Bonjour Ngọc Thuy ,
Thật là một grande surprise và rất vui khi nhận được email của Thuy .HT thật khg ngo đã được các bạn
cùng promo Ls như anh Ng VĐinh đã liền lạc với HT qua email và đã ngưỡng mô nhg tranh vẽ hiện tai của
HT .
HT đã chuyển một vai tranh cho anh Đinh để đáp theo lời yêu cậu của anh Đinh muốn đưa cac tranh HT
lên website AHLK để các bạn cùng chia sẽ với HT..
….…
Hiện tai HT tuy đã 73 t nhg may man được Trời thương vẫn còn giữ được sức khoe , cap giờ van còn được
deo dai để travel đây đó .
Có lẻ anh Đinh đã goi cho N.Thuy xem photo HT de thay mat HT hien tai co mat trên đất Mỹ .?
Đem nay thức khuya trả loi lai email cho NThuy vì ngày mai HT sẽ tu SF ( o nha con gai ) bay đến Saltlake
city thăm Mộ Me va gia dinh cậu em ..sau do HT sể tro về lại Phap vào đầu tuần tháng 10 . Lúc tro về
lại Pháp HT sẽ có nhiều thì giờ hơn để liền lạc thường xuyên với NThuy và se theo doi tin tuc của hội LS
trên Website Luật .
Chúc Ngọc Thuy sẽ thực hiên được nhiều điều như ý muốn giúp cho hoi Ai hữu Luật khoa thêm nhiều hoạt
đông vượt cả thời gian ..
Va chúc NThuy cung tất ca băn be huong mot ngày le Trung Thu that vui nhơn cùng giá đình .
Xin NTHUY gọi hình cho HT được nhìn mặt nhớ thêm .

NT nhan lai gium loi tham hỏi cua HT đến anh NV Đinh và den các bạn nào vẫn còn nhớ đến tên HT
nhé !
Men ,
Hong Hao Thanh
89, bld Las Planas
Bouton D ' Or - B2
06100 Nice
France
Cell France : 33 - (0) 6 29 53 00 30

Voi su chap thuan cua tac gia, nghe si HONG THI HAO THANH, cung promo Luat voi cac ban : Dao Ngoc
Thuy, Nguyen T Chau, Pham Ham, Vo Van Dinh, NVD...... Toi xin forward nhung buc hinh do chi HT ve
tren Iphone rat tai hoa. Chi cung co nhieu tranh ve va tuong trung bay o gallery tai CANNES, Phap. Quy vi
nao di du lich Cannes nho toi tham phong trung bay cua chi
Xin loi da chuyen email phan tren tin tuc trao doi giua toi va chi HT, vi trinh do Computer cua toi KEM qua,
khong cat roi ra duoc. Xin quy vi thong cam. Trong email chi HT co an can fgoi loi tham cac ban hoc cu.
Xin chuyen de tuy nghi
Than NVD
---------- Forwarded message ---------From: honghaothanh <honghaothanh@yahoo.fr>
Date: 2016-09-08 11:09 GMT-07:00
Subject: RE : Re: RE : Fwd: Nang Thu-Ngoc Lan-NH .mp4 - YouTube
To: Dean DinhViet Nguyen <ipsnguyen@gmail.com>, Hong Hao Thanh <honghaothanh@yahoo.fr>
Bonjour anh Đinh ,
HT rất vui khi nhận thêm e mail anh trả loi lai cho HT .
Anh có thẻ chuyển về Website LK ve tranh ve của HTnhư anh muon de nghi
Hiện tai HT vẫn tiếp tuc về và vì đang ở tren dat My khg có mạng theo toiles và color oil de ve nen chi dung
cai Cell Samsung này về nhg gì mình cam hung thấy trước mất hoặc nghĩ mở mạng tring tam trị mình .
Hôm ngày vào ngày 2/9 trước ngày le Labor Day HT rồi Westminster CA trò về SF .HT .ngoi trong xe Đo
Hoàng qua lâu cả 8h nên lấy máy cell ngồi vẽ ..Vì nghĩ đến ngay Le Lao dông trên đất Mỹ HT ve liền
canh ng dân VN gánh thung với sức lao dong về chiều với cam xúc của chinh minh ...
HT goi kèm theo cho Đinh xem .
- Còn một hình anh nữa đã đáp vào tầm trị HT với chút suy nghi sau xa đó là hình anh ngay kỳ niềm 30/4
vừa quá
..Ngày này vào cuối tháng 4 ở Nice HT đã ve liền trên sceen Cell hình anh một ng VN đã vượt ngan
dam du mới môn văn muốn " Di Tim mớt Chan Troi moi cho đất nước VN mình ..."
Co ng đã order và đã framed bức tranh trên HT goi
+ Cung với them một vai tranh vẽ đặc biết canh ở bài biển với anh trăng và cánh Paris... (Đặc biết là
HT chi ve trên Sceen Cell với 1 ngon tay ut của HT .và màu sắc applications có san trong máy
Internet .)
Moi tranh HT đều có mớt Thème riêng .với chút suy nghi cua chinh HT .
HT hien tai dang ve rất nhiều hình anh đe taì về " Amour et Desirs "(+ gồm Statues Sculptées )..(

HT goi kem them day "1 tranh in oil+ Fusain black + White) hien tai o Atelier Nice , HT da vẽ
1 Couple Lovers duoi vòm trời Paris )
Sẽ gọi sau thêm cho Đinh xem nếu muốn .
Mong sao HT sẽ có thì giờ +sức hkể để sẽ làm 1 Expos o Atelier HT o Nice trong nhg năm tháng sắp tới
về đe tai trên . ..Nếu anh Đinh có dịp ghé đến Cannes Nice nữa thì xin mời đến Atelier HT ngắm Tranh
va xem Statues cua HT làm . .
Cuoi tuan này HT sẽ bay đến SLC ở nhà cậu em và đi tham mộ Me đến cuối tháng mới trò về lại Pháp .
Mong anh Đinh luôn vui khỏe và hay nhan lại nhóm bạn LS cũng promo tui minh loi tham hỏi của Hông
Hao Thanh này nhát là với chị Bui Le Khanh.. .( HT khg có Email adress ) .
Thân ,
Thinh thoáng liền lạc nhau cho vui Đinh nhé !
Ngày Labor Day HT ở SF và đi biển SF ngồi chụp hinh ( , gọi hình xem )
HT ở nhà còn gái gần Golden Gate Park nên hay vào di dao ngắm cảnh menh mong rat dep de roi "tha Hon
theo .Mây !
Xin anh goi cho HT hình của anh để HT nhớ rõ lại anh hơn .
Hao Thanh

