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• ÐÔI L%I ... TÁI B�N 
 
T�p "Ít Bài Th� C�, Vài Chuy�n C�" do 

C� Hoàng 2�o L�ng, m�t �àn anh trong gia 
�ình Công Chánh su t�m, th� bút ghi chép 
thành t�p s�ch �# t3ng Ái H�u Công Chánh, 
phát hành n�m 1995, lúc C� 94 tu.i. 

Tác ph4m quý hi�m này ��c Ái h�u và 
Thân h�u kh p n�i �ón nh�n n�ng nhi�t. S� 
AH và TH ��n sau và nhi�u H�i Ái H�u b�n 
mu�n có t�p v�n th� c�a C� Hoàng 2�o 
L�ng, nhng ti�c thay không còn n�a. Vì v�y 
chúng tôi ngh� ��n vi�c tái b�n l�n này nh!m 
m�c �ích: 

 
- Th�a mãn yêu c�u c�a quý AH-TH yêu 

thích v�n th� c., mu�n có ��c t�p sách có 
giá tr� này. 

 
-T3ng cho m�t s� th vi�n, c� quan v�n hoá 

Vi�t Nam �# góp ph�n ph. bi�n và duy trì n�n 
v�n hoá trong l�nh v�c v�n ch�ng Vi�t Nam. 

- 5ng h� qu6 "T3ng B�ng 2�i Th�ng Th%" 
m�t truy�n th�ng t�t �7p c�a gia �ình Công 
Chánh, trong tinh th�n "Kính Lão 2 c Th%". 

 
California, ngày 01 tháng 5 n�m 2004 
TM Nhóm ch� tr�ng, 
Lê Kh c Thí 
 
Trên �ây là D� Th�o #� T�a tái b�n quy�n 

"Ít Bài Th� C, Vài Chuy�n C�" 
Theo AH Ái V�n cho bi�t in l%i quy�n Th� 

v�n này (250 trang), 500 b�n tn kho�ng 1000 
�ô (m*i quy�n 2 �ô). Phân phi v�i giá 5 �ô, 
c ng có th� có m�t s ti�n cho qu� #%i 
Th��ng Th&. Xin quý AH cho bi�t ý ki�n có 
nên tái b�n sách Không? 

Xin cám �n. 
* BPT : Ban Ph� trách Lá th� xin ân c�n 

chuy�n ��n qúy AH �� �óng góp ý ki�n xây 
d�ng. M&i h+i �áp xin chuy�n v� Ban #�c 
Trách B�ng #%i Th��ng Th& hay qua 
LT/AHCC./. 
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