
TẬP 30: BỊ BOOM HÀNG BẠC TRIỆU KHIẾN ANH SHIPPER 
KHÓC NGẤT, CHỊ ĐẠI SÀI GÒN DẠY DỖ ĐÁM TRẺ TRÂU MỘT 

BÀI HỌC NHỚ ĐỜI 
 
 

Kịch bản : THÀNH SƠN 
 

A. NHÂN VẬT: 
1. ANH SHIPPER (25-28 tuổi): tính chịu đựng, kiên 

nhẫn, vừa đi làm shipper được hai tuần. 

2. TIÊN (20-22 tuổi): tính cách đanh đá, thích hơn 
thua với người khác. 

3. HÀO (20-22 tuổi): tính cách hời hợt, vô tư, 

dại gái. 

4. THỊNH (21 tuổi): bạn của Hào và Tiên, không có 

lập trường, thường a dua, hùa theo bạn bè. 

 

B. NỘI DUNG:  

Anh xe ôm công nghệ giao hàng tới đúng địa chỉ 

nhưng đám thanh niên trẻ trâu đổi ý muốn ăn 

món khác nên boom hàng giả vờ không nhận. Dưới 

cái nắng nóng của SG, anh xe ôm vừa khóc vừa 

gọi mấy chục cuộc nhưng bọn chúng không chịu 

bắt máy, giả vờ làm lơ như không biết còn thản 

nhiên đùa giỡn với nhau. Hai Chị Đại ngồi gần 

đó nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn chúng 

thì hiểu chuyện. Hai Chị Đại quyết định can 

thiệp, dạy dỗ bọn trẻ và ép chúng phải nhận 

hàng. 

C. BỐI CẢNH: 
1. QUÁN CÓC 
2. TRƯỚC HIÊN NHÀ 
3. ĐƯỜNG NHỎ 

 

D. KỊCH BẢN CHI TIẾT: 

FADE IN: 

1. NGOẠI. ĐƯỜNG NHỎ – NGÀY 

Khung cảnh một đường nhỏ có vài người sinh hoạt qua 

lại. Cạnh bên đường là một bờ kênh xinh đẹp. 

ANH SHIPPER lái xe vòng đi vòng lại mấy lần, đảo mắt 

nhìn quanh khu vực nhà bên đường. Tay anh cầm điện 

thoại đang hiện sáng. 

Gương mặt ANH SHIPPER nhễ nhại mồ hôi, mắt rưng rưng 

chực khóc. Miệng lẩm bẩm vài câu như tự an ủi mình… 



 2. 

ANH SHIPPER 

Bắt máy giùm đi… Rõ ràng là đây mà… 

Ở quán cóc phía bên kia đường, vài bạn trẻ đang ngồi 

uống nước vui vẻ như không hề thấy một bi kịch bên này. 

2. NGOẠI. QUÁN CÓC - NGÀY 

Trên chiếc vỉa hè của một công viên nhỏ, có toán bạn 

trẻ, lẫn cặp đôi đang ngồi uống nước, cười nói vui vẻ 

với nhau. 

Ta thấy bàn tay của TIÊN đang vội tắt màn hình điện 

thoại, có cuộc gọi tới. Đây là cuộc gọi thứ 18. 

TIÊN 
Mẹ nó! Phiền ghê. 

HÀO 
Tắt nguồn đi má! 

THỊNH 
Đúng rồi, tắt nguồn đi mày. Có 
miếng ăn thôi mà khó dữ vậy. 

TIÊN 
Tụi mày điên hả. Tắt nguồn rồi lát 

sao nó giao gà tới. Ngu vậy… 

THỊNH 
Ờ, con này nói đúng… 

 
HÀO, THỊNH tỏ vẻ đồng ý gượng gạo. Hình như cả ba đều 
thấy cảnh tượng gì đó bên đường… 

3. NGOẠI. ĐƯỜNG NHỎ - NGÀY 

ANH SHIPPER cầm bịch hàng đi hỏi từng người gần đó. 

ANH SHIPPER 
Chú ơi, chú đặt lẩu phải không chú? 

QUẦN CHÚNG 1 
Không. Lẩu gì? Lộn rồi… 

 
Thấy một đối tượng khác gần đó, ANH SHIPPER lui xe tới 
hỏi tiếp. 

ANH SHIPPER 
Cô ơi, đây phải lô 3 chung cư Thanh 
Đa không cô? Con giao lẩu mà không 
thấy… 
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QUẦN CHÚNG 2 

Đúng rồi… Mà làm gì nãy giờ cô thấy 
con đi vòng vòng hoài vậy? Ai đặt 
thì con gọi hối người ta lấy hàng 
đi chứ… 

ANH SHIPPER 
Chết con rồi cô ơi! 

 
ANH SHIPPER vội lui xe chạy đi, người phụ nữ ngơ ngác 
nhìn theo với vẻ mặt thương cảm. 

4. NGOẠI. TRƯỚC HIÊN NHÀ – NGÀY 

Bên thềm nhà cấp 4, ANH SHIPPER tay cầm bịch hàng, nước 

mắt rưng rưng chực khóc. 

Có TIẾNG XÌ XẦM của mọi người xung quanh. 

V.O lần lượt: 

- Trời, làm gì mà ảnh ngồi khóc dữ vậy? 

- Nghe nói là bị boom hàng… 

- Tội ghê mày… để tao quay clip lại mới được. Ai mà 

thất đức ghê. 

- Nghe nói là lẩu gì đó. Đơn hàng cả triệu chứ ít ỏi 

gì?! 

ANH SHIPPER vẫn ôm mặt ngồi khóc, không màng tới mọi 

người xung quanh đang nhìn mình.    

5. NGOẠI. QUÁN CÓC – NGÀY 

Trên bàn nhựa là ba ly nước đang uống dở. 

HÀO và THỊNH tay ôm bụng đói. TIÊN thì đang hồi hộp với 

cái điện thoại kế bên cứ chợp sáng chợp tắt. Cứ độ vài 

chục giây là cô lại với tay tắt điện thoại một lần, 

miệng lầm bẩm chửi. Cả ba đang chăm chú nhìn ANH 

SHIPPER bên kia đường. 

TIÊN 
Thằng này nó lì ghê. Mày nhìn nó 
kìa… còn khóc nữa kìa… 

HÀO 
Bị boom hàng thôi có gì mà khóc… 
Mắc gì khóc…  
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THỊNH 

Thì đó! Vài phút trước người ta 
thích ăn lẩu, giờ hết thích lẩu thì 
người ta ăn gà. Khách hàng là 
thượng đế. Làm vậy đâu có lỗi. 

TIÊN 
Kệ mẹ nó đi! Miễn no bụng là được. 
Há há 

HÀO 
Đói bụng quá má ơi. Ăn gà rồi phải 
uống trà sữa chứ hả. Hôm nay thằng 
Thịnh bao nhoa… 

THỊNH 
Á đù, mày gài tao hả… 

Nói xong, cả ba vui vẻ cười nấc. Vừa lúc đó, có cuộc 
gọi tới từ người shipper giao gà. TIÊN vui vẻ nghe máy… 

TIÊN 
Giao gà hả anh? Anh tới đâu rồi… Em 
ngay quán cóc nè… Nè, áo hường cánh 
sen nè anh… 15 phút nữa hả? 

Song song đó, ở bên kia đường, ANH SHIPPER nhấn gọi cho 

TIÊN đã một lúc lâu nhưng TIÊN không thấy bắt máy. 

Riêng lần này thì máy báo bận. Nhìn thấy hành lúng túng 

của TIÊN cùng đám bạn, anh sinh nghi nên liền chạy qua 

hỏi chuyện...  

ANH SHIPPER 
Em ơi, phải em đặt lẩu đúng không? 

TIÊN 
Lẩu nào cha? Lộn rồi… 

HÀO 
Tụi em không có ăn lẩu anh ơi. Nhà 
em bán nên em ăn ngán rồi. 

THỊNH 

Lộn số rồi nha đại ca… 

 
Linh tính mách bảo, ANH SHIPPER liền lấy điện thoại ra 
gọi cho TIÊN thì màn hình TIÊN sáng lên. Anh đã hiểu 
chuyện… 

ANH SHIPPER 
Em ơi, sao em không lấy hàng. Em 
đừng boom hàng anh vậy chứ. 

TIÊN 
Nè, nè ăn nói cho đàng hoàng nha… 
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HÀO 

Nè, muốn ăn đập không? Nói gì vậy? 

ANH SHIPPER 
Tụi em đã đặt thì phải nhận hàng, 
không thì… 

Chưa kịp nói xong, HÀO nhào lại túm áo định đánh ANH 
SHIPPER thì ngay lúc đó… 
 
HAI CHỊ ĐẠI xuất hiện. BẢO ANH nhanh chóng đạp HÀO sang 
một bên. Cả ba cùng ANH SHIPPER ngỡ ngàng nhìn HAI CHỊ 
ĐẠI. 
 

TIÊN 

Tụi mày là ai? Đừng có xen vào 
chuyện của tụi tao à nha… 

HÀO 
Muốn tao đập mày luôn không? Con 
điên này… 

BẢO AN 
Muốn người ta không biết thì mày 
đừng có làm… 

TIÊN 
Tao làm gì? 

BẢO AN 
Làm gì thì phải hỏi lương tâm của 
tụi mày đó! 

FLASHBACK: NGOẠI. ĐƯỜNG NHỎ – NGÀY 

Quán cóc, HAI CHỊ ĐẠI ngồi gần đó thấy TIÊN đang xác 

nhận đơn hàng với ANH SHIPPER. 

Một lúc sau, TIÊN cùng đám bạn đổi ý, chuyển sang đặt 

gà. HAI CHỊ ĐẠI nghe thấy được. 

Nhìn sang bên kia đường, HAI CHỊ ĐẠI thấy ANH SHIPPER 

vật vã gọi cho TIÊN và khóc nức nở. 

HAI CHỊ ĐẠI nhìn nhau, hiểu ra vấn đề, quyết định can 

thiệp. 

END FLASHBACK. 

TIẾP TỤC: 
Lúc này, BẢO ANH đã túm cổ được HÀO. THỊNH đứng đó trân 
người không dám làm gì. TIÊN cũng đã bị BẢO AN ngắt cho 
vài cái đau điếng, chỉ dám thó thé vài lời. 
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TIÊN 

Bỏ em ra! 

BẢO ANH 
Boom hàng rồi còn chối hả mày? 

HÀO 
Tụi tao đổi món. Làm gì ghê vậy. 

BẢO ANH 
     (nhìn khinh miệt) 
Mày thử tưởng tượng đó là ba, là 
anh mày ra ngoài đi làm mà bị vậy? 
Tụi mày có thấy đau không? 
  

BẢO AN 
Sống trên đời phải biết đặt mình vô 
vị trí của người ta… Người ta là 
thanh niên đó, mà người ta phải 
khóc là tụi mày biết tụi mày mất 
dạy cỡ nào rồi…  

BẢO ANH 
Giờ tụi mày muốn sao? Ăn gà hay ăn 
lẩu? 

 TIÊN 
Dạ chị, em ăn lẩu. 

 BẢO AN 
Dẹp mày! Ăn hết hai thứ cho tao 
mày. Tính boom hàng gà nữa hay sao 
mày? 

TIÊN 
Dạ hai chị đại, tụi em ăn hết mà! 

BẢO AN 
Móc tiền ra trả cho người ta liền 
mày! 

BẢO ANH 

NHANH!!! 

TIÊN 
Dạ dạ… 

ANH SHIPPER 
Cảm ơn hai em đã giúp anh! 

 
Kết, cả ba chịu trận, cùng nhau móc túi trả tiền cho 
ANH SHIPPER. ANH SHIPPER mỉm cười cảm động, HAI CHỊ ĐẠI 
nhìn ANH SHIPPER cười đắc ý.  

FADE OUT: 

HẾT. 
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