TRANG 88
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ðôi dòng k ni m
vi các AHCC c a District 8 San Bernardino v hu
Nguyễn văn Thái
Sáng thứ năm ngày 19 tháng 12 năm 2013
tại phòng họp của District 8 San Bernardino lầu
11, một buổi gặp mặt chung vui ñể tiễn các ái
hữu công chánh Nguyễn ñức Nhuận, Trịnh
Thành và Phan Anh về hưu vào cuối tháng 12
năm 2013 ñược diễn ra trong tình thân mật, vui
vẻ giửa các anh chị em người Việt Nam và các
bạn ñồng nghiệp Mỹ. Ba người bạn công chánh
của chúng ta dự tính về hưu một cách thật lặng
lẽ nhưng các bạn trẻ Việt Nam trong lòng như
sóng vỗ bờ ñã nhiệt tình ñứng ra tổ chức một
buổi ñiểm tâm sáng ñể bầy tỏ tình cảm luyến
tiếc khi chia tay với các vị niên trưởng ñàn anh.

Các ñồng nghiệp ký tên lưu niệm.

Phải nói là các bạn trẻ thật sốt sắng và nhiệt
tình như Phạm Hùng, Chung Lưu, Phil Vũ
v..v... ñã thông báo email cho các bạn ñồng
nghiệp từ hai ba ngày trước “Nhớ ñến dự tiễn
ñưa bác Nhuận, chú Thành, chú Anh về hưu
với ñiểm tâm sáng là paté chaud và cà phê sữa
ñá”. Thật vậy, buổi sáng hôm ñó mọi người ñến
thật ñông và nhộn nhịp trong không khí gặp gỡ
tươi vui. Mọi người ñến dự và viết ñôi dòng
tâm tư kỷ niệm với người về hưu vào tấm thiệp,
thưởng thức ñiểm tâm sáng với cà phê sữa ñá

và không quên chụp một vài tấm hình lưu niệm
với các bạn ñồng nghiệp.

Anh, Thành, Nhuận và Thái

ðồng ý sự chia tay nào cũng lưu luyến và
kỷ niệm nhưng lần lượt rồi cũng ñến lúc về
hưu, không trước thì sau. Các bạn ñã biết trong
cơ quan của chúng ta khoảng 10 năm nay, các
ái hữu lớn tuổi ñã thôi không ñi làm việc nữa
ñể nghỉ hưu an nhàn. Gồm có ái hữu Mai hiệp
Thành về hưu lúc tuổi trên 70, ñến ái hữu
Nguyễn thúc Minh về hưu lúc ñó khoãng trên
60, rồi cách nay chừng 3 năm ái hữu Hoàng
như Ngọc về hưu khi ñã 75 tuổi và năm ngoái
2012 là ái hữu Hồ Thuận về hưu tuổi ñược 64.
Người Việt Nam chúng ta cũng như một số sắc
dân khác may mắn ñược ñịnh cư tại xứ sở tự do
Hoa Kỳ, không bị giới hạn tuổi tác nghỉ hưu
khi ñi làm việc cho chính phủ. Chúng ta chỉ
nghỉ hưu khi sức khỏe không cho phép hoặc
không muốn ñi làm việc nữa như trường hợp ái
hữu Hồ Thuận và Nguyễn thúc Minh, các anh
muốn về hưu sớm vì thấy vấn ñề tài chánh gia
ñình không còn vướng mắc.
Mỗi ái hữu về hưu là mỗi hình ảnh chia tay
khác nhau, tình cảm ñồng nghiệp giữa con
người với con người trong một cơ quan dù
không cùng một sắc dân vẫn còn mãi mãi tốt
ñẹp in sâu trong lòng. Các ái hữu của chúng ta
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mỗi ngày, vắng nhau vài hôm nghỉ bệnh hoặc
nghỉ phép là ñã hỏi thăm ra sao rồi. Chỉ một vài
câu thăm hỏi trong tình ñồng hương, trong tình
ñồng nghiệp là thấy vui trong lòng. Ba người
bạn Việt Nam làm việc lâu năm chung một cơ
quan thì tình cảm gắn bó với các bạn ñồng
nghiệp và cơ quan càng sâu ñậm và có nhiều kỷ
niệm khó quên. Cơ quan giao thông vận tải của
vùng San Bernardino này có nhiều người Việt
Nam làm việc ở các phòng chuyên môn khác
nhau nhưng sự liên hệ hổ tương trong công việc
làm rất cần thiết ñể hoàn thành công tác chung
và ñạt mục tiêu nên chúng ta dễ trở thành
những người bạn gặp nhau thân thiết. Một số
các bạn Việt Nam của chúng ta ñến giờ nghỉ
giải lao thường hay tụ nhóm ngoài cao ốc tại
một nơi ñược phép hút thuốc ñể tâm tình và hút
thuốc lá, còn một số bạn khác thì thích ñi bộ
một hai ngã tư ñường rồi trở về phòng làm việc
lại. Bạn Anh là một người trong nhóm hút
thuốc thường gặp gỡ mỗi sáng với các bạn
cùng sở thích. Bạn Nhuận và bạn Thành lại có
nhóm ñi bộ riêng của mình trong giờ nghỉ giải
lao. Với số ñông người Việt Nam làm việc
trong cơ quan nên mỗi năm khi Xuân về, chúng
ta thường hay tổ chức vui Xuân chung với
nhau, nghe những bản nhạc Xuân tình vui tai
và thưởng thức hương vị thơm ngon của bánh
chưng, bánh tét, dưa món v..v.. ñể cùng ñón Tết
với những người Việt Nam khắp nơi trên thế
giới. ðến lễ Giáng Sinh trên ñất Mỹ, giám ñốc,
phó giám ñốc các phòng làm việc trong cơ
quan hay tổ chức lễ chào ñón, bắt tay và chúc
mừng từng nhân viên thật long trọng vui tươi.
Không khí ñón tiếp thật niềm nở tưng bừng với
tất cả các bánh trái ngon và hấp dẫn của một
ngày lễ hội lớn nhất trong năm. Hoặc mỗi năm
trước ñây có một ngày hội ñể ñánh giá công
việc của nhân viên ñược hoàn thành tốt ñẹp và
ñạt chỉ tiêu trong năm, giám ñốc cho tổ chức
một bữa ăn trưa thật ngon miệng cho toàn thể
mọi người trong không khí tưng bừng và nhộn
nhịp trên sân cỏ phía trước cao ốc 12 tầng của
cơ quan. Hình ảnh giám ñốc, phó giám ñốc,
trưởng phòng là những người mặc quần áo
trắng của người ñầu bếp và ñứng phục vụ thức
ăn cho nhân viên thật tươi vui và khó quên. ðó

là một vài kỷ niệm thật vui phải không các ái
hữu. Ngày mai ñây khi các bạn về hưu, xa vắng
bạn ñồng nghiệp mà mỗi ngày thường gặp có lẽ
trong lòng sẽ ray rức như thiếu vắng một cái gì
ñó, nhớ những buổi sáng cùng ñi bộ với các
bạn ñồng nghiệp trên phố với không khí tươi
vui nhộn nhịp của người và xe cộ qua lại. Hoặc
có bạn nhớ ñến nơi mình hút thuốc lá có bạn bè
ñể trao ñổi tâm tình vào buổi sáng trong những
tháng ngày qua.

Nhuận, Chung, Trúc, Thành, và Katherine

Ái hữu Nhuận và Thành là những người
phục vụ cho cơ quan giao thông tiểu bang
California 25 năm trở ñi nên ñược giấy chứng
nhận khen thưởng và quà kỷ niệm của Thống
ðốc và của Tổng Giám ðốc Giao Thông Vận
Tải tiểu bang California. Ngoài ra công ñoàn
PECG cũng tặng quà và giấy chứng nhận cho
người về hưu. Với những khích lệ và quyền lợi
cho nhân viên và còn rất nhiều những kỷ niệm
khác với Caltrans, cùng sinh họat hằng ngày
với các bạn ñồng nghiệp trong cơ quan từ văn
phòng tới công trường sẽ mãi mãi tuyệt vời
trong ñời khi sinh sống và làm việc tại xứ
người. Ngoài ra các ái hữu là những người làm
việc tại ñây mấy chục năm, thời gian phục vụ
trên quê hương thứ hai nầy còn lâu hơn cả thời
gian khi các ái hữu làm việc trên chính quê
hương của mình như ái hữu Nguyễn ñức Nhuận
với hơn 70 tuổi và 26 năm thâm niên công vụ,
ái hữu Trịnh Thành cũng thế với tuổi thất thập
cổ lai hy và có 30 năm thâm niên công vụ, ái
hữu Phan Anh 66 tuổi với hơn 17 năm thâm
niên công vụ. Ai về hưu cũng với số tuổi ñạt
tiêu chuẩn hưởng an sinh xã hội toàn phần. ðó
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người phục vụ cho quê hương thứ hai này. Là
những người Việt Nam ñi tìm sự tự do và công
bằng xã hội, chúng ta vô cùng biết ơn ñất nước
Hoa Kỳ ñã cưu mang và cho chúng ta một cơ
hội ñể sống và làm việc thành công trong xã
hội. Giờ ñây buông tay, rũ xả mọi bận bịu công
việc sinh kế quen thuộc hằng ngày, hy vọng
tinh thần các bạn sẽ yên vui và nhẹ nhàng thênh
thang với tháng ngày còn lại. Các bạn trẻ khi
nghe qua tuổi tác và thâm niên chắc chắn thấy
rằng con ñường ñi tới của mình còn dài vạn
dặm ñể ñi và ñường chân trời ñể ñạt ñến sự
nghỉ ngơi còn thăm thẵm ñâu ñâu. Vâng, các
bạn hãy vui ñi với cuộc sống gia ñình hiện tại,
với con ñường tươi sáng ñầy triển vọng vì sự
phục vụ và cống hiến tài năng của các bạn cho
con người và xã hội còn dài dài thật cần thiết.
Hãy ñể cho thời gian cứ tự nhiên trôi qua và tận
hưởng cái may mắn hạnh phúc hiện tại của
mình là phục vụ cho con người và xã hội.

tham dự các buổi tìm hiểu quyền lợi thụ hưởng
và ñược hướng dẫn làm thủ tục ñể về hưu. Nợ
tang bồng cơm áo ñã xong, ta vỗ tay mà ñi thôi.
Kính chúc các ái hữu về hưu với cuộc sống an
nhàn và hạnh phúc.
Nguyễn văn Thái

Kelvin, Trí, Thành, Dũng, Nhuận và Cường.

Kelvin, Hoàng, Nhuận, Thành Kea và Dũng

Như vừa trải qua một hành trình dài nổi trôi
trong ñời, về hưu là cơ hội kết thúc một ñoạn
ñường họat ñộng của con người ñể sinh kế và
xây dựng phát triển gia ñình với nhiều ñam mê
trong nghề nghiệp có khi thành công hoặc thất
bại trong xã hội và cũng là cửa ngõ ñi ra, buông
bỏ mọi phiền toái danh lợi thị phi trên ñời ñể
nghỉ ngơi. Sức khỏe và tinh thần sẽ yên vui nhẹ
nhàng như các bậc tiền bối trưởng thượng ñi
trước. Các bạn hãy nhớ lại kỷ niệm trước ñây
25, 30 năm ñã từng cùng nhau bon chen, ganh
ñua ñược một công việc làm ñể sinh sống thì
nay lúc tuổi ñã cao, sức khỏe lại kém dần, một
lần nữa các ái hữu lại mau mau rủ nhau về hưu
nhưng lần nầy không bị áp lực căng thẳng mà
thật vui và tự nguyện ra ñi vì cùng hăng hái

Don, Thành, Nam, Nhuận, và DuLu

Caltrans District 08, San Bernardino.

