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Hai mươi mấy năm về trước, lần đầu tiên N đi xem phim Imax là xem ở ngay downtown Los Angeles. Lúc đó 
Imax Movie Theater chưa có nhiều, chỉ có vài cái trên nước Mỹ. Lần đầu tiên xem, thấy (impressed) ấn tượng 
vô chừng vì màn ảnh quá vĩ đại, âm thanh lại quá hay (bây giờ có nhiều Imax Theater, đầy dẫy, ở đâu cũng có 
-họ gọi thế- hầu hết những rạp chiếu bóng mới sau này đều có nhưng màn ảnh nhỏ hơn nhiều). Phim N. xem 
lần đó là phim loại document nói về Africa và cũng là lần đầu tiên, N mới được biết về Cheetah, thấy họ nói về 
nó và chiếu thật gần (close up). Cheetah là một loại “mèo lớn”, big cat, 1 con thú chạy nhanh nhất trong tất cả 
các loài thú, nhanh nhất -on land- trên thế giới. Wow! N đã “fall in love” với nó. Mặt của con cheetah có 2 lằn 
đen thật đặc biệt từ mắt kéo xuống tới mồm…nhìn thật ngầu nhưng cũng thật dễ thương. Dáng của nó thì hết 
xẩy, so sleek, so muscular, thon gọn, đẹp tuyệt vời! (Ở Nam Mỹ thì có Jaguar, bộ lông của con Jaguar có hoa 
rất đẹp! Kỳ N đi Brazil tháng Năm năm nay, may quá cũng có thấy được 1 con ở gần khu thác nước Iquazu, 
biên giới giữa Brazil và Argentina) 
 
Trong tất cả những loại mèo to, 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; bất ngờ quá chừng …. khi Phương An 

check trên Internet cho biết là có thể được chụp hình chung với cheetah. 
“My dream can come true!”. Giấc mơ của N 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, hihihi…  
 
Cheetah và NN 

 
May là hai mẹ con của N ở lại thêm 3 ngày nữa sau chuyến đi tour. Tuy 
nước Nam Phi (South Africa) lái xe bên tay trái như ở bên Úc, bên Anh 
nhưng khi Phương An muốn; N cũng tin tưởng con, thuê xe cho con gái lái, 
dù thú thật, N khá nhát, trong bụng cũng có hơi đánh lô tô, hơi hồi hộp, hì 

hì... 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 vây lưới kín nhìn ra ngoài, thú rừng sống thong thả, thoải mái ngoài trời. 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!. 
Hôm đó mục đích chính của 2 mẹ con là đến để được chụp hình và “ôm” cheetah mà 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! 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, 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, nó nhỏ hơn N nghĩ nhưng 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. N thấy mình may mắn, còn hơn là bắt được vàng, 
và thích thú, hớn hở còn hơn là được gặp người yêu, hihi…  
 

N mặc đến 3 lớp áo, 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 dẫn dắt Cheetah nói 
không nên. Áo N mặc có in hình bộ lông của leopard nên cheetah nhìn sẽ không 
thích, nó sẽ cảm thấy bất an. 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 “vồ”!. Còn nhớ khi đó N đã nghĩ thầm… không biết có 
nên không …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 mình!!! Hihihi… Không biết mình 
có chạy kịp không??!! 
 
Cheetah và Phương An 
 



Hai con mắt nó đỏ, mặt nó tỉnh bơ à, hổng thèm nhìn 2 mẹ con 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 một chút xíu nào cả (dạ đúng rồi đó, 
con cheetah này là con đực, tên của nó là Bobbie), 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 ôm. Lông của cheetah cứng và khô, 
không được mượt mà. Trời nắng chang chang, nhiều khi nó đi nhanh lắm, phải chạy theo mới kịp. Hôm đó 
may quá chỉ có hai mẹ con của N thôi nên tha hồ có 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! 
 
N hay kể chiện ha. Nếu thấy muốn kể là N lại ngồi xuống, gỏ lọc cọc để kể lể à. Hơi mất thì giờ 1 tí nhưng N 
nghĩ trong tương lai, nếu không chịu viết ra, N sẽ quên đi nhiều lắm! Viết để làm kỷ niệm, để đến lúc già hơn, 
không biết làm gì, thỉnh thoảng N sẽ mang ra đọc. Đọc để nhớ lại những ngày xưa ..thân ái, những ngày trong 
quá khứ xa lắc xa lơ…  
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