
Cheetah và Nguyệt 
Như Nguyệt 
 
Trong tất cả những loại mèo, ngoài mèo nuôi trong nhà và “mèo” của N, hihihi… N yêu nhất là cọp và cheetah; 
chỉ mong có một ngày được ôm 2 con đó vào lòng.  Thế cho nên khi qua Phi Châu chơi,  quá ngạc nhiên và 
may mắn vì bất ngờ Phương An check trên Internet biết được một nơi có thể được chụp hình chung với 
cheetah.  N mừng quá chừng mừng!  Không ngờ giấc mơ của mình lại sắp thành sự thật!  Thế cho nên có cơ 
hội được… ôm cheetah là N  ôm ngay, không hề sợ, không hề chần chừ, không hề suy nghĩ…  
 

  
  

  
  

  
  



Năm 2014, mùa hè ở nước Mỹ cũng là mùa đông bên South of Africa N mới có dịp đi... thám hiểm ở 3 quốc 
gia Phi Châu là South Africa, Zimbabwe và Namibia, thăm thác nước nổi tiếng Victoria, và chụp được rất 
nhiều hình Leopard. Ngay game show đầu tiên, cả nhóm đã rất may mắn, gặp được ngay con leopard (beo 
rừng) này.  Nó nằm sát cạnh đường để cho mình chụp hình nó tha hồ:  nằm nghiêng, nằm ngửa, ngáp, há 
miệng thật to, lấy lưỡi lấy tay rửa mặt... làm đủ trò rất là cute!  
 

  
   

  
 
Một con beo rừng khác (N chụp sau đó vài ngày) 
 

   
 

 Jaguar (báo đốm Nam Mỹ) Hình N. lấy từ Internet 

 
Ở Nam Mỹ thì có Jaguar, bộ lông của con Jaguar có hoa rất đẹp!  Kỳ N đi Brazil tháng Năm năm 2015, may 
quá cũng có thấy được 1 con - nhưng không chụp được hình - ở gần khu thác nước Iquazu, biên giới giữa 
Brazil và Argentina.  
 



Tuy nước Nam Phi (South Africa) lái xe bên tay trái - như ở bên Úc, bên Anh - nhưng khi Phương An muốn lái 
N cũng tin tưởng nơi con, thuê xe cho con gái lái, nhưng thú thật, N khá nhát, trong bụng cũng có hơi đánh lô 
tô, hơi hồi hộp 1 tí - cho N nói lại, hồi hộp nhiều chứ không có 1 tí đâu, híhíhìhì...   
 
Con gái N lái xe khoảng gần 1 tiếng đồng hồ mới đến nơi.  Đó là 1 khu đất thật rộng lớn bao la, kiểu “Wild 
animal park”, khách ngồi trong xe có vây lưới kín mít, có lẽ họ sợ sư tử, cheetah, leopard nhẩy chồm lên xe 
chăng?!  Trong khi đi safari thì lại giản dị hơn, chỉ là 1 xe jeep gọn gàng, có mui hoặc mui trần.  Hai mẹ con 
không còn thích cái mục này cho lắm vì đã đi mấy chục cái “game shows” ở ngoài safari thứ thiệt rồi nên chỉ 
mong ơi là mong được gặp và được ôm cheetah thôi!.   
 
Khi đến tận nơi, N mới biết họ có giờ giấc đàng hoàng, chứ không phải lúc nào muốn gặp cheetah là được 
gặp, và một tuần chỉ được gặp có vài ngày trong vài giờ thôi à.  May quá, Phương An và N vừa đến nơi cũng 
là vừa đúng giờ, đúng cả ngày trong tuần được gặp luôn (thế mới gọi là có duyên chứ lị, hihi..).  Sau khi chở 2 
mẹ con đi vòng vòng xem thú rừng, họ cho 2 mẹ con N xuống chờ cheetah đến.  N cảm thấy … hồi hộp và vui 
lạ vui lùng, rất là excited!   
 
Rồi thì  họ cũng chở cheetah đến, ở ngoài đời, nó nhỏ hơn N là nghĩ (nhỏ hơn cọp và sư tử) tuy là một con 
cheetah full grown, thuộc vào loại vừa mới lớn, vị thành niên.  Mừng rỡ ơi là mừng rỡ! Không thể nào diễn tả 
được cái giây phút đầu tiên… gặp gỡ ấy, hhiihiii, đúng là nghìn năm nào dễ mấy ai quên! hihihi...  N thấy mình 
may mắn, còn hơn là bắt được vàng, và thích thú, hớn hở còn hơn là được gặp người yêu nữa đó, hihi…   
 

  
  

  
 
N mặc đến 4 lớp áo vì lúc đó vào mùa đông ở Phi châu nên trời khá lạnh, hai mẹ con N lại không biết để mang 
theo áo lạnh, áo coat dầy.  Sau khi chụp 1 số hình; nắng ấm nên N định cởi bớt áo ra cho đỡ nóng bức và 
nhân thể để chụp hình cho khác đi thì cô đi theo con Cheetah nói không nên vì áo bên trong N mặc có in hình 



bộ lông của  leopard (beo) nên cheetah nhìn sẽ không thích, nó sẽ cảm thấy bất an.  Thế là N phải mặc lại, 
không dám cởi bớt áo ra.... 
 

            
 
Thấy con gái N  có vẻ sợ, cô ta bảo:  “Đừng có lo, khi cheetah muốn tấn công (attack), nó sẽ cho chúng ta 
thấy những dấu hiệu, ta sẽ biết ngay khi nào nó muốn tấn công mình!. Còn nhớ khi đó N đã nghĩ thầm… 
không biết có nên hổng…worry (lo lắng) không nhỉ vì con vật chạy lẹ nhất trên thế giới này sẽ cho mình biết 
trước khi nào mà nó muốn... đớp, muốn vồ mình!!! Hihihi… đợi đến lúc đó...... hí hí... hông biết mình có phòng 
thủ kịp thời và có chạy kịp hay không nữa?!!!  
 
Hai con mắt nó đỏ, mặt nó tỉnh bơ à, hổng thèm nhìn 2 mẹ con N gì hết, lơ lơ láo láo, nó lờ 2 mẹ con N đi xem 
như hổng có N và Phương An ở đó!  Không hiểu sao N đã chả sợ Bobbie (dạ đúng rồi đó, con cheetah này là 
con đực, tên của nó là Bobbie) một chút xíu nào cả, chỉ tìm cách được gần gũi nó, ôm lấy nó mà thôi.  Nhiều 
lần mặt của nó sát ngay bên mặt N, nhiều khi nó quay mặt lại, đụng vào má của N luôn.  Mũi của nó lành lạnh, 
ươn ướt; N còn thấy hơi thở thật ấm áp của nó nữa mà.  Con gái của N thì hơi sợ, sợ bị nó tớp một cái vào 
mặt là rồi đời, hihi… nên cô nàng hổng dám ôm chầm lấy nó như N đã nên tha hồ có nhiều thời gian riêng với 
Bobbie ….  Anh chàng Bobbie này khôn ghê, ảnh biết tên của ảnh; hihi… mỗi lần được gọi tên, chàng ta đều 
quay lại nhìn mình!  
 
Như Nguyệt 


