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Sinh ra trong một gia đình 6 anh em tại Gia Yên, Gia Tân 3, Thống Nhất, Đồng Nai, anh Lê Văn Hoàng sinh
năm 1996 được mọi người thường gọi trìu mến là anh Khoai. Di truyền từ người cha bị tâm thần nhẹ và người mẹ
sinh anh khi đã khá lớn tuổi, với gương mặt phảng phất những nét của bệnh đao nhưng trông lại hiền lành như củ
khoai. Ngày còn nhỏ anh Khoai tiếp thu trong việc học tập rất chậm, anh học 3 năm lớp 1 ngoài trường cùng học
sinh sáng mắt nhưng tới giờ 20 tuổi vẫn chưa biết chữ. Anh thường nói vui “tại chữ không chịu biết em”.

Mắt trái bị yếu từ nhỏ và đang dần không còn nhìn thấy, mắt phải do tai nạn làm mờ, anh lớn lên cố gắng làm
nhiều nghề nặng nhọc khác nhau để phụ giúp gia đình như: đi hái cà phê, làm rẫy ngô và cuối cùng cái duyên đưa
anh với nghề phụ hồ và quay chậu kiểng.



Sơn phơi

Quay miệng chậu

Mắt nhìn yếu, lại không biết chữ, anh học nghề theo sự

chỉ dạy trực tiếp của người em họ, dù ở tổng thể khả năng tiếp thu
của anh là hạn chế nhưng anh lại rất thông minh trong việc quay
chậu, trộn hồ. Anh tỉ mỉ sàng từng đợt cát, cẩn thận quậy từng xô
hồ, nâng niu từng đường sơn nét vẽ trên chậu… anh tạo ra những
chiếc chậu với nhiều hình dáng kích cỡ khác nhau theo khuôn mà
chất lượng luôn ở mức tốt nhất. Anh chia sẻ “ khách thích rẻ, bền,
đẹp”.

Thời gian đầu mới học nghề, chậu làm ra lỗi nhiều bị trừ tiền
nhiều… anh cũng thấy rất nản, nhiều câu nói chê bai của người
xung quanh khiến cho anh chỉ muốn từ bỏ, anh chia sẻ về việc này:
“tui chậm lắm, mấy người còn bảo tui bị ớ, nhưng mà tui khỏe lắm
nha. Nhà tui nghèo nên phải cố gắng… cứ từ từ, học từng công đoạn
một”

Những ngày rảnh rỗi anh tranh thủ đi phụ hồ kiếm thêm thu
nhập cũng như học cách pha trộn hồ tốt nhất từ các chủ thầu, các
anh kỹ sư trong công trường, anh để ý học cách phân biệt cát, đá,
phơi nắng bê tông… những điều mà tưởng như rất đơn giản ai cũng
làm được lại là sự nỗ lực hết mình vượt qua những câu nói đầy tổn
thương, đam mê vượt lên chính giới hạn bản thân của anh. Cuối
cùng nghề cũng không phụ lại khả năng vượt khó của anh. Dù có
nhiều người cười mỉa mai hay trêu ghẹo trước sự cố gắng của anh,
cũng rất nhiều người nhiệt thành động viên giúp đỡ, đến nay anh đã
vững tay nghề. Anh đi phụ hồ các bác thợ xây luôn thích anh. Anh
luôn nói chuyện rất hài hước và siêng năng, chính sự giản dị của
anh đã khiến các bác thợ cả luôn sẵn sàng chỉ dạy anh nâng cao kiến
thức liên quan. Trong xưởng quay chậu mọi người cũng hết sức yêu
quý anh, thậm chí còn tỏ sự ngưỡng mộ đối với chất lượng các sản
phẩm anh làm ra.

Anh Khoai chia sẻ: “em chẳng ngại nghề vất vả, chỉ cần nghề
lương thiện và phù hợp với sức em”. Anh cũng đang cố gắng dành
dụm tiền để mua cối trộn hồ cho đỡ vất vả. Chúc cho kế hoạch của
anh sớm thành công.


