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Sau đây là vài mẩu đối thoại giữa AH Huỳnh
thanh Quân ở Australia và anh Nguyễn văn
Thôn ở Việt Nam. Anh Quân nhờ Anh Thôn
viết bài tường thuật về chuyến đi AHCC Saigon
viếng thăm AHCC Cần Thơ nhân dịp họp hàng
năm của AHCC Việt Nam.
Nguyễn văn Thôn (Điền Địa)
Huỳnh thanh Quân
Huỳnh Quân: Cụ Ông có thể viết cho một bài
tường thuật về chuyến đi Cần Thơ, để tôi gởi
sang Mỹ đăng vào Lá Thư CC được không?

AH Quình đến họp mặt với các AHCC SàiGòn-CầnThơ

Huỳnh Quân: Ở bên Mỹ nhờ tôi chuyển lời
Nguyễn Thôn: Ổi giời ơi ! văn chương của tụi
nó lục cục lòn hòn mà dám lên báo sao ? dở ẹt
coi chừng không ai thèm đọc đâu nhé.
Huỳnh Quân: chỉ tường thuật sơ sơ chuyến đi
gồm những ai và gặp ông Quình được rồi
Nguyễn Thôn: Tại vì mỗi năm họp gia đình
Công Chánh đều tổ chức ở Sài Gòn,nên ông
Quình đề nghị năm nầy Anh Em xuống Cần
Thơ hop,vì trên nầy Anh Em quá đông không
tiện xuống Cần Thơ họp nên Anh Em tổ chức
một chuyến xuống Cần Thơ thăm ông Quình và
các anh ở miền Tây. Chuyến đi khởi hành lúc 6
giờ ngày 16 tháng 6 chiều về đến Saigon 10 giờ
đêm vì kẹt phà Cần Thơ gần 2 giờ vì mình đi
nhằm ngày thứ 7.
Chuyến đi gồm có các Anh Lê, Chị Thắng,
Miêng, Long, Thích, Kiệu, cô Loan, Thuận,
Bon, Dao, Lu, Giao, Sáu dưới Cần Thơ có Anh
Cam, Thế, Van, Phương và các Anh Chị làm ở
Khu Công Chánh cũ. Có đi tàu chạy dọc sông
xem trụ cầu Cần Thơ rồi chạy dọc sông vào
vườn du lịch Mỹ Chánh.

AH Quình ngỏ lờI cùng các AHCC SaiGon-CầnThơ

Trụ cầu Cần Thơ dọc theo sông

