


1 EXT.ĐÊM.TRÊN ĐƯỜNG

Một chiếc bánh xe chổng ngược lên trời, xoay chầm chậm.

Đèn xi nhan xe máy chớp tắt.

Một chiếc mũ bảo hiểm bung dây nằm lăn lóc trên đường.

Tiếng thở nặng nề, khó nhọc .

Một bàn tay trầy xước, rướm máu khẽ cử động.

Một phần gương mặt với cánh mũi phập phồng, đôi môi trầy xước, rướm máu
khẽ mấp máy.

Nga ngằm sấp trên mặt đường , mái tóc xoã ra che khuất một phần gương mặt
bê bết máu.

Nga đưa mắt nhìn chiếc xe máy nằm gần đó.

Nga cố gắng vươn tay ra hướng về phía chiếc xe.

Ánh đèn của một chiếc xe máy khác đang chạy về phía Nga.

Nga nhấc bàn tay rướm máu lên, cô rên lên đau đớn.

Ánh đèn sáng dần, dáng dần rồi chợt vụt tắt.

NGA
(voice-off)

Tôi không biết... tại sao... tôi lại có thể nói
ra... những lời đó...

Màn hình tối đen.

Hiện tên phim : WORDS ( NHỮNG LỜI NÓI )

NGA
(voice-off)

Tại sao ba mẹ không chịu hiểu con một chút nào
hết vậy? Con không muốn nhìn thấy ba mẹ nữa! Con
ghét ba mẹ!

Tiếng đóng sập cửa đánh RẦM.

MẸ NGA
(voice-off)

Nga! Nga! Nga!

2 EXT.ĐÊM.TRÊN ĐƯỜNG

Một chiếc xe máy lăn bánh trên đường.

Một bàn tay con gái nhỏ nhắn nắm nhẹ yên xe.
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Trên con đường đông người qua lại, King đang chở Nga trên chiếc xe máy
của anh ta. King mặc một chiếc áo thun sáng màu, đầu đội mũ bảo hiểm. Nga
ngồi sau lưng King, mặc một chiếc áo thun body trắng, đội mũ bảo hiểm.
Gương mặt Nga có vẻ bực mình, khó chịu.

KING
Sao vậy, em còn suy nghĩ chuyện đó à?

NGA
Thật sự em không thể nào hiểu được ông bà già
nghĩ gì. Suốt ngày cứ toàn kiếm chuyện chửi mắng
này nọ. Làm như ngày nào không mắng em là ăn
không ngon ngủ không yên vậy đó.

KING
Thôi nào, em biết là ổng bả cũng chỉ muốn tốt
cho em mà.

NGA
Lúc nào cũng nói là muốn tốt cho em, nhưng em
đâu phải con nít một hai tuổi đâu, mà lúc nào
làm việc gì cũng bị nói này nói nọ, rằng phải
thế này, phải thế kia, không được thế này, không
được thế kia... Đâu phải em không biết mấy
chuyện đó đâu mà cứ phải lải nhải suốt ngày như
vậy.

KING
Thì em lựa lúc nào ổng bả bình tĩnh rồi ngồi nói
chuyện cho ổng bà hiểu.

NGA
Đâu phải là em chưa thử. Lúc em nói thì: thôi bố
mẹ xin lỗi, lúc đó bố mẹ nóng quá lỡ lời này nọ.
Xong rồi sau đó đâu lại vào đấy, lại chửi lại
mắng lại cằn nhằn, cứ như là em chưa bao giờ nói
vậy đó.

Cả hai im lặng một lúc.

KING
Anh có nghe ai đó nói thế này: Lời nói như tên
bay đi không bắt lại được...

Nga nhìn King, chăm chú.

KING
...Mà chuyện gì qua rồi thì để nó qua luôn đi.
Nghĩ nhiều làm chi cho nhức đầu.

Nga lặng yên, ngửa cổ nhìn lên bầu trời đêm.

NGA
(voice-off)

Vậy tại sao người ta cứ phải nói ra những lời
nói làm tổn thương lẫn nhau, để rồi sau đó lại
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hối hận...

Chiếc xe máy chạy qua những con đường thành phố tấp nập người người qua
lại. Qua mỗi con đường xe cộ càng lúc càng thưa thớt dần, đường phố trở
nên vắng lặng.

King nhìn Nga qua gương chiếu hậu, thấy Nga đang nhìn ngắm con đường và
khung cảnh xung quanh. King nhẹ nhàng đưa tay đặt nhẹ lên đùi Nga. Nga
gạt tay King ra.

NGA
(khó chịu)

Bỏ tay ra đi, kỳ quá.

King nắm tay Nga đặt vào eo mình. Nga rút tay lại. King kéo lại.

NGA
Anh làm gì vậy?

KING
Ôm chặt vào, anh chạy nhanh lắm đó.

Nga bĩu môi.

NGA
chạy thế này mà nhanh à? Em đi xe đạp còn nhanh
hơn nữa.

KING
Vậy là muốn nhanh hơn nữa phải không?

King rồ ga. Chiếc xe tăng tốc đột ngột làm Nga suýt ngả ra sau. Nga vội
ôm chặt lấy King.

NGA
Này! Anh bị sao vậy! Chạy chậm lại đi! Thế này
nguy hiểm lắm!

KING
Không phải em muốn anh chạy nhanh sao? Thế này
đã đủ nhanh chưa?

King tăng tốc. Chiếc xe phóng như bay trên đường.

NGA
Thôi đủ rồi! Chậm lại đi! Em không thích đâu!

King quay lại nhìn Nga.

KING
(mỉm cười)

Sợ rồi sao?

NGA
(giận dỗi)

Đáng ghét!

3



Hai người đùa giỡn vui vẻ. Bất ngờ từ ngã tư phía trước xuất hiện một
chiếc xe máy khác.

NGA
(hoảng hốt)

Cẩn thận!

King quay lại. Ánh đèn pha rọi thẳng vào gương mặt sửng sốt và ngạc nhiên
của King và Nga. King vội bẻ lái.

RẦM!!! Màn hình tối đen. Tiếng đụng xe vang lên.

Nga bay ra phía trước.

Đôi mắt Nga mở to ngạc nhiên, sững sờ.

Nga rơi xuống đất, chiếc mũ bảo hiểm bung ra.

Nga chớp chớp đôi mắt, từ từ lịm đi.

Màn hình tối đen. Yên lặng.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên.

3 INT.ĐÊM.PHÒNG CẤP CỨU

Nga từ từ mở mắt.

Ánh sáng từ chiếc đèn trên trần nhà chiếu thẳng vào mặt Nga.

Gương mặt Nga không chút cảm xúc.

Bên cạnh giường Nga, hai bác sĩ đang đứng nói chuyện với nhau: một ông
bác sĩ già và một cô bác sĩ thực tập trẻ.

BÁC SĨ GIÀ
Tình trạng bệnh nhân này thế nào?

BÁC SĨ TRẺ
Thưa bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn chương sọ
não, gãy sương sườn, mất máu quá nhiều e là
không qua khỏi.

BÁC SĨ GIÀ
Tình trạng như vậy sao không đưa vào phòng mổ?

BÁC SĨ TRẺ
Thưa hiện nay không còn phòng trống nên...

BÁC SĨ GIÀ
Thôi được rồi...

(nhìn Nga)
... có ai đi cùng với bệnh nhân không?

Nga quay mặt nhìn sang giường bên cạnh.
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BÁC SĨ TRẺ
Thưa có, nhưng cả ba người họ đã tử vong sau khi
đưa vào đây rồi ạ!

Trên chiếc giường bên cạnh Nga, King đang nằm bất động, tay buông thõng,
không chút sức sống.

BÁC SĨ GIÀ
(ngạc nhiên)

Ba người sao?

BÁC SĨ TRẺ
Vâng ạ, một người đang nằm giường bên kia , hai
người còn lại đã được chuyển xuống nhà xác rồi
ạ.

Bác sĩ già nhìn sang giường King.

BÁC SĨ TRẺ
Hồ sơ của hai người kia đây ạ.

Bác sĩ trẻ đưa cho bác sĩ già một tập hồ sơ. Bác sĩ già xem qua. Bác sĩ
già chợt khựng lại. Ông ngước mắt lên nhìn Nga , ngạc nhiên như không tin
vào điều mình vừa đọc được.

Nga nằm đó, nhìn chiếc đèn trần.

NGA
Bác sĩ...

BÁC SĨ TRẺ
A, cô tỉnh rồi sao?

NGA
Bác sĩ...

BÁC SĨ TRẺ
Cô đang rất yếu, đừng cố gắng quá sức...

NGA
Bác sĩ, làm ơn... làm ơn nói với bố mẹ cháu
rằng... cháu không cố ý... cháu không hề muốn
nói những lời đó...

Hai người bác sĩ đứng nhìn Nga, xúc động.

NGA
...nói với bố mẹ cháu rằng... cháu xin lỗi...
xin lỗi... xin lỗi...

Nga tắt thở. Tay cô buông thõng xuống.

Bác sĩ trẻ đưa tay lên che miệng, suýt kêu lên.

Hai bác sĩ đứng lặng một lúc.
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Bác sĩ trẻ chợt quay sang nhìn bác sĩ già.

BÁC SĨ TRẺ
Thưa bác sĩ, chúng ta có nên báo ngay cho gia
đình cô ấy biết không?

BÁC SĨ GIÀ
Điều đó không cần thiết...

Bác sĩ trẻ ngạc nhiên.

BÁC SĨ GIÀ
...bởi vì, hai người được đưa vào cùng khi nãy,
chính là cha mẹ của cô ấy.

BÁC SĨ TRẺ
(sửng sốt)

Sao ạ?

Bác sĩ già đưa cho bác sĩ trẻ tập hồ sơ. Bác sĩ trẻ mở ra xem, lặng
người, đưa mắt nhìn bác sĩ già.

Bác sĩ già nhìn Nga.

BÁC SĨ GIÀ
Có lẽ bây giờ họ đã gặp nhau trước cổng thiên
đường rồi.

Hai bác sĩ bỏ đi.

Trên gương mặt Nga, mọt giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt.
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