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Bonjour tu Paris,
HT xin chuyển đến các Thầy, các các xa xua còn nho den tên HHT bức Tranh
cuối cùng của Dau Năm Màu Tuất 2018, gọi ghém tắt cả nhg "Suy tư về mot kiếp
người" hiện trên nét mặt Mặt Bức tranh nay de chia sẻ cùng với HT.
HT hiện tại vẫn còn đang có mat ở Paris và đang chuẩn bi tinh than, thế xác để
se vào Hôpital Salpetriere Paris sáng sớm thứ hai nay(9/4/18) mo bụng về nhg
calculs.
Đến bat thang gần cuối cuộc đời the xác mình bat đầu ra ra vô với Bệnh viện, gần
gũi với dao kéo là chuyện bình thường, HT luôn nhìn lên Lên Trời Cao chap tay
cau nguyen de Tâm hồn va The xác minh được yên tĩnh chấp nhận tắt cả nhg gi se
đến và bảng lòng với chính mình nhg gi mình đang có .
Một điều HT vui nhat là vẫn được nhiều Thầy xưa, bạn cũ từ hơn nửa the ky vẫn
còn nhớ đến hỏi thăm tin tuc HT hiện tại sắp lên bàn mổ trong 2 ngày nua.
HT hy vong rằng Trời Cao nhìn xuống chắc cung se thưong HT ban cho HT sống
thêm nhg ngày an lành với tinh thưong đến từ các ban... nhất là mong rằng ban
tay mình vẫn còn cầm co ve de ve lên tranh, "đoi mat mình vẫn còn sáng,
hỗn mình vẫn con rung...!"
HT mới vừa nhận được Email thăm hỏi của bạn Cường,xin chân thanh cam ơn
bạn nhé! .
Chuc tắt cả nhg ng thân thưong của HT bên kia bờ Dai duong đều sống An
Vui, thấy cuộc đời vẫn màu Hồng..
Thân mến,
Hồng hao Thanh-Paris

