
VĂN THƠ LẠC VỊÊT HỘI NGỘ 
Cảm nhận từ người phương xa. 
 
Thật may mắn cho tôi được tham dự lễ ra 
mắt Tân Ban Chấp Hành VĂN THƠ LẠC 
VỊÊT (chiều ngày16/5/21), và cũng là dịp 
để họp mặt các Văn Thi Hữu và Thân Hữu 
của Văn Thơ Lạc Việt ở “thung lủng hoa 
vàng” Sanjose. 
 
Một buổi chiều thật tuyệt vời với trời 
trong nắng đẹp, lòng người hớn hở, nụ 
cười rạng rỡ, không gian bừng nở; trong 
một không khí rộn ràng tươi vui của tình 
Văn Chương hạnh ngộ mà không dễ gì có 
được ở bất kỳ nơi đâu khi dịch bệnh Covid 
vẫn còn hơi lẩn quẩn đó đây. Và qua đó, 
đã nói lên được lòng yêu quý, trân trọng 
đối với Văn Học VNCH ở Hải Ngoại và tình 
cảm sâu đậm của mọi quan khách dành 
cho VTLV. 
 
Thêm một điểm son nữa cho VTLV là, 
không phải chỉ có ra mắt TBCH/VTLH mà 
còn là dịp để VTLV trình làng 5 Văn Thi Hữu 
của VTLV giới thiệu sách của mình được in 
ra trong mùa dịch bệnh này, trong đó có 
tôi (Hoàng Mai Nhất) đến từ Tp. Seattle, 
TB WA; đúng như nhà thơ Lê Tuấn đã viết: 
“chưa có cơ sở văn hóa nào mà đông tác 
giả (ấn hành sách trong giai đoạn Coid 19) 
như VTLV. Đây cũng là niềm tự hào và 
truyền thống tốt đẹp của VTLV”. 
 
Thật là hân hạnh và vui mừng khi có mặt 
và được gặp gần như là phần lớn anh tài 
của VTLV, mà nếu như không có dịp này thì 
không biết bao giờ, HMN tôi mới gặp 
được quý vị như vầy. 
 
Thành thật cảm ơn VTLV, cựu Chủ Tịch 
Chinh Nguyên, Tân Chủ Tịch Lê Văn Hải, 
nhà thơ Lê Tuấn (một bạn tù từng chia xẻ 
những năm tháng khổ đau hận nhục tận 

hang ổ của cs ở ngoài Bắc VN) và tất cả 
thành viên cũng như thân hữu của VTLV đã 
đón tiếp tôi đầy ưu ái thân thiết, để tôi 
không cảm thấy lạc lõng mà còn giống như 
là một đứa con xa trở về nhà trong vòng 
tay thân ái của đại gia đình VTLV. 
Thành thật chúc mừng sự thành công của 
Văn Thơ Lạc Việt. Kính chúc Văn Thơ Lạc 
Việt sẽ luôn vững mạnh, thành công trong 
tinh thần duy trì, gìn giữ và phát huy văn 
hóa VNCH ở Hải Ngoại để làm nền tảng 
buớc đi cho thế hệ tiếp nối. 
 
Trân trọng kính chào 
Hoàng Mai Nhất 
 
*Xin được gởi bài thơ “CHÚC MỪNG VĂN 
THƠ LẠC VIỆT” mà tôi đã làm trên đường 
đến dự tiệc Hội Ngộ ngày hôm đó, và bài 
thơ này, tôi đã đọc ngay trong buổi tiệc, 
khi tôi trao tặng tập thơ “Chút Đời Còn Lại 
Trong Thơ” (là tác phẩm đầu tiên của tôi) 
cho Tân Chủ Tịch Lê Văn Hải. 
 
CHÚC MỪNG VĂN THƠ LẠC VIỆT 
 
CHÚC nhau đẹp trọn tình thân 
MỪNG vui gặp gở dẫu gần dẫu xa 
VĂN là chữ nghĩa thêu hoa 
THƠ là tâm cảm giao thoa với đời 
LẠC quan thời thế chuyển dời 
VIỆT Nam Hải ngoại rạng ngời Thơ Văn 
 
Hoàng Mai Nhất (Sanjose, 16/5/2021) 

 


