
TẬP 6: SỐNG ẢO ĐƯỢC NHIỀU LIKE NHƯNG MẤT CON, AI 
THÍCH BẮT CÓC THÌ PHẢI GẶP ANH HAI SÀI GÒN. 

 
 

Kịch bản : THÀNH SƠN 
 

A. NHÂN VẬT: 

1. CHỊ THẮM (28-35 tuổi): mẹ của bé Mina, sống 

ảo, sĩ diện, không kín đáo.  

2. BÉ MINA (8-12 tuổi): con gái của Chị Bé, 

thích ăn bánh su kem.  

3. BẢO và MINH (25-30 tuổi): 2 thanh niên giang 

hồ, nằm trong đường dây bắt cóc trẻ em. 

4. ANH HAI SÀI GÒN. 
 

B. NỘI DUNG:  

Dạo gần đây hàng loạt nữ sinh đến trường bị hai 

thanh niên tấn công rạch đùi từ phía sau, tin đồn 

lan rộng khiến dân chúng hoang mang. Một lần, chứng 

kiến nữ sinh vừa bị tấn công đang được bao vây bởi 

nhiều người, Anh Hai đã vô tình phát hiện được kẻ 

tình nghi ẩn nấp trong đám đông nên đã theo dõi, 

phát hiện ra tên trùm sò “Duy điên” - một tay sát 

gái nổi tiếng trong phường với tâm lý biến thái, 

cuồng bạo, dạo gần đây hắn theo đuổi 1 nữ sinh nhưng 

bất thành, vì sĩ diện hắn đã lên kế hoạch rạch đùi 

kia để trả thù tình và khiến cô gái phải chấp nhận 

hắn. Anh Hai đã thông báo cho cơ quan chức năng, bao 

vây trọn ổ, thu thập các con dao tự chế dùng để rạch 

đùi làm bằng chứng, xoa dịu nỗi lo của người dân 

trong phường.  

 

C. BỐI CẢNH: 
1. TRƯỚC CỔNG NHÀ. 
2. NHÀ - PHÒNG KHÁCH. 

 

D. KỊCH BẢN CHI TIẾT: 

FADE IN: 
 
1. NGOẠI. TRƯỚC CỬA NHÀ – NGÀY 
 
Ngay trước cửa nhà, CHỊ THẮM đang đưa tay xua đuổi ANH 
HAI, bên cạnh là BÉ MINA đang ăn bánh sukem. ANH HAI 

tay cầm gói hàng, cứ lần lữa không chịu đi. 
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CHỊ THẮM 

Tui đã nói là không phải rồi mà. 
Tui không có đặt hàng gì hết. 

ANH HAI 
Có mà! Chị đặt một sạc dự phòng. Số 
nhà này mà. 

ANH HAI vừa nói vừa nhìn xung quanh nhà. 

CHỊ THẮM 
Ủa, anh này lạ nha. Mấy ngày nay 
tui thấy anh cứ lãng vãng ở đây 
hoài là tui nghi rồi. Bộ tính ăn 
cướp ăn trộm gì nhà tui hả? 

 
ANH HAI không quan tâm lời CHỊ THẮM nói, mắt lo dáo dát 
nhìn xung quanh với vẻ đề phòng nghi hoặc. 

CHỊ THẮM 
Nè, giờ anh có đi không? Không tui 
kêu công an lôi đầu anh đi đó nha. 

 
ANH HAI quay lại cười tươi với CHỊ THẮM, rồi chào CHỊ 
THẮM đi với vẻ yên tâm rất lạ. BÉ MINA vẫn vô tư ăn 
bánh. 

ANH HAI 

Dạ, thôi chào chị em đi… 

 
ANH HAI bỏ đi, CHỊ THẮM nhăn mặt xì xầm vài câu trong 
miệng.  

CHỊ THẮM 
Đúng là đồ khùng. (quay sang Mina) 
Thôi mẹ con mình chụp hình tiếp 
con… Con gái cưng của mẹ phải đẹp 
nhất.  

 
Không màng xung quanh, CHỊ THẮM cùng BÉ MINA đứng tạo 

dáng chụp hình đủ kiểu, rồi đăng hình lên facebook. 

CHỊ THẮM 
Nè nha… Caption là gì đây ta? Để 
coi… à… “Mina kì này được hạng nhất 
nên mẹ thưởng Mina đi Singapore một 
chuyến. Nhìn Mina ăn bánh ngon chưa 
kìa... Mẹ xin ăn ké mà Mina không 
cho đó! Cô chú đừng ganh tị với 
Mina nhé hí hí” 
 
(một nhịp) Thôi xe tới rồi… mình đi 
thôi con 
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Có cuộc gọi tới, hai mẹ con dắt tay nhau rời hiên nhà. 
 
 
 

2. NỘI. NHÀ. PHÒNG KHÁCH – NGÀY KHÁC 

Trong gian phòng khách sang trọng, BÉ MINA đang ngồi 

chăm chú học bài. Cạnh bên, CHỊ THẮM vừa bưng tô canh 

nóng ra bàn. 

Trên bàn, ta thấy một bữa cơm thịnh soạn – thể hiện tài 

nấu nướng của chủ nhân. 

CHỊ THẮM tất bật chụp hình sống ảo với bữa cơm mới nấu. 

Cô lấy điện thoại chụp hình bữa ăn, rồi lại đăng hình 

lên facebook. Cô đang viết caption, vừa nói lẩm nhẩm 

vừa bấm điện thoại. 

CHỊ THẮM 
“Mẹ bận bịu nên chỉ nấu được thế 
này thôi. Mina đừng giận mẹ nhé. Ăn 
xong rồi mẹ lại đi cày kiếm tiền về 
dẫn Mina đi chơi nhé.” 

(một nhịp) 

CHỊ THẮM 
Xong!... Đó, hot ghê chưa?! Mới up 
mà có người thả tim rồi… (cười thỏa 
mãn) Ăn cơm thôi con! 

 
BÉ MINA vẫn chăm chỉ viết bài, rồi đưa mắt lên nhìn một 
lượt đống đồ ăn trên bàn rồi bĩu môi… 

BÉ MINA 
Không có bánh su kem hả mẹ? Con 
không thích ăn cơm. Con thích bánh 
su kem thôi à… 

CHỊ THẮM 

Ăn cơm giỏi đi con rồi chiều mẹ mua 
cho bánh su nha. Ngoan nha mẹ 
thương… 

BÉ MINA 
Dạ vậy mẹ chờ con xíu nha. Con viết 
bài cho xong đã. Bài hôm nay khó 
quá à… 

CHỊ THẮM 
Vậy thôi con viết đi. Mẹ tranh thủ 
vô tắm cái nha. Tắm sạch sẽ lát mẹ 
con mình livestream tiếp. Đợi mẹ 
nha… 
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BÉ MINA 

Dạ mẹ hi hi. 

 
CHỊ THẮM vội bỏ vào toilet. BÉ MINA cuối mặt tiếp tục 
viết bài… 

(một nhịp) 

Một lúc sau, có TIẾNG GỌI của CHỊ THẮM. 

CHỊ THẮM 
Mina ơi… Con chạy qua nhà cô bảy 
tạp hóa mua giùm mẹ chai sữa tắm 

nha… hết sữa tắm rồi con. Tiền mẹ 
để trong phòng đó… 

BÉ MINA 
Dạ mẹ… 

CHỊ THẮM 
Mua chai nhỏ thôi con! 

BÉ MINA 
Dạ con biết rồi… 

3. NGOẠI. TRƯỚC CỔNG NHÀ – CÙNG NGÀY 

Trong một đường vắng, BÉ MINA vừa đi mua đồ về, trên 

tay cầm chai sữa tắm chưa kịp vào nhà thì có tiếng gọi… 

BẢO 
Nè bé, chú cho con nè! 

 
BẢO đưa hộp bánh su kem cho BÉ MINA. BÉ MINA mừng rỡ 
chạy lại cảm ơn rối rít. 

BÉ MINA 
Thiệt hả chú? Con cảm ơn chú. Con 
thích ăn bánh sukem lắm. Nhưng mà… 

BẢO 
Nhà chú bán bánh su kem á… Con muốn 
nhiều hơn thì đi với chú. Đi một tí 
rồi chú bánh cho mang về. 

BÉ MINA 
Nhưng con sợ mẹ con la. Chú là 
người lạ mà. Với lại con phải vào 
đưa cái này cho mẹ đã… (giơ chai 
sữa tắm) 

BẢO 
Lạ gì con bé này… chú ở sát bên đây 

mà… mẹ con biết chú đó. Đi, lên xe 
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đi với chú lấy bánh. Nhanh! 

BÉ MINA 
Dạ thôi để con vào trong đưa cái 
này cho mẹ đã… 

 
BẢO nhanh tay tóm lấy BÉ MINA rồi lấy khăn bịt miệng 
con bé. Con bé ú ớ khóc bất lực… 
 
Rất nhanh, MINH lái xe tới, BẢO bế MINA vọt lên xe. Bọn 
chúng muốn bắt cóc con bé. 
 
(một nhịp) 
 

Từ đâu, ANH HAI đạp mạnh một cái khiến chiếc xe ngã 
nhào. BẢO và MINH chới với té. ANH HAI xuất hiện không 
thể oách hơn. 
 
Tên MINH bỏ chạy được, chỉ còn lại BẢO đang vật lộn một 
mình với ANH HAI.  
 
ANH HAI nhanh chóng tiếp cận, đánh BẢO ngã khụy rồi 
khóa tay BẢO. BÉ MINA lúc này mới khóc thét lên gọi “MẸ 
ƠI! MẸ ƠI…” kêu cứu. 

ANH HAI 
Bắt cóc con nít hả mày? Thằng mất 
dạy. 

BẢO 
Thằng chó! Sao mày phá đám tao 
hoài… 

 
CHỊ THẮM lúc này mới hớt hải chạy ra tìm con… 

CHỊ THẮM 
Trời ơi! Mày làm gì con tao? (đánh 
vào đầu BẢO, lại ôm Bé Mina) 

 
CHỊ THẮM vừa nói vừa đánh vào đầu BẢO mấy cái, rồi quay 

sang kiểm tra tình trạng của BÉ MINA… 

ANH HAI 
Bọn nó theo dõi bắt cóc con chị đó. 
Nó mua bánh su kem dụ con bé. Em 
theo dõi lâu rồi…  

BẢO 
Làm gì có? Mày đừng có xàm! 

ANH HAI 
Mày có thể nói dối, nhưng suy nghĩ 
của mày thì không! 
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• FLASHBACK: NGOẠI. TRƯỚC CỬA NHÀ – NGÀY 

ANH HAI vừa giao hàng cho CHỊ THẮM xong thì bỗng dừng 
lại. Anh đã đọc được điều gì đó xấu xa trong suy nghĩ 
của hai thanh niên đối diện bên đường. 
 
Ta thấy BẢO và MINH ngồi trên xe, vẻ lắm lét nhìn vào 
ngôi nhà của CHỊ THẮM. 

BẢO (V.O) 
Con bé đó thích ăn bánh su kem… Con 
mẹ này thì sống ảo… 

MINH (V.O) 
Bắt được con bé là đợt này tao với 

mày ấm rồi! 

 
Gương mặt ANH HAI phẫn nộ nhìn hai thanh niên giang hồ. 
Anh đã có kế hoạch vây bắt bọn chúng. 
  
END FLASHBACK. 
TIẾP TỤC: 
Lúc này, ANH HAI đã hoàn toàn áp chế được BẢO. BẢO đang 
bị trói, quỳ gối trên hiên nhà. BÉ MINA đã bớt khóc, 
CHỊ THẮM thì vẫn phẫn nộ, thỉnh thoảng nhéo BẢO vài cái 
cho thỏa cơn bực tức. 

ANH HAI 

Mấy lần em vờ giao hàng nhầm là vậy 
đó. Chị cứ đứng bên nhà chụp hình 
mà không để ý con bé. Mai mốt cẩn 
thận hơn nha chị! 

CHỊ THẮM 
Hic chị cảm ơn em nhiều lắm. Cũng 
xin lỗi em nữa. Vậy là tui nó theo 
dõi mẹ con chị lâu lắm rồi… còn 
theo dõi facebook nữa mới biết sở 
thích của con bé chứ… Cảm ơn em 

BÉ MINA 
Con cảm ơn chú! 

ANH HAI 
Ừa, thôi được rồi! 

 
BẢO hơi dùng dằng, ANH HAI cười khinh bỉ, không quan 
tâm. 

ANH HAI 
LÊN CÔNG AN MÀY! 

 
CHỊ THẮM gật đầu cảm ơn ANH HAI lần nữa. Hai mẹ con ôm 
nhau hạnh phúc. 
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FADE OUT: 

HẾT.  
 


