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NIỆM TRI ÂN” đã phải yêu cầu anh Trưởng Ban
Tổ Chức trong kỳ tập dượt vào ngày Chủ Nhật 20
tháng 12 năm 2009 tới đây, phải làm sao huy động
thêm các “cụ ông” cựu sinh viên Luật khoa, dù có
“gìa” cách mấy, cũng phải “Chống Ba Toong”
tham gia Ban Hợp ca để quân bình lực lượng chứ
nếu không thì…hỏng.

Để chuẩn bị cho chương trình văn nghệ chủ
đề “HÒAI NIỆM TRI ÂN” sẽ trình diễn trong ngày
Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 của cựu sinh viện Luật
khoa Sài gòn tòan thế giới, Ban Tổ Chức đã ấn
định mổi tháng sẽ có một buổi tập dượt văn nghệ.
Theo đó, cuộc tập dượt văn nghệ đầu tiên đã thực
hiện vào ngày Chủ Nhật 18-10-2009 tại nhà Niên
Trưởng Ls. Ngô Hữu Liễn như chúng tối đã tường
thuật. Cuộc Tập dượt văn Nghệ lần thứ hai cũng đã
được thực hiện vào Chủ nhật 22-11-2009 vừa qua
từ 3 :00PM đến 6: 30 PM tại Câu Lac Bộ Nghệ
Sĩ nằm trong Nha Trang Mall trên đường Wilcrest,
gần ngã tư Wilcrest @ Bellaire Blvd, vùng
Southwest Houston, Tiểu Bang Texas, Hoa Kỳ.
Cuộc tập dượt văn nghệ này có sự tham gia
đông đảo của trên 20 anh chi em cựu sinh viên
Luât khoa Sài gòn và các cựu nữ sinh Gia Long
vừa là “Dâu Trường Luật” vừa là thân hữu, do chị
Lã Yến phu nhân của Ls. Ngô Hữu Liễn mời tham
gia Ban Hợp Ca Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam.
Chính nhờ lực lượng nữ lưu này mà số ca viên nữ
hùng hậu hơn nhiều so với ca viên nam khiến niên
trưởng Ls.Nguyễn Tiến Đạt, người phụ trách thực
hiện các tiết mục chính phục vụ cho chủ đề “HÒAI

Vậy nhân đây xin chuyển lời Ban Tổ Chức
đến tất cả các cụ mày râu cựu sinh viên luật khoa
Sàigòn hãy mau mau tham gia Ban Hợp Ca
CLBLK để trình diễn trong chương trình văn nghệ
Hội Ngộ. Các cụ ông đừng lo dọng hát, tiếng hát
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của mình không còn như xưa, vì chúng ta “hát hay
không bằng hay hát” và rằng chúng ta hát “Không
vị nghệ thuật” mà “VịTrường Luật”, miễn sao có
mặt càng đông càng vui, nếu sợ hát sai thì cứ
“nhắp…nhắp miệng cứ như là hát” không hát cũng
được mà. Miễn sao khán giả thấy lực lượng chúng
ta hùng hậu trên sân khấu là được”Dzồi”!.
Theo Niên Trưởng Đạt cho biết, các tiết mục
chính chúng ta phải tập gồm:
- Vở kịch thơ “Hận Nam Quan” một cảnh
một màn, do Ls Nguyễn Tiến Đạt thủ vai
Nguyễn Phi Khanh” và CSVLK Nguyễn
NGọc Bảo thủ vai Nguyễn Trãi
- Liên khúc mở đầu chương trìng văn nghệ
chủ đề “HÒAI NIỆM TRI ÂN” là Luật
khoa Hành Khúc, sáng tác của Ls. Võ Văn
Dinh, hiện là Tổng Thư Ký Hội Ái Hữu
Luật Khoa Việt Nam ở Nam California, và
bài “Trả lại em yêu” của Phạm duy trình
bầy vừa đồng ca, vừa song ca đối đáp giữa
hai nam nữ cứ y như là cặp tình nhân thời
sinh viên ngày xưa (Nguyễn Ngọc Túy và
Nguyễn Ngọc Lan) nay đòi “Trả lại em yêu
khung trời Đại học, con đường Duy Tân,
cây dài bóng mát, buổi chiều công viên mây
trời xanh ngát, uống ly chanh đường, uống
môi..ai ngọt”?
- Nhạc cảnh Hội Nghị Diên Hồng và Hợp ca
Bạch Đằng Giang… để nói lên hào khí đấu
tranh giữ nuớc của dân tộc thời nào cũng
có, nhất là thời nay khi giặc Phương Bắc đã
cướp đất, cướp biển của Việt Nam
- Hợp ca Ly Rượu Mừng để chúc mừng năm
mới, hòai niệm một thuở an vui thanh bình

của những mùa xuân năm xưa ở Miền Nam
Việt Nam tư do.
Ngòai ra, Ban Tổ Chức Hội Ngộ cũng cho biết
đã đề nghị Quý Niên Trưởng và các Ban Cuu sinh
viên Luật khoa Sài gòn khắp nơi khi đến tham dự
xin đóng góp tiết mục văn nghệ của mình, cà hát
hay kể chuyện về Trường Luật ngày xưa … Tỷ như
phái đòan của Hội Luật Gia Việt Nam (Hội Trưởng
Bà Luật sư Nguyễn Hữu Thống…), Hội Ái Hữu
Luật Khoa Việt Nam (Hội TRưởng Thẩm Phán
Đặng Đình Long…), phái đòan cựu sinh viên Luật
khoa Sàigòn ở Bắc California (Ts. Trần Minh Lợi,
Nguyễn Cao Thăng, Bùi Viết Tường…), Nam
California (Vũ Hữu Trường, Trần Đình Khê…),
Vùng Hoa Thịnh Đốn (TP.Nguyễn Văn Thành, Ls
Phó Ngọc Anh …), Oklahoma (Ls. Nguyễn Manh
San, Ls. Ngô Văn Bằng, Phạm Đức Thịnh…),
Florida (Ls. Nguyễn Thành…) hay phái đòan từ
Canada (Ls. Tuyết, CSVLK Yến …), từ Châu Âu
(Ls. Lê Nga…) sẽ trình diễn khi tới dự Hội Ngô.
Gần thành phố Houston là phái đòan của Dallas,
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San Antonio, Austin… cũng xin đóng góp các tiết
mục văn nghệ.v.v…

viên đã như sống lại một thời sinh viên đã qua nơi
Trường Mẹ tại Quê Nhà. Dường như cũng đúng

Đễ thấy tinh thần yêu văn nghệ của các “Mầm
già văn nghệ Luật khoa” ở Houston như thế nào,
quý Giáo sư , Quý Niệt Trưởng và các Bạn Cựu
sinh viên Luật khoa Sàigòn chỉ cần nhìn qua hình
ảnh ghi lai cuộc tập dươt văn nghệ thì thấy ngay
thôi. Trong hơn ba giờ đồng hồ tập dượt, các ca

như lời Nhạc Trưởng Nguyễn Văn Năm, người tập
hát cho anh em, rằng “ca hát làm cho người ta như
trẻ mãi không già”, đó là một trong những tác
dụng tốt của những người thích ca hát, với tinh
thần “Hát hay không bằng hay hát”….
Tất cả đã hát say xưa, nhiết tình đến khan cả cổ,
nhưng lập tức trơn cổ trở lại nhờ CSVLK Lê Ngọc
Liên, chủ nhân Câu Lạc Bộ Nghệ Sĩ đã cung cấp
nơi tập dượt và đưa nước uống Ozaka kịp thời và
cô dâu Luật khoa Nguyễn Liên Hương , phu nhân
của Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng , lần đầu tiên sát
cánh với họat động của phu quân, đã tăng cường
sức hát bằng một khay thach rau câu giải nhiệt thiệt
bự thừa đủ làm mát cổ họng cho hơn 20 ca viên.
Buổi tập văn nghệ tháng 11-2009 đã diễn ra và
kết thúc tốt đẹp. Tất cả hẹn gặp lại nhau trong buổi
tập dượt kế tiếp vào ngày Chủ Nhật 20-12-2009 tới
đây, bắt đầu từ 2:00PM đến 6:00pm (Sớm hơn kỳ
trước một giờ) Sau đó, Ls. Nguyễn Thế Linh nhờ
chuyển đạt lời mời tất cả anh chị em đến tập văn
nghệ, nếu không có ngăn trở gì, xin mới đến Hội
Quán Làng Tre trên đường Bellaire Blvd tham dự
Sinh Nhật thứ 72 của Ông do Ban Quản Trị Làng
Tre đứng ra tổ chức.
Duy Anh
Tường thuật từ Houston. 3-12-2009

