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Hello anh Tuấn… À mấy hôm nay cũng trông phone của HN… Anh Tuấn có thích ăn bánh tét 
không? Anh Tuấn ậm ừ ngập ngừng chưa kịp trả lời thì HN nói tiếp, bánh tét nhưn đậu xanh … 
lúc này anh Tuấn mới phì cười à há bánh tét nhưn gì cũng được miễn đừng là bánh tét nhưn 
mây … À thì ra vậy, anh Tuấn sợ HN cho ăn bánh tét nhưn mây ☺ hèn chi nãy giờ anh Tuấn cứ 
ấm a  ấm ớ … tức cười gần chết … té ra chẳng riêng gì Thu Hương, HN cũng mang tiếng “bà 
chằng” từ lâu mà không nhớ, anh Tuấn nhớ dai thiệt … Ngày mai sẽ khởi hành lúc 9 giờ sáng 
chắc sẽ tới nhà anh Tuấn lúc 11 giờ… vậy mà 11:30 mới tới … đúng là giờ dây thun … 
Nhà anh Tuấn và nhà chị 2 của HN chỉ cách nhau có 1 tiếng rưỡi lái xe vì nhà anh Tuấn ở ngay 
border between North và South Carolina, nhà hàng xóm của anh Tuấn nếu ở bên South 
border thì thuộc về South Carolina … thật là thú vị … hai nhà ở 2 tiểu bang khác nhau lại là 
hàng xóm của nhau … đó là thú vị thứ nhất trong câu chuyện này … nhưng còn rất nhiều thú vị 
nữa mời quý vị xem tiếp … 
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Đây là bé Bảo Vi con gái út của anh Tuấn rất 
dễ thương vì bé rất thích chụp hình giống cô 
Hồng Thu và cô Hồng Nhan … ây da nói tới đ
mới nhớ tới một chi tiết thú vị là dì năm của 
bé Bảo Vi cũng tên Hồng Nhan nữa, Hồng 
Nhan này cũng thứ 5 và cũng là dì 5 của mấy 
cháu - đúng là mình có bà con với nhau rồi phải 
không chị Tuấn? Ý quên phải nói lại là phải 
không Hồng Vân, vì Hồng Vân không thích kêu 
bằng chị Tuấn, vì sợ tên Hồng Vân không được 
nhớ lâu, Hồng Vân rất vui tính và cởi mở nhưng 

vì thời gian eo hẹp nên HN chưa có dịp “tâm tình” nhiều với Hồng Vân, hẹn dịp khác sẽ “tâm 
sự” nhiều hơn ☺. Thiên An nhỏ hơn Thanh Chương 1 tuổi (không chừng mình làm suôi được à 
nghen ☺) - hai đứa chơi game với nhau rất vui. Cháu Hoàng Kim 18 tuổi, dự định tháng 9 này 
sẽ vào một trường Royal College hay là University of Law in London, England (United 
Kingdom), Kim rất giỏi về tranh luận, Kim luôn chiếm được first place về debate trong trường 
trung học - chúc Kim luôn thành đạt.  
Còn anh Tuấn thì như Kiển đã biết anh Tuấn của mình “rất dễ thương” như bé Bảo Vi nhưng … 
có điều anh Tuấn cứ hỏi thăm Kiển, Thu Hương, và nhất là cứ hỏi thăm chị Ngọc Thủy hoài làm 
Hồng Nhan thất vọng và buồn hơn 5 phút hic hic  …  
Đùa tí thôi chứ lần “kỳ phùng địch thủ” này rất là thú vị có một không hai. Anh chị Tuấn và 
gia đình tiếp đãi chị 2 và gia đình HN rất chu đáo … Hai ông bà dọn thức ăn trưa gồm đủ các 
món Tây Tàu và Việt Nam, nhưng đặc biệt nhất là món rượu nho vàng (hiệu gì quên rồi nhờ anh 
Tuấn nhắc lại dùm) rất ngon, anh Tuấn vừa uống vừa chỉ tụi mình cách lắc lắc ly rượu để xem 
“chưn” của rượu … anh Tuấn còn nói là buổi trưa mình uống rượu vàng, buổi chiều mới uống 
rượu đỏ … thật là người sành điệu uống rượu … nhờ vậy HN lần này học được cách “xem chưn” 
rượu của anh Tuấn, đúng là “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. 
 
Nói nhỏ hai đứa Thu Hương và Kiển đừng “ghen” nghe lần này HN và ông xã được ở 4 stars 
Hilton Hotel đấy và còn được anh Tuấn đãi ăn ở nhà hàng trong Village rất ngon và đặc biệt 
với cá Trout, sirloin, minion … các món sea food với rượu vang đỏ Opolo của Ý, lần này cũng 



lắc lắc ly rượu để xem “chưn” … 5 người uống hết 1 chai, HN chỉ uống có nửa ly nhỏ mà đã ngà 
ngà may mà có Hồng Vân và Chương lái xe chứ không thôi anh Tuấn và anh Cần làm sao lái 
được ☺ … còn nữa khi vừa check in vào hotel một hồi thì đã có room service đem dessert vào 
nói là của “Tuna” ordered, HN vội chạy ra coi tờ giấy order thì thấy tên anh Tuấn là Tuan vậy 
mà bà room service lại dám pronounce là “Tuna”, hôm đó vì nhiều chuyện vui quá nên HN quên 
méc anh Tuấn sẵn đây méc anh Tuấn luôn để anh rầy bà ta lần sau đừng kêu anh Tuấn là Tuna 
nữa ☺.  Sáng thứ Hai (tức quá quên chụp hình anh Tuấn trong bộ đồ vía complete đi làm – anh 
Tuấn đúng là controller, lúc nào cũng control hết – vì mãi lo nói chuyện và ăn sáng) anh Tuấn 
đưa cả nhà HN đi ăn sáng ở Khách Sạn có rất nhiều món ngon, Kiển ơi Hương ơi phải qua bên 
anh Tuấn 1 lần mới được... 
HN cứ tiếc hoài phải chi có Kiển và anh Phương, Thu Hương và anh Cường đi nữa thì chắc vui 
lắm … cũng tiếc cho các vị không được thưởng thức lần hội ngộ rất đặc biệt này … lần đầu gặp 
được anh Tuấn sau 1 năm quen biết … thật là phút đầu gặp anh … tinh tú quay cuồng … 
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Nhớ lại email 
của Toàn 
vacation đúng 
là “ngày vui qua 
mau” vì thời 
gian hạn hẹp 
nên gia đình H
chỉ gặp được
đình anh Tuấn 
có 1 buổi ngày 
chủ nhật, nên 
không có thì giờ 
đi chơi với 
nhau, nghe anh
Tuấn nói ở 
Charlotte có 
vườn hoa và 
Farmer Market 

nên hôm sau after check out trên đường về lại Spartanburg, SC thì tụi mình ghé thăm vườn 
hoa, còn farmer market thì chưa ghé được, hẹn dịp sau. HN có coi trên TV về Farmer 
Market này thấy họ có bày ra rất nhiều loại trái cây và rau quả, các thứ được cắt ra thành 
miếng nhỏ cho du khách ăn thử sau đó họ đưa cho thực khách 1 tờ survey để cho biết những 
món trái cây hay rau quả nào được ưa thích nhất …  
 
Hy vọng lần sau khi có dịp HN sẽ hú hết bà con Hoàng Diệu mình qua “quậy” anh Tuấn một 
trận cho anh Tuấn sợ luôn … không chừng anh Tuấn lẹ lẹ i-meo nói “thôi đừng có ai qua nữa 
nghen, mới có HN qua thôi mà anh Tuấn đã thấy “mệt” lắm rồi…” ☺ ☺  
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