Donald Nguyễn
Tôi cũng Dân Bắc Kỳ, cũng di dân vào Nam Kỳ được 45 năm rồi. Tôi Bắc Kỳ nhưng cực kỳ ghét cái văn hóa
ngông nghênh ngạo mạn của một số người miền ngoài ấy. Tôi nguồn gốc Bắc Kỳ đây mà còn chả hấp thụ
được cái văn hóa bố đời mẹ thiên hạ của người miền bắc, nói gì người Nam kỳ. Các bạn miền bắc nên thay
đổi cái hành vi cực kỳ kém văn minh và xấu xí đó đi.... Muốn người Nam Kỳ họ không khinh ghét hay kỳ thị thì
phải biết lịch sự và sống sao cho đẹp vào nhé.
Mới đây cộng đồng mạng "bức xúc" về một tin nhắn của một thằng Bắc Kỳ ranh mới sinh năm 2000 mà vào
Sài Gòn tỏ vẻ bố đời, khơi lên sự căm phẫn và khó chịu trong cộng đồng người miền Nam. Dân Nam Kỳ tụi
em tuy ít học nhưng không viết sai chính tả! Còn các anh chị ngoài đó có học quá mà L với N, R với D đọc sai
viết sai lắm thế? Nam Kỳ thất học mà trước dạ sau thưa, xin lỗi với cảm ơn rối rít còn mấy anh chị có học quá
mà câu cửa miệng là “Địt mẹ! Mày biết bố mày là ai không?” Dân Nam Kỳ tụi em là lũ THẤT BẠI vậy mà sao
lại sợ chế độ cũ, sợ cờ vàng, sợ nền văn hóa miền Nam tụi em?
Phe chiến thắng lại học đòi phe chiến bại về kinh tế, văn hóa là thế nào? Dân Nam Kỳ tụi em có tổ tiên
còn các anh chị ngoài kia toàn là ĐẦU TRỘM ĐUÔI CƯỚP, là quân phản loạn triều đình, là Ba Tàu đói khát, là
Miên là mọi. Vậy mà sao anh chị ngoài kia lại bảo: “Đéo có bọn tao thì đâu ra cái lũ Nam Kỳ chúng mày!” Ủa
ủa tự phun ra rồi nuốt vào à?
Dân Nam Kỳ tụi em buôn gánh bán bưng thì anh chị gọi là lũ KÝ SINH TRÙNG, vậy mà sao anh chị lại
chạy vào đây đông thế? Sao không ở ngoài đó lập nghiệp đi? Chỉ thấy người Bắc chạy vào Nam sinh
sống mà không có ai từ miền Nam chạy ra ngoài ấy là tại sao vậy?
Dân Nam Kỳ tụi em là một lũ PHẢN ĐỘNG vậy mà sao Việt Kiều luôn gửi kiều hối hàng chục tỷ đô la về
chấn hưng kinh tế nước nhà là sao? Còn các anh chị là yêu tổ quốc, yêu đồng bào sao lại chạy vào
Nam hay mua quốc tịch châu Âu hết vậy?
Dân Nam Kỳ tụi em là lũ KHỐ RÁCH ÁO ÔM tại vì làm ra 100 đồng phải đóng tô thuế 82 đồng cho anh chị
ngoài đó xây 17 tuyến cao tốc cho bò đi, xây nhà hát, xây sân vận động, xây tượng đài mới to đẹp.
Còn cái Sài Gòn là cái động đĩ chỉ có 2 đường cao tốc, sân Thống Nhất cũ mèm, sân bay Tân Sơn
Nhứt quá tải và xuống cấp. Ủa sao để con đĩ tệ nạn Sài Gòn nuôi cô tiểu thư Hà Nội thanh lịch là sao?
Đã hơn 45 năm qua nhưng có bao giờ các anh chị Bắc Kỳ tự hỏi tại sao dân Nam Kỳ và Trung Kỳ lại ghét các
anh các chị đến thế? Và sự thù hận vùng miền ngày một cao, nguyên nhân phần lớn là do ai? Không có lửa
làm sao có khói?
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