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Tôi v
v hu
Nguyễn văn Thái
Giã từ Caltrans về hưu vào cuối năm 2014
vừa qua với những buổi họp mặt gặp gỡ các
bạn đồng nghiệp ở vài ba nơi thật là vui khó tả.
Niềm vui vẫn còn âm hưởng sâu đậm trong
lòng và tôi cảm nhận được những giây phút
tuyệt vời trong đời đi làm việc nơi xứ người.
Xin cảm ơn thật nhiều đến các bạn đồng nghiệp
như Phil Vũ, Chung Lưu, Katherine, Annabell,
Niu Justine, Steven Bình, Thomas Ngô, Cường
Trần, Dean Tô, Jane
Phạm và Mark Pertile,
người trưởng phòng và
cũng là người bạn đồng
nghiệp cùng một thời
vào làm việc cho
Caltrans. Và còn nhiều
bạn khác nữa không thể
kể hết ra. Từ biệt nơi
này và các bạn bè mà
lòng còn nhiều luyến
tiếc vì nơi đây là chỗ
làm việc để đem lại lợi
ích cho quần chúng, là cơ quan giao thông nổi
tiếng ở California nhưng cũng là mái ấm gia
đình Caltrans như nhiều người Mỹ đã nói khi
về hưu hoặc ra đi để thăng tiến nghề nghiệp.
Ngày cuối năm ở bên Mỹ thường là những
ngày vui của dân chúng hân hoan đón mừng
Giáng Sinh và năm mới, nên về hưu vào lúc
này cũng là dịp niềm vui của mình được hòa
nhập với niềm vui chung của mọi người. Dịp
này có tất cả ba buổi họp mặt mà các bạn đã tổ
chức cho ngày về hưu của tôi và mọi người rất
nhiệt tình, cụ thể gửi tặng vài món quà kỷ niệm
đầy ý nghĩa. Chân tình đó làm tôi thật xúc động
và nhớ mãi sự thương mến của các bạn đã dành
cho.

Hơn 27 năm làm việc trôi qua tốt đẹp với
cơ quan Giao Thông Vận Tải miền Nam
California này, việc làm của tôi có bị ảnh
hưởng ít nhiều trong đó. Đôi lúc làm tôi lo lắng
về công việc mình đang làm có được lâu bền
không vì cơ quan có sa thải một số các nhân
viên mới vào làm việc. Thời điểm kinh tế của
nước Mỹ đi xuống thì ngân sách về giao thông
vận tải bị ảnh hưởng theo, có lúc cơ quan giảm
lương, giảm giờ làm việc và ngưng tuyển thêm
người vào. Tuy nhiên tôi không bị ảnh hưởng
và liên tục đóng góp nhiều công trình xây dựng
xa lộ vùng San Bernardino và Riverside từ
thành phố đến sa mạc như ở Victorville và ở
Needle. Trong những năm gần đây cả nhóm rất
bận rộn với các dự án
mở rộng xa lộ, thêm vào
đường carpool (HOV
lane) 91 chạy dài tới
quận Cam, xây thêm các
giao
điểm
xa
lộ
60/91/215 nối liền quận
Riverside thông thương
với quận Cam và quận
San Diego. Mười bảy
năm sau cùng tôi làm
việc với nhóm thiết kế
M (Design M) mà người
trưởng phòng là Mark Pertile. Đơn vị San
Bernardino (District 8) có nhiều nhóm thiết kế
khác nhau theo các mẫu tự A, B, C, …. L, N,
M Nhóm này gồm mười người làm việc dưới
quyền người trưởng phòng (Chief office).
Người trưởng phòng chịu trách nhiệm với cấp
trên về kỹ thuật, đôn đốc và theo dõi mọi việc
làm, giờ giấc của tất cả nhân viên trong nhóm.
Đây là nhóm mà tôi làm việc thích nhất, lâu dài
nhất, có nhiều kỷ niệm khó quên với những
người bạn trong nhóm thuộc nhiều sắc dân
khác nhau trên thế giới như Italy, Đức, Phi, Mễ,
Lebanon, Việt Nam, Đài Loan, China. Mỹ là
quốc gia hợp chủng quốc như tôi được học thời
trung học bên Việt Nam, tuy nhiên để hiểu
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ngôn ngữ chung là tiếng Anh để nói chuyện,
trao đổi ý tưởng và hội họp bàn bạc. Tinh thần
làm việc của mọi người trong nhóm rất tích
cực, hăng say, học hỏi và gắn bó tình đồng
nghiệp vì ai cũng làm việc hợp tác vui vẻ và
thân thiện. Nhóm hay tổ chức đi ăn trưa chung
với nhau vào ngày sinh nhật của một ai đó
trong tháng, có khi hai hoặc ba người có chung
ngày sinh nhật trong tháng. Ngày về hưu của
tôi được nhóm chọn từ hai tuần trước tại một
nhà hàng nổi tiếng tên là Mr Kebab với các
món ăn rất ngon do người Trung Đông làm chủ
ở thành phố Redlands vào ngày thứ năm 11
tháng 12 năm 2014. Ngày này rơi vào gần cuối
tuần nên ai cũng thích được dịp đi ra phố ăn
chung với nhau và cảm thấy rất vui vẻ, thoải
mái. Hôm nay có đầy đủ mọi người trong
phòng, có Mark Pertile, cựu trưởng phòng và
Niu Justine, người thay thế Mark tạm thời trong
sáu tháng điều hành mọi công việc trong
phòng. Ngoài ra có sự tham dự của bà Angela
HainsWorth do Aaron Brandy gọi điện thoại
mời đến chung vui và cũng là dịp để bà gặp lại
anh chị em đồng nghiệp trong phòng sau khi về
hưu từ hơn một năm qua. Cuộc hội ngộ và chào
hỏi thân mật rộn ràng với bà Angela tạo cho
không khí của buổi họp mặt trở nên vui vẻ
nhộn nhịp hơn. Một cái bàn thật dài được nhà
hàng dành riêng cho nhóm chúng tôi ở giữa
phòng. Giờ ăn trưa buffet ở đây cũng khá đông,
mọi người tự đi lấy thức ăn rồi về chỗ ngồi
thưởng thức và chuyện trò với các bạn. Khi
buổi chuyện trò và ẩm thực của mọi người lên
cao điểm, Mark đứng lên xin được nói đôi lời
chúc mừng tôi về hưu và vui vẻ trao một chứng
chỉ của công đoàn PECG, một tấm thiệp với
những lời chúc mừng của mọi người và một số
tiền mặt là 220 đô quyên góp được từ các anh
chị em trong phòng làm việc. Sau đó là món
quà kỷ niệm của PECG tôi nhận từ tay của
Aaron Brady, đại diện công đoàn. Một sự ngạc
nhiên khác làm tôi sung sướng buột miệng kêu

to khi cô Justine trao tặng một khung hình kỷ
niệm với 12 tấm hình mà tôi được chụp chung
với các bạn đồng nghiệp trong những năm
trước đây ở văn phòng hoặc ở công trường. Có
hình ảnh tôi không nhớ, có hình ảnh tôi chưa
thấy trước đây và cũng không hiểu sao Justine
lại có được vì cô là người mới đến làm việc với
nhóm. Thomas là người đã giúp tôi đi vòng
quanh bàn để chụp ghi lại một số hình lưu
niệm. Cám ơn Thomas. Một tấm hình được
chụp với đầy đủ các gương mặt trong nhóm
design M trước nhà hàng tuyệt đẹp và rõ ràng
do một nhân viên của nhà hàng chụp mà Kent
Nguyễn đã khen, đây là món quà Giáng Sinh
đặc biệt của tôi năm nay. Nhóm design M của
chúng tôi hiện nay có hai người đẹp, cô
Annabell người Đài Loan và cô Justine người
China. Từ hơn mười năm trước đây, Mark nhận
cô Annabell vào làm việc trong nhóm, tạo nên
một luồng sinh khí làm việc tươi mát hơn, vì
trước đó nhóm chỉ toàn thanh niên và đàn ông
thôi. Cô Annabell có khuôn mặt đẹp, ăn nói dễ
thương và dáng người mảnh mai, cao nên có
nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ thích nói
chuyện. Cô là người độc thân tại chỗ nhưng có
hai con, một trai mười sáu tuổi và một gái mười
bốn tuổi. Một vài chàng trai độc thân Mễ,
Trung Hoa và Việt Nam có nghe tiếng người
đẹp và để ý nhưng rồi âm thầm rút lui.

Thái và Mark.
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Thái và Justine.

Buổi họp mặt lần thứ hai tổ chức tại cơ
quan làm việc ngày 15 tháng 12, năm 2014 từ 8
giờ đến 10 giờ sáng tại phòng hội lầu 11, xuất
hiện với nhiều khuôn mặt quen thuộc từng làm
việc chung với nhau trong các công tác được
diễn ra thật vui tươi và nhộn nhịp. Bánh ngọt,
paté chaux, cà phê, sữa, nước trái cây được dọn
đầy trên bàn để mọi người thưởng thức điểm
tâm sáng. Các bạn người Phi, Mễ và Mỹ rất
thích uống cà phê sữa đá mua từ Lee’s
Sandwiches. Cuộc trao đổi chuyện trò chúc
mừng, bắt tay thân mật và chụp hình kỷ niệm
với các đồng nghiệp diễn ra liên tục không ngớt
nhưng đầy thân tình và vui vẻ. Xin thành thật
cám ơn tất cả các bạn đồng nghiệp như Phil
Vũ, Chung Lưu, Katherine, Annabell, Justine,
Phạm Hùng, Steven Bình v..v . đã bỏ nhiều
công sức và thì giờ quý báu để thực hiện buổi
điểm tâm sáng nhanh chóng, đầy đủ và ngon
miệng. Ngoài ra tôi cũng cám ơn cô Annabell
vì cô đã giúp làm tờ flyer và đặt ở các cầu
thang máy lầu 7, 8, 9 và 10 thông báo ngày giờ,
phòng họp lầu 11 về buổi gặp mặt từ mấy ngày
trước để mọi người biết đến tham dự. Tóm lại
sự thương yêu và giúp đỡ nhiệt tình của quý
bạn mà mọi việc được diễn tiến tốt đẹp.

Thomas, Cường, Thái và Tuấn.

Bạn đồng nghiệp.

Jane, Thái và Aaron.

Và buổi họp mặt lần thứ ba, ngày 18 tháng
12 năm 2014 được bạn Phil Vũ, đại diện các
đồng nghiệp người Việt Nam chọn đi ăn chung
với nhau tại Casino San Manuel thành phố
Highland từ một tháng trước. Đây là buổi gặp
nhau của những người Việt Nam và có một vài
bạn đồng nghiệp sắc dân khác nữa. Lại thêm
một số các hình ảnh đẹp được chụp tại đây với
các anh chị em do anh Dean Tô chụp và được
để lên máy điện toán cho mọi người xem.
Trong số những hình ảnh này có một tấm hình
tôi ngồi cùng bàn với ái hữu Văn minh Hồng,
Kent Nguyễn và Hannah Nguyễn. Thưa quí vị,
thường khi người Việt Nam nào mới được nhận
vào làm việc cho cơ quan, anh chị em người
mình thường hay tổ chức đi ra ngoài ăn chung
với nhau và đồng thời để người bạn đồng
nghiệp mới biết được các bạn đồng hương Việt
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năm khi được nhận vào làm việc cho Caltrans,
ông xếp của tôi lúc bấy giờ là Jerry Lund cho
một người bạn đồng nghiệp dẫn tôi đi các
phòng để giới thiệu, làm quen với các nhân
viên cũ và nhất là đi xem máy in bản vẽ hay
máy copy để biết nơi, biết chỗ đặng xử dụng
khi cần. Sau đó ông hỏi thăm đến sức khỏe và
khả năng làm việc, rồi hỏi đến đời sống cá
nhân, làm sao qua được đến Mỹ. Tôi bèn kể
đến chuyện vượt biên từ Cà Mau đến Thái Lan,
rồi bị bể máy tàu và lênh đênh 10 ngày trên
biển cả không còn gì để ăn, mọi người trên tàu
bị hải tặc Thái Lan đến cướp bóc vàng bạc vài
ba lần và dòm ngó các phụ nữ. Ông xếp tôi như
bị thôi miên hấp dẫn bởi câu chuyện phiêu lưu
chết người này được kể bởi người chứng nhân
trong cuộc, nên cuộc phỏng vấn chuyện trò kéo
dài cả giờ chưa chấm dứt. Nhờ câu chuyện
vượt biên đầy hấp dẫn này mà ông không nói
đến chuyện kỷ thuật và kinh nghiệm làm việc
của tôi trên đất Mỹ. Một câu chuyện khác cũng
với Caltrans từ hai mươi bảy năm qua mà tôi
vẫn còn nhớ. Ngày đầu tiên khi tôi được giấy
gọi đi phỏng vấn công việc Junior Engineer.
Bước vào phòng gặp một lúc ba vị giám khảo,
người thì da đen, người thì da trắng và người
thì nước da trung bình giữa trắng và đen tôi
thấy khớp quá, miệng hơi ngọng và run khi
chào các vị giám khảo. Thưa với các bạn, đây
không phải là trận chiến đi tìm job của tôi lần
đầu tiên trên đất Mỹ mà đã trải qua nhiều cuộc
phỏng vấn từ năm bảy năm qua rồi. Vì đất lạ
quê người, ngôn ngữ còn mới mẻ và không có
kinh nghiệm trên đất hứa này nên mới bị mất
bình tĩnh như vậy. Tôi tự hứa trong lòng, phải
bình tỉnh để tâm trí không bị xao động mới có
thể trình bầy cho ban giám khảo hiểu được
những gì mình được đi học và những kinh
nghiệm nghề nghiệp có được trong quá khứ dù
là kinh nghiệm ít ỏi bên Việt Nam. Sau khi trả
lời một vài câu hỏi đầu với các vị giám khảo,
tôi lấy lại bình tĩnh, sự tự tin và trả lời xong tất

cả các câu hỏi còn lại của cuộc phỏng vấn mà
cảm thấy thoải mái. Cuối cùng một vị giám
khảo nam hỏi tôi nếu được mướn vào làm việc
anh có thể phục vụ cho cơ quan trên mười năm
không. Dù chưa được mướn vào làm việc
nhưng nghe hỏi phải làm việc cho nơi đây trên
mười năm thì còn gì sung sướng bằng. Tôi trả
lời ngay đồng ý. Ông giám khảo này đã về hưu
20 năm rồi. Sau cuộc phỏng vấn này và cũng là
lần chót, chừng ba, bốn tháng sau tôi được
Caltrans gọi đi làm và trình diện với người boss
đầu tiên là ông Jerry Lund phòng thiết kế như
đã kể ở câu chuyện trên. Kể từ đó tôi vào làm
việc với Caltrans đến nay, thời gian mấy chục
năm trôi qua thật nhanh nhưng nhìn lại hệ
thống xa lộ San Bernardino, vùng tôi đang ở
này được cải thiện rất nhiều. Đường xa lộ 215
ngang qua thành phố San Bernardino được mở
thêm nhiều đường lăn xe chạy vào phố, vào
khu thương mại đông người và đem lại vẻ đẹp
sáng sủa cho thành phố . Giao điểm xa lộ
60/91/215 đồng thời được cải thiện xây dựng
rộng lớn hơn và tiện lợi hơn với nhiều đường
vòng xa lộ nối liền các thành phố Moreno
Valley, San Diego, Los Angeles và Orange với
thành phố San Bernardino. Không còn bị tắc
nghẽn hằng giờ và giảm đi các tai nạn xe cộ
đáng tiếc. Khi tôi đến thành phố Highland để
sống và làm việc cho Caltrans, thành phố này
mới thành lập, chưa có khu thương mại sầm
uất, chưa có xa lộ 210 chạy qua các thành phố
Highland, Redlands, Rialto, Fontana, v..v..
chưa có xa lộ 330 chạy lên Big Bear. Chưa có
Walmart, chưa có Walgreens, chưa có Casino
San Manuel v..v.. và còn nhiều thứ khác. Thế
mà giờ đây, thời gian trôi qua hơn mười năm
như tôi đã hứa với vị giám khảo mà còn tới
được hai mươi bảy năm phục vụ bền bỉ tốt đẹp,
đóng góp vào nhiều công trình giao thông công
cộng, đem lại thẩm mỹ đẹp đẽ cho thành phố và
tiện lợi cho dân chúng xử dụng. Và nhất là
không quên bổn phận của một công dân phải
đóng thuế đầy đủ để quốc gia được hùng mạnh
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các quyền lợi hữu ích cho dân chúng.
Thưa với quí vị và các bạn còn một việc
nữa mà tôi cũng phải giả từ, đó là sách vở.
Trong nhiều ngày qua trước khi nghỉ hưu, mỗi
ngày một vài tiếng đồng hồ tôi soạn ra và
quăng vào ba thùng rác đầy các quyển cẩm
nang cũ, hồ sơ bản vẽ cũ không cần lưư trữ lại
và không còn thích hợp với hiện tại nữa. Một
số các hồ sơ bản vẽ làm việc từ thời mười năm
trước với ái hữu Nguyễn thúc Minh cũng được
mang ra quăng nốt. Một đồng nghiệp khác làm
việc phòng Environmental về hưu cùng lúc
cũng quăng sách và hồ sơ cũ vào ba thùng rác
như vậy. Caltrans luôn luôn cập nhật hóa hằng
năm các quyển cẩm nang tiêu chuẩn về đường
xá, cầu, cống v..v.. để nhân viên làm việc được
hữu hiệu và phù hợp với thực tế. Từ nay đầu óc
sẽ thảnh thơi không bận bịu với những con số
tính toán, với những công văn (memo) gửi đi
các phòng, với những bản vẽ chi tiết thiết kế
các xa lộ 60, 91 và 215 của thành phố Riverside
và San Bernardino và không bận bịu với công
trường, hội họp nhiều căng thẳng. Nghỉ ngơi
thôi và đi du lịch những ngày hưu trí.

Liên, Katherin, Thái, Hùng và Chung

Kent, Hannah, Thái và Hồng.

Nguyễn văn Thái

Jane, Thái, Hồng, Vũ và Magic.
Thái và Ray.

