Hệ quả muôn thuở của thời gian là ‘mai một’ - người xưa
đã có câu “quan nhất thời dân vạn đại”- ước vọng “muôn năm
trường trị, nhất thống giang hồ”, danh xưng, chức sắc... ngay
cả cá nhân mỗi chúng ta, cũng đều phải phục tùng quy luật của
thời gian. Cái tồn tại... là ‘Tinh thần Thiếu Sinh Quân’, bàng
bạc qua những lời thơ câu văn, thể hiện trong Đặc San nằm trên
tay độc giả.
Những sự việc tưởng như đơn điệu hằng ngày - như tập họp
điểm danh, sáng học văn hóa, trưa về nhà bàn, chiều tập võ thuật,
thể chất, âm nhạc... rồi tự học đêm, rồi học quân sự, rồi khám
phòng - nhưng lại hàm chứa hàng ngàn chi tiết, mỗi TSQ ghi
vào tiềm thức một cách riêng, rồi mang theo suốt cuộc đời, như
là hành trang kỷ niệm.
Những ký ức mãi mãi không thể quên ấy, còn được nhắc lại
- trong bữa cơm gia đình, khi đưa con cháu đến trường - dù đã
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mấy chục năm, làm ngạc nhiên không ít nơi thế hệ con cháu, về
tình nghĩa của các bậc cha chú.
Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có lúc, ngồi nghĩ lại những
ngày dưới mái trường Mẹ, mà không khỏi bỗng nhiên cười một
mình. Đó là những giây phút hạnh phúc của đời sống. Đặc san
Cựu TSQ là mối dây nối kết quá khứ và tương lai, nối kết
nhiều thế hệ... mà tình bạn vượt lên trên những tranh chấp hơn
thua, những đố kỵ nhỏ nhen... Đặc san Cựu TSQ, tiếng nói
chính danh của Tổng Hội Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH Hải
ngoại, cần phải được duy trì.
Ban Thông Tin Báo Chí NK19 chân thành cám ơn Quý Cựu
TSQ và thân hữu, đã yểm trợ chúng tôi thật hữu hiệu, trong
việc thực hiện Đặc San ‘Xuân Ất Mùi’. Nay, với quyển báo
đang cầm trên tay - súc tích hơn về nội dung, nhiều hơn về số
lượng do nhu cầu anh em đòi hỏi - chắc chắn Quý vị cũng
không quên yểm trợ cho Đặc San ‘Xuân Bính Thân’ lần này.
Không chỉ bồi hoàn tiền in ấn, BCH/TH 19 còn hy vọng có
‘một chút gì’ trao lại cho những Anh Em tiếp nối - làm công
việc duy trì mối dây liên lạc, duy trì truyền thống “Anh
Em Ta” - hầu gặp nhiều thuận lợi hơn anh em chúng tôi
trước đây. Đó là điều chúng tôi mong mỏi, và là một lời hứa
từ đáy tim.
Cũng không là quá sớm, khi nói một lời chia tay đến Quý
Niên trưởng, Quý bằng hữu, Quý thân hữu cùng bửu quyến...
dù rằng chúng ta vẫn còn gặp nhau, qua nhiều hình thức khác
trong sinh hoạt Tổng Hội. Kính chúc toàn thể Quý vị một mùa
xuân vui vẻ, một năm mới An Khang Hạnh Phúc.
Trân trọng,
Ban Thông Tin Báo Chí - NK19 Tổng Hội CTSQ/VNCH/HN.
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