
TẬP 2: TIN LỜI ÂN NHÂN, CÔ GÁI BỊ ÉP LIVESTREAM 
KHIÊU DÂM VÀ MÀN PHÁ ÁN CỦA 

ANH HAI SÀI GÒN 
 
 

Kịch bản : THÀNH SƠN 
 

A. NHÂN VẬT: 

1. HIỀN (18 tuổi): phụ việc quán cơm, xinh đẹp, 

chịu thương chịu khó, rất muốn đỡ đần mẹ cha ở 

quê. 

2. BÀ THƠM (50 tuổi): bà chủ, rất ghét tính cẩu 

thả, gian dối. 

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

hồ, chuyên tìm hàng chăn dắt gái trẻ. 

B. NỘI DUNG:  

Thấy cô gái trẻ phụ việc trong quán cơm xinh đẹp 
lại hiền lành, hai thanh niên giang hồ - giả làm 
thực khách tới quán rồi dàn cảnh cho cô gái bị 
bà chủ đuổi việc hòng lôi kéo cô gái về đường 
dây chăn dắt gái trẻ của mình. Cụ thể, chúng cho 
một tên vào gọi cơm rồi bỏ chất dơ vào dĩa cơm 
khiến cô gái bị bà chủ chửi mắng thậm tệ và đuổi 
việc cô gái. Lợi dụng lúc cô gái thất thế, tên 
còn lại tiếp cận và giới thiệu cô gái về công 
việc mới lương cao nhưng thật chất là bắt về 
hiếp dâm rồi ép cô gái livestream khiêu dâm. 
Ngay lúc bọn chúng đang cưỡng ép cô gái, AHSG ập 
vào bắt kịp và giải cứu cô gái.  

C. BỐI CẢNH: 
1. QUÁN CƠM/ QUÁN ĂN CƠ BẢN. 
2. NHÀ CHỨA. 

 

D. KỊCH BẢN CHI TIẾT: 

FADE IN: 
 
1. NỘI. QUÁN CƠM. NGÀY 

Trong quán cơm vắng vẻ chỉ có hai thực khách. Cô nhân 

viên HIỀN đi qua đi lại dọn dẹp, lau bàn ghế. Cô vừa 

được BÀ THƠM nhận việc cách đây ít hôm. 

BẢO ngồi một góc, tay ôm chiếc bụng đói, lên tiếng hối 

HIỀN. 

BẢO 
Nè! Đĩa thập cẩm ở đây đâu? Nhanh 
lên bé! 
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BÀ THƠM 

Nhanh tay lên con! Haha em thông 
cảm nó mới làm… 

HIỀN 
Dạ dạ…  

 
HIỀN bưng đĩa cơm ra, rồi vội chạy vào trong làm tiếp. 
 
Một lúc sau, BẢO đập bàn chửi. 

BẢO 
Nè! Chơi tao hả? Bà chủ đâu kêu ra 
đây?  

 
HIỀN chạy ra xem tình hình. 

BẢO 
Ê bé, lại đây! 

HIỀN 
Dạ, sao đó anh? 

 
BẢO đưa dĩa cơm lên, ta thấy dĩa cơm có cứt thằn lằn và 
hai sợi tóc của phụ nữ. 

BẢO 
Cơm có cứt mà cũng dám bán hả mày? 
Cơm thập cẩm trộn cứt thằn lằn với 
tóc nữa hả? Bộ giỡn mặt tao hả?! 

HIỀN 
Ủa. Dạ. Em… em xin lỗi… (một nhịp) 
Để em đổi anh dĩa khác nha… 

 
HIỀN với tay lấy dĩa cơm thì BẢO giựt dĩa cơm lại, chửi 
tiếp. 

BẢO 

Nè! Xin lỗi là xong hả? Tao ăn vô 
bị gì rồi sao? Tụi bay buôn bán coi 
thường khách vậy hả? Chủ quán đâu? 
Kêu ra đây! 

HIỀN 
Dạ anh cho em xin lỗi. Để em bù anh 
dĩa khác… 

 
BẢO đập bàn dữ dội. BÀ THƠM nghe tiếng tranh cãi thì từ 
trong lục đục chạy ra. BÀ THƠM cười cười, cố gắng hòa 
giải. 
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BÀ THƠM 

Sao nữa… À à… Cơm không ngon hả em 
trai? 

BẢO 
Bà nhìn đi! Cơm có cứt thằn lằn mà 
cũng bán nữa hả? (chỉ mặt Hiền) 
Thêm nữa còn có tóc của con này. Bà 
buôn bán gì thất đức vậy hả? 

BÀ THƠM 
Trời! Em cho chị xin lỗi. Chị đổi 
em dĩa khác nha! 

HIỀN 

Cô ơi, con không biết. Con xin lỗi… 

BẢO 
Xin lỗi?! Hai người xin lỗi là xong 
hả? Tui ăn gần hết dĩa cơm mới 
thấy! Giờ đền bù thiệt hại tinh 
thần cho tui đi! 

BÀ THƠM 
Hic em thông cảm, để chị bù cho em 
dĩa khác nha… 

BẢO 
Thông cảm gì? Mẹ nó! Vợ cúp cơm, ra 

đường ăn dĩa cơm mà cũng đéo yên! 
Muốn tui đập nát quán bà không? 

 
BẢO đá ghế rầm rầm. Bị xúc phạm, BÀ THƠM quay sang chửi 
HIỀN, dùng dằng đánh vào vai cô gái. HIỀN nãy giờ đứng 
như trời trồng không biết nói gì. 

BÀ THƠM 
Nè! Con kia! Thấy mày tội nghiệp 
nên tao mới nhận mày vào làm. Đã 
chậm chạp rồi còn ở dơ nữa hả mày? 
(một nhịp) 
Không được! Mày bán vậy mất khách 

của tao hết! 

 
Vừa lúc đó, BẢO ôm bụng rên la dữ dội. 

BẢO 
Ahh ahh đau quá! Cứu tui với! 

 
BÀ THƠM hoang mang một lúc rồi hiểu chuyện, móc từ 
trong túi ra tờ 500 ngàn, dúi vào tay BẢO rồi xuôi BẢO 
đi khỏi quán.  

BÀ THƠM 

Thôi chị bù cho em. Em cầm tiền rồi 
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xí xóa giùm chị, chỗ chị làm ăn… 

Giúp chị nha em… 

 
BẢO tuy hậm hực nhưng cũng chịu cầm tiền rồi bỏ đi 
thiệt nhanh. BÀ THƠM quay sang chửi và đuổi việc HIỀN. 

BÀ THƠM 
Nè! Mày còn đứng đó nữa hả?  
 
Mày khóc cái gì? Tao cho mày công 
việc làm, nuôi cơm mày ngày ba bữa 
mà làm tao nhục nhã vậy hả? Ở dơ, 
gian dối như mày về quê mà sống đi. 
Đất Sài Gòn này không có chứa mày 

đâu! Dọn đồ biến khỏi nhà tao gấp. 
 
Nói xong, BÀ THƠM lườm HIỀN rồi bỏ vào trong. 
Lần va chạm đầu đời với Sài Gòn hoa lệ dường như khiến 
HIỀN hơi đau lòng. Cô gái trẻ quỳ sụp xuống đất khóc 
nức nở. Có tiếng đàn ông – là của MINH, cũng ngồi ăn 
trong quán, nãy giờ đã chứng kiến hết sự việc. 

MINH 
    (vẻ ân cần, nhã nhặn) 
Em ở miền Tây lên phải không? Ra 
đời là vậy đó em. Nhưng buồn xíu 
rồi thôi nha…  

HIỀN vẫn khóc, khẽ gật đầu. 

MINH 
Anh cũng dân miền Tây đây. Hồi mới 
lên anh cũng yếu đuối như em vậy 
đó. Bị người ta chửi vài câu là tủi 
thân khóc rồi. Nghĩ lại tự thấy 
thương mình… 
(một nhịp) 
Thôi nín đi! Mà ai thương mình thì 
mình biết ơn, còn không thương thì 
mình đi chỗ khác có gì đâu em!... 
Hay em thử qua chỗ dì anh làm đi… 
việc tuy cực nhưng lương cao lắm. 
Là đồng hương với nhau, có gì anh 

em hỗ trợ nhau.    

HIỀN 
Việc gì vậy anh? Em cần tiền lắm, 
miễn lương tốt thì cực mấy em cũng 
chịu. 

BẢO 
Cũng phụ quán… nhưng bán cho căn 
tin trong nhà máy. Công nhân nhiều, 
cực hơn nhưng lương cao hơn. 

HIỀN 
Thiệt hả anh? Vậy anh cho em theo 

anh nha…  
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BẢO 

Giờ không còn chỗ để đi phải không? 
Hay tối nay qua nhà dì anh ngủ đỡ 
bữa đi rồi mai mốt anh dẫn đi xin 
việc. 

HIỀN dạ dạ rồi sốt sắng vào trong dọn đồ. 

2. NỘI. NHÀ CHỨA – ĐÊM 

Không gian nhà chứa âm u, có tiếng chửi bới cầu cứu của 

người phụ nữ khuất mặt đang bị nhốt đâu đó bên trong. 

Ngoài này, HIỀN đang bị trói và bịt miệng than khóc. 

BẢO và MINH đang làm mấy động tác thô tục trước mặt cô 

gái. BẢO chuẩn bị cởi quần hãm hiếp HIỀN. 

BẢO 
Hồi bữa là anh ăn cơm em bán. Còn 
bây giờ anh được ăn em. Há há (tháo 
bịt miệng Hiền) Thả ra cho em nói 
nè! Nói yêu anh đi cưng! Hí hí (vẻ 
rất biến thái) 

HIỀN 
Thả em ra đi! Em xin mấy anh mà! 
Cứu với! Thả ra!  

  

MINH 
(tát Hiền) Im! Giờ mày muốn gì? 
Biết điều thì ngoan ngoãn cởi đồ 
livestream chat vui vẻ với khách 
còn được tiền, có tiền gửi về quê. 
Còn không thì tao cho mày đi làm 
gái? Mày chọn đi!   

HIỀN 
Bỏ ra! Đồ mất dạy! Tao có chết cũng 
không làm…  

BẢO 
Mẹ mày! Cá tính hả? Cãi nữa hả? 

(tát Hiền tiếp) Cãi thì tao cho mày 
biết mùi đời… 

 
Đoạn, BẢO và MINH đồng loạt cởi quần muốn hiếp dâm 
HIỀN. HIỀN thất thần van xin, đang lờ đờ muốn ngất xỉu. 
Chúng vừa cởi được dây nịt thì thật nhanh, BẢO bị đạp 
lăn thật xa ra một góc. 
Liền sau đó, MINH bị đạp mạnh một cái té xuống ghế. Chủ 
nhân của hai cú đá đó chính là ANH HAI SÀI GÒN. 

ANH HAI 
Tụi bay làm vậy mà coi được hả?  
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BẢO 

Thằng chó! Mày là thằng nào? 

MINH 
Tụi tao làm gì? Tụi tao đang giúp 
nó thoát nghèo đó. Mẹ mày! 

ANH HAI 
Mày có thể nói dối, nhưng suy nghĩ 
của mày thì không… 

• FLASHBACK 1:  

NGOẠI. TRƯỚC QUÁN CƠM – NGÀY 

Trước quán cơm, BẢO vừa ôm bụng vừa cười cười đi ra thì 

bị ANH HAI – lúc này, đang chạy vội vào quán cơm vô 

tình đụng trúng vai BẢO. BẢO chửi tục, ANH HAI xin lỗi 

rồi quay đi.  

Đi được vài bước, ANH HAI nghe được gì đó từ trong suy 

nghĩ của BẢO khiến anh đứng lại. 

BẢO đứng bấm điện thoại, định gọi cho ai đó. Đây là 

điều hắn suy nghĩ: 

SUY NGHĨ CỦA BẢO (V.O) 

Há há Minh ơi là Minh. Kì này mình 
ấm rồi. Phải gọi về báo tin mới 
được. Cứt thằn lằn đồ, tóc đồ ha… 
chuẩn bị về với anh nha em gái! 

 
Nghe vậy, ANH HAI đưa mắt nhìn vào trong quán cơm thì 
thấy BÀ THƠM vừa bỏ đi, HIỀN khụy gối khóc, MINH đang 
an ủi HIỀN. ANH HAI bấm bụng nhịn đói, quyết định theo 
dõi BẢO. 

• FLASHBACK 2:  

NGOẠI. ĐƯỜNG NHỎ. TRƯỚC Ổ CHỨA – CÙNG NGÀY 

ANH HAI đang đứng nấp sát bên góc đường đối diện. 

POV từ ANH HAI, ta thấy: BẢO lén lút đi vào ngôi nhà 

lạ. 

Một lúc sau, MINH cũng dắt theo HIỀN đi vào. 

Gương mặt ANH HAI chau mày phẫn nộ, quyết tâm lên kế 

hoạch vây bắt bọn chúng. 



 7. 

3. NỘI. NHÀ CHỨA - ĐÊM – TIẾP THEO S2/ CÙNG NGÀY 

Lúc này, ANH HAI đã áp chế được BẢO và MINH. Cả hai 
đang bị trói, quỳ gối trên sàn. 

HIỀN 
Trời ơi thiệt vậy hả anh? Đồ ăn dơ 
là do nó bỏ hả?  

BẢO 
Vậy đó rồi sao? Tao bỏ đó! Tao bắt 
mày về bán dâm đó rồi sao? Làm gì 
được tao? 

MINH 

Chuyện làm ăn của tụi tao. Tao mà 
thoát được là mày chết mẹ! 

 
ANH HAI cười khinh bỉ, không quan tâm bọn chúng. ANH 
HAI lại gần giơ điện thoại lên sát mặt bọn chúng, chuẩn 
bị livestream. 

ANH HAI 
Để tao livestream cảnh công an tới 
còng đầu tụi mày nè, cho tụi mày 
biết cái cảnh lên sóng là như thế 
nào… 

Hai tên lúc đầu dùng dằng, BẢO hối hận xin lỗi trước. 

Thấy vậy, tên còn lại cũng sợ quá nên xuống nước hối 
hận xin lỗi ANH HAI và HIỀN. 

ANH HAI 
Cầm cái điện thoại lên, rồi gọi cho 
công an đầu thú cho tao! Phải nói 
rõ ra… từ đó giờ đã lừa bao nhiều 
người, trong này chứa bao nhiêu 
người rồi… Nói rõ hết cho tao. 
Không tao cho mày chết! Đừng đùa 
với Anh Hai! 

ANH HAi quay sang khuyên HIỀN. 

ANH HAI 

Còn con bé này nữa! Em hiền quá! 
Tụi nó tính hiếp dâm em đó mà em 
không đánh tụi nó được một cái nữa! 
Lần này thôi nha em! Mai mốt về phụ 
bếp cho dì anh đi! Quán chay cũng 
gần đây, về đó có cô chú lớn giúp 
đỡ cho. Tin anh! 

 
HIỀN gật đầu cảm ơn ANH HAI rối rít. Cả hai mỉm cười 
hạnh phúc. 

FADE OUT: 

HẾT.  
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