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(Tiếp Theo)
U TÀ 

Công ty (Cty) tôi đang phục vụ đang trên đà 
thương mãi hóa, hiểu theo nghĩa xấu của nó 
nghĩa là có việc thì ngồi lại, không việc thì nhận 
hồng thiệp (pink slip) đi kiếm việc chỗ khác! 
Tôi không muốn nằm trong danh sách tương lai 
của những người nhận hồng thiệp1 và vì hết 
muốn sống cảnh lang thang trên thế giới nên đã 
xin việc và được nhận vào Thủy Cục của thành 
phố Anaheim (TCA), California. Tuy lương 
khiêm nhường hơn nhưng hi vọng là ‘hoành sơn 
nhất đái…’ mặc dầu ở Anaheim ngọn núi duy 
nhất là nuí giả của Disneyland!  

Tôi làm việc ở đó trên một năm và cái số làm 
việc của tôi là đi ‘chữa cháy’ = sửa chữa những 
lỗi kỹ thuật của các vị tiền nhiệm.  Thật vậy 
trước hết là nghe dân chúng chưởi mà không 
dám cãi lại.  Khi tôi mới vô nhận việc chuyện 
đầu tiên mà sếp dặn là: làm việc hay không làm 
việc không ảnh hưởng lớn đến chuyện bị sa 
thải, nhưng nếu cãi với dân chúng khi họ gọi 
điên thoại vào than phiền sẽ là  nguyên nhân 
đưa đến sa thải!  Tôi xin tóm tắt dưới đây ba cái 
chuyện chính mà tôi phải chịu đựng trong lúc 
làm việc với TCA.   

Nghe các bà phụ nữ liên đới chưởi. Các Plan 
Reviewers của thành phố Anaheim cấp giấy 
phép (Permit) cho một cty địa ốc đào đất xây 
phố thương mãi.  Đất đào dưới chân đồi chỉ 
cách chừng 10 ft. một đường ống dẫn nước cao 
áp cho thành phố.  Đường ống nước dùng ống 
PCCP (Prestressed Concrete Cylinder Pipe) là 
nghề của chàng nên tôi biết ngay là đất có thể 
trụt và làm ống sút joints.  Thật vậy chúng tôi 
bèn xin phép cho đào những hố thăm dò để xem 
xét tình trạng của mấy ống nối.  Như dự đoán, 
nhiều mối nối có dấu hiệu mới bị bong ra và có 
hai mối nối có cơ nguy sút ra và có thể làm cho 
đường ống bị xì nước.  Rứa là tôi được giao 

 
1 Hồng thiệp nào cũng bad news hết! Các AH chúng ta nhận dược hồng 
thiệp báo hỷ đám cưới cũng nhiều lần méo mặt rồi. 

trọng trách (my big mouth!) thuê nhà thầu 
reinforced các mối nối bị bong hoặc có thể 
bong vì nạn đào đất quá gần. Các mối nối được 
hàn dính để không thể bị sút ra riêng chỉ có một 
mối nối cần gắn Expansion Joint.  Lẽ tất nhiên 
các hố đào thăm dò hoặc sửa chữa mối nối đều 
được che kín bằng ván thép dày sau ngày làm 
việc.  Tiếc thay Cty làm Expansion Joint bị 
nhân công làm reo nên nhà thầu không nhận 
được hàng đúng kỳ hạn để hoàn tất công tác.  
Điều đáng nói là đường ống nước cao áp chôn 
nằm trong một con đường nối liền khu nhà giàu 
với phố thương mãi.  Đúng là dân nhà giàu thật 
vì họ toàn đi xe BMW, Mercedes, Cadillac v.v 
(chưa có Lexus vào thời đó) và thay vì chạy 40 
mph như luật định họ chỉ toàn chạy trên 60 
mph.  Mỗi lần xe chạy ngang các tấm thép dày 
1 in đậy hố thăm dò thì lại bị vồng lên mặc dầu 
mặt đường và mặt tấm thép dày đã có một viền 
dốc nghiêng bằng asphalt.  Trong toàn tháng 
công tác tôi có thể là người nhận được nhiều 
điện thoại nhất trong TCA! Trong những cú 
điện thoại đó có một cú điện thoại mà tôi cay cú 
nhất. “ 

A lô, tôi là chủ tịch hội các phụ nữ…”          

”Kính chào bà” tôi đáp. 

“Tại sao các ông không chịu lấp các hố đào mà 
cứ để nó làm dằn hư xe của tụi tui.  Ông giải 
thích cho rõ ràng để rồi chúng tôi có thể ‘nói 
chuyện’ với ông thị trưởng!”.  Trong bụng tôi 
nghĩ thầm: ‘Phụ Nữ Liên Đới của bà Nhu mà 
ông còn cóc sợ huống hố các bà! Doạ nhau chi 
rứa?’.  Tuy nghĩ vậy nhưng ngoài mặt tôi phải 
xuống giọng với bà Chủ Tịch: 

“Thưa bà xin bà thông cảm, nhà cung cấp vật 
liệu sửa chữa ống bị nhân viên làm reo nên nhà 
thầu không nhận được hàng để tiếp tục công 
tác.  Chúng tôi đã tìm nhà cung cấp khác nhưng 
thời gian giao hàng lại càng lâu hơn!  Chúng tôi 
nghe nói là chuyện nhân viên làm reo sẽ chấm 
dứt trong hai ngày tới và hàng sẽ được chuyển 
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cấp tốc bằng máy bay đến Anaheim để chúng 
tôi hoàn tất công tác.  Chúng tôi rất tiếc về tình 
trạng đáng tiếc này”.  Trong bụng tôi tự nói: 
nếu các bà chịu khó chạy chậm một chút thì hay 
biết mấy.  Quả nhiên ngày hôm sau TCA nhận 
được giấy đỏ, lại màu đỏ, màu của máu! của 
văn phòng thị trưởng yêu cầu giải thích sự 
chậm trể và khiếu nại của Hội Phụ Nữ …” Tôi 
lại gò lưng viết mémo giải thích và sau đó 
không thấy văn phòng thị trưởng hỏi thêm gì 
hết.  Rứa là mọi chuyện trôi chảy.  Hoan hô tinh 
thần tự do dân chủ! 

Cái Giếng chạy ồn!  Anaheim ngoài việc sử 
dụng nguồn nước của Cơ Quan MWD 
(Metropolitan Water District of Southern 
California)2 còn bơm nước giếng thẳng vào 
mạng ống nước phân phối. Một trong những 
giếng này nằm gần sát phòng ngủ của một chủ 
nhân căn nhà gần đó.  Ông này ngủ không được 
hay là vì ngủ không được nên muốn tòm tem 
mà bà xã không cho nên đã khiếu nại với thành 
phố và TCA.  Tôi được giao nhiệm vụ lập dự án 
giảm tiếng động máy điện chạy giếng.  Khi lập 
dự án xong tôi xin khảo giá (estimate) với một 
ông thầu khoán.  Khi tôi liên lạc xin khảo giá có 
nói là đây không phải là một Request for 
Quotation (RFQ) vì dự án còn phải qua nhiều 
giai đoạn chấp thuận, ước chi, chuẩn chi v.v..  
Hai ba tháng sau ông thầu khoán này hỏi tại sao 
ông chưa nhận đuợc Đơn Đặt Hàng!  Tôi giải 
thích các giai đoạn và nói ông ta hãy ráng chờ 
RFQ.  Rứa là hôm sau chúng tôi lại nhận được 
Hồng thiệp (!!!) của Thị trưởng yêu cầu giải 
thích và giải quyết khiếu nại!  Nói cho ngay vì 
tinh thần dân chủ, người dân có thể liên lạc trực 
tiếp với vị dân cử (Thị Trưởng) nên nhân viên 
như chúng tôi phải e dè khi làm việc! 

Chuyện khó xử với một văn phòng Kỹ Sư Cố 
Vấn (KSCV).  Hồ nước bị xì sau khi sửa chữa 
theo dự án của KSCV.  Hồ chứa nước được xây 
dựng trong một khu đồi theo hình móng ngựa.  
Để khép kín, một đập chận bằng đất sét nện 
được xây cất.  Theo sự hiểu biết của tôi khi 
nhận được công tác thì đập đất này thường bị 

 
                                                

2 Về sau sẽ có một bài về cơ quan này.  Đại khái cơ quan này lo sản 
xuất và chuyền tải cung cấp nuớc cho các thành viên của cơ quan này.  
Các thành viên là các thành phố như Anaheim, San Diego v.v. 

trụt đất khi mực nước trong hồ chứa trụt xuống.  
Văn phòng KSCV3 lập dự án và dự trù đặt các 
ống drains để chống lại pore pressure.  Văn 
phòng KSCV cũng nhận được trách nhiệm coi 
sóc công trường sửa chữa.  Khi công tác hoàn 
tất thì TCA nhận thấy là số nước xì càng ngày 
càng gia tăng!. Tôi lại được giao trách nhiệm 
tìm hiểu nguyên nhân để lập dự án sửa chữa và 
qui trách nhiệm.  Tôi thuê thợ lặn có máy quay 
phim để ghi lại vị trí và bằng chứng các chỗ 
nước rút theo các chỗ bị xì.  Tôi lại có dịp học 
được của ông thợ lặn này một tiểu xảo.  Thay vì 
dùng fluorescine hoá chất màu xanh lá cây để 
ghi nhận các giòng nước rút thì ông ta khuyên 
nên dùng nước vôi vì vôi màu trắng phản chiếu 
ánh sáng nhiều hơn và vì rứa các giòng nước 
chảy sẽ hiện rõ hơn trên băng nhựa. Ông ta lặn 
xuống hồ và cho thấy (đồng thời ghi vào băng 
nhựa) các giòng nước rút theo chung quanh 
viền của các ống drains.  Đây là một điều dể 
hiểu vì đường kính của miệng hút ống drain lớn 
hơn đường kính ống drain.  Nhà thầu không thể 
nện kín đất chung quanh ống nối miệng hút với 
ống drain được và nước cứ theo phần đất không 
nén kỹ này mà thoát ra ngoài đập theo các ống 
drains mới đặt theo thiết kế.  Tôi ở trong một vị 
thế khó xử, nếu nói hết và giải thích như tôi nói 
sơ qua trên đây thì kể như tôi qui trách nhiệm 
100% cho KSCV!  Thôi để nhiệm vụ này cho 
các luật sư của hai bên còn tôi chỉ làm báo cáo 
‘thấy sao nói vậy’ không thêm lời bàn ‘Mao 
Tôn Cương’ chi cho thêm phiền phức.4    

Ai Cập – Cairo 
Tôi đang ngồi làm việc ở TCA thì điện thoại 
reng.  Bốc máy lên tôi nghe tiếng của sếp cũ. 

“K…Chú làm ơn qua bên Ai cập dùm cho qua.  
Không có Chú thì kể như cái job này hỏng!  
Nhận lời đi, lương bổng kể như gấp đôi lương 
chú đang lãnh ở TCA” 

Tôi nói: “Thôi sếp ơi cho em xin hai chữ bình 
an.  Cty của sếp bây chừ cũng nổi tiếng vắt 
chanh bỏ vỏ.  Chừ em nghe lời đường mật của 

 
3 Về sau vào năm 1998 thì trớ trêu thay tôi lại trở thành một nhân viên 
của vp này! Tôi chỉ đưa ra đây một phần của công tác còn ‘hạ hồi phân 
giải thì tôi không còn làm việc với City nên không biết chi tiết. 
4 Tôi không biết chuyện này hạ hồi phân giải như thế nào vì sau đó thì 
tôi rời TCA và một lần nữa theo tiếng gọi của Ai Cập huyền bí!  



SỐ 88 - THÁNG 02/2007 TRANG 55  
 

                                                                                                                                                                                   

                                                

sếp và ham lương lớn qua bên đó làm hai năm 
rồi khi trở về sẽ nhận được hồng thiệp out on 
the street hoặc theo contract thì job sẽ chấm dứt 
ngay ngày đặt chân trên đất Mỹ!” 

Sếp nói: Chú mày nói đúng nhưng qua sẽ nói 
chuyện với Executive Vice-President (VP) của 
Cty rồi mình nói chuyện tiếp. OK?” 

Ngày hôm sau sếp kêu lại và nói Executive VP 
của Cty muốn gặp tôi.  Tôi bèn hẹn ngày lên 
gặp sếp lớn và sau một hồi hàn huyên công 
chuyện sếp lớn hứa là sau khi tôi mãn nhiệm ở 
Ai Cập, Cty sẻ tìm mọi cách giữ tôi lại trong 5 
năm.  Rứa là theo tiếng gọi của lưong cao (1 
tháng làm việc tại Egypt bằng 1.5  ở Anaheim.  
Đó là chưa kể đến chuyện tôi khỏi bị dân 
chúng, các bà liên đới la mà tôi lại có dịp la các 
cọng sự viên ở Ai Cập) tôi nhận lời đi Ai Cập.   

Mấy ngày sau hôm tôi nhận lời đi Ai Cập thì 
AH VXĐ5 lại nhận được thông báo bổ nhiệm 
vào chức vụ Manager của City of Anaheim, 
Water Engineering là nơi mà anh ấy và tôi đang 
phục vụ.  AH VXĐ có vẻ buồn và coi như tôi vì 
muốn tránh cảnh khó xử nên đã rủ áo ra đi!  
Thật ra đây chỉ là một unhappy coincidence mà 
thôi. 

Tôi đến Ai Cập và lần này phục vụ cho Thủy 
Cục Cairo (TCC).  Tổng Giám Đốc của TCC là 
một trung tướng với giờ giấc làm việc khó ai 
theo kịp.  May cho tôi vì đi làm việc có một 
mình thành ra tôi luôn luôn ở lại văn phòng làm 
việc về trễ và chuyện đó tới tai ông TGĐ.  Rứa 
là ông khoái tôi nên hầu như những đề nghị của 
tôi mà qua tay ông ta đều được chấp thuận trót 
lọt, luôn cả ký check trả tiền cho Cty! 

Nói đến Cairo, tiếng gọi theo lối Âu Châu của 
tên Ả Rập Al Qahira, thì viết đến hàng trăm 
cuốn sách cũng không hết vì Cairo là thủ đô của 
Ai Cập một xứ có gần trên dưới 6,000 năm văn 
hiến có di tích để lại chớ không phải những 
huyền thoại như dòng giống Âu Lạc chúng 
ta.

 
5 AH VXĐiềm là người thành công nhất về hướng quan trường ở Mỹ.  
Thật vậy từ một địa vị khiêm nhường là Chuyên viên phòng thí nghiệm 
khi đến Mỹ sau ngày ‘tan hàng cố gắng’ 30/4/1975, AH đã về hưu ở 
tuổi 62 với chức vụ Assistant General Manager của City of Long Beach 
(CA) Water Supply.  Đó là tại vì AH có cái tên không phải là William 
hay Roberto nếu không AH có thể về hưu với chức General Manager! 

  
Nói đến Cairo phải nhắc đến tượng Sư Tử Đầu 
Người (Sphinx) ở Giza đã trơ gan cùng tuế 
nguyệt gần trên 45 thế kỹ và 3 kim-tự-tháp 
Cheops với bao huyền bí mà đến bây giờ các 
nhà khảo cổ vẫn còn chưa tìm hiểu hết kể luôn 
cả cách mà người xưa cách đây mấy ngàn năm 
đã dùng để xây dựng với sức người và dụng cụ 
thô sơ một trong những kỳ quan của thế giới. 

  Người Cairo thường nói rằng: “He who drinks 
the water of the Nile is destined to taste its 
sweetness again” điều này quá đúng với tôi vì 
tôi không còn nhớ đây là lần thứ mấy mà tôi trở 
lại Cairo6. Khi đến Cairo chuyện trước tiên du 
khách nhận thấy là dân ở đây có 2 cách sống 
gần như trái ngược nhau.  Họ có thể ngồi hàng 
giờ trầm tư hút thuốc điếu Shisha 7 nhưng khi 

                                                 
6 Xin xem Bèo Dạt Mây Trôi số 83 tháng 8/2004 
7 Xin xem Bèo Dạt Mây Trôi số 86 tháng 2/2006 
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leo lên xe là họ nóng nảy rất ưa bóp còi, ngày 
cũng như đêm.   

Kế đến là cầu kinh mỗi ngày năm lần. Mỗi góc 
phố đều có máy phóng thanh, đến giờ cầu kinh 
chuyện gì cũng bỏ, trải chiếu hướng về hướng 
Đông mà lạy.  Người nào trán có một cục u tím 
bầm là người mộ đạo vì lạy dập trán xuống đất 
ngày này qua tháng nọ.   

Sau khi viếng Kim Tự 
Tháp và Người Sư Tử 
thì du khách có thể đi 
chợ Khan Khalil 
Souk.  Chợ này bán đủ 
hàng hóa từ áo quần, 
vải vóc, đồ thêu, khắc 
khảm, đến nước hoa 
(3 chữ này không 
hiểu)  và đẹp nhất là 
các gian hàng bán gia 
vị (spices).  Từng bao 
từng thúng đủ màu đủ 
sắc, đỏ, vàng, trắng, 
đen trong đó ớt đủ loại 
và tiêu đen đi ngang 
gian hàng cay sè sè.  
Chợ không có đường 
lối rõ ràng, đi không 
khéo là lạc đường 
ngay và người đông như kiến.  Đi souk xong 
cũng nên tạt qua bên kia đường để viếng Chùa 
Hồi giáo Ali Mohammed với kiến trúc táo bạo 
kiểu vòm cung (dome), một kiến trúc tiêu biểu 
của đạo Hồi. 

 
Người Ai Cập không bao giờ biết nói chữ 
“Vâng/Dạ”  họ luôn luôn trả lời “Mọi chuyện 

tùy ơn Allah” (Insh sha Allah).  Ví dụ khi tới 
dặn anh tài xế ngày mai đến đón tôi đi làm thì 
anh ta trả lời: Insh Sha Allah! và lẽ tất nhiên 
anh ta tới trễ vì kẹt xe!!.  Cái mà tôi thấy 
thương nhất ở Cairo là sự sống chung ngoài mặt 
có vẻ hiền hoà của 3 đạo giáo Hồi giáo, Cơ Đốc 
giáo (Coptic Christians) và Do Thái giáo 
(Jewish).  Tôi đã có dịp viếng một khu phố của 
Cairo có 3 Chùa / nhà Thờ của 3 đạo giáo nói 
trên nằm sát nhau và chưa hề nghe nói có việc 
chém giết nhau vì khác tín ngưỡng! 

 
 
Ông TT. TGD TCC thường khoe với mọi người 
gặp ông là Cairo có 16 nhà máy nước để phục 
vụ cho 16 triệu dân.  Thật ra không ai biết đích 
xác dân số của Cairo là bao nhiêu (cũng như 
Sàigòn của chúng ta) và cái mà ông ta không 
nói là con số dân sống trong nghĩa địa, vâng 
nghĩa điạ, có trên 1 triệu!!  Thật vậy người Ai 
Cập cũng giống như chúng ta về tín ngưỡng.  
Họ tin là người chết chỉ đi qua bên kia thế giới 
cho nên họ cũng cần có nhà ở tạm trú có ‘hộ 
khẩu’.  Khi chôn cất cha mẹ xong, họ xây nhà 
mồ rất khang trang cho cha mẹ ở và thuê người 
đến săn sóc nhà mồ.  Người quét dọn lúc đầu 
đến săn sóc nhà mồ sau đó dọn vào ở cho tiện 
đường đi lại nhất là nhà cửa khang trang hơn 
nơi mà trước kia họ ở, có thể là ở những làng 
mạc hẻo lánh!  Ở một mình mà nấu nướng ăn 
uống bất tiện quá nên họ đem vợ đến ở rồi sinh 
sản con cái và vì rứa mà khu nhà mồ trở thành 
một thành phố sống của người chết 
(necropolis).    U Tà 


