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        Thật đúng là một cuối tuần bân rôn 
mà vui đối với các cựu sinh viên Đại học 
Luật khoa Sàigòn. 
        Tối Thứ Bẩy 19-12-2009 thì anh em 

cựu sinh viên Luật khoa Sàigòn vốn sinh 
họat thường xuyên gắn bó với Câu Lạc Bộ 
Luật Khoa Việt Nam ở Houston, đã có mặt 
trong tiêc cưới con trai của luật sư Trần 
Loan Phương và phu quân là CSVLK Trần 
Ngọc Trung. Ít nhất đã có hai bàn mà anh 
chi Trung dành cho cac đồng môn Luật 
khoa Sàigòn.Nhân dịp này Thiện Ý 
Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Câu Lạc Bộ 
Luật khoa Việt Nam đã trao tăng cho đôi 
tân hôn một tấm Plaque lưu niệm. 

 
      Ngày hôm sau Chủ nhật 20-12-2009 thì 
họp nhau tập văn nghệ  ở Hội Quán Nghệ 
Sĩ của cựu sinh viên luật khoa cử nhân 
công pháp Lê Ngọc Liên, từ 2 giờ đến 5 
giờ chiều. 
     Trong buổi tập văn nghệ tháng 12 theo 
đúng lịch trình này, tuy có vắng mặt một 
số anh chi em vì lý do “Bất khả kháng”, 
nhưng số anh chỉ em tham gia tập dượt văn 
nghệ chuẩn bị cho cuộc Hội Ngộ Mùa 
Xuân 2010 vào ngày 3-4-2010 vẫn còn 
đông đảo, trên dưới 20 anh chi em. Mọi 
người vẫn hăng say tập dượt các tiết mục  
văn nghệ thể hiện chủ đế “Hòai Niệm Tri 
ân” như Liên khúc mở màn “Luật khoa 



Việt Nam hành khúc” của Ls Võ Dinh và 
tình ca “Trả lại em yêu” khung trời đại học 
của Phạm Duy; Nhạc cảnh “Hội Nghị Diên 
Hồng” . Để chương trình văn nghê thêm 
phong phú, Niên Trưởng Ls. Nguyễn Tiến 
Đạt, người đặc trách chương trình văn 
nghệ chủ đề này, mới cho tập thêm vở hài 
kịch “Ông Nội Trợ”. Vì thế, định rằng sẽ 
phải tập thêm giờ cho các “kich sĩ bất đắc 
dĩ” vào Thứ Ba 29-12 này tại nhà của Niên 
Trưởng 

Đạt. Hoan hô tinh thần “yêu văn nghệ vì 
Trường Luật” này của Niên Truởng Ls. 
Nguyễn Tiến Đạt, mặc dầu tuổi cao (gần 
80 rồi đấy quý đồng môn ạ), nhưng sức và 
tinh thần họat động so ra còn mạnh hơn 
đàn em tuổi thấp rất nhiều nhiều, lắm lắm 
…..Để hổ trợ cho tiếng hát và giọng nói 
của anh chị em, kỳ tập văn nghệ lần này, 
ngòai nước uống do CSVLK Lê Ngọc Liên 
cung cấp, phu nhân Thiên Ý Nguyễn Văn 
Thắng còn khỏan đãi một nồi “Chè Thái 
Cocktail” thật ngon ngọt….Ban Tổ Chức 

đã cảm ơn cả hai vị nội tướng con nhà luật 
và dâu 

Trường 
Luật 

Saigòn
…. 
     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Dời nơi tập văn nghệ, anh chị em cựu 
SVLK đã kéo nhau đến Hội Quán Làng 
Tre nằm trong khu vực Southwest 

Houston, cách nơi tập văn nghệ không xa, 
chừng 5 phút lái xe (nếu không kẽt xe) để 
dự Sinh nhật niên Trưởng Ls. Nguyễn Thế 



Linh. Tại tiệc mừng sinh nhật này, anh 
Thiên Ý Nguyễn Văn Thắng đã thay mặt 
Câu Lạc Bộ Luật Khoa kính tặng Ls 
Nguyên Thế Linh môt tấm blaque lưu 
niệm.Ls nguyễn Thế Linh đã rất xúc động 
ngỏ lời cảm ơn anh chi em đồng môn và 
thân hữu Gia Long, đã không quản ngại 
đến tham dự bữa tiệc này. 

    

         
         Ngòai ra, để có hình ảnh lưu niệm,  
CSVLK Nguyễn Văn Quất thì lo quay 
phim, Bà Liên Hương  và CSVLK Phạm 
Văn Minh thì lo chụp hình lia lịa cho 
album Sinh Nhật Thứ 72 của Niên Trưởng 
Nguyễn Thế Linh. Niên Trưởng Luật sư 
Nngyễn Tiến Đạt thì kéo anh chị em lên 
“sân khấu dã chiến” trình bầy thử bài “Ly 
Rượu Mừng” và một số tiết mục đơn ca đã 
tập dượt để trình diễn trong ngày Hội Ngộ 
Luật Khoa Sàigòn vào đầu Tháng 4 năm 
tới. Không khi thật tưng bừng náo nhiệt, 
đông vui thắm tình đồng môn và thân hữu  



    Buổi mừng sinh nhật niên trưởng LS 
Nguyễn Thế Linh đã kết thục bằng dạ vũ 
thật vui tươi nồng ấm. 
 
Houston, ngày 27 tháng 12 năm 2009 
                 Duy Anh 
 


