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NHỮNG CON CHỮ DỊU DÀNG  

(Tâm bút & Tạp ghi Trần Thị Bông Giấy). 

(Từ tập I đến tập XX). 
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Những bài kể hoàn toàn thật,  

rút ra từ những phần đời riêng của tác giả,  

không chút gì hư cấu, từ địa danh đến tên tuổi các nhân vật và chi tiết từng sự kiện.  

Những nhân vật, có người đang còn sống, hoặc ở Việt Nam, hoặc ra ngoại quốc;  

nhưng cũng có người đã vĩnh viễn "bỏ cuộc chơi". 

Từ lòng trân trọng yêu mến  

đối với quá khứ và kỷ niệm, tác giả không muốn làm cái việc thông thường vẫn thấy ghi  

nơi đầu trang nhất nhiều tác phẩm:  

“Mọi tên tuổi nhân vật đều do óc tưởng tượng. Nếu có sự trùng hợp chỉ là ngoài ý muốn tác giả.” 

Vậy, dám mong “những người xưa” có tên nêu trong tác phẩm,  

nếu có điều chi phiền trách, xin thông cảm và  

niệm tình tha thứ.  

Sự Thật muôn đời vẫn là đầu mối dẫn đến  

cái Thiện và cái Đẹp của Cuộc Đời. 

Trân trọng, 

Trần Thị Bông Giấy. 
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