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Năm Ất Mùi 2015 
Năm Ất Mùi 2015 là năm con dê, mới tháng 12 năm 2014, trên các trang Web đã đầy rẫy những 
tấm logo cho với hình con dê viết theo lối thư pháp tuyệt đẹp. 

Dê là một loài gia súc gần giống với loài cừu, nhưng cừu thích 
ăn cỏ, còn dê lại thích đủ loại cây lá, cũng vì thế mà đám cây 
cối trên đảo Catalina, California bị đàn dê rừng ăn trụi, cho nên 
vào đầu thập niên 1900, khoảng trên  6000 con dê đã bị tàn sát 
gây ra sự phản đối của hội bảo vệ súc vật.  

Chuyện con dê, Đông Tây, Kim cổ kể sao cho siết, từ chuyện 
Tả Từ biến thành dê trong Tam quốc chí, chuyện nuôi dê đực  
“Tô vũ mục dương”, chuyện “Con  dê tế thần”  (Scapegoat, 
bouc émissaire) của  Do Thái cho đến chuyện: “Con dê  cái”                       
btv9news.blogspot.com  của ông Seguin, “La chèvre de Mr. Seguin” của văn hào người Pháp,   
Alphonse Daudet.  Nếu kể lại e rằng sẽ nhàm tai độc giả, nhưng xin nhắc lai một chuyện của 
VN. Trong "Cung oán ngâm khúc" của cụ Nguyễn Gia Thiều, khi nói về nàng cung nữ than thở 
oán trách nhà vua ghẻ lạnh đối với mình nên có câu:  
   Phải duyên hương lửa cùng nhau,  
   Xe dê lọ rắc lá dâu mới vào  
Xe dê bắt nguồn từ chữ “Dương xa” trong chuyện nhà vua  nhà Tần có cả ngàn cung tần mỹ nữ 
mà không biết chọn ai, nên thường dùng xe do dê kéo và các cung phi muốn được vua sủng hạnh 
cho nên đã dùng lá dâu để dụ cho con dê ngừng lại. 
 
Nói về con dê, tôi nhớ lại năm 1958 khi còn tùng sư tại Tổng hành dinh, Sư đoàn 4 Dã Chiến 
(hậu thân của Sư đoàn 7), cha Khanh vị linh mục gia đình binh sĩ có tặng cho tôi 2 con dê nhỏ.  
Chẳng hiểu có phải là con dê đực quá sung sức hay con dê cái mắn đẻ: dê mẹ đẻ dê con, dê con 
sinh ra dê cháu  đến nỗi chỉ 2 năm sau đã biến thành đàn dê gần 20 con tung tăng gặm cỏ và vặt 
sạch cây cối phía sau dinh trại bộ Tư Lệnh.  Để giảm bớt số lượng, thỉnh thoảng Câu lac bộ binh 
sĩ được một con để nấu cà ri, còn CLB sĩ quan cũng có một con cho Trung sĩ nhất Nguyễn Thiệp 
trổ tài nấu nuớng.  Món ăn mà bây giờ nghĩ đến vẫn còn nhỏ dãi, đó là món chạo dê, tức là dê 
thui trộn lẫn với mắm tôm, vừng rang, hành ta và đủ loại rau thơm nhất là lá mơ tam thể.   
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Nói về các món thịt dê, có lẽ người Việt chúng ta được xếp vào hạng thượng thừa. Nào là: Dê 
ông Thầy, Dê tiềm thuốc Bắc, Ngọc dương mà người ta cho là “Ông uống, bà hàng xóm khen 
hay  “lai còn Dê sào lăn, Dê nhựa mận, Dê sào xả ớt, Dê nướng, Dê hấp tía tô, Dê hấp hành gừng  
v.v… và độc đáo nhất là món tiết canh dê hình như chỉ dành riêng cho phái mày râu mà không 
nơi nào có được.  
Nói đến các món ăn ngon và cảnh đẹp của cố hương, nhiều lúc muốn trở về nhưng nghĩ đến thân 
già và ngồi khoảng 20 giờ trên chiếc máy bay bó gối chen chúc như cá hộp mà ngao ngán không 
biết có chịu nổi hay không ? 
   
Sở dĩ đám đàn ông thích thit dê, có lẽ vì muốn có khả năng sinh lý thượng thừa của con dê đực. 
Theo các công cuộc nghiên cứu, chú dê đực khi mới có 1 tuổi đã có thể phục vụ cho 10 nàng dê 
cái, khi 2 tuổi chú có thể cung phụng 25 nàng và khi từ 3 tuổi trở lên chú thừa sức làm hài lòng 
tới 40 công nương dê.  Các con dê đực sáng sáng   
đứng truớc cửa chuồng bất cứ con dê cái nào đi qua dù 
là già trẻ lớn bé đi qua cũng phải nộp thuế… Những 
con dê đực thường có một mùi hôi kinh khủng tiết ra từ 
những hạch nhỏ ở phía sau của chân sừng, và nước tiểu 
bám vào phía sau của chân trước nhất là vào mùa giao 
tình mùi này rất nặng nề nhưng lại quyến rũ những con 
dê cái.  Cũng vì thế mà chúng ta có danh từ : Dê chúa, 
Dê cụ, Dê xồm, Thả dê v.v…    
                    www.youtube.com 
Còn các nàng dê cái, chỉ mới 1 tuổi là đã có khả năng làm mẹ và rất mắn đẻ, mỗi năm 2 lứa, tối 
thiểu là 2 con, còn có thể sinh tới 4-5 con không phải là chuyện lạ.  Thịt dê đã được phổ biến 
rộng rãi bởi vì con dê rất dễ nuôi, ít bênh tật và sinh sản mau lẹ.  

Thịt dê tuy hơi dai nhưng ít mỡ và có vị ngon hơn thịt cừu, thịt gà, thịt heo và thịt  bò. Từ Trung 
đông, Âu châu, Phi châu, Nam Mỹ cho đến các nước Hồi giáo như Mã Lai, Nam dương, Tân gia 
ba đều có những món thit dê và cà ri dê khác biệt đôi chút về hương liệu nhưng khá ngon và lạ 
miệng. 

Sản phẩm biến chế từ con dê rât nhiều như giầy dép, bao tay, gáy sách đóng bằng da dê, mặt 
trống bịt bằng da dê, cũng như tấm thảm bằng da dê còn nguyên lông vẫn còn được nhiều người 
ưa chuộng. 
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Nhưng những đôi giầy này trông thật ngầu nên chưa thấy quý bà, cô nào mang cả, còn chiếc mũ 
này trong cũng ngồ ngộ nhưng có lẽ chỉ dành cho lũ trẻ nhỏ. Đàn ông, trai tráng liệu có ai dám 
mang đội lên đầu. 
       
   

 

 

 

 

 

 

  luckyshipper.ecrater.com        www.etsy.com 

Ngày xưa Mohair kết hơp bằng lông dê là một thứ vải dành cho nhưng bộ quần áo đắt giá của 
giới thượng lưu.  Ngoài các sản phẩm kể trên, người ta còn biến chế từ sữa dê ra pho mát, kem 
duỡng da và xà phòng cho những người có làn da quá nhậy cảm.  Sơn chế biến từ sữa dê quét lên 
tường để đuổi rưồi muỗi  v.v… 

  
  www.splitcreek.com                 garlandgoatsoap.com290 × 290 

Rồi lai còn rượu bia nữa chứ, người ta để sữa dê vài ngày cho lên men rồi chế thành một thứ bia 
có vị ngon ngọt khác với bia chế từ ngũ cốc. Trên thế giới, từ Anh, Mỹ, Đức, úc châu v.v. có 
nhiều thứ bia mang tên và hình con dê, nhưng chẳng hiểu trong rượu đó có bao nhiêu phần từ sữa 
dê mà ra như hãng: Old Goat của Anh, Goat Boy của Đức, Horny Goat Brewing Co. ở 
Wisconsin,  Goat house Brewing Co. ở California...  
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www.stbcbeer.com/goatboy            www.neateats.com.au                           www.bizjournals.com 
  
 
Ngay đến cả chất phế thải từ con dê cũng được người ta dùng đến.  
Trường đai học của Ohio (Ohio State University Extension ) cho biết 
phân dê có nhiều chất đam (Nitrogen) hơn là phân bò và phân ngựa. Một 
tấn phân dê cho tới 22 lbs, phân bò chỉ có 10 lbs mà thôi. 
 
Tai Việt nam các bộ lac miền núi thường lấy phân dê bón cho cây cối và 
anh Lê văn Vi ở Sapa cho biết anh đã dùng phân dê để bón cho những 
cây lan đất (Cymbidium) kết quả tốt đẹp.  
 
Dông dài về con dê như vậy có lẽ cũng tạm đủ, vây xin nói về nhưng 
cây lan được nôm na gọi là Lan con dê ( goat orchids )  

 

Ophrys Reinholdii 

Địa lan mọc ở Balkans, Greece, Turkey, Iran, & Iraq thân 
cao từ 8-23 phân, hoa 2-10 chiếc nở vào mùa Xuân. Nhìn 
vào tấm hình 2 chiếc sừng mầu đỏ với 2 chiếc tai lớn xoè 
sang 2 bên, 2 con mắt ti hí và chiếc chòm râu đen nhánh 
trông giống đầu con dê như đúc.  
      www.orchidplantcare.info 

 

 

 

Diuris venosa 

Địa Lan mọc ở Úc châu, dò hoa cao 20-35 phân, hoa 1-6 
chiếc to từ 2.5- 3.5 phân nở vào mùa Xuân.  

http://www.stbcbeer.com/goatboy
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.neateats.com.au%2F2012%2F01%2Fmark-waghorne-mountain-goat%2F&ei=fyK5VK6EA5DVoATmtoGIBA&bvm=bv.83829542,d.cGU&psig=AFQjCNGUeUAbgafB43WVJB0fKs3ztPGKXw&ust=1421505369988439
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.bizjournals.com%2Fmilwaukee%2Fstories%2F2009%2F06%2F01%2Fstory12.html%3Fpage%3Dall&ei=DyK5VPfGJMfioATkhYDwAw&bvm=bv.83829542,d.cGU&psig=AFQjCNGUeUAbgafB43WVJB0fKs3ztPGKXw&ust=1421505369988439
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.orchidplantcare.info%2F7-orchids-that-could-be-mistaken-for-animals%2F&ei=tFy0VLz_KM3ioASGtoFo&bvm=bv.83339334,d.cGU&psig=AFQjCNHYeZmJPmEMxthnwRi7OjBY6aSXsQ&ust=1421192753514454


Hội Hoa Lan Việt Nam     www.hoalanvietnam.org/ 
 

Himantoglossum hircinum  

Địa lan mọc ở Hy lạp, thân cao tới 1.20 phân, lá xanh và héo tàn truớc 
khi hoa nở, chùm hoa tới 150 chiếc.  Hoa trông giống như con thằn lằn 
nên đựơc goi là Lizards Orchid. Himantoglossum có nghĩa là giống như 
con dê và hircinum là hôi nồng nặc  như con dê đực  nên có tên  là “Billy 
goat orchid”.               
                                                                                     liboupat2.free.fr 

Cách đây khoảng 10 năm có một bạn ở quê nhà hỏi tôi về cây lan Tai Dê 
in vitro, làm tôi ngẩn người không hiểu ông bạn này muốn nói gì? Sau 
đó mới biết rằng trong số các cây lan mọc tại Việt Nam có loài Liparis mà Tiến sĩ Trần Hợp goi 
là lan tai dê, có lẽ là vì lá của nó giống chiếc tai dê chăng? Nhưng loài Liparis  lại có nhiều cây lá 
dài và hẹp chẳng giống tai dê chút nào. 

 

 

 

 

 

 

 

   Liparis atrosanguinea         Liparis  dendrochiloides        Liparis latilabris 
      Ảnh: Nguyễn vũ Khôi             Ảnh: Leonid Averyanov       Ảnh: Leonid Averyanov 

Theo thông lệ, năm Ất Mùi  xin cầu chúc :  

• Các bạn mày râu  lão niên cũng như trung niên lúc nào cũng hùng, dũng phi thường như 
các chàng dê đực. 

• Các vị nữ lưu lúc nào tràn trề hạnh phúc và biết nấu những món thịt dê ngon lành để giữ 
vững cuộc tình trường cửu qua đường bao tử  như câu ngạn ngữ “Love comes through the 
stomach”  hay “The way to a man's heart is through his stomach” Nếu không biết nấu,  
xin hãy ra ngoài mua bảo đảm vẫn vừa lòng ông Xã.  

Còn các vi khác không cần đến thịt dê, xin hãy coi bài này như món quà nhỏ mừng Xuân Ất 
Mùi. 

 
Wesminster cuối năm Giáp Ngọ. 
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