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CÔ GÁI LỌ LEM LÊ THĂNG LONG 

 

 

Thân gửi: 

 Các bạn dân chủ Việt Nam và nhân dân Việt Nam! 

Tôi là chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê. Thời gian qua tôi đã 

trở thành người hơi nổi tiếng một chút vì tham gia hành động mưu cầu quyền con 

người cho nhân dân Việt Nam. Người khen tôi cũng lắm, mà người chỉ trích tôi cũng 

nhiều. Có nghĩa tôi có cả điểm dương và có cả điểm âm. Tôi đã cố ý tạo ra cả điểm 

dương và điểm âm. Điểm âm lớn có thể đổi dấu thành điểm dương lớn. Với tôi tệ 

nhất là điểm không vì không thể đổi dấu điểm không thành điểm dương. 

 

Hồi nhỏ tôi được cha, mẹ hay kể chuyện cổ tích cho nghe trước khi đi ngủ. Tôi có một 

con gái lớn năm nay 11 tuổi và một con trai nhỏ năm nay 8 tuổi. Vợ chồng tôi cũng 

thường xuyên kể chuyện cho các con nghe trước khi đi ngủ. Một trong những câu 

chuyện cổ tích tôi còn nhớ má tôi đã từng kể cho tôi nghe đó là chuyện cô bé lọ lem. 

Câu chuyện cô bé lọ lem đã ghi vào ký ức tuổi thơ của tôi. Khi trưởng thành thỉnh 

thoảng tôi liên tưởng nhớ lại câu chuyện cô bé lọ lem mà mẹ tôi đã kể cho tôi nghe. 

Trong một giấc mơ tôi từng mơ thấy tôi là một cô bé lọ lem rất hiện đại. Cô bé lọ lem 

đó xinh đẹp như một nàng tiên giáng trần, xinh đẹp hơn tất cả mọi cô gái đoạt vương 

miện tại các cuộc thi hoa hậu trên trần gian từ xưa đến nay. Có điều lạ lùng là nàng 

tiên xinh đẹp đó lại không mặc quần áo đẹp, không đeo dây chuyền vàng và không 

đeo nhẫn kim cương. Nàng tiên xinh đẹp ấy lại ăn mặc rất lạ lùng là khoác lên mình 

một chiếc bao tải. Thay vì trang điểm bằng son phấn hảo hạng thì nàng tiên ấy lại lấy 

nhọ nồi bôi mấy vết lên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng tiên ấy đi bộ trên đường phố, đi 

tới đâu người dân bám theo ngắm nhìn thành đoàn dài. Một người dân chạy theo lấy 

khăn mặt ướt lau giúp mặt cho nàng tiên. Khi đó mọi người mới thật sự kinh ngạc 

không ngờ lại có một người con gái xinh đẹp đến như vậy. Mơ đến đây thì tôi chợt 

tỉnh cơn mơ. 
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(Ghi chú: Hình có tính minh họa, không phải chân dung của Lê Thăng Long! Cô gái lọ lem Lê 

Thăng Long mơ xinh đẹp hơn rất nhiều lần hoa hậu Việt Nam Ngô Phương Lan ở trên!) 

 

 Ở trên đời này tôi thấy có quá nhiều điều kỳ lạ. Những cô gái xinh đẹp thật sự thì hay 

tự ái nói là: em xấu lắm! Còn các cô gái thực sự là xấu nhưng ai đó nói em xấu lắm thì 

cô ta nổi máu tam bành lên ngay. Người nhận xét buông lời nói cô gái nào đó xấu có 

thể bị cô gái lấy guốc táng cho một cái đến gãy răng. 

 Không phải tất cả những gì lấp lánh đều là vàng. Vàng ròng 99,99% thì lại không lấp 

lánh bằng vàng có pha thêm 10% đến 30% hợp kim là các kim loại khác. Đồ trang sức 

mạ vàng và giả vàng hiện nay trên thị trường rất phổ biến. 

Vàng thật không sợ lửa. Vàng giả khi thử qua lửa sẽ bị biến màu đổi dạng. Tôi không 

cầu toàn. Tôi thích sống thực. Tôi không thích vợ tôi sử dụng son phấn khi ở nhà. Tôi 

muốn làm cô bé lọ lem thời đại mới. Tôi muốn làm nàng tiên giáng trần khoác bao tải 

và trang điểm bằng nhọ nồi như trong giấc mơ của tôi. 

 Xin tất cả hãy chờ đợi xem tương lai tôi sẽ thể hiện những điều gì. Cô gái lọ lem Lê 

Thăng Long sẽ có thêm rất rất nhiều nhiều lắm lắm chuyện thú vị nữa! 

Tôi xin chúc toàn thể các bạn dân chủ Việt Nam và nhân dân Việt Nam luôn nhiều sức 

khỏe, bình an, may mắn, thành công, hạnh phúc! 

 

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 20/07/2014, 

Chí sĩ yêu nước kiêm danh hài chính trị Lê Thăng Long – Lincoln Lê 

Web: www.lethanglong.wordpress.com 

FB: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn  

ĐCNR: 80 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HCM, Việt Nam. ĐTDĐ: +84967375886, 

Email: thanglong67@gmail.com   
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