
Exposed - Karrie Jacinto

Galit at pagkamuhi ang nadarama ni Eunice habang 
pinagmamasdang ibaba sa hukay ang ataul ng kasamahan sa 
trabaho na si Agent Joseph Soler. Walang mababakas na lungkot 
sa mukha niya. Hindi niya mapapatawad ang taong pumatay sa 
binata. Isa ito sa pinakamabait na taong nakilala niya. Walang 
dahilan para maranasan nito ang ganoon kalagim na pangyayari.

Ano’ng nalaman ni Joseph at pinatay siya? Sino ang may 
kagagawan nito?

Mahigit isang linggo na nang matagpuang walang buhay ang 
lalaki sa loob ng apartment nito. Isang tama ng bala sa katawan 
ang sinasabing kaagad na ikinamatay nito. 

Walang testigo. Walang nais magsalita. Walang nakarinig 
ng putok ng baril. 

Tila wala nga ring malapit na kapit-bahay si Joseph. Minsan 
lang daw makita ng mga ito ang binata. Maaga raw itong umaalis 
at hindi na namamalayan ang pag-uwi. Halos wala nga ring may 
alam na isa ito sa mga pinakamagagaling na agents ng NBI. 

Mahihirapan silang lutasin ang kaso. Humakbang si Eunice 
palapit sa hukay na paghihimlayan kay Joseph. Inihagis niya 
roon ang hawak na puting rosas. Habang matamang nakatingin 
sa ataul, nagbitiw siya ng isang pangako.
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Ako mismo ang maglilibing sa gumawa nito sa ’yo. Hahanapin 

ko siya, at ako ang maniningil sa kanya.

Nag-angat si Eunice ng paningin at natanaw ang mga pulis 
na parating. Humakbang siya palayo sa hukay para lapitan ang 
ina ng yumaong kasamahan. 

“Tita Fina, aalis na po ako,” bulong niya sa ginang saka 
humalik sa pisngi nito.

“Sige, hija, mag-iingat ka,” tugon nito habang nakatuon din 
ang mga mata sa paparating na mga pulis.

Nginitian niya ito. “Opo. Hayaan ninyo, dadalaw-dalawin 
ko po kayo,” aniya bago tuluyang iniwan ang ginang. 

Doon siya sa likod na bahagi ng sementeryo dumaan. Hindi 
sa umiiwas siya sa mga pulis, sadyang wala lang talaga siyang 
tiwala sa kahit na sino sa ngayon dahil sa nangyari kay Agent 
Soler. 

Nang makarating sa parking area ay agad sumakay si Eunice 
sa kotse niya at pinaharurot iyon palayo. Iniisip pa rin niya ang 
posibleng dahilan ng pagpatay kay Joseph. 

Malakas ang kutob niyang may kinalaman ang nangyari sa 
kasong hawak nilang dalawa. 

Noong huli niya itong makausap sa telepono, mayroon 
daw itong update sa kaso pero dahil magkikita naman daw sila 
kinabukasan, saka na lang daw nito sasabihin sa kanya. Hindi na 
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niya nalaman kung ano iyon dahil kinabukasan ay patay na ito.

Napabuntong-hininga si Eunice nang makarating sa parking 
area ng condo unit niya. Bumaba siya ng kotse at pabagsak na 
isinara ang pinto. Mabigat ang loob niyang pumasok ng elevator. 
Nang makarating sa unit niya, hinubad ng dalaga ang suot na 
sapatos, dumerecho sa kuwarto at tinungo ang banyo para maligo. 

Pumikit siya at hinayaang bumagsak ang tubig sa mukha 
niya. 

Pinahid niya ang luhang sumabay sa daloy ng tubig. Ngayon 
lang lubusang nagsi-sink in sa kanya na wala na si Joseph. Inabot 
na niya ang sabon bago siya natigilan. 

May narinig siyang kaluskos na nagmumula sa labas. 

Kinuha ni Eunice ang tuwalya at ibinalot iyon sa hubad 
niyang katawan. Hindi na niya pinatay ang shower, lumakad siya 
para kunin ang isang baril na itinago niya sa ilalim ng lababo. 

Hawak ang armas, tahimik siyang lumapit sa pinto at 
dahan-dahan iyong binuksan. Alerto ang mga mata, tainga at 
pakiramdam, sinuyod niya ang lahat ng bahagi ng unit. Walang 
bakas na may nakapasok doon. 

Marahil sobra lang siyang nadadala ng pag-iisip niya sa mga 
bagay-bagay. Ibinaba niya ang baril. Huminga siya nang malalim 
at bumalik sa loob ng banyo para ipinagpatuloy ang naudlot na 
paliligo.
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—————

Naglalakad si Eunice papasok ng NBI office. Sinalubong siya 
ni Dionisio, ang maloko at kwelang agent ng departamento nila. 

“Mercado, noong isang araw ka pa hinahanap ni Director. 
Saan ka ba nagpupunta, ha?” Sinabayan siya nito sa paglalakad. 

Hindi niya ito sinagot, at ni hindi man lang ito sinulyapan. 

“Ang sungit talaga,” narinig niyang bulong ni Dionisio bago 
humiwalay ng daan sa kanya. 

Nakarating si Eunice sa cubicle niya at pumuwesto sa 
kanyang mesa. Binuhay niya ang computer. Nag-angat lamang siya 
ng tingin nang may pumalong kamay sa divider na naghihiwalay 
sa cubicle niya sa cubicle ng katapat niyang agent. 

“May kailangan ka?” tanong niya kay JM na miyembro ng 
IT department nila.

“Pinatatawag ka ni Director. Urgent.” Ngumiti ito bago 
umalis.

Tumayo na siya at naglakad patungo sa opisina ng direktor 
ng ahensya. Kumatok siya ng tatlong beses sa pinto nito. 

“Come in,” sagot ng boses mula sa loob. 

“Sir,” aniya nang makapasok sa opisina. “Ipinatatawag daw 
po ninyo ako?”



Exposed - Karrie Jacinto
“Ah, Mercado,” anito nang bumaling sa kanya. “I want you 

to meet Agent  Dizon. Siya ang bago mong makakasama.” 

Saka niya napansin ang lalaking nakaupo sa harapan 
ng mesa ng direktor. Base sa haba ng mga binti nito, may 
kataasan si Agent Dizon. Malapad ang dibdib at matipuno ang 
pangangatawan nito. 

Ang totoo, hindi niya kadalasang napapansin kung guwapo 
o hindi ang isang lalaki. Pero masasabi niyang magandang lalaki 
ang isang ito. Matangos ang ilong, bilugan ang mga mata at 
maayos ang gupit ng itim na buhok. May kung ano lang sa aura 
nito na parang hindi niya nagustuhan.

Tumayo ito at iniabot ang kanang kamay sa kanya. “Andrew 
Dizon.” 

Sa halip na tanggapin ang kamay nito ay sinalubong ni 
Eunice ang tingin ng direktor nila. “Hindi ko po kailangan ng 
bagong partner. Kaya kong ipagpatuloy ang nasimulan namin 
ni Soler.”

“Ibinigay ko na ang kasong iyon sa iba.”

Nagsalubong ang mga kilay niya sa narinig. Lihim na 
napakuyom ang mga kamay niya.

“A-anong ibinigay n’yo sa iba?”

“Minabuti ko nang sa iba na i-assign ang kasong ’yun,” 
mahinahon nitong sabi.
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“Pagkatapos ng lahat ng nangyari? Sir, ngayon ko po 

mas kailangang ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Malaki ang 
posibilidad na may kinalaman ang kaso sa pagkamatay ni Joseph.” 
Tatanggalin siya nito sa kaso nang hindi nagbibigay ng matinong 
paliwanag?

“ Dizon, iwan mo muna kami,” anang direktor sa ipinakilalang 
magiging partner niya.

“Yes, sir.” Tumingin ito sa kanya bago lumabas.

Nang maiwan silang dalawa, umiling ang direktor kay 
Eunice at kinuha ang isang folder mula sa drawer ng mesa nito. 
Binuksan nito ang folder at inangat ang ilang mga DVDs na 
nakapaloob doon. 

“Footage ’to ng CCTV cameras sa labas ng apartment ni 
Soler. Ilang araw bago mangyari ang krimen, may mga umaaligid 
raw na mga nakamotorsiklo d’un sa bahay. Pinag-aralan nila ang 
araw-araw na galaw ni Soler. Ang hinala ko ay kasapi sa grupong 
Black Python ang pumatay sa kanya.”

Kumunot ang noo niya. “Black Python?”

Tumango ang matanda. “Ang sabi ng karamihan, isang 
grupo raw iyon ng mga vigilante. Sabi naman ng iba, grupo sila 
ng mga hired killers.”

“Sabi-sabi? Kung ganoon, walang kasiguruhan?”

“Oo. Sa ngayon, halos wala pa tayong alam na konkretong 
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impormasyon tungkol sa grupo pero may mga pinaiimbestigahan 
na ako. Ang sigurado lang ay delikado sila.” 

“Gusto ko pa ring hawakan ang kaso, sir.”

“I’m sorry, Mercado. May bagong kaso ka na ngayon kasama 
si Dizon.”

“Pero, sir—”

“Iyon na ang desisyon ko, Mercado,” mariin nitong saad. 
“You’re dismissed.” 

—————

“Partner,” salubong sa kanya ng lalaking ipinakilala sa kanya 
kanina na si Dizon. Sa inis, inirapan niya ito at nilampasan. 
Sumunod ito sa kanya. “Ano na’ng gagawin natin?” 

“Malay ko,” suplada niyang sagot. 

“’Ba, mahirap ’yan. Bawal ang hindi mo sasabihin sa partner 
mo ang tungkol sa tinatrabaho ninyong kaso.”

Binalingan niya ito at matalim na tiningnan. “Bawal?” 
sikmat niya. “Eh, di umapela ka. Bawal pala, eh.”

Muli niya itong tinalikuran para magtungo sa cubicle niya. 
Pinatay ni Eunice ang computer niya at kinuha ang kanyang mga 
gamit. 

Aalis na muna siya. Mas lalo lang siyang madidismaya kapag 
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nagtagal siya sa lugar na ito. 

—————

Nakangiti si Andrew habang nakatingin sa babaeng 
ipinakilala sa kanya ni Director Sanchez na magiging bago niyang 
partner. Hindi niya alam kung bibilib siya rito o kakabahan na 
mukhang mahihirapan siya rito. Sa unang tingin, aakalaing 
mahinhin ito at tahimik. Kabaliktaran pala.

Napalingon si Andrew nang may tumapik sa balikat niya. 
“Para siyang lalaki kung umasta, ’no?” ani Dionisio, na sinusundan 
din pala ng tingin ang babae. Kanina niya lang ito nakilala.

“Oo nga. Parang tigre.”

Napangiti ito sa sinabi niya. “Alam mo, mabait naman ’yang 
si Eunice, eh. Masyado nga lang pribadong tao. Si Joseph lang 
talaga ang kinakausap niya. At alam mo ba?” Lumingon-lingon 
ito sa paligid na tila nagmamasid kung may makakarinig ng 
sasabihin nito. “Ang sabi, magsyota daw iyan at si Soler. Kaya 
siguro gan’on na lang siya kaapektado sa nangyari. Ikaw ang 
bagong partner niya, di ba?” 

Tumango si Andrew. 

Tinawanan siya ng lalaki. “Good luck na lang. Tingnan natin 
kung makakatagal ka sa tigreng ’yan.” Tinapik pa nito ang balikat 
niya bago umalis.

So Eunice pala ang pangalan niya. Nice name. Maganda. 



Exposed - Karrie Jacinto
Parang siya.

Napangiti siya sa naisip. Hindi uubra sa kanya ang 
kasungitan nito. 


