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NHỮNG CON CHỮ

DỊU DÀNG
*/ THƯ NGUYỄN VĂN HÙNG
GỬI TTBG & CÁC CHÚ-BÁC-ANH-CHỊ-EM ĐỘC GIẢ CỦA TTBG.
Hà Nội ngày 27 tháng 12 năm Kỷ Hợi.
(January 21/2020)
Con là Joseph Hùng. Tên thường gọi "Hùng mù".
Lời đầu, con xin gửi đến các bác, các cô, các chú cùng toàn thể anh chị em, những người yêu quý “những con chữ
dịu dàng" của cô Bông Giấy lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an.
Xuân đang về trên khắp đất nước VN.
Xuân thể hiện cho sự sinh trưởng, triển nở những mầm sống, ước mơ, hoài bão.
Con xin chúc cô Bông Giấy và toàn thể các bác, các cô, các chú một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình
an. Bình an trong lời cầu nguyện. Bình an trong sự quan tâm tới cô Bông Giấy và tới nhau. Bình an trong rất nhiều
sự bất an của cuộc sống.
Chúc cho những tác phẩm rất tình cảm của cô Bông Giấy mãi bay cao trong cái thần dũng lực của Cha Rồng và
sự dịu dàng, an vi, uyển chuyển của Mẹ Tiên.
Xin chúc cho công việc của các bác, các cô, các chú hanh thông, thuận tiện.
Con xin chân thành cảm ơn tất cả.
Joseph Nguyễn Văn Hùng (Hà Nội).
[]

2

THƯ TTBG
GỬI NGUYỄN VĂN HÙNG (Hà Nội).
Cali Jan 20/2020 (26 Tết)
Hùng ơi,
Cảm ơn lời chúc năm mới rất chân tình của con gửi đến Cô và tất cả các chú-bác-anh-chị-độc-giả của Cô.
Cô cũng thay mặt các-chú-bác-anh-chị-độc-giả chúc lại con và gia đình những điều tốt đẹp nhất trong năm Canh Tý
sắp đến.
Cô biết con mù cả hai mắt, nhưng (nói thật), Cô rất hân hạnh được một độc giả với “đôi-mắt-tinh-tường-ánhsáng-trí-não” thường xuyên theo dõi các giòng viết TTBG.
Đó là điều rất an ủi cho tâm hồn một nhà văn cô đơn, khiến những con chữ từ trước đã dịu dàng, nay càng dịu
dàng hơn nữa.
Cả tháng qua Cô tạm ngưng sáng tác bài mới để chỉ ngày đêm vùi đầu đọc kỹ tất cả mọi tác phẩm cũ-mới, sửa
chữa văn phong, xong, upload từng bài theo tựa đề tác phẩm vào cái Website tranthibonggiay (mua Domain của
Yahoo từ 2005. Cô dặn Vân San và Âu Cơ rằng nếu Cô có chết rồi thì cứ tiếp tục đóng tiền “thuê chỗ ở” trên Yahoo
cho các “anh em” của họ).
Ngày đêm cô tranh thủ thời gian làm việc không ngừng, bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ cả học trò, sức khỏe xuống dốc thấy rõ.
Cô sợ, nếu bất thần nằm xuống thì các đứa con tinh thần này sẽ vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, thật tội nghiệp
và đau lòng vô cùng!
Bây giờ Cô đang đưa Những Con Chữ Dịu Dàng hoàn hảo vào “ngôi nhà Yahoo”.
Cô cố ý gửi website tranthibonggay.net để cho con và độc giả có cái gì vui vui đọc trong ba ngày Tết, giống như
Cô đang được ngồi bên cạnh kể cho tất cả nghe các câu chuyện tâm tình xảy ra trong cuộc sống Cô trên nước Mỹ.
Văn Chương có cái diệu kỳ là đã đưa được con người từ khắp bốn phương trời hội tụ với nhau.
Thương mến
Cô BG.
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