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“Vạ Miệng” 
 

 
"Máy 'Điện thoại' có quá nhiều khuyết 
điểm để được dùng làm phương tiện 
truyền thông.  Dụng cụ này vốn không 
có giá trị gì cho chúng ta." 
_ Văn kiện nội bộ của hảng điện tín Western 
Union, 1876. 
 
"Nhưng nó có ích gì?" 
_ Kỷ sư tại Advanced Computing Systems 
Division of IBM, bàn về vi mạch điện 
(microchip), 1968. 
 
"Không có lý do gì có ai muốn có một 
máy tính điện tử trong nhà." 
_ Ken Olson, Tổng Giám Đốc và Sáng lập 
viên của Digital Equipment, 1977. 
 

CC sưu tầm 
 
 

Thợ "Định Nghĩa" Về . . . 

Vợ 
 

Thợ mộc: Đó là cái... bản lề, mà nhờ có nó 
cánh cửa mới hoạt động dễ dàng được. 
Thợ xây: Đó là một viên gạch nung quá già 
lửa. 
Thợ may: Đó là một tấm vải lớn, có thể là 
màu trắng hay xanh, đỏ, tím, vàng... nhưng là 
gì đi nữa, thì cũng làm cho bạn đẹp lên mà 
thôi. 
Thợ điện: Đó là... dòng điện cao thế! 
Thợ... đào giếng: Mạch nước ngầm mới 
mát mẻ làm sao! 
Thợ máy kéo: Đó là cái rờ-moóc cồng 
kềnh và lắm trục trặc! 
Thợ lặn: Đó là độ sâu còn phải nghiên cứu, 
xem xét nhiều. 
Thợ học việc: Đó là thứ máy móc hoàn 
toàn mới.   

 
N.N  góp nhặt 

 
Cười Mỉm 

 
Một Thành Ba 
- Một người mời bạn mình tới nhà ăn 

cơm.  Cuối buổi anh ta hỏi: 
- Anh thấy vợ tôi nấu ăn thế nào?  
- Rất tuyệt! Tôi ăn một món mà như ba 

món. 
- Là sao?  
- Này nhé, như món thịt bò xào hồi nãy 

nó dai dai như bò tái chanh mà lại 
đăng đắng như thịt bò nướng đấy.  

 
 

 
 
 
 
Thói Quen 
Một bệnh nhân phải mổ cấp cứu. Khi 
đã nằm trên bàn mổ, thấy bác sĩ chuẩn 
bị gây mê, anh ta đề nghị: 
- Thưa bác sĩ, tôi có thói quen cứ 

uống độ ba xị rượu đế vào là ngủ 
say không biết trời đất là gì, bác sĩ 
có thể gây mê cho tôi bằng phương 
pháp đó được không ạ? 

- Bác sĩ: !!??   


