Lời Phi Lộ
Thưa quý bạn,
Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là
60 tuổi. Vậy mà chúng ta đã rời bỏ ngôi trường
thân yêu cùa chúng ta, trường Trung Học Chu
Văn An Saigon được 60 năm, lúc chúng ta đã 18,
20 tuổi và được sống trong một nước văn minh, tự
do và hùng mạnh. Kể ra thì số phận của anh em
chúng ta cũng thuộc vào loại tốt số.
Chúng ta sống chung dưới ngôi trường Chu
Văn An Saigon, kẻ nhiều nhất là 4 năm, kẻ ít nhất
là 1 năm. Nhưng đa số chúng ta học chung là 3
năm. Với thời gian đó, chúng ta đã có không biết
bao nhiêu là kỷ niệm, vui có, buồn có, mà tới nay
đã 60 năm trôi qua, chúng ta vẫn còn nhớ và ao
ước được gặp lại để cùng nhau hàn huyên tâm sự.
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Trong niềm ao ước đó, một số bạn đã không quản
ngại tuổi già sức yếu đứng ra tổ chức ngày Hội Ngộ 60
Năm Ra Trường của nhóm CVA59 chúng ta. Đó là các
bạn Lại Quốc Ấn, Trần Quang Dự, Nguyễn Trọng Dzũng,
Lê Duy San và Phạm Đình San. Không những thế, các bạn
còn cố gắng thực hiện một cuốn Đặc San để đánh dấu 60
năm rời trường Chu Văn An Saigon và ghi lại những kỷ
niệm vui buồn về trường xưa, thày cũ và bạn bè thân yêu,
cùng những hình ảnh của bạn bè thân quen, người còn,
người mất.
Những bài viết trong cuốn Đặc San này, cuốn Đặc
San mà quý bạn đang có trên tay, hầu hết đều do các bạn
Chu Văn An 59 sáng tác, có người là dân chuyên nghiệp,
có bạn chỉ là tay mơ. Nhưng tất cả đều vì tình thày trò, tình
bạn. Mong các bạn coi đây là món quà kỷ niệm và bỏ qua,
nếu có điều gì sơ xuất.
Toàn thể ban Biên Tập xin chân thành cảm tạ quý
đồng môn đã đóng góp bài vở, hình ảnh và tài chánh để
thực hiện cuốn Đặc San này.
Thân ái,
Ban Biên Tập
Little Saigon ngày đầu Thu, 2019
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