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  May bantayog na ibinabaon sa puso’t diwa ng masa. May dambanang muli’t muling ipinupundar, 

pinatatayog ng mga kasama. Muog na siyang ititindig at imumuhon sa harap ng tarangkahan ng kaaway, 

at siya ring dadagok at dudurog sa kanila. 

  Ang muog na ito’y si Ka Boy, hinubog at pinatatag ng rebolusyon. Mula sa mataas na saray ng 

petiburgesya, tinibag niya ang kanyang uri at piniling tahakin ang landas ng proletaryado. Si Ka Boy, na 

nakilala rin bilang Ka Burol, Ka Mumar at Ka Angel, ay may dakilang kasaysayan ng paglilingkod sa 

rebolusyonaryong kilusan sa loob ng 30 taon. Sa rebolusyon unti-unting dinurog ni Ka Boy ang 

pinagmulang uri at hinubog ang sarili bilang tagapaglingkod ng sambayanan. 

Ipinanganak si Kasamang Arsenio Gil Lacsamana noong Agosto 29, 1950 sa Maynila. Hindi naging 

mahirap para sa kanyang mga magulang na mabigyan siya ng sapat na edukasyon. Nag-aral si Ka Boy sa 

De La Salle High School sa Lipa, Batangas. Nagtapos siya ng kursong Liberal Arts at Education sa De La 

Salle University sa Maynila. Kumuha rin siya ng masteral degree sa History sa UP. Pinangarap din niyang 

maging pari. 

Subalit higit na nanaig kay Ka Boy ang lubusang paglilingkod sa sambayanan. Unang taon pa lang  niya sa 

kolehiyo, naging aktibista na siya. Nakadalo siya sa unang demonstrasyon ng  De  La Salle University 

noong 1970, kung saan pinasista ang mga estudyante sa harapan ng Kongreso. 

Mula noon, naging aktibo si Ka Boy sa mga demonstrasyon, rali at discussion groups ng  Kabataang 

Makabayan (KM) at ng  Samahang Demokratiko ng Kabataan (SDK) noong ikalawang hati ng 1970. 

Naging secretary general siya ng Student Alliance for National Democracy (STAND) noong 1974.  

Hindi lamang mga demokratikong karapatan at kahilingan ng kabataan ang ipinaglaban ni Ka Boy. 

Nakipamuhay at nag-organisa din siya ng mga mangingisda sa Parañaque at Rizal, sa ilang pabrika sa 

Mandaluyong at sa komunidad ng mga manggagawa sa Sta Mesa, Maynila.  

Sa araw mismo ng pagdeklara ng mapanupil na Martial Law noong Setyembre 21, 1972, sumumpa siya 

bilang kandidatong kasapi ng Partido Komunista. Pagkatapos ng dalawang taon, naging ganap na siyang 

kasapi ng Partido. Nakilala siya ng mga kasama sa kalunsuran bilang Ka Burol. 

Bilang pagtugon sa estratehiya ng pagkubkob sa kalunsuran mula sa kanayunan, ilinipat si  Ka Boy sa 

rehiyong Bikol noong Pebrero 1975. Walang pag-aatubiling tumalima siya sa paggampan ng 

mahahalagang gawain sa pagpupundar ng rebolusyon sa Bikol. Una siyang itinalaga bilang pangalawang 

kalihim ng Bicol Liaison and Technical Staff, na siyang nangasiwa sa koordinasyon ng gawain sa kilusang 

lihim. Nang lumao’y naging pangalawang kalihim siya ng Ad Hoc Komite sa Puting Purok sa Bikol, na 

siyang namuno sa pagsusulong  ng  kilusang masa sa kalunsuran. Isa si Ka Boy sa mga delegado sa 



ikalawang plenum ng Ad Hoc Komite noong Nobyembre 1976 hanggang Pebrero 1977. Kabahagi si Ka 

Boy sa masikhay na nagpursige para maitayo at mapayabong ang kilusang lihim sa kalunsuran. 

Nobyembre 1978, itinalaga si Ka Boy sa gawain sa kanayunan. Nakilala ng masa at hukbo ang 

mapagpakumbabang kasama bilang Ka Angel at Ka Mumar. Nakatulong siya sa gawain ng Sandatahang 

Yunit Pampropaganda (SYP) at ng Pangkat sa Pagpapatatag (PPT) na nagtayo ng baseng masa sa 

bahaging Oas, lbay. 

Itinalaga si Ka Boy bilang kalihim ng istap sa Silyab noong Marso 1979. Siya  rin ang naging pangalawang 

kalihim ng Panrehiyong Kawanihan sa Instruksyon noong Setyembre 1979. Pinangunahan ni Ka Boy ang 

pagpapalaganap ng bagong Batayang Kursong Pampartido (BKP) sa buong rehiyon. 

Taong 1980, naging kalihim siya ng Panrehiyong Kawanihan sa Propaganda habang gumagampan din 

siya ng mga gawain sa Panrehiyong Kagawaran sa Edukasyon. Mula 1980 naging kalakaran na sa Bikol 

ang pagbibigay sa kasapian ng Partido ng 13 paksa ng BKP bilang pambansang kurikulum. Sa paraang ito, 

kumprehensibong natalakay ang mga saligang linya  at prinsipyo. Pinangunahan niya ang masiglang 

kampanyang edukasyon para maihanda ang mga kadre at kasapi ng Partido sa pagharap sa 

mahahalagang usapin kaugnay sa rebolusyonaryong pagkilos. 

Mula noong huling bahagi ng 1982, masikhay na gumampan si Ka Boy ng mga gawain sa pagtatayo ng 

baseng masa sa kanayunan. Itinalaga siyang kalihim ng komiteng subdistrito na sumasaklaw noon sa 

ilang bayan ng unang distrito ng Albay at ikaapat na distrito ng Camarines Sur. Naging kalihim din siya ng 

komiteng distrito na sumasaklaw noon sa Libmanan-Bato-Balatan erya. Nang buuin ang Komiteng 

Larangan (KLG) sa Camarines Sur noong 1983, naging kagawad siya ng komiteng tagapagpaganap ng 

KLG. Itinalaga siyang kagawad ng Komiteng Tagapagpaganap ng Komiteng Rehiyon (KT-KR) noong 1985.  

Sa ikalawang panrehiyong kumperensya noong 1986, muli siyang nahalal bilang kagawad ng KR. Bilang 

myembro ng Kalihiman ng KR, itinalaga siya sa gawaing edukasyon. Sa plenum noong 1993 at 1995, muli 

siyang nahalal sa kalihiman ng KR. 

Bawat tipak ng kanyang muog ay hinulma ng puspusang pag-aaral at pagkilos. Sinamantala ni Ka Boy ang 

bawat pagkakataon upang matuto at magpalalim ng mga bago at wastong kaalaman at buong alab niya 

itong ibinabahagi sa mga kasama.  Laging handang matuto at buong sigla siyang umaangkop sa mga 

kalagayan. Kinakabisa niya ang mga bagong kagamitan at teknolohiya, tulad ng kompyuter, upang 

pagsilbihin ang mga ito sa rebolusyon. Wala siyang sinayang na panahon, matiyaga sa pag-aaral at 

pagpapalaganap ng napag-aralan. 

Tagos sa kanya ang kahalagahan ng iba pang larangan ng gawain sa pag-aarmas ng sambayanan. Kaya’t 

maging sa pagtula, pagsulat ng iskrip at paglikha ng kanta ay taglay niya ang pagmamahal sa bayan at 

pagpupunyagi sa komunistang kaisipan.  Isa siya sa mga dumalo sa unang pambansang kumperensya ng 

Artista at Manunulat Para sa Sambayanan (ARMAS) sa Sorsogon noong 1986.  



Hindi rin naging hadlang sa kanyang pagkilos ang kahinaan sa paningin gayundin sa pagkabisa ng lugar. 

Hangga’t kaya pa niyang gawin ay hindi siya nagpapatulong, bagkus ay buong pagsisikap siyang 

nagpapatuloy. 

Maharap man sa mga tunggalian, nagsisikap si Ka Boy na maipaliwanag ang kanyang panig, at 

tumutupad pa rin sa pasya kahit ang lumitaw na panig ay di kanya. Bihira siyang magalit, at kung magalit 

man, kakikitaan lamang siya ng pamumula, pagkabalisa at bilis ng pananalita. 

Sa pagharap ng panlalamig ng ibang kasama dahil sa sunud-sunod na depensibang labanan, nanindigan 

pa rin si Ka Boy sa rebolusyon. Minahal ng masa at hukbo ang kasamang nagrekober sa mga baryong 

naiwan at umagapay sa mga kasamang nanlamig.  

Nakabaon na sa kalooban ng mga kasama ang muog ni Ka Boy. Imahe siya ng pag-uugat sa masa at 

kasama. Sa kabila ng kanyang mahahalagang responsibilidad, may panahon siya para sa integrasyon sa 

mga kasama. Umaapaw ang diwa ng mga kasama sa mga kwento ng kani-kanilang karanasan kapiling si 

Ka Boy. Bagamat ang ibang kwento’y naghahatid ng katatawanan, bawat alaala’y puno ng pagmamahal 

at pagdakila sa kasama. 

Madaling lapitan at makapalagayan ng loob si Ka Boy, ang kasamang laging nakasumbrero, ang 

kasamang mababa lang at nakasalamin, ang kasamang malumanay magsalita. Kilala siya bilang 

kasamang nakakaalam ng partikular na interes ng iba pang kasama. Alaala si Ka Boy ng ikinokonsultang 

mga personal na problema, ng matiyagang pagtuturo ng kompyuter, ng pagbabalita tungkol sa 

pagkapanalo ng kanyang paboritong tim sa basketbol, ng ipinapadalang mga mumunting balita at 

litratong ginupit sa dyaryo, ng pakikipagsayaw sa kasama nang makarinig ng tugtog habang nasa lakaran, 

at marami pang ibang paggunita sa banayad niyang muog. 

Maging sa pagpapamilya’y mapag-alala rin si Ka Boy, maasikaso sa kabila ng kanyang mga gawain. Lagi 

niyang inaalam ang kalagayan ng pamilya. Katuwang niya ang mga kasamang nagmamahal sa kanya sa 

pagharap sa mga hamon ng pagpapamilya. 

Huwarang komunista.  Puspusan siyang nagpanibagong hubog ng sarili. Walang pag-iimbot, buong-tatag 

niyang hinarap ang mga sakripisyo at kahirapan na kaakibat ng pagrerebolusyon. Mula sa pagpapahalaga 

sa mga gamit, hanggang sa pagpapakatatag sa loob ng bilangguan, halimbawa si Ka Boy ng pag-aalay ng 

sarili. Hindi maselan at walang pagpipili ng mga gamit. Huwaran siya sa pagsasabuhay ng simpleng 

pamumuhay at puspusang pakikibaka. 

Nang mabilanggo siya noong 1987, sinikap niya pa ring magampanan ang mga gawain sa kabila ng mga 

limitasyon. Patuloy siyang umugnay sa mga kasama at nag-organisa sa loob ng kulungan — wagas na 

pag-aalay ng sarili para sa rebolusyon! 

Pagkatapos ng kanyang pagkabilanggo, mahigit sampung taon siyang nanatili nang buong panahon sa 

kanayunan. Ni minsan, hindi siya nakadalaw sa mga kamag-anak at kaibigan sa kalunsuran. Bukal sa 

kanyang kalooban ang pagharap sa sakripisyong ito. 



Inialay ni Ka Boy ang kanyang sarili para sa rebolusyon. At mainit siyang tinanggap at minahal ng masa at 

mga kasama.  

Umaga ng Hunyo 7, 2000. Tinangkang tungkabin ng mga pasista ang muog ni Ka Boy. Kinubkob ang 

kampuhan ng mga kasama at isa siya sa mga namatay. Ibinuwal nila si  Ka Boy, ngunit ang kanyang 

bantayog ay malaon nang nakapag-muhon sa kaloob-looban ng puso’t diwa ng masa at mga kasama. 

Pagkalalim-lalim ng kanyang pagkakaugat, na ang pangalan niya’y nagpapasikdo sa dugo ng masa at 

kasama,  at nagluluwal ng mas kabog-dibdib, mas talas-diwang pagrerebolusyon — ibayong pagkilos na 

pupuno sa puwang ng pagkakabuwal ni Ka Boy. 

Ito ang magpapaguho sa kuta ng mga mapagsamantala’t mapang-api — ang pinaigting na pagkilos na 

kabiyak ng pag-alala. Sa unti-unting pagtibag sa pader na pinaglulukuban ng kaaway, dagdag na armas 

nating mga nagpapatuloy sa rebolusyon ang mga aral sa buhay at pakikibaka ng mga kasamang 

nagbuwis ng buhay. Ang alaala ng mga rebolusyonaryong martir ay lamat na magiging bitak at 

magpapabagsak sa balwarte ng kaaway. Dudurugin ang kanilang lungga ng alaala ni Kasamang Arsenio 

Gil Lacsamana, ang ni-minsa’y hindi-natinag na muog ni Ka Boy, isang huwarang komunista. 


