
honghaothanh <honghaothanh@yahoo.fr>  

To  

Ngoc THUY Dinh Nguyen  

CC  

Hong Hao Thanh  

Dec 18 at 7:05 PM  

Than gọi N.Thuy , bạn Đinh và cũng tắt cả cac ban đồng khóa Luật khoa SG năm xưa , 

 

Đã gần đến ngày le Christmas và sắp hết năm cu bước qua năm mới , HT xin gởi đến các bạn 

than men loi chúc cuối năm và Đầu Năm . 

 

Chúc tắt cả hướng tron ven niềm vui ngày Christmas cũng giá đình , bạn be thân thuong và buoc 

quá năm mới 2017 thêm một năm Hướng Lạc  An Vui du tuổi tác chồng chất nặng trĩu doi vai 

nhg Chan vẫn bước Vùng chắc từng bước thang cuối đời và Nu cuoi vẫn nớ trên mỗi ..! 

HT hien tai o Nice và sắp lên Paris operer 1 con mat  Cataracte vào ngày 22/12 để nắm mới den 

mat sẽ được sang hơn , tay vẫn còn cầm  vung pinceaux ve lên tranh và nan thêm tưong để goi 

đến các băn cung thường thức   chia sẽ niềm vui chung . 

 

Thân men , 

Hao Thanh- Nice  

            France  . 

-Kem theo thêm đây hình anh HT hom nay chup trên bờ biến Nice ở Cagnes sur Mer giữa bau 

trời Nice dac biet vẫn còn nặng am giữa mùa Dong va HT này vẫn còn giữ được Nu cười gơi 

 đến các bạn loi chúc Vui cuoi năm tù  Chan trou Au o miền biển Nice - France  

    JOYEUX NOËL 

    BONNE ANNÉE 2017 . 

 

  Xin gởi đến các bạn một hình anh ghi lên tranh vẽ HT  ( Noir et Blanc  en Pastel ), canh Yêu 

đưong giữa mùa Đong với lối chúc Hanh Phuc đến tắt cả cac ban dang co cap có đôi và mong 

rang ngay với các bạn du le loi   một minh nhg vẫn ôm ấp chút kỳ niềm với hành phúc ngày nào 

đó để sưởi ấm chính với lòng mình trong hiện tai để nhớ ..để thuong ...!!.. 

   - Tranh vẽ sơn đâu ( in Oil ) canh gặp gỗ bạn be bọn phuong cũng ngắm cho vui mất cuối năm 

hy vong  sẽ có ngày có cánh gặp go lại nhau  
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