
Giai thoại: Tản Đà Cốc Tử  
 
Cùng thời với Thi Sĩ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, có Nhà Thơ trào phúng nổi tiếng là Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu, hai 
người cùng tên Hiếu và là Bạn Thơ rất tương đắc với nhau, thường có thơ văn xướng họa. 
Vào năm 1938, khi ấy Thi Sĩ Tản Đà lâm vào cảnh nghèo túng, vì có bao nhiêu vốn liếng đều đổ vào việc làm 
Báo hết cả mà cuối cùng thì thất bại, Tiên Sinh phải bỏ làm Báo về Hà Trì (Hà Nội) làm nghề xem số Hà Lạc 
(bói toán, đoán lý số). Tú Mỡ bèn gửi một bài thơ thăm Bạn và đùa chơi văn nghệ. Tản Đà tiếp thư cũng rất 
khoái chí, viết trả lời.  

           
Tản Đà Cốc Tử. 
Tú Mỡ gởi bác Hiếu, Tản Đà. 

  
Nghe đồn bác Hiếu Tản Đà, 
Mở hàng lý số tỉnh Hà nay mai 
Chừng bác thấy lắm ngài “lốc cốc”, 
Chỉ chuyên môn nói róc ăn tiền, 
Tán hươu tán vượn huyên thuyên, 
Nói thánh nói tướng như tiên như thần. 
Nghề bẻm mép kiếm ăn cũng dễ 
Chẳng khổ như cái nghệ làm văn 
Lao tâm trí, tổn tinh thần, 
Nhà thơ vắt óc, tìm vần gọt câu. 
Lắm lúc bí, gan rầu ruột thắt,  
Thức thâu đêm mỏi mắt phờ râu. 
Nhọc nhằn ai biết công đâu? 
Để cho thiên hạ giải sầu mua vui. 
Nghề thơ chẳng đủ nuôi thi sĩ, 
Nên bạn tôi phải nghĩ đường xoay. 
Nhà nho chữ tốt văn hay,  
Thời khoa lý số hẳn tay cũng tài. 
Vả xưa đã dùi mài kinh Dịch, 
Báo “An nam” chú thích tinh tường. 
Ngày nay đoán việc âm dương, 
Hẳn không bố phượu như phường ba hoa. 
Nào hãy đến Tản Đà Cốc Tử, 
Quẻ càn khôn hỏi thử xem sao? 
Xem tài thầy thấp hay cao, 
Mười câu họa có câu nào sai chăng? 
Dù thầy có tán trăng tán cuội, 
Nghe nhà thơ lời nói văn hoa. 
Nhất khi rượu đã khề khà, 
Tán đâu ra đấy đậm đà có duyên. 
Thời khách mất đồng tiền đặt quẻ, 
Cũng vui tai và sẽ vừa lòng. 
Nhưng xin thầy chớ “nói ngông”. 
 

 
Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu. 
   
 
 
 
 
 
 

 

Đáp lời Tú Mỡ. 
Tản Đà gửi bác Hiếu, Tú Mỡ. 

  
Nghe ai bỉ báng Tản Đà, 
Bảo trương lên tiếng tỉnh Hà mỉa mai, 
Ừ tớ vẫn học tài Quỷ Cốc, 
Nhưng chẳng hay nói róc lấy tiền,  
Thiên lương chưa bén duyên thiên, 
Rượu thơ còn vẫn chén tiên câu thần. 
Cuộc trần thế kiếm ăn chẳng dễ, 
Rẻ rúng thay là nghệ làm văn! 
Thâu đêm hao tổn tinh thần, 
Đèn xanh chiếc bóng xoay vần từng câu! 
Nào ai biết gan sầu ruột thắt, 
Thế mà sao mỏi mắt cùn râu, 
Nỗi niềm thực tế vì đâu? 
Quá thương cất chén gượng sầu làm vui. 
Đấng tạo hóa còn nuôi thi sĩ, 
Các thánh sư phải nghĩ đường xoay, 
Dẫu rằng lý số không hay, 
Chu Công Khổng Tử ứng tay nên tài. 
Từ tuổi nhỏ dùi mài kinh Dịch, 
Báo “An nam” nghĩa thích đã tường. 
Việc đời hai chữ “âm dương”, 
Tiếc thay mất giá tại phường ba hoa. 
Trời mới bảo Tản Đà tiểu tử, 
Vạch Kiền Khôn xét thử lại sao? 
Trổ tài thần thánh tuyệt cao, 
Mà cho thiên hạ xem vào phải chăng? 
Mặc những kẻ tán trăng tán cuội, 
Xá chi ai lời nói ba hoa. 
Giang san đương lúc khề khà, 
Nghe thơ Tú Mỡ đậm đà có duyên. 
Riêng với bác miễn tiền đặt quẻ, 
Đoán thật hay bác sẽ ghê lòng, 
Tuổi già nay tớ không ngông… 
 

 
 Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. 
 

 


