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Tục ngữ Việt Nam về những ngày Tết cổ truyền có câu “Mùng một Tết Cha, Mùng
hai Tết Chú, Mùng ba Tết Thày”. Năm nay Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam đã thực
hiện đúng được ý nghĩa câu tục ngữ này là nhờ ngày Mùng ba Tết năm nay rơi vào ngày

Thứ Bẩy 5-2-2011 dương lịch là ngày cuối tuần.
Như mọi năm, năm nay tham gia phái đòan đến Tết và chúc thọ Giáo sư Mai Văn Lễ
tại tư gia gồm có Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam Thiện
Ý Nguyễn Văn Thắng và vợ là chị Liên Hương phu, Phó Chủ tịch Ngoại Vụ Đỗ Kim
Bảng, Phó Chủ tịch Nội vụ Nguyễn Văn Quất, Tổng Thư Ký Phạm Thị Minh, Thủ Quỹ
Bà Dương Quế Lan và Ông Nguyễn Văn Cung Thư Ký Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam.
Phái đoàn gồm bẩy người đã khởi hành vào lúc 3:00pm giờ Houston từ văn phòng Pacific
Services Center của cựu Thẩm Phán Trần Hạo, là nơi được chủ nhân cho dùng làm phòng
họp và là địa chỉ liên lạc của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam.Nếu không bị lạc đường
thì chỉ mất 30 phút là tới tư gia Trưởng Nam của Gs Mai Văn Lễ thuộc thành phố
Sugarland. Nhưng vì đi lạc phái đoàn đã mất đúng một tiếng đồng hộ mới đến được đúng
địa chỉ nhờ sự chỉ đường qua điện thoại của con trai Gs Mai Văn Lễ là anh Mai Dũng.
Sau khi có mặt đầy đủ anh chi em, Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng đã thay mặt Câu Lạc
Bộ Luật Khoa Việt Nam kính biếu quà Tết theo truyền thống có trà, bánh mứt và chúc
Tết Gs Mai Văn Lễ và gia quyến, đặc biệt là gia đình Trưởng Nam Mai Dũng người đang
phụng dưỡng Thầy Lễ, chúc một Năm Mới Tân Mão 2011. Chúc sức khoẻ, an khang,
thịnh vượng, hạnh phúc và mọi điều tốt lành cho Thầy Lễ cũng như toàn gia quyến trong
năm mới Tân Mão 2011 này.
Vì ở độ tuổi gần 90, sức khoẻ và trí nhớ không còn được tốt như xưa, nhất là sau cuộ
cgiải phẫu tim cách nay ít năm,Gs Mai Văn Lễ chỉ đáp từ bằng lời cảm ơn anh chị em

cựu sinh viên Luật khoa hàng năm còn nhớ đến Thầy và nói “Tết rồi à, vậy mà tôi không
biết đâu đấy”.
Để tạo bầu không khí Tết trong khoảnh khắc mùa xuân nơi phòng khách, anh chị em
đã cùng hát tặng Giáo sư Mai Văn Lễ nhạc phẩm quen thuộc “Ly rượu Mừng” của
Phạm Đình Chương. Sau đó, nghe CSVLK Nguyễn Văn Quất nói những người bị bệnh
lãng quên(Azhimer) thường nhớ những gì trong quá khứ, hiện tại nói trước quên sau.
Thiện Ý cảm hứng hát tặng Gs Lễ bài “Nỗi lòng Người Đi” để gợi nhớ về Hà Nội.
Không rõ có đúng tên bài hát không chỉ nghe những câu hát mở đầu:
“ Tôi xa Hà Nội năm lên mười
tám khi vừa biết yêu
Bao nhiêu mộng đẹp yêu
thương thành khói tan theo mây
chiều….
Hà Nội Ơi ! nào biết ra sao bây
giờ?
Ai đứng trông ai ven hồ?
Khoả nước trong như ngày xưa
?.....”
Hình bên:Gs. Mai Văn Lễ và các
cựu sinh viên Luật khoa: (Từ trái
qua phải):
Đỗ Kim Bảng, Nguyễn Văn Cung, Nguyễn Văn Quất, Thiện Ý, Liên Hương, Dương
Quế Lan và Phạm Thị Minh. Hình dưới: có Mai Dũng Trưởng nam của Gs Mai Văn
Lễ.
Sau hơn một giờ đồng hồ
chuyện trò nhắc nhớ những kỷ
niệm xưa với Thầy với Bạn dưới
mái Trường Luật thân yêu ngày
nào, Thầy Trò cùng chụp hình lưu
niệm trước khi chia tay. Nhìn
Trưởng nam Mai Dũng dắt Thầy
Lễ trở vào phòng riêng, bất giác
hình ảnh vị giáo sư trẻ trung hào
hoa năm nào nơi Trường Luật khoa
Sàigòn thoáng nổi lên trong đầu
người viết. Ôi thời gian, sao qua
mau thế, mới ngày nào mà nay đã….
Duy Anh
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