Ngày 10 Tháng Tư, 2009

Kính thưa qúy vị Lãnh Đạo các Hội Đoàn,
Kính thưa qúy vị Mạnh Thường Quân,
Bảo Vỹ xin kính chào tất cả qúy vị và rất đa tạ qúy vị đã ủng hộ Bảo Vỹ đoạt được giải
nhất của vòng Bán Kết giải Giọng Ca Vàng 2009 do Asia tổ chức vừa qua. Đây là một
vinh hạnh cho gia đình con nói riêng và cho tất cả cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn nói
chung.
Một số thân hửu sẽ tổ chức một buổi trình diễn ủng hộ cho Bảo Vỹ vào ngày thứ Sáu 22
tháng Năm, 2009 lúc 6:30 pm tại nhà hàng Thần Tài, Seven Corners ở Falls Church.
Trước hết là đễ cùng nhau ăn mừng chung vui và hai nữa là đễ yễm trợ chi phí cho
chuyến đi tham dự vòng chung kết của Bảo Vỹ tại Orange County, CA.
Bảo Vỹ xin được đại diện cho cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn hát lên tiếng hát của
người quốc gia chân chính đem lại niềm hãnh diện xây dựng nền văn hóa cổ truyền cờ
vàng ba sọc đỏ của đất nước thân yêu và của người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản tại hải
ngoại.
Con rất mong tất cã qúy vị lãnh đạo và mạnh thường quân giúp con kêu gọi bạn bè đến
tham dự buổi trình diễn nầy cho đông đảo và giúp một bàn tay nối dài hổ trợ cho Bảo Vỹ.
Được như thế thì qúy vị đem lại cho con một niềm tin và niềm hy vọng như con mong
ứơt. Con xin qúy vị tin tưỡng nơi lòng yêu nước và lòng ton trọng nghệ thuật của con.
Vì con phải đi làm toàn thời gian không có đủ thời giờ viết thơ riêng cho từ người nên
con xin lổi con rất e ngại viết thơ tập thễ như thế nầy, xin tất cã qúy vị tha thứ cho con.
Con cầu chúc qúy vị hưỡng được an lành thịnh vượng và xin trân trọng kính chào tất cã
qúy vị,

Không Duy Bảo Vỹ

