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Owning Dogs 

 
Vietnamese Transcript: 
 
Người phỏng vấn: Thế bạn đã nuôi được bao nhiêu con chó rồi? 
 
Người được phỏng vấn: Chắc phải đến 15 con mất.  
 
Người phỏng vấn: Chó loại gì hả bạn? 
 
Người được phỏng vấn: Từ chó nhật, chó cảnh, cho đến chó ngao, hay là chó đốm, hay là 
những chú chó ta của Việt Nam, thì mình cũng đều đã nuôi qua hết rồi.  
 
Người phỏng vấn: Điều gì ở những con chó khiến bạn rất là yêu quý chúng? 
 
Người được phỏng vấn: Thứ nhất là chó rất là thông minh, rất trung thành. Thực sự thì chắc là 
do từ bé mình đã thiếu thốn tình cảm gia đình cho nên là những chú chó giống như là những 
người bạn hay là những người em của mình, rất thân thiết, gần gũi với mình, luôn ở cạnh mình, 
và mỗi khi mình đi học về thì việc đầu tiên là nó chạy ra mừng vẫy đuôi, làm mình cảm thấy rất 
là hạnh phúc.  
 
Người phỏng vấn: À mình nghe nói là ở Việt Nam rất nhiều chó dại, tức là chó đi cắn những 
người khác, thế bạn đã từng nuôi chó dại bao giờ chưa? 
 
Người được phỏng vấn: Nhà mình chưa có chó dại nhưng mà cũng cắn người. Chó nhà mình 
thì cũng đã từng có một đợt… thì ngày xưa cũng có một con chó rất hay cắn người, nhưng mà 
được cái là nhà mình luôn thực hiện đầy đủ những cái tiêm phòng dại của phường hay là xã nên 
là chó nhà mình không bị dại, cho nên người ta bị cắn cũng không bị làm sao hết.  
 
Người phỏng vấn: Thế bạn thân bạn đã bị chó nhà bạn cắn bao giờ chưa? 
 
Người được phỏng vấn: Ôi mình bị cắn nhiều rồi chứ! Mình đã bị hai con chó nhà mình cắn rồi. 
 
Người phỏng vấn: Thế… thế bạn bị nó cắn mà bạn không tức à? 
 
Người được phỏng vấn: Ừm… thật ra thì cũng là do mình thôi, bởi vì thứ nhất là con chó đang 
ăn thì một lần mình động vào nó lúc nó đang ăn, thế là nó cắn chắc cũng là điều đương nhiên. 
Lần thứ hai là con chó kia thì nó cũng hơi bị điên, nên là khi mà mình trêu nó, trêu giật đuôi nó 
thì nó quay lại nó cắn mình. Cũng là do mình không cẩn thận nên là chó mới cắn. 
 
Người phỏng vấn: Thế hiện tại bạn có đang nuôi con động vật gì không, trong nhà không?  
 
Người được phỏng vấn: Hiện tại thì do hoàn cảnh cho nên mình không hiện nuôi một con vật gì 
hết.  
 



Người phỏng vấn: Thế trong tương lai bạn có dự định nuôi lại chó không?  
 
Người được phỏng vấn: Trong tương lai nếu như mình có một công việc và một gia đình ổn 
định thì mình sẽ nuôi khoảng 10 con chó.  
 
Người phỏng vấn: 10 con chó cơ ạ? Thế bạn định nuôi cả một đàn ạ? 
 
Người được phỏng vấn: Ừ đúng thế, đấy là ước mơ của mình. Ngày xưa hồi bé, mình đã ước 
mơ là mở một trang trại chó, và đến lớn lên mình vẫn rất thích ước mơ đó.  
 
Người phỏng vấn: À nhưng mà… nhưng mà những con chó của bạn sẽ là loại gì, hay là đủ các 
thể loại luôn? 
 
Người được phỏng vấn: Tất nhiên là những giống chó mình yêu thích rồi.  
 
Người phỏng vấn: Những giống chó gì mà bạn yêu thích? 
 
Người được phỏng vấn: Ví dụ như là chó đốm này, chó Bắc Kinh này, như là chó xù này, rồi 
như chó của Pháp, giống chó bướm cũng là giống chó mình yêu thích, như giống chó ngao 
Buristiner cũng là mình yêu thích.  
 
Người phỏng vấn: Thế ngoài chó ra thì bạn còn thích những con gì khác không? 
 
Người được phỏng vấn: Mình ngoài chó thì mình cũng yêu mèo, và hơn nữa thì mình rất thích 
nuôi… mình rất thích nuôi… nuôi… nuôi con gì nhỉ… à đúng rồi, mình thích nuôi một con hổ. 
 
Người phỏng vấn: Nuôi một con hổ? 
 
Người được phỏng vấn: Ừ.  
 
Người phỏng vấn: Tại sao bạn thích nuôi hổ? Bạn không sợ nó cắn à? 
 
Người được phỏng vấn: Không, mình thấy trên tivi, hổ với sư tử rất dễ thương. Một con hổ 
hoặc một con sư tử nếu Việt Nam cho phép.  
 
Người phỏng vấn: Ồ thế… mình nghĩ là bé thì mới dễ thương, chứ lớn thì nó cắn bạn thì sao?   
 
Người được phỏng vấn: Thật ra thì mình nghĩ nếu như mình thật sự có tình yêu thương một cái 
gì đó thì nó sẽ được thuần hóa thôi. Thật ra cũng rất nhiều người có cho mình lời khuyên là hổ và 
sư tử rất là nguy hiểm, khi lớn lên thì chúng có thể mất đi cái… mình sẽ không thuần hóa chsung 
được nữa, và chúng sẽ quay lại với bản năng tự nhiên. Tuy nhiên thì mình… đấy chỉ là ước mơ 
thôi, tức là mình sẽ nuôi nó thông qua mình sẽ nhốt trong chuồng chẳng hạn, và mình cũng chăm 
sóc cho nó chứ mình cũng không dám tiếp cận nếu nó quá lớn, hoặc là mình sẽ trả nó về với tự 
nhiên.  
 
 



English Translation: 
 
Interviewer: So how many dogs have you had? 
 
Interviewee: Probably up to 15. 
 
Interviewer: What types of dogs? 
 
Interviewee: From Japanese dog, companion dog, to boxer, or spotted dog, or Vietnamese dog, I 
have had them all.  
 
Interviewer: What are there in the dogs that make you love them so much? 
 
Interviewee: Firstly, dogs are very smart and loyal. Honestly probably because since I was little, 
I was lack of love, so that the dogs were like my friends or my siblings, very dear and close to 
me, always besides me, and every time I came back from school, the first thing was them 
running out waving their tails, making me feel very happy.  
 
Interviewer: Ah, I’ve heard that in Vietnam there are many rabid dogs, or dogs that bite people, 
so have you ever had any rabid dogs? 
 
Interviewee: My house never had rabid dogs, but had dogs that bite people. Our dogs had a 
time… in the past there was a dog that often bit people, but the good thing was that my house 
always completed all necessary vaccines by province or town, so that our dogs did not get rabies, 
so that people bitten did not have any problem. 
 
Interviewer: So have you ever got bitten by your dogs? 
 
Interviewee: Oh I got bitten a lot of times! I already got bitten by two of my dogs. 
 
Interviewer: So… so you got bitten but you weren’t upset? 
 
Interviewee: Hm… Actually it was my fault. The first time was when my dog was eating… I 
touched him when he was eating, so maybe biting me was a normal thing. The second time was 
when that dog was also a bit crazy, so when I teased him, teased him by pulling his tail, he 
turned and bit me. It was because I wasn’t careful that the dogs bit me.  
 
Interviewer: So right now do you have any pets at home? 
 
Interviewee: Right now because of the situation, I don’t currently have any pets.  
 
Interviewer: Then do you plan to have dogs again in the future? 
 
Interviewee: In the future, if I have a settled job and family, then I will have about ten dogs. 
 
Interviewer: Ten dogs? So do you plan to have a pack? 



 
Interviewee: Yes, that’s right, that’s my dream. Before when I was little, I already dreamed to 
open a dog farm, and until I grow up I still really like that dream. 
 
Interviewer: Ah but… but what types will your dogs be, or will they be of all different types?  
 
Interviewee: Of course the breeds that I like. 
 
Interviewer: What dog breeds do you like? 
 
Interviewee: For example, spotted dogs, Beijing dogs, or poodles, or French dogs, or butterfly 
dog is also the breed I like, or boxer dogs are also my favorite.  
 
Interviewer: So besides dogs, are there other animals that you like? 
 
Interviewee: Besides dogs, I also love cats, and moreover, I’d really like to have… would like to 
have… have… what animals do I’d like to have… ah yes, I’d like to have a tiger.  
 
Interviewer: A tiger as a pet? 
 
Interviewee: Yes. 
 
Interviewer: Why do you want to have a tiger? Aren’t you afraid that it will bite you? 
 
Interviewee: No, I saw on TVs that tigers and lions are very cute… a tiger or a lion if Vietnam 
permits. 
 
Interviewer: Oh… I think it’s only cute when it’s small, but when it’s big, what if it bites you? 
 
Interviewee: Actually I think that if we truly have affection for something, it can be 
domesticated. Actually there are many people who tell me that tigers and lions are very 
dangerous; when they grow big they will lose the… we can’t domesticate them anymore, and 
they will come back with their animal nature. However I… this is just my dream, that I will have 
it by confining it to a cage for example, and I will take care of it but won’t dare to get close if it’s 
too big, or I will give it back to the nature.  
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