back to Barnett Hill first,” aniyang ang 
tinukoy ay ang ancestral manor nila sa Guilford. 
Doon kasalukuyang nakatira ang ama niyang si Frank 
Barnett kasama ang stepmother niya. His mother had 
renounced all claims to the manor after the divorce.
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Mas malapit siya sa ama. Dahil pareho silang 

mahilig sa racing kahit pa isang hotel magnate ito. At 
dahil din mas amiable itong kausapin kaysa kanyang 
ina. Sylvia Barnett could be a real bitch sometimes.

“I’ll be leaving next week.”

Itinaas nito ang beer mug para makipag-toast.

“Good luck. To the mystery princess who kissed 
Prince Charming back to life!” biro nito. 

Malakas siyang napatawa.

—————

Ang inakala ni Mitch na madaling trabaho ay 
hindi pala ganoon kadali.

“How did it go?” tanong ni Charlie matapos niya 
itong tawagan. Galing na siya sa Raffles Hospital kung 
saan siya na-confine nang mahigit dalawang buwan.

Isang buntong-hininga ang naging sagot niya. 
Hinubad niya ang sapatos at patihayang ibinagsak 
ang katawan sa kama. Nasa loob na siya ng hotel 
suite na ni-rent niya.

“Not much luck. Apparently, the nurses in-charge 
at the level where I was confined in had either 
resigned or transferred to another hospital. There 
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was one who already went home to the Philippines.” 
Muli siyang bumuntong-hininga at hinilot pa ang 
sentido. Another sensation aroused unconsciously. 
That of gentle fingers kneading his temple in a gentle 
massage.

Natigilan siyang bigla.

“Mitch, are you still there?”

Ipinilig niya ang ulo. Bakit ngayon lang niya 
nararamdaman ang mga damdaming ito?

“I... I’m still here. I just thought of something.” 
Nag-excuse sandali si Charlie. Narinig niyang 
kinausap ito ni Marla. Nang muli itong mag-hello ay 
itinuloy niya ang pagsasabi ng kanyang balak.

“I think that nurse from the Philippines is my 
missing link. I think I’d go there next.”

“You’re sure about this? What makes you think 
this Filipina nurse could help you?”

“Honestly, I’m not sure. Just a gut feel, I guess.”

But deep inside, he knew it was more than a 
gut feel. May nagbubulong sa kanya na sa Pilipinas 
pumunta. 

Totoong wala siyang matandaan sa mga ibinulong 
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sa kanya ng misteryoso niyang kaibigan. But he could 
clearly remember hearing her speak in Tagalog, na 
siyang native na wika ng Pilipinas. Familiar siya 
roon at marunong din siyang magsalita dahil purong 
Filipina ang kanyang ina.

“Well, like I said, good luck. I hope you find the 
girl and soon.”

He chuckled. “Me too, Charlie. And, buddy, 
thanks for listening. I really appreciate it.”

“No problem. Just be careful, okay? Call me if 
anything comes up.”

“I will.” Pagkatapos magpaalam ay ini-off na niya 
ang cellphone.

Umupo siya sa kama at hinugot ang kapirasong 
papel sa bulsa. Doon nakasulat ang pangalan ng 
nurse na nakuha niya sa information desk ng Raffles 
Hospital.

Hazel Dominguez… 

Taga-Batangas ang babae.

Kinuha niya ang laptop at nagsimulang mag-
browse. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakakadalaw 
sa Pilipinas. Magmula iyon nang maghiwalay ang 
kanyang mga magulang.
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Tomorrow, he would book a flight for Manila. 

And then he would be off to Tanauan, Batangas.

Umaasa siyang bago matapos ang linggo ay 
mabibigyan na ng kasagutan ang mga katanungan 
sa isip niya. Mabibigyan na niya ng mukha ang 
misteryosong tinig na naririnig lang niya sa kanyang 
panaginip.

Nakadama siya ng excitement, katulad ng 
pakiramdam niya sa tuwing nakaupo siya sa cockpit 
ng kanyang race car sa pagsisimula ng isang karera.


