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1. Tóm tắt: 

Gia đình khá giả, mua may bán đắt ở một khu chợ đông đúc từ lâu đời nên, con 

cháu không cần đi học nhiều, học buôn bán giỏi là được. 

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Thằng Út cưới vợ, cả nhà đều mong có cháu đích tôn. 

Nhưng Vợ thằng Út lại được học hành tử tế nên đi dạy cả ngày dù ở nhà ngăn cản thế 

nào cũng không được. Gia đình xào xáo và tình hình căng thẳng chia gia đình thành 2 

phe đối lập. 

Một bên theo khuynh hướng bảo thủ là Mẹ chồng, con dâu cả và cô em chồng Em 

chồng 2, thích mọi người sống chung một gia đình, chăm sóc lẫn nhau, có thất nghiệp 

cũng không đói. 

Một bên theo khuynh hướng hiện đại, có việc làm, tự lập là tốt nhất gồm Thằng 

Út, Vợ thằng Út, Dì út bên chồng, Em chồng 1. 

Gia đình sợ Vợ thằng Út cực nhọc, ảnh hưởng đến thai nhi nên không cho đi làm, 

nhưng cô dâu út nhất quyết phải đi làm khi nào được nghỉ chế độ thì mới nghỉ. 

Ban ngày đi làm 8 tiếng, tối đi học thêm hơn 2 tiếng nữa nên, cô dâu út không 

thường xuyên có mặt ở nhà chồng… 

Bên nào cũng đúng, chả biết làm sao, ai cũng bảo vệ quan điểm của mình, cuối 

cùng có dịp Sếp dâu Út cùng Vợ thằng Út về thăm nhà thì mới biết mẹ chồng của Vợ 

thằng Út là bạn hồi xưa của mình, lâu quá không gặp. 

Sếp dâu Út đã gỡ thắt nút cho việc đi làm của Vợ thằng Út và sẵn đó cũng chuẩn 

bị kế hoạch đón ngày gia đình Việt Nam sắp đến. 

2. Nhân vật: 

a. Vai chính: Mẹ chồng  

b. Dì út bên chồng  

c. Thằng Út: chưa có việc làm, ở nhà phụ giúp gia đình 

d. Con dâu cả (vai con dâu cả)  

e. Em chồng 1(vai em chồng - đã có chồng, vẫn sống chung) 

f. Em chồng 2 (vai em chồng - chưa có chồng) 

g. Vợ thằng Út (vai con dâu út - vợ thằng Út) 



h. Sếp dâu Út (vai Sếp con dâu út - bạn mẹ chồng) 

3. Phân đoạn cảnh: 

Cảnh 1: Tại gia đình Thằng Út, Em chồng 2 đọc truyện, Em chồng 1 và Con 

dâu cả phụ nấu ăn. cả nhà chuẩn bị ăn cơm, Vợ thằng Út đi làm về, chào cả nhà 

và…,  

Mẹ chồng:  Vợ thằng út à, mẹ thấy cái bụng con cũng lớn rồi, thôi ở nhà cho khỏe 

đi. 

Vợ thằng Út:  Dạ, nhưng con thấy công việc phù hợp lắm, vả lại con ở nhà, con 

sẽ…. 

Mẹ chồng:  Làm sao? Bộ ở nhà này không nuôi tui bây nổi sao mà còn đi làm 

việc, lương thì ba cọc bà đồng đó, nuôi được ai? Hả? 

Em chồng 2:  Ổng bả tính ra ở riêng để con buôn bán tiếp mẹ đó, đừng có cho nha 

mẹ, con chưa muốn làm ăn gì đâu. 

Mẹ chồng:  Tôi thấy rõ quá rồi, chồng của cô này (chỉ Em chồng 1), làm việc đó, 

tối ngày có thấy mặt ở nhà đâu, mà ở gần nhà không làm, làm ở đâu 

tận Cà Mau, Cà Lâu gì lận,  

Không giúp ích được gì cho nhà này hết, giờ tới con dâu út, Tức không nè trời. 

Dì út bên chồng:  Thôi chị à, bây giờ đứa nào học hành tới nơi tới chốn thì cứ cho 

tụi nó có mơ ước chứ, ai chị cũng kêu mua bán thì còn chỗ đâu người 

khác làm ăn. 

Con dâu cả: Mà nè thiếm út nó ơi, học chi cho lắm, làm chi cho lắm thế? Sao hổng ở 

nhà phụ chị nè. 

Em chồng 1:  (Đến nói nhỏ với Vợ thằng Út) thiếm út à, tính ra riêng hả, cho ké với.  

Vợ thằng Út bước vào phòng, sau đó Thằng Út bước vào, mọi người thấy Thằng Út 

bước vào 

Mẹ chồng:  Thằng Út chở đồ cho bà ba chợ dưới rồi chưa? 

Thằng Út:  Dạ, mới xong rồi mẹ, có gì không mẹ? 

Mẹ chồng:  Rồi hả, vậy thì tìm cách mà dạy vợ đi, tao nói thấy nó không nghe gì 

hết,… mà nè nghe nói mỗi tối nó còn đi suốt, nghe đâu là học Anh 

văn, Vi tính gì đó nữa phải không??? 

Thằng Út:  Thì học nhiều, biết nhiều, mai mốt dễ dạy con cháu vậy mà mẹ. 

Mẹ chồng:  Không có vậy gì hết, chuẩn bị ăn cơm đi. 

Thằng Út:  Dạ, mà con thấy làm thì làm, đi dạy trong trường học mà chắc không 

cực lắm đâu, chừng nào thấy cần thiết thì xin nghỉ. 

Dì út bên chồng:  Thôi, mấy đứa lo dọn cơm đi, trưa lắm rồi, nghỉ một tí rồi ra tiệm 

thay cho thằng cả về ăn cơm. Mà nè chị, đứa nào thích ra riêng chị cho 

tụi nó tự lập đi, chứ chị la hoài ai mà ở nổi….. 



Cảnh 2: Ở cơ quan của Vợ thằng Út 

Sếp dâu Út:  Em à, cuối tuần này định tổ chức gì không?  

Vợ thằng Út:  Tổ chức mừng cái gì hả cô? 

Sếp dâu Út:  Thì Ngày gia đình Việt Nam, để thắt chặt tình cảm của gia đình,.. 

Vợ thằng Út:  Không biết nữa, nhà em mua bán ở chợ, tối mới về đủ, mà em cũng 

không biết phải làm cái gì nữa.  

Sếp dâu Út:  Hay mình tổ chức cái gì đó ở nhà em nha, hôm đó cô sẽ sang nhà em 

trước để chuẩn bị, rồi mấy anh em cơ quan sẽ qua sau nha. 

Vợ thằng Út:  Để em cho cô hay sao nha. Em lên văn phòng Khoa một tí. 

 

Cảnh 3: tại gia đình Vợ thằng Út, vài ngày trước khi Sếp dâu Út cùng vài 

đồng nghiệp đến thăm gia đình Vợ thằng Út 

Vợ thằng Út thấy mẹ chồng đang ngồi xem Tivi, Dì út bên chồng mới đi làm về và 

hỏi chuyện tổ chức tiệc vào cuối tuần. Phong trào công đoàn đi ngày càng sâu rộng mà. 

Vợ thằng Út: Thưa mẹ, con mới về 

Mẹ chồng:  Thấy thì biết rồi 

Vợ thằng Út: Dạ, con định cuối tuần này tổ chức liên quan ở nhà mình được 

không mẹ? 

Mẹ chồng:  Thì có ai ở nhà đâu, làm gì cũng được. 

Vợ thằng Út:  Nhưng mà hôm đó là ngày gia đình Việt Nam, mình nghỉ sớm một 

ngày nha mẹ, 

Mẹ chồng:  Thì ngày nào cũng vậy mà, vẽ chuyện chi vậy? 

Vợ thằng Út:  Dạ không, đây là ngày tôn vinh các truyền thống tốt đẹp của gia 

đình Việt Nam, để mọi gia đình hướng về chính tổ ấm của mình. 

Mà ở cơ quan con cũng đến chơi nữa. 

Mẹ chồng:  Thôi, sao cũng được, tới đó tính đi. 

   

Cảnh 4: nhà đang chuẩn bị tiệc và Sếp dâu Út đến. 

Em chồng 1:  Mẹ ơi, nhà mình có ai đến kìa? 

Vợ thằng Út:  Chắc là Sếp con đó mẹ, để con ra mở cửa…. cô,….khóa xe lại đi 

cô, không một lát đi về xe ôm à. 

Mẹ chồng Vợ thằng Út tiếp chuyện Sếp dâu Út 

Mẹ chồng:  Chào cô, vào nhà chơi cô, tự nhiên nha, cô là sếp con dâu tui hả. 

Sếp dâu Út:   Dạ, chào chị, tôi làm cùng cơ quan với Vợ thằng Út. Bữa nay đông 

vui quá ha. 



Mẹ chồng:  Cũng còn thiếu mấy đứa ngoài chợ chưa về, …mà nghe nói cái 

ngày gì…. À, gia đình Việt Nam phải không? 

Sếp dâu Út:  À, ngày này nhằm khuyến khích, nhắc nhở các gia đình chăm lo 

cho chính tổ ấm của mình, như truyền thống lâu đời gì đó của người 

Việt mình,…. Mà chị sếp quê gốc ở đây hả?  

Mẹ chồng:  Không, Cần Thơ chứ, còn cô. 

Sếp dâu Út: Tại thấy chị hơi quen quen, mà cũng ở Cần Thơ, lập gia đình xong 

sống đó thời gian, sau này về bên đây cũng hơn chục năm rồi. 

Mẹ chồng, Sếp dâu Út:  Hồi xưa học ở Xuân Khánh. 

Mẹ chồng, Sếp dâu Út:  hèn chi thấy quen lắm, lâu quá rồi mà cũng gặp lại, cũng 

hay thiệt, khó gặp vậy mà… 

Em chồng 2: Mẹ ơi, rau này lặt làm sao đây? 

Em chồng 1:  Có cần nấu cơm không hay mua bún mẹ? 

Sếp dâu Út:  Thôi mình ra đằng sau vừa làm vừa nói chuyện đi, 

Mẹ chồng:  Trời ơi, làm khách, vậy sao được, Vợ thằng Út à, đâu rồi.? 

Vợ thằng Út:  Dạ, có gì không mẹ? 

Mẹ chồng: Ở đây nói chuyện với cô nè, mẹ lên liền, (quay sang Sếp dâu Út, 

ngồi chơi chút nha) 

Sếp dâu Út: Được rồi mà, … nè em, cô là bạn của mẹ chồng em đó. 

Vợ thằng Út:  Vậy hả cô, vậy một lát cô nói tiếp em cái vụ đi làm đi, 

Sếp dâu Út:  Vụ nào, đi làm rồi mà 

Vợ thằng Út:  Không, ở nhà không cho đi làm, nói làm giáo viên cực quá, công 

việc quá trời, phải học tập nâng cao trình độ không ngừng, cả nhà 

kêu ở nhà, em thì thấy thích đi làm giáo viên hơn. 

Sếp dâu Út:  Ừ, thấy tiện thì cô nói cho. 

………………..Mẹ chồng quay vào…. 

Mẹ chồng:  Uống nước đi,…. Vợ thằng Út, đi điện thằng Út và kêu mấy chị 

điện mấy ông cụ non về đi. 

Vợ thằng Út: Dạ, 

Sếp dâu Út: Mà nè, bộ tính không cho con Vợ thằng Út đi làm nữa hà? 

Mẹ chồng: ừ, nhắc tới là thấy tức hà. Nhà này có đứa con dâu mà vừa đi làm, 

đi học, mà vừa làm dâu, công việc đầy đầu, đang bầu bì làm gì nổi.  

Sếp dâu Út:  Thì có nghề nghiệp mà, đi làm giúp ích cho xã hội chứ gì, mà cái 

tướng ốm yếu vậy ở nhà làm việc nặng hay buôn bán chắc cũng 

không được gì đâu, phải không? Thấy nó cũng khỏe trân mà.  



Mẹ chồng:   Nói thì cũng phải, nghe nói bây giờ bình đẳng mà hả, thôi làm thì 

làm, 

Mà chắc tụi nó cũng sắp dọn xong và về đủ rồi, mình xuống đi ha. Bữa nay gặp 

bạn cũ, mừng ngày gia đình Việt Nam, mình mần một bữa vui vẻ, say chút chút rồi 

về nha. 

Cả nhóm ra chào. 

Hết 

 


