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Sau khi kết thúc Đại Hội Thường Niên 2012 của Câu Lạc Bộ
Luật Khoa Việt Nam, một số đông anh chị em CSVLK tham dự
Đại Hội đã đến nhà hàng tham dự da tiệc mừng Năm Mới 2013 và
cũng mừng Đại Hội thành công tốt đẹp.
Trong khi thưởng thức
những món ăn đặc sản của
nhà hàng, các tiết mục văn
nghệ tự biên tự diễn đã
được các anh chị em
“Mầm già văn nghệ” tiếp
tục trình bầy qua các nhạc
phẩm ca ngợi mùa xuân,

tình xuân… như Ls. Nguyễn
Tiến Đạt với “Mùa xuân trên
đỉnh bình yên”, “Nỗi lòng
người đi”song ca với Thiện ý
và một nhạc phẩm anh sáng tác
từ thuở còn là sinh viên ở Hà
Nội, được trình bầy nhiều lần

cho bạn bè nghe.CSVLK Lê Thị Kim Liêng thì trình bầy nhạc
phẩm “Anh cho em Mùa Xuân” với dọng ca điêu luyện không thua
gì những “Ca si mầm non” (Vì Ngọc Liêng hiện là chủ một
dancing mang tên Câu Lạc Bô Nghệ Sĩ khá đông khách mộ điệu
tham dự hàng đêm…).
Đặc biệt lần đầu tiên
CSVLK Thiên Lan, cũng
là một ca sĩ chuyên
nghiệp đã đến tham dự
Đại Hội và da tiệc mừng
Năm Mới cũng đã trình
bầy những nhạc phẩm về
mùa xuân, tình xuân đã đi
vào lòng người…hứa hẹn
trong cuộc Hội Ngộ Mùa
Xuân 2013 cựu sinh viên
luật khoa dự trù tổ chức
vào Chủ Nhật 24-3-2013
tới đây Thiên Lan sẽ có
dịp phô diễn tiếng hát đầy
truyền cảm của mình cho
các đồng môn và thân hữu
thưởng thức.
Một điều còn đặc biệt hơn nữa là không khí văn nghệ sôi nổi đã
lôi cuốn đến nỗi một cặp cựu sinh viên thuộc hàng đại lão niên
trưởng là Ls. Nguyễn Thị Nhung & CSVLK Vũ Quang Vân cũng
đã rời bàn ăn tham gia màn trình diễn tam ca với Ls. Nguyễn Tiến
Đạt với một nhạc phẩm có hai lời Việt- Pháp thông dụng từ thời
tuổi trẻ xa xưa nơi đất Hà Nội ngàn năm văn vật, đến Sài gòn hòn
hoa lệ năm nào được nhiều người biết đến.
Đêm dạ tiệc đã kết thúc bằng bản đồng ca Ly Rượi Mừng của
Phạm Đình Chương, sau khoảng 2 giờ vừa văn nghệ vừa truyện trò
thân mật giữa các đồng môn, đồng liêu luật khoa mà hầu hết tuổi
xuân nay đã xế chiều những vẫn sống lạc quan yêu đời như thuở
nào tại quê nhà ./.
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