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Owning a Cat 

 
Vietnamese Transcript: 
 
Người phỏng vấn: Xin hỏi bạn là bạn đã từng bao giờ nuôi chó mèo chưa? 
 
Người được phỏng vấn: Rồi. Mình nuôi mèo, nuôi chó… 
 
Người phỏng vấn: Thế bạn thích con gì? 
 
Người được phỏng vấn: … có cả con chim, và… có cả gà, cá. Ừ thế thôi.  
 
Người phỏng vấn: Thế bạn thích nuôi con gì nhất? 
 
Người được phỏng vấn: Mình thích nuôi mèo nhất.  
 
Người phỏng vấn: Tại sao bạn lại thích nuôi mèo? 
 
Người được phỏng vấn: Bởi vì mèo rất là dễ thương…! 
 
Người phỏng vấn: Nhà bạn… mèo nhà bạn là mèo gì?  
 
Người được phỏng vấn: Mèo nhà mình là mèo… ngày trước thì đầu tiên là mình nuôi một con 
mèo tam thể, sau đó thì là một con mèo nhị thể… 
 
Người phỏng vấn: Bạn có thể nói mèo tam thể là mèo gì không? Sao gọi là tam thể? 
 
Người được phỏng vấn: Vì nó có ba màu. Nó có màu trắng, vàng, và đen.  
 
Người phỏng vấn: Thế bạn đã từng nuôi bao nhiêu con mèo rồi? 
 
Người được phỏng vấn: Mình đã từng nuôi… một… một con mèo tam thể này, một con mèo 
nhị thể này, một con mèo trên này là ba này, và con mèo trắng – à, con mèo nhị thể – thì lại sinh 
ra rất nhiều con cái khác nhau nên cũng khó mà đếm được.  
 
Người phỏng vấn: Thế bạn có kỷ niệm gì đáng nhớ nhất với những con mèo bạn đã từng nuôi? 
 
Người được phỏng vấn: Mình có rất nhiều kỷ niệm với những con mèo, đặc biệt là những năm 
tiểu học, khi mà mình ở dưới quê, ở với… mèo. Có rất nhiều kỷ niệm ví dụ như là… à… nói 
chung mình rất là quý những con mèo của mình bởi vì nó giống như là… thế nào nhở… nó 
giống như là những người bạn này, giống như những là… kiểu gần như là… kiểu chị em của 
mình ấy, thay thế cho vị trí người chị đã… sớm rời xa nhà. Hiểu không, thì con mèo đấy giống 
như là những đứa em của mình. Thế nên là tại vì có rất nhiều kỷ niệm thú vị, thế thôi.  
 



Người phỏng vấn: À, thế ở Việt Nam thì người ta có thường hay nuôi động vật trong nhà 
không?  
 
Người được phỏng vấn: Có chứ. À nhưng mà trong nhà hay không thì mình không chắc chắn, 
còn nếu như ở nhà mình thì chó mèo thì không bao giờ bị... bị xích, và nó được thả tự do. Nhưng 
mà chó thì thường chỉ ở mỗi chỗ thôi, còn mèo thì khắp nơi. Còn những nhà khác thì mình nghĩ 
là tất nhiên là có nuôi trong nhà, nhưng mà hầu hết thì chắc là cũng ở giữa ở ngoài, ngoài khu 
sinh hoạt. 
 
Người phỏng vấn: Thế bạn nghĩ là chó mèo, hay nói chung là những cái con vật nuôi trong nhà 
ở Việt Nam, có được đối xử tốt không?  
 
Người được phỏng vấn: Ưm… tức là… nhìn vào mặt bằng chung thì mình nghĩ là có rất nhiều 
người yêu động vật ở Việt Nam, ví dụ như có quán café Ailu chẳng hạn, là dành riêng cho những 
người yêu mèo này. Ở Việt Nam cũng có những câu lạc bộ khác nhau dành cho những người yêu 
động vật. Nhưng mà, đấy cũng chỉ là số đông thôi, nhưng vẫn còn tồn tại một số ít những người 
mà đối xử với động vật rất là thiếu tình cảm, đặc biệt động vật nuôi trong nhà.  
 
 
English Translation: 
 
Interviewer: Have you ever had dogs or cats? 
 
Interviewee: Yes. I have had cats, dogs… 
 
Interviewer: So which one do you like? 
 
Interviewee: … also birds, and… also chickens, and fish. Yeah, that’s it.  
 
Interviewer: So which animal do you like to have the most? 
 
Interviewee: I like to have cats the most. 
 
Interviewer: Why do you like to have cats the most? 
 
Interviewee: Because cats are very cute…! 
 
Interviewer: Your… what kinds are your cats? 
 
Interviewee: Our cats are… before, at first I had a tam the1 cat, then a nhi the2 one… 
 
Interviewer: Can you explain what tam the3 cat is? Why do you call it “tam the”? 
 

                                                 
1 Tricolor  
2 Bicolor  
3 tricolor 



Interviewee: Because it had three colors. It had white, yellow, and black. 
 
Interviewer: So how many cats have you had? 
 
Interviewee: I’ve had… one… one tricolor, one bicolor, one up here, and the white one – ah, the 
bicolor one – gave birth to many kittens so it’s hard to count. 
 
Interviewer: So what are the best memorable memories you have with the cats you’ve had? 
 
Interviewee: I’ve had many memories with my cats, especially during the primary school years, 
when I was in my hometown, living with… cats. There are many memories, for example… ah… 
basically I really love my cats because they are like… how do I say it… they are like my friends, 
like… kind of like… my sisters, replacing my sister who already… went away from home early. 
Do you understand? The cats are like my younger sisters. Therefore, there were many interesting 
memories; that’s all.  
 
Interviewer: Ah, in Vietnam do people usually have pets in their house? 
 
Interviewee: Yes. In the house or not I’m not sure, but in my house, dogs and cats are never 
chained and let free. However, dogs usually stay at one place, but cats are everywhere. And in 
other houses, I think of course they have their pets in the house, but mostly probably only in the 
outside… outside the living area.  
 
Interviewer: Do you think that dogs and cats, or pets in Vietnam in general, are treated well? 
 
Interviewee: Hm… I mean… in general I think there are many animal lovers in Vietnam, for 
example there is a coffee shop called Ailu, particularly for cat lovers. In Vietnam there are also 
different clubs for animal lovers. However, that is only the majority; there are still a number of 
people who treat animals, especially pets, with very little love.  
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