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TÂM TÌNH CHIẾC LON ÂN NGHĨA 
 
Hàng trăm lon đã đầy, hàng trăm lon sắp đầy và chỉ một lon ‘hy sinh’… 
 
Đại Hữu 
 
Ai giàu trí tưởng tượng, đặt mình làm chiếc lon gây quỹ Thứ Sáu Tuần Thánh (Good 
Friday Appeal) qua Công cuộc Cảm Ơn Nước Úc của người Úc gốc Việt, có thể hiểu 
rõ thân phận của chiếc lon gây quỹ giờ này ra sao. 
 
“Một con én không làm nên mùa xuân”, một chiếc lon gây quỹ được người Úc gốc 
Việt bỏ tiền đồng vào để trợ giúp Nhà thương Royal Children’s Hospital có lẽ sẽ tạo 
nên khoản tiền “thấy thương”. Tối đa vài trăm đô la tiền đồng thì chiếc lon đầy và 
khoản tiền từ một chiếc lon như vậy khác nào hạt muối bỏ biển! Nhưng thưa không, 
không phải vậy! Nhớ lời tổ tiên Việt, “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại 
nên hòn núi cao”, ban tổ chức Dự án Cảm Ơn Nước Úc, phối hợp với Nhà thương 
Royal Children’s Hospital, cùng với Cộng đồng người Việt, đang huy động hàng trăm  
chiếc lon như vậy. Các thiện nguyện viên, các chủ nhân doanh nghiệp, các vị lãnh đạo 
các tổ chức, trường học đang chung sức coi sóc các lon Good Friday Appeal tại khắp 
các phố thị có đông người Úc gốc Việt trên toàn cõi Victoria. 
 
Công cuộc Cảm Ơn Nước Úc đang làm việc với khoảng 500 chiếc lon gây quỹ “Good 
Friday Appeal” và mong ước mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ 
chức, đoàn thể người Úc gốc Việt bỏ vào một trong những chiếc lon ấy vài đô la thôi 
thì trong vòng khoảng ba tháng, từ ngày khai mạc Công cuộc Cảm Ơn Nước Úc 
(tháng Giêng) cho đến hai tuần lễ trước ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (tháng Tư), người 
Úc gốc Việt tại Victoria sẽ tạo được khoản tiền kha khá, góp phần tạo nên phép lạ tình 
thương đối với xã hội nói chung và Nhà thương Royal Children’s Hospital nói riêng.  



 
Ước muốn của người Úc gốc Việt thể hiện lòng biết ơn nước Úc bằng việc làm cụ thể 
giúp Nhà thương Royal Children’s Hospital có trở thành sự thật hay không? Việc này 
tùy thuộc vào tâm lòng của từng người Úc gốc Việt, từ em bé đến người cao tuổi, 
từng gia đình, từng doanh nghiệp và từng tổ chức người Úc gốc Việt! 
 
Thưa Ông, Bà, Anh, Chị, Em, hiện tại 500 chiếc lon gây quỹ Good Friday Appeal đã 
có mặt tại nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức của người Úc gốc Việt tại Victoria. 
Xin Ông, Bà, Anh, Chị, Em nhanh tay làm đầy những chiếc lon này để thể hiện lòng 
biết ơn đối với nước Úc, và cùng với cộng đồng nước Úc, giúp ngân quỹ cho Nhà 
thương Royal Children’s Hospital. Là người Úc gốc Việt, Ông, Bà, Anh, Chị, Em 
đang cùng với cả cộng đồng mình mừng 40 năm an cư lạc nghiệp tại Úc. Mỗi khi an 
vui đi phố, đi mua sắm, đi học, đi làm… và thấy những chiếc lon “Good Friday 
Appeal”, xin Ông, Bà, Anh, Chị, Em mở lòng cho tiền vào đó – tiền đồng đã quý, tiền 
giấy càng tuyệt vời – để giúp đỡ chính trẻ em của nước Úc, quê hương mới nhưng 
giàu ân nghĩa với mỗi chúng ta. 
 
Cho đến hôm nay, 500 chiếc lon gây quỹ Good Friday Appeal, mà Công cuộc Cảm 
Ơn Nước Úc đang có trách nhiệm chăm sóc, đang sống giữa những nơi có đông người 
Úc gốc Việt sinh hoạt, tại các cửa tiệm, trường học, chùa chiền, nhà thờ… từ trung 
tâm CBD Melbourne, sang các vùng Đông, Tây, Nam, Bắc Melbourne. Nhiều lon đã 
đầy, đã được thâu về và lon mới được đặt thêm vào. Nhiều lon sắp đầy và cũng có cả 
những lon mới đặt.  
 
Có một chuyện không vui nho nhỏ là một chiếc lon gây quỹ Good Friday Appeal đã 
vĩnh viễn ra đi! Quý Ông, Bà, Anh, Chị, Em biết sao không? Thưa là, đã có người quá 
khổ - chạy vào một cửa tiệm do người Úc gốc Việt làm chủ ở trung tâm thành phố 
Melbourne - ‘bắt cóc’ chiếc lon Good Friday Appeal và ôm lon bỏ chạy. Làm chiếc 
lon gây quỹ không thôi cũng gặp thử thách! Nhưng không sao: Các chủ nhân doanh 
nghiệp đã có biện pháp bảo vệ chiếc lon gây quỹ Good Friday Appeal bằng cách dùng 
dây đủ loại để cột lon vào một chỗ nào đó chắc chắn, hy vọng ngăn ngừa được chuyện 
chiếc lon nhỏ bé bị người quá khổ ‘bắt cóc’.  
 
Quả là chuyện gì cũng có hai mặt: Có ngày có đêm; có mưa có nắng; có buồn có vui, 
có mất có được. Công cuộc Cảm Ơn Nước Úc, gây quỹ từ thiện cho nhà thương 
Royal Children’s Hospital được cái vui, cái được là trong số 500 lon gây quỹ, chỉ một 
“em lon” bị ‘bắt cóc” mà thôi. Cứ nhìn vào mặt tích cực để luôn hóa giải mọi thách đố 
cuộc đời và thấy cuộc đời luôn tuyệt đẹp: Có đến 499 lon an toàn khỏe mạnh, nặng 
thêm với tiền từ thiện người Úc gốc Việt – có cả người Úc nữa – góp vào! Chỉ một 
lon bị “mất tích’. Thôi thì người ‘bắt cóc’ lon cũng bớt khổ được vài giờ đồng hồ vậy! 
Sao cũng tốt đẹp! 
 
Thưa Ông, Bà, Anh, Chị, Em, những chiếc lon gây quỹ giúp Nhà Thương Royal 
Children’s Hospital đã đến trong cuộc đời chúng ta, đón đợi mỗi chúng ta góp tay tạo 
nên phép lạ. Mỗi người góp một vài đô la để cùng tạo nên khoản tiền vài trăm ngàn 
đô la chẳng phải là phép lạ hay sao?  Xin mời Ông, Bà, Anh, Chị, Em nghĩ đến những 
thành đạt của chính mình, người thân của mình, gia đình của mình để luôn nhanh tay 
bỏ chút tiền vào chiếc lon gây quỹ Good Friday Appeal, giúp Nhà thương Royal 
Children’s Hospital, để thực hiện phép lạ “Cho là Nhận!” Đúng vậy, mỗi đồng tiền 
cho vào lon Good Friday Appeal gọi là để giúp cho Nhà thương Royal Children’s 



Hospital nhưng thực sự khi nghĩ ngợi bằng chính cái tâm, mỗi người chúng ta sẽ hiểu 
được rằng mỗi người đóng góp đã, đang và sẽ giúp cho con em, cháu chắt của mình 
và biết bao nhiêu người khác nhận được nhiều hơn từ săn sóc yêu thương của bác sĩ, 
của y tá ở Nhà thương Royal Children’s Hospital.  
 
Ông, Bà, Anh, Chị, Em ơi, chiếc lon gây quỹ Good Friday Appeal tuy vô tri vô giác 
nhưng đang được gửi gắm tâm tình biết ơn của người Úc gốc Việt. Và những chiếc 
lon ấy đang đón đợi chính Ông, Bà, Anh, Chị, Em tặng tiền vào đó để tạo nên phép lạ! 
 
Nguồn: 
 
Thư viện / Dự Án: Cảm Ơn Nước Úc: 40 năm định cư của người Việt tại Úc (1975 – 
2015). 
 
 


