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Mỗi năm đến mùa Mother’s Day và Father’s Day đã gợi cho Chúng tôi-ROF một nổi 

buồn man mác lẫn với nổi vui ấm áp tình ngừơi. Hai ngày đó là hai ngày để con cái 

đựơc dừng chân trong cuộc xoay mồng của kinh tế gia đình mà dành hết thời giờ của 

một ngày cho mẹ, một ngày cho cha. Sung sứơng thay cho những ngừơi còn cha, còn 

mẹ, đựơc tung tăng hạnh phúc bên thân phụ mẫu. Ngoài ra cũng có những ngừơi tâm 

tư buồn vời vợi hoặc thân phụ mẫu ở xa ngàn dậm hoặc đã khuất không bao giờ đựơc 

gặp lại thì hằng năm cầu nguyện trong ngày giổ thay vì ngày của cha, ngày của mẹ. 

Trong số những ngừơi trong hoàn cảnh nầy có tôi và nhiều ngừơi khác cùng hoàn 

cảnh.  

Trong chương trình văn nghệ giúp vui tại bốn Trung Tâm Điều Dửơng tại quận cam  
trong suốt 11 năm qua của Ban Nhạc Tình Nguyện Thanh Mỹ-ROF  thì khoảng vào 
năm 2003 ban nhạc Thanh Mỹ có đến giúp vui văn nghệ cho,  xưa kia có tên là Helping 
Hand Of Westminster. Những ngày xưa ấy ROF đựơc biết một thanh niên trẻ đang 
thừơng trú tại nơi đó, anh là nạn nhân của một sử tích khói lữa của chiến tranh Việt 
Nam, sử tích ấy không một ngừơi Việt Nam nào mà không biết, mà cả thế giới đều 
bàng hoàng khi nghe đến, đó là ngày Tết Mậu Thân Máu Lữa 68. Trong đêm mồng 1 
của ngày Tết kinh hoàng ấy,  một viên đạn hỏa tiển rơi ngay vào trong nhà anh, chỉ còn 
có một mình anh sống sót trong một gia đình nhiều ngừơi, gồm cha mẹ và anh chị em. 
Ở cái tuổi ngây thơ ấy, tôi ứơc tính vào năm đó anh chỉ mới khoảng độ trên dứơi 10 
tuổi, mất cha, mất mẹ như chim lạc đàng bơ vơ trong không gian, lây lất cuộc đời theo 
thời gian. Chỉ có những ngừơi mất cha mất mẹ một cách đau thương ấy mới thấu hiểu 
nổi cảnh bơ vơ của một đứa trẻ mồ côi.      

Còn cha còn mẹ đố ai bằng mình 
    Thiếu cha thiếu mẹ lình xình một thân. 
Nhưng anh là ngừơi phi thừơng, không lình xình, biết chấp nhận hoàn cảnh , hiểu đựơc 
lý vô thừơng, đời là bể khổ của mọi ngừơi, không chừa một ai, anh có một tinh thần cao 
cả hơn mọi ngừơi.  
 
Nương theo chiều khúc quanh lịch sử của quê hương Viet Nam năm 75 anh đựơc di 
tản theo chương trình nhân đạo qua Mỹ theo diện con mồ côi, tên anh là Trần  Trọng. 
       
Anh có tài văn nghệ, sáng tác nhạc, biết chơi đàn dương cầm, và rất thích hát, lúc đó 

anh còn trẻ hơn, năng động hơn, vui tánh hơn, lăng xe lăng rất nhanh, tham gia đờn 

keyboard với Ban Nhạc Tình Nguyện Thanh Mỹ-ROF.  Thế rồi vài năm sau đó, vì hoàn 

cảnh nghịch duyên nên các ban nhạc tình nguyện đều phải ngưng họp tác với Helping 

Hand Of Westminster, Ban Nhạc Tình Nguyện Thanh Mỹ-ROF cũng cùng hoàn cảnh. 



Trong thời gian dài bao nhiêu năm tháng vắng mặt nhưng Trần  Trọng không xa lòng 

với Ban Nhạc Tình Nguyện Thanh Mỹ-ROF. Thỉnh thóang Trần Trọng gọi điện thọai nói 

chuyện với chị Thanh Mỹ cho đở buòn.  

Trần Trọng  can đảm tổ chức cuộc sống cho mình mà còn nghĩ đến những ngừơi bạc 

phứơc hơn mình đang khắc khổ quặng quại nơi quê nhà, Trần Trọng không ủ rủ than 

thân trách phận, để hết thời giờ chú tâm sáng tác nhạc, mua máy thâu vô đỉa CD, làm 

tại nursing home, bán cho bạn bè và những ngừơi quen để kiếm tiền gửi cho các Hội 

Từ Thiện để giúp ngừơi bất hạnh, trong số đó có Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching 

Out Foundation.  

Hòan cảnh nghịch đã qua, hòan cảnh thuận lại đến, Ban Nhạc Tình Nguyện Thanh Mỹ-

ROF trở lại địa chỉ củ nhưng với cái tên mới Mission Palms Health Care Center và gặp 

lại Trần Trọng, Ban Nhạc Thanh Mỹ-ROF lúc nào cũng quý, cũng tạo mọi dịp dể dàng 

để đưa Trần Trọng đến với âm nhạc, một thú vui duy nhứt của cuộc đời Trần Trọng 

trên chiếc xe lăng.  

Ngày Mother’s Day rồi đến ngày Father’s Day, TrầnTrọng không ngồi ủ rủ than thân 

trách phận mà dành thời giờ nghĩ đến những ngừơi bất hạnh khác, có cùng hoàn cảnh 

mất cha mất mẹ trong tuổi niên thiếu mà đem sức mình tạo một số tiền bằng cách bán 

CD của mình sản xuất, tìm từng đồng để cho Hội Từ Thiện giúp ngừơi bất hạnh hơn 

mình.  

Ngày Mother’s Day  vừa qua, 5-8-2011 Trần Trọng  âm thầm đưa cho Thanh Mỹ, 

Prsesident của ROF,  $120.00, tiền bán CD để giúp quỹ từ thiện  ROF và ngày Father’s 

Day, Trần Trọng lại cho ROF thêm $85.00 nửa do chính công lao, tinh thần và tâm 

huyết của anh.  

Trần Trọng là một ngừơi có một hoàn cảnh khác hơn mọi ngừơi, có một đời sống 

không bình thản như mọi ngừơi, nhưng có một ý nghĩ cao siêu hơn mọi ngừơi, hành 

động đặc biệt cao cả hơn mọi ngừơi, một ngừơi thật đáng kính phục. Trần Trọng là cây 

đuốc sáng cho ngày hôm nay và cho cả chiều dài thời gian vô tận. 

Kèm theo đây mời quý vị xem hình Thanh Mỹ giới thiệu Trần  Trọng  vui với âm nhạc.  

ROF  

Ngày Thân-Phụ-Mẫu (Mother’s Day and Father’s Day) năm 2011 

Cũng là năm thứ 11 của Ban Nhạc Tình Nguyện Thanh Mỹ-ROF giúp vui văn nghệ cho 5 cái 

Trung Tâm Điều Dửơng (nursing home) tại Quận Cam (Orange County) Calfornia, USA 

Cám ơn tất cả quý anh chị em ca, nhạc sĩ, chuyên viên âm thanh  tình nguyện góp công góp sức 

trong sinh họat từ thiện ròng rã của ROF. 



 

 

 

Kính cúi đầu xin Ơn Trên, cúi đầu xin Đấng Toàn Năng bảo vệ chúng ta. 

Trân Trọng. 


