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Năm Kỷ Hợi Nói Chuyện Con Heo
Ngày 5-2-2019 tới đây là ngày Tết Nguyên Đán, năm Kỷ Hợi, tuổi con heo hay con lợn.

Mười hai năm trước đây, bỉ nhân đã có lần được hân hạnh hầu chuyện với quý vị qua bài Trâu và
Lan. Bài viết này đã được bác Bùi Xuân Đáng gà thêm ý và nhuận sắc thêm cho, nên đã may
mắn lọt vào mắt xanh của một giai nhân xế chiều ngả bóng, nên cuộc đời cũng bớt cô quạnh trên
xứ người…
Năm nay gần đến cuối năm, ông lại ra lệnh cho tôi viết một bài về năm Hợi. Trời đất ơi! Viết về
con trâu đã khó mà viết về con heo lại càng khó hơn. Nói là ra lệnh, có bạn nghĩ rằng bây giờ đã
tan hàng làm gì còn lệnh lạc gì nữa. Thưa không, trong quân ngũ tôi là đàn em của ông, nếu nói
về tuổi tác tôi kém ông chừng gần một nửa con giáp, còn nói về họ hàng, mẹ tôi lại là cháu họ
của ông, hơn nữa bà vợ đương thời của tôi cũng lại là cháu vợ của ông và chính bà là người mối
lái cho chúng tôi kẻ ở miền Bắc Phần Lan với người ở miền nam nước Pháp nên duyên Tần
Tấn… Cho nên ông bảo tôi viết hay ra lệnh cho tôi thì cũng giống như nhau mà thôi.
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Chuyện về con heo thì từ trước đến nay báo chí và trên mạng người ta viết đã nhiều từ những
chuyện Đông Tây Kim Cổ, đến chuyện phân tích các giống heo trên thế giới, chuyện con heo
trong mỹ thuật, trong ca dao tuc ngữ, chuyện săn bắt heo rừng v.v... kể sao cho hết.
Bỉ nhân đây, chữ nghĩa vốn đầy lá mít, biết làm sao xoay sở. Nhưng nhà binh chúng tôi có câu:
Lệnh đã ra phải thi hành trước, khiếu nại sau. “Thôi cũng đành nhắm mắt đưa chân, thử xem con
Tạo xoay vần đến đâu.ˮ
Theo sách vở thì loài heo rừng đã có mặt trên trái đất chừng 40 triệu năm và thuần hóa trở thành
heo nhà tại Á Châu vào khoảng 6000-7000 năm trước công nguyên và 1500 BC tại Âu Châu.
Heo rừng sống từng đàn thườngcó
một con heo đực và 5-6 con heo nái.
Những con heo đực ở các nước ÂuPhi có những con thường nặng tới
300 kg.
Theo tin của Oddity Central, Peter
Maximov, một thợ săn người Nga, 36
tuổi ở Chelyabins khi đi săn trong khu
rừng ở gần làng Shokurov trên dãy
núi Ural đã bắn hạ một con lợn rừng,
nặng 535 kg và có chiều cao tính đến
vai là 1.7 mét. Những con lợn đực ở
vùng Ussuri, Nga, thường nặng tới
300-350 kg và cao 125 cm.
Tại Hoa Kỳ, những con heo “Russian
hay Eurasian wild boarˮ, “wild hogsˮ, hay
“feral swineˮ đều là những con heo nhà
được mang từ Âu Châu tới. Năm 1539,
Hernando de Soto, một nhà thám hiểm
Tây Ban Nha đã mang 13 con heo nhà tới
Tampa Bay, Florida, một số đã xổng
chuồng và từ đó trở thành heo rừng. Những
con heo đực thường nặng tới 200 kg, con
cái tới 150 kg mỗi năm đẻ 2 lứa, mỗi lứa
6-8 con và chỉ từ 6-8 tháng sau con heo con
đã có thể sinh đẻ được.
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Do đó hiện nay Hoa Kỳ có khoảng 5 triệu con lợn rừng, nhiều nhất là ở Texas và Florida. Mỗi
năm nạn heo rừng phá hại mùa màng thiệt hại lên tới 1 tỳ rưỡi và Texas là nơi thiệt hại nhiều
nhất. Vì vậy ở đây có rất nhiều trang trại săn bắn heo rừng, nhưng chi phí không phải là rẻ từ
$480 tới $600 cho một chuyến đi săn, tuy rằng giấy phép chỉ mất có $25, nhưng người ở ngoại
bang phải trả tới $315. Nếu muốn đi săn bằng phi cơ sẽ tốn khoảng $4,295 cho 2 người.
Thịt heo rừng ngon, nhưng chứa tới 24 chứng bệnh khó chữa (brucellosis) như đau lưng, nhức
xương, mỏi mệt, nhức đầu, sút cân, ra mồ hôi ban đêm, kém ăn, mất ngủ vv… nếu không được
nấu cho thật chín chúng ta
không nên ăn.
Tại Việt Nam, con heo đực
chỉ nặng khoảng 100-150kg,
răng có khi lòi ra ngoài dài
tới 20 phân nên có tên là lợn
lòi. Khi ngứa lưng, con heo
rừng hay cọ lưng vào gốc
các cây có nhựa như cây
dầu, cây sao cho nên lớp
nhựa bám đầy dao chém
không đứt, cho nên có tên
heo lăn chai.
Các binh sĩ miền Nam nhất là những người gốc Miên
thường hay đeo chiếc răng nanh heo rừng tin tưởng rằng sẽ
tránh được đạn.
Khoảng năm 1958, theo chân ông thầy đi săn ở vùng Tánh
Linh, Phước Tuy. Khu đó cây rừng thưa thớt, vào lúc chạng
vạng tối, chúng tôi đến một bìa rừng gặp một con heo đực
nặng khoảng chừng 80 kí. Nó nhìn chúng tôi chằm chặp,
đôi mắt đỏ quạch, giơ bốn răng nanh sắc nhọn, chòm lông ở
gáy dựng đứng lên, rồi ghểnh đầu lên cao như muốn tấn
công. Nhưng chỉ một phát Carbine M1 đã kết liễu đời nó.
Ăn thịt heo rừng đã nhiều lần, nhưng món heo rừng xào xả
ớt lần này thực là ngon vô tả vì thịt tươi và bung lại đói.
Trước năm 1975 tại ngã ba Long Thành, có những quán
bán những món thịt nai hay heo rừng, nhất là món tiết canh lòng lợn rừng ngon tuyệt hảo.
Thịt heo rừng ngon hơn thịt heo nhà rất nhiều, ngon nhất là ở gáy. Đây là chỗ da dày nhất, thậm
chí cỡ 2 đốt tay. Nhưng lại mềm và giòn chứ không dai và cứng như ở các chỗ khác. Hơn nữa
thịt heo rừng nhiều nạc, ít mỡ ăn không thấy ngán.
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Tại Việt Nam hiện nay có
nhiều trang trại nuôi heo
rừng lên tới hàng trăm tỷ
đồng và cũng có nhiều
người sống về nghề nuôi
heo nọc và chủ nhân
thường là đàn ông vì phụ
nữ ít ai dám làm cái nghề
“phải gió” này.
Nói về lợn mà thiếu về
“chuyện con heo” thực là
thiếu sót.
Người ta kể rằng có một
chị nạ giòng, nhan sắc tuy
không phải vào hàng chim xa cá lặn nhưng cũng tạm gọi là sắc nước hương trời.
Góa chồng sớm, lại không con cái, chị một mình ở căn nhà 3 gian, trái và sống bằng nghề nuôi
lợn. Một hôm con lợn nái của chị đến thời kỳ động đực. Gọi anh chàng nuôi heo nọc, anh này
đến với một Trư bát giới có 2 quả trứng khổng lồ trên chiếc xe máy cầy cải tiến.

Thấy con heo nọc to lớn quá khổ so với con heo nái, chị chủ nhà e ngại, nhưng rồi chuyện cũng
êm xuôi đâu vào đó. Chị chủ nhà hỏi:
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Này anh, anh có chắc là chuyện phối giống được hay không?
Được là cái chắc! Chị hãy nhìn xem con heo nọc của tôi xuất tình ào ạt cả mười mấy
phút rồi đó mà nó đã thôi đâu?
Anh có dám cam đoan hay không?
Dám chứ! Con nái của chị thỏa mãn đến nỗi nước mắt, nước mũi tràn trề, miệng rớt rãi
lòng thòng thì làm sao không được chứ. Nếu không được tôi sẽ đền cho chị.
Đền cái gì?
Anh chàng lái heo nọc lẳng lơ, nhéo một con mắt rồi bạo dạn nắm tay chị chủ nhà nói:
Chị muốn đền cái gì nào? Muốn đền cái gì, tôi đền ngay cái đó...
Chị chủ nhà chớp chớp đôi mắt long lanh, mặt đỏ gay, miệng lí nhí nói:
Cái anh phải gió này và lôi anh về phía nhà trên…
Viết lại tới đây, kẻ hèn này xin dừng lại kẻo bị kiểm duyệt cắt bỏ. Chư vị thục nữ hay hiền nhân
quân tử nếu muốn “phê” hơn nữa, xin vào Google gõ mấy chữ: “Đại sư phụ: Heo nọcˮ sẽ được
thưởng thức văn phong xuất chúng của nhà văn Tân Ngố.
Nói về con heo nọc mà không nói về cặp tinh hoàn “vĩ đạiˮ của nó thì thực là đáng trách. Cặp
tinh hoàn tiếng Anh gọi là ˮTesticlesˮ do từ ngữ tiếng Latin gọi là testes (số it là testis). và cũng
có nghĩa là nhân chứng (witness). Thời La Mã cổ xưa, có tục lệ rằng nam can phạm khi tuyên thệ
ở tòa án, bắt buộc phải có một tay nắm vào “bộ tam sựˮ, một tay giơ lên thề, mới là đúng luật.
Con lợn đực hay là con heo nọc có một đời sống sinh lý phi thường. Có lẽ vì cặp tinh hoàn quá
lớn so với thân hình, đặc biệt nó có thể giao phối và xuất tình dài tới 30 phút. Những tiệm ăn ở
vùng Serbia, Âu Châu thường có món tinh hoàn chiên
hay pizza hay taco. Tại Hoa Kỳ món này có biệt danh

là “Rocky Mountain oystersˮ hay “prairie oysters”. Giá bán không rẻ đâu nhé: $20 một cặp
chừng 1-1.5 lbs chưa nấu chín. Nêu nấu rồi, giá lên tới $40-50 tùy theo nhà hàng Tây hay Tầu.
Món này chứa một hàm lượng “testosteroneˮ khá cao cho nên người ta, nhất là mấy chú Ba Tầu
tin tưởng rằng ăn vào đàn ông sẽ có một sức mạnh phi thường như con heo nọc.
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Chưa hết, mấy vị đực rựa ở vùng Trung Âu như: Serbia, Turkey, Romania v.v… tin tưởng rằng
cặp tinh hoàn cũa những con heo rừng chuyên ăn những củ lan Orchis ustulata hay Orchis
mascula… còn có tác dụng mãnh liệt hơn “Viagraˮ hay “Salepˮ rất nhiều. Nếu muốn biết rõ chi
tiết, xin xem “Salep, Thần Dược của Quý Ôngˮ trên hoalanvietnam.org.
.

Orchis mascula

Orchid ustulata

Nếu quý vị nếu muốn cây lan của mình mạnh khỏe, hãy lấy một cặp tinh hoàn heo rừng phơi
khô, tán nhỏ rồi pha với nước theo công thức 2 thìa cà phê một lít nước, bảo đảm lan sẽ tốt như
rừng. Chẳng tin, xin hỏi ông thầy của tôi sẽ rõ.
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Nhân năm Kỷ Hợi, cũng đành liều mạng “đánh trống qua cửa nhà sấmˮ đố quý vị biết tên của cây
lan này có liên quan đến chàng heo, chị lợn, nếu không biết hãy dùng kính hiển vi sẽ rõ:

Bc. Golf Green ʻHair Pigʼ

Khỉ già: Lê Hoài Nam
Toulouse, France
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