Hôm nay niềm khát khao đó đã thành sự thật và bạn
đang hiện diện trong ngày kỷ niệm “50 Năm Hội Ngộ
CVA-59”, đúng vào ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ “July 4th,
2009” tại Little Sàigòn miền nam California, thủ đô của
Người Việt Quốc Gia tị nạn cộng sản.

ĐÔI GIÒNG

Vào một thời điểm nào đó nhất là khi ở cái tuổi thất
thập cổ lai hi, bạn thường hay quay về với dĩ vãng để tìm
lại những hình ảnh thân yêu, để nhớ lại một điều gì đậm nét
trong cuộc đời mình. Có thể đó là gia đình, bạn bè, người
yêu, ngôi trường xưa hay đơn vị cũ v.v …
Trong những dĩ vãng khó quên đó, phải chăng đời
học trò của bạn với ngôi trường Chu Văn An nổi tiếng và
nhóm bạn cũ vẫn là một trong những kỷ niệm đáng nhớ
nhất.

Nửa thế kỷ đã âm thầm trôi qua từ khi bạn rời ngôi
trường Chu Văn An, Sàigòn mùa hè 1959. Và 34 năm
cũng đã lặng lẽ trôi qua kể từ ngày 30/4/1975 khi CSBV
nhuộm đỏ miền Nam Việt Nam. Biết bao nhiêu là biến đổi
của cuộc đời, học trò CVA-59 thuở ấy, dù còn ở lại quê
hương hay lưu lạc xứ người, bây giờ đã là những bô lão
trên dưới 70 tuổi cả rồi. Nhiều lúc trầm ngâm một mình
chợt nhớ đến bạn cũ, trường xưa, bạn vội xoè tay đếm
nhẩm xem ai còn ai mất mà lòng thấy ngậm ngùi. Rồi từ
đó cứ ray rứt, khát khao được gập lại bạn tri kỷ thuở ấy để
hàn huyên tâm sự.
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Bạn đang cầm trên tay cuốn Đặc San đánh dấu 50
năm người học trò niên khoá “1958-1959” rời Trường
Trung Học Chu Văn An, Sàigòn thân yêu. Cuốn Đặc San
này gồm có những bài viết mới cùng với một số bài viết đã
từng đăng trên các Đặc San Bưởi-Chu Văn An … trong
những năm qua. Bạn sẽ thấy trong đó những bài thơ, văn
viết về trường xưa, thầy cũ, bạn bè, đời quân ngũ, cuộc
sống tha hương, sưu tầm khoa học, tham luận chính trị v.v
… Bạn cũng sẽ tìm lại được hình ảnh của chính mình và
bạn bè thân quen trong Album CVA-59 với hơn 30 trang
hình màu.
Tác giả những bài viết trong Đặc San đều là CVA59; có người từng là cây viết chuyên nghiệp, có người chỉ
là cây viết tay mơ nhưng tất cả đã sốt sắng đóng góp bài vở
để hình thành một món quà tinh thần cho bạn.
Ban Biên Tập ước mong bạn đón nhận cuốn Đặc San
này với tấm lòng cởi mở và coi đó như một lưu niệm trân
quí của mình sau ngày hội ngộ.
Lời cuối, Ban Biên Tập chân thành cảm tạ quí đồng
môn đã đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh và tài chánh để
thực hiện cuốn Đặc San này.
Thân ái,
Ban Biên Tập
Little Sàigòn, CA., USA
Ngày 4 Tháng 7 Năm 2009
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