Dân Hồng Kông đấu tranh dân chủ, giới trẻ Việt Nam
xếp hàng mua giày Adidas
August 17, 2019

Giới trẻ Việt Nam sẵn sàng chầu chực 10 ngày để chỉ
mua được một đôi giày “thời thượng.” (Hình: Zing)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) –
Trong khi giới trẻ Hồng Kông đang
ngày đêm biểu tình tranh đấu đòi dân
chủ, thì các bạn trẻ Việt Nam sẵn
sàng ăn ngủ ngoài trời hơn 10 ngày ở
Sài Gòn chỉ để mua được đôi giày
Adidas.
Theo báo Zing, mới 4-5 giờ sáng ngày 17 Tháng Tám, 2019, hàng chục thanh niên đã
có mặt ở Tòa Nhà Bitexco (quận 1, Sài Gòn), nơi Adidas rao bán giày Yeezy Boost 700
phiên bản giới hạn với giá 8 triệu đồng ($345).
Để có một suất mua giày, người mua phải
xếp hàng nhận chỗ từ 10 ngày trước. Vì
thế, nhiều bạn trẻ đã chọn cách ăn ngủ
ngay trên vỉa hè đối diện với cửa hàng để
có mặt kịp thời lúc điểm danh.
Nhiều bạn trẻ đã ăn ngủ ngay trên vỉa hè đối diện cửa hàng
để có mặt kịp thời lúc điểm danh. (Hình: Zing)

Nhìn cảnh tượng trên, nhiều người thất
vọng bày tỏ so sánh giới trẻ Việt Nam với Hồng Kông. Nhà Báo Hoàng Linh viết
trên trang Facebook cá nhân mỉa mai: “Tôi mừng muốn khóc khi đọc bản tin này,
tương lai là đây, sức mạnh đây rồi.” “Tương lai dân tộc đấy, cỡ Hoàng Chi Phong
(Joshua Wong) bên Hồng Kông là đồ bỏ,” bạn Kỳ Trịnh chua sót viết. “Tàu Cộng và

Hán nô sẽ rất vui mừng khi thấy ‘chí hướng’ của lớp trẻ Việt Nam chỉ tầm thường như
vầy,” bạn Chau Thi Phan bày tỏ thất vọng. Trong khi đó, bạn Khoa Nguyen chỉ biết
kêu trời: “Ôi giới trẻ Hồng Kông và giới trẻ Việt Nam.”

