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 Hôm nay 1/4 là ngày Cá tháng Tư, ngày bạn được thoải mái trêu 
đùa những người thân yêu và thậm chí cả những người lạ. Đó là 
một truyền thống kỳ lạ và hài hước được rất nhiều người hưởng ứng 
như không ai biết chắc lịch sử của ngày này. 
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                   Món ăn quái chiêu cho ngày Cá tháng Tư. 
 
Không ai hoàn toàn chắc chắn về nguồn gốc của ngày Cá tháng 
Tư. Theo các chuyên gia về truyền thuyết đô thị tại Snopes.com, 
hầu hết mọi người đều tin rằng ngày Cá tháng Tư xuất hiện từ 
những năm 1500s, khi Giáo hoàng Gregory XIII đưa ra hệ thống 
tính ngày dương lịch hiện nay. 
Vào năm 1562, Giáo hoàng Gregory XIII (1502 – 1585) đã quyết 
định chuyển dời ngày đầu tiên của năm mới từ ngày 1/4 sang ngày 
1/1. Tuy nhiên, vì những lý do nào đó, một số người đã không biết 
được tin này và họ tiếp tục tổ chức hoạt động ăn mừng năm mới 
theo lịch cũ như mọi khi. 

Những người khác khi biết được điều này đã lém lỉnh trêu 
đùa gọi ngày 1/4 năm đó là “ngày nói dối”. Cũng từ đó, cái tên “Cá 
tháng Tư” hay “ngày nói dối” chính thức xuất hiện. 

Mặc dù hiện nay, không ai trên thế giới còn bị nhầm lẫn về ngày Cá 
tháng Tư như những người dân sống cách đây tròn 650 năm, song 
sự nhầm lẫn đáng yêu đó đã trở thành một truyền thống được rất 
nhiều người yêu thích. 

Một cuộc khảo sát nhỏ trên mạng Internet cho thấy chỉ trong tuần 
qua, số lượng người truy cập tìm hiểu về “trò đùa ngày Cá tháng 
Tư”, “những chiêu dễ bị mắc lừa trong ngày Cá tháng Tư” hoặc 
“ngày Cá tháng Tư tại công sở” đã tăng vọt. Vì vậy, hãy nêu cao 
tinh thần cảnh giác vào ngày hôm nay nhé, vì rất có thể bạn sẽ trở 
thành “đối tượng trong tầm ngắm” của ai đó. 

Tuy vậy, cũng không có gì đảm bảo chắc chắn rằng bạn sẽ hoàn 
toàn tỉnh táo trước mọi trò đùa. Vì vào ngày này, ngay cả các công 
ty, thậm chí tập đoàn lớn, cũng rất có thể sẽ tham gia vào cuộc vui. 

Năm 1998, Burger King – Tập đoàn đồ ăn nhanh lớn của Mỹ - đã 
dành cả một trang trên tờ USA Today để giới thiệu loại bánh kẹp 
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“Tay Trái”, với thành phần được nghiên cứu riêng cho 32 triệu 
người thuận tay trái ở Mỹ. Sau khi tờ báo được phát hành, Burger 
King đã nhận được hàng nghìn lời yêu cầu cho loại bánh mới, cùng 
với những đơn đặt hàng cho bánh kẹp “tay phải”. 

Trước đó vào 1957, một chương trình truyền hình của đài BBC 
thông báo rằng nhờ có mùa đông không buốt giá mà các nông dân 
Thụy Sĩ đã trừ được loài bọ ăn mỳ ống và được hưởng một mùa 
mỳ ống bội thu. Sau khi phóng sự được phát sóng, rất nhiều người 
đã gọi điện tới hỏi làm thế nào họ có thể trồng được mỳ ống ở 
trong nhà. 

Năm 1966, tập đoàn bán đồ ăn nhanh Taco Bell thông báo rằng họ 
đã mua quả chuông nổi tiếng Liberty Bell ở Philadephia, vốn là biểu 
tượng lịch sử cho nền độc lập của nước Mỹ, và đổi tên thành Taco 
Liberty Bell (Chuông Tự do Taco). 

Quả là, mọi lời trêu đùa đều có thể xảy ra trong ngày Cá tháng Tư, 
miễn sao những lời trêu đùa đó không gây hại cho người khác mà 
chỉ đem lại tiếng cười sảng khoái để làm vơi bớt những áp lực 
trong cuộc sống bộn bề khó khăn hiện nay. 

Vũ Anh  

Theo Reuters 
 
Tho vui Ca' Thang'4 
Yêu nhau cho nhau nụ cười 
Rồi cùng xây dựng cuộc đời đắm say 
Thôi anh nói nốt câu này 
Hôm nay tháng Bốn, lại ngày đầu tiên 
Tin hay không, thì tùy em 
Nhưng anh đây tính vốn quen thật thà 
Những điều anh đã nói ra 
Trăm phần trăm thật, dù là ... Cá Tháng Tư. 
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