
TẬP 32: Con gái từ mặt mẹ nghèo nhặt ve chai vì 
xấu hổ với bạn bè 

 
 

Kịch bản : THÀNH SƠN 
 

A. NHÂN VẬT: 
1. BÀ HOA (48 tuổi): người mẹ nghèo, buôn ve chai, 

góa chồng, rất thương con. 

2. DUNG (17 tuổi): con gái của bà HOA, vô tâm, đua 
đòi, mặc cảm vì nghề nghiệp của mẹ. 

3. HIỀN, THƯ (17 tuổi): hai người bạn cùng lớp của 
Dung, tính cách se sua, khoe của. 

B. NỘI DUNG:  

Đua đòi theo bạn bè, cô gái muốn có máy ảnh để chụp 
hình, hăm dọa sẽ bỏ nhà đi nếu mẹ không mua. Người 
mẹ đau khổ đi nhặt ve chai nhịn ăn để dành tiền. 
Một lần gặp con gái cùng bạn bè, cô gái giả lơ 
không nhận mặt mẹ. Vừa lúc đó 1 người bạn nhận ra 
mẹ cô gái, do đã thấy trước đó, bóc mẽ sự thật với 
đám bạn. Thấy con gái bị bạn bè sỉ nhục, cười nhạo 
nên người mẹ ra mặt bảo vệ. Ngược lại, cô gái lại 
thấy xấu hổ, từ mặt mẹ bỏ chạy. Người mẹ vì chạy 
theo nên bị xe tông, cô gái ân hận thì đã muộn 
màng.  

C. BỐI CẢNH: 
1. ĐƯỜNG NHỎ 
2. NHÀ – PHÒNG NGỦ 

 

D. KỊCH BẢN CHI TIẾT: 

FADE IN: 
 
1. NỘI. NHÀ. PHÒNG NGỦ – NGÀY 

DUNG quăng phịch cái balo xuống giường, tay nhanh chóng 

bỏ quần áo vào balo. DUNG chuẩn bị bỏ nhà đi vì BÀ HOA 

không chịu mua cho cô máy chụp hình. 

BÀ HOA bối rối năn nỉ con gái ở lại. 

BÀ HOA 
Ở lại với má đi con! Má xin con. 

 

DUNG 
Má tránh ra đi! Có cái máy chụp 
hình rẻ bèo cũng không mua được. Để 
yên tui đi… 



 2. 

BÀ HOA 

Nhưng con đi đâu? 

 
DUNG tay vừa thu xếp đồ vừa trả treo lại mẹ. 
 

DUNG 
   (vẻ câng câng) 
Thì đi kiếm tiền mua máy chụp hình 
?! Mà tui đi đâu kệ tui… miễn là đi 
xa khỏi cái nhà nghèo nàn này là 
được. Vừa lòng má chưa!? 

 

DUNG vừa bước tới cửa chuẩn bị đi thì BÀ HOA đầu hàng… 

BÀ HOA 
     (bất lực) 
Được! Má mua! Con ráng chờ má ít 
ngày rồi má mua cho. Đừng đi nha 
con! 

 
DUNG nghe vậy thì đứng yên, quay ngoắt lại. 
 

DUNG 
Mấy ngày là mấy ngày? Có hai chục 

triệu thôi. Má tính sao thì tính. 

BÀ HOA 
Ráng chờ má một tháng nha con. 

DUNG 
Cái gì? Hai tuần nữa là tui đi chơi 
rồi. Tui cần máy liền. Thôi dẹp đi! 
Kệ má. 

 
Nói xong, DUNG bỏ đi một mạch, bỏ lại người mẹ già bất 
lực gọi với theo. 

BÀ HOA 
Con ơi, đừng đi mà con. ĐỪNG BỎ MÁ 
MÀ CON... 

Trong góc tường, còn lại một con gấu bông đang mỉm cười 

an nhiên, dường như cũng đồng cảm với tiếng khóc của 

người mẹ già. 

2. NGOẠI. ĐƯỜNG NHỎ – NGÀY 

BÀ HOA đang ngồi nghỉ mệt trên bậc thềm. Bà vừa đi vay 
tiền để cho con. 
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                VOICE NỮ - BÀ CHỦ NỢ (V.O) 

Tui liều lắm mới cho bà mượn lần 
này. Lãi mẹ đẻ lãi con đó nha. Mau 
trả tiền sớm cho tui đó! 

BÀ HOA lấy cái nón lá quạt quạt mấy cái cho mát, rồi 

lấy xấp tiền lẻ cùng cọc tiền mới mượn được ra đếm. 

Nhớ DUNG, BÀ HOA lấy điện thoại đời cũ ra định gọi kêu 

con về thì có cuộc gọi tới, là của DUNG - Đã nhiều ngày 

DUNG chưa về nhà. BÀ HOA vui mừng trả lời. 

BÀ HOA 
Má nè! Con gái nhớ má rồi nên gọi 

hả? (cười vui) Về nhà với má nha 
con. 

DUNG 
Má đủ tiền chưa? Trả lời nhanh tui 
biết còn về lấy. Tui không có thời 
gian đâu. 

 

BÀ HOA 
Sắp rồi! Đợi má đi buôn hai ngày 
nữa là đủ rồi con. 

DUNG 

Má là người lớn thì phải giữ lời đó 
nha. Đúng hai ngày nữa tui về lấy. 
Vậy đi! 

 
BÀ HOA chưa kịp trả lời, DUNG cúp máy cái rụp. BÀ HOA 
hụt hẫng một lúc nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười an ủi 
với số tiền mình có.    

3. NGOẠI. ĐƯỜNG NHỎ. TRƯỚC LỚP HỌC THÊM – NGÀY KHÁC 

BÀ HOA trong bộ dạng luộm thuộm đang đứng bên hiên nhà 
đối diện, thập thò ngó vào lớp học thêm. BÀ HOA đến để 

đưa tiền cho DUNG. 
 
Đúng lúc, DUNG cùng đám bạn vừa đi tới. BÀ HOA đã thấy 
con mình, vẫy vẫy cái nón lá gọi lớn. 

BÀ HOA 
Dung ơi! Dung ơi! 

 
Trước tiếng gọi của mẹ, DUNG dùng dằng không chịu nhận 
mẹ mình.  

DUNG 
Bà là ai? Tui không quen biết gì bà 

hết. 
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BÀ HOA 

        (kiên nhẫn, cười hiền) 
Con sao vậy? Má tới là để… 

DUNG 
(cắt ngang) Bà thôi đi! Tui không 
quen bà. Bỏ tay tui ra… 

4. NGOẠI. ĐƯỜNG NHỎ – NGÀY – TRƯỚC ĐÓ MỘT LÚC 

DUNG cùng hai người bạn gồm HIỀN, THƯ đang rảo bước tới 

lớp học thêm. Họ sôi nổi bàn về chuyến đi sắp tới. 

THƯ 

Tao thấy nghèo quá cũng là cái tội. 
Như con Bình đó tụi mày thấy 
không?! Nghèo quá đâu có ai thèm 
chơi.  

HIỀN 
Tao nghe nói má nó bán xôi xéo ở 
chợ đó. Nghèo mà cũng se sua dữ 
lắm. Mấy lần muốn nhập bọn mà tao 
đâu có chịu. Mấy đứa nghèo đó tao 
chơi không vô! 

THƯ 
Bậy mày. Bây giờ bán xôi cũng giàu 

lắm đó nha. Bán ve chai cũng vậy, 
làm chủ vựa là giàu lắm má! 

 
Nói xong, cả hai cười ha hả khoái chí. DUNG thấy chột 
dạ nên hùa theo. 

DUNG 
Thì mây tầng nào gặp mây tầng đó 
mà… Bởi vậy ba đứa mình mới chơi 
với nhau. 

HIỀN 
Chơi thì chơi cho tới cùng. Kì này 

đi chơi nhóm mình phải bốc nhất 
trường, không để thua đứa nào. 

THƯ 
Thua gì được mà thua! Áo của Rich 
Owen, giày Gucci ba rô que… Sơ sơ 
cũng hai chục củ. Ai làm lại chị em 
mình ?! 

DUNG 
Còn tao thì chẳng có gì ngoài tiền… 

HIỀN 
Còn cái loa JBL của tao nữa mày… 

thêm cái máy ảnh Fuji của con Dung 
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nữa là bấy bá!   

 
Cả đám cười đắc ý, tiếp tục vui vẻ rảo bước tới lớp học 
thêm. 
 
CUT TO 
TIẾP TỤC 3 
BÌNH, THƯ nãy giờ đã thấy mọi chuyện. Hai đứa nhìn 
nhau, hỏi dò. 

HIỀN 
MẸ ?! 

THƯ 

Trời ơi! Mẹ bà Dung bán ve chai hả? 

HIỀN 
Vậy mà đó giờ còn nói xạo là có mẹ 
làm ngân hàng chi nhánh lớn. Ai dè 
là đi bán ve chai… lượm bạc cắt… 
Trời ơi có nhục không chứ?! 

THƯ 
Nghèo thì chấp nhận mình nghèo đi. 
Nói thiệt đi người ta còn thương 
chứ nói xạo chi vậy không biết. 

HIỀN 

Tóm lại là giả giàu có để làm bạn 
với tụi tao đó hả? 

 
Không thấy DUNG đáp lời, HIỀN lại giật mạnh áo DUNG 
khiến DUNG chuếch choáng, ép DUNG phản ứng. 

HIỀN 
Nè! Mày nói gì đi! Bộ nhục quá 
không biết nói gì hả? 

THƯ 
          (chì chiết) 
Mày quá giả tạo. Tới mẹ mình mà 

cũng chối bỏ được. Dám lừa tụi tao 
nữa! 

HIỀN 
Tụi tao khinh người nghèo thiệt. 
Nhưng cái thứ đã nghèo mà còn bất 
hiếu như mày thì tụi tao còn khinh 
hơn! 

HIỀN – THƯ (ĐỒNG THANH) 
ĐỒ BẤT HIẾU! 

 
Lúc này, DUNG chỉ biết cam chịu đứng khóc như 

một đứa trẻ, chỉ biết lầm rầm vài tiếng trong 



 6. 

miệng… 

DUNG 
Không, không phải… 

 
BÀ HOA thấy vậy nên lên tiếng bảo vệ con gái mình. 

BÀ HOA 
Tụi con đừng nói vậy tội nghiệp nó! 
Đúng rồi! Bác không phải mẹ nó đâu… 

 
DUNG vụt bỏ chạy đi. BÀ HOA đuổi theo… 
 
CUT TO 
 
Khi BÀ HOA chạy qua ngã tư nhỏ thì bất thình lình, 
chiếc xe máy băng ngang qua húc BÀ HOA té lăn xuống 
đường. 
 
Có TIẾNG HÉT LỚN của DUNG. 
 
DUNG chạy lại thì thấy mẹ mình đã nằm bất tỉnh. Bên 
cạnh là cọc tiền vẫn còn hơi ấm. 
 
DUNG tay run run cầm lại tiền, bất lực lay mạnh người 
mẹ trong tiếng khóc òa hối lỗi. 

DUNG 

         (khóc nức nở) 
Con xin lỗi mà… MẸ ƠIII 

 
Màn hình tối đen. Chỉ còn TIẾNG KHÓC HỐI LỖI của cô bé. 
 
MÀN HÌNH HIỆN LÊN DÒNG NHẮN – WORDING: 
 
“Những ngày còn giản đơn, tôi thì ngủ gần Mẹ nhưng 
thường ước mơ điều xa vời lắm. Mẹ và Ước mơ, hay Mẹ là 
Ước mơ? Tôi đã kiếm tìm hoài điều tôi vốn có. 
 
Khoảnh khắc tôi thấy buồn ngẩn ngơ có lẽ là từ khi, tôi 
không còn có mẹ. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời, 
tôi biết buồn đến thế. ” 

 

FADE OUT: 

HẾT. 
 
 


