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                                                    Խոսք 

 

Քոլեջի պրոֆեսոր- Խո՛սք, Խո՛սք, Խո՛սք , սա է մարդու պատմությունը:Որոշ խոսքեր 

պահպանվել և հանրահայտ են դարձել: Այ,դո՛ւ, կարո՞ղ ես այդպիսի խոսքի օրինակ 

բերել: 

Տղա- Ներող կլինեք, բայց այն ամենը, ինչ կարող եմ տալ հայրենիքիս, ես ինքս եմ: 

Պրոֆեսոր- Շա՛տ լավ է, չնայած նա հարցն այլ կերպև ավելի լավ է դրել: Հիմա, դու 

Աղջիկ- Թող նրանք թխվածք ուտեն: 

Պրոֆեսոր- Միանգամ այն ճիշտ է, չնյած իրականում դա պտք է չասեր, քանի որ 

արևոր չէ: Այժմ՝ դու: 

Տղա- Մահ կամ ազատություն: 

Պրոֆեսոր-Գերազանց է: Դ՞ու: 

Աղջիկ- Մի բուռ գարին ապուրն ավելի համեղ է դարձնում: 

Պրոֆեսոր- Հրաշալի է, բայց չեմ հիշում, թե ով է ասել: 

Աղջիկ- Տատի՛կս: 

Պրոֆեսոր- Գերազանց է: Հիմա՝ դու: 

Տղա- Մի՛ կրակիր, մինչև նրանց աչքի սպիտակուցը չտեսնես: 

Պրոֆեսոր-Հիանալի է: Դու՞: 

Աղջիկ- Միասնական ազգ, ազատություն և արդարություն բոլորին: 

Պրոֆեսոր- Հրաշալի օրինակ է: Հիմա քո հերթն է, աշխարհի համար դժվար 

ժամանակներ են, պատերազն անխուսափելի է թվում, այդ առիթով մի բան ասա ,իբր 

աշխարհին ես դիմում: 

Տղա- Հանո՞ւն, թե՞ ընդդեմ: 

Պրոֆեսոր- Ինչպես ես գտնում: 

Տղա- Գիտեք,որ արդարացի ենք և Ասծո օգնությամբ կջախջախենք թշնամուն և 

կպահպանենք... 

Պրոֆեսոր- Շարունակի՛ր: 

Տղա- Չգիտեմ, թե ինչն ենք  պահպանելու: 
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 Պրոֆեսոր- Այդ դեպքում, դու ավարտիր խոսքը: 

Աղջիկ- ...քաղաքակրթությունը:         

Պրոֆեսոր- Գերազանց է: 

Տղա- Ես չի ուզում ասել՝ պահպանեք քաղաքականությունը, քանի որ համոզված չեմ, 

թե պատերազմելով կարելի է այն պահպանել:Ոզում էի ասել՝ պահպանեք 

խաղաղությունը, բայց խոսքի առաջին մասը խաղաղության պահպանման համար  

սխալ էր:Այն հանոն պատերազմի էր: 

Պրոֆեսոր- Ուրեմն, խոսիր հանոն չպատերազմելու: 

Տղա- Գիտենք, որ անարդարացի ենք և առանց Աստծո օգնության պետք է 

չպատերազմենք: 

Պրոֆեսոր- Գերազա՛նց է: Հիմա՝ դու: 

Աղջիկ- Երկու անգամ երկու անում է չորս: 

Պրոֆեսոր- Լավ է, բայց դա այն խոսքը չէ, որի մասին խոսում ենք:Մի ագամ էլ 

պորձիր: 

Աղջիկ- Թույլ տվեք այդ մանուկներին ինձ մոտ գալ   

Պրոֆեսոր- Շատ լավ է: Դու՞   

Տղա- Իմ կողմից,մարդկային ցեղի անունից: 

Պրոֆեսոր- Եթե կամենում ես: 

Տղա- Աշխատի բոլոր հարցերում ամեն կերպ ճիշտ լինել, բայց միշտ հիշիր, որ կարող 

ես սխալվել: 

Պրոֆեսոր- Լավ է: Հիմա՝ դու: 

Աղջիկ- Ծիծաղիր և ողջ աշխարհը կծիծաղի քեզ հետ , լաց եղիր և միայն դու լաց 

կլինես: 

Պրոֆեսոր- Հենց այդպես:Այժմ, աշխարհով մեկ խաղաղության ժամանկներում , 

սեփական խոսքիդ վերջին օրինակը: 

Տղա- Կփրկենք բոլոր ոչ-քաղաքակիրթ երկրները, եթե անհրաժեշտ լինի՝ նաև ուժով: 

Պրոֆեսոր- Դասն ավարտված է: 
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                                             Ընդունարան                  

 

Կոկիկ- Երբ եկա, արդեն այստեղ էիք: Որքա՞ն ժամանակ եք սպասում:  

 Փնթի- Տասնհինգ րոպե: 

Կոկիկ- Դրանից շատ եմ սպասել: 

Փնթի- Գուցե, տասնհինգ րոպեից ավելի: 

Կոկիկ- Ստտուգվելո՞ւ: 

Փնթի- Չէ՛: Պոկելու: 

Կոկիկ- Ձեզ բա՞ն է կպել: 

Փնթի- Չէ՛, բժշկից փող եմ պոկելու: 

Կոկիկ- Նրա հիվանդներից չեք, չէ՞: 

Փնթի- Չէ՛, հաջորդը դուք եք: Գիտի, որ ես հաշվի մեջ չեմ: 

Կոկիկ- Էլի՞ եք փող պոկելու եկել: 

Փնթի- Շա՜տ   

Կոկիկ- Միշտ հաջո՞ղ է: 

Փնթի- Վատ չէ: Չնայած, ստիպված սպասում եմ: 

Կոկիկ- Որքա՞ն: 

Փնթի- Էնքան, ինչքան հարմար կհամարի, որ սպասեմ: 

Կոկիկ- Երևում է, դեմ չեք: 

Փնթի- Չէ՛, էստեղ նստելը հաճույք է: 

Կոկիկ- Այստե՞ղ: 

Փնթի- Ամեն տեղ: Ահագին փորձ ունեմ: 

Կոկիկ- Նստելը ձեր աշխատանքի մի մա՞սն է: 

Փնթի- Կարող եք էդպես համարել, բացառությամբ նրա,որ աշխատանք չունեմ: 

Կոկիկ- Ինչո՞ւ: 

Փնթի- Լավ աշխատող չեմ:  
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Կոկիկ- Եթե նստելուց լավ եք, պետք է այնպիսի աշխատանք գտնել, որ նստել է 

պահանջիում,  ասենք՝ փոքրիկ հյուրնոցի հերթապահ, կեսգիշերից մինչև 

առավոտյան ութը: Մի ժամանակ ես էլ այդպիսի աշխատանք ունեի, երբ քոլեջում էի 

սովորում: Նստում, դասերս էի անում: 

Փնթի- Երեք նման աշխատանք շեմ ունեցել: 

Կոկիկ- Իսկ ինչպիսի՞ն եք ունեցել: 

Փնթի- Արդեն սկսում էի որոշել, բայց չորս տարով բանակ տարան: Դրանից հետո էլ 

չկարողացա որոշել: 

Կոկիկ- Իսկ ինչպե՞ս եք սպասում: 

Փնթի- Օրվա հացով, բանակից հետո օրական մեկ դոլար են տալիս, պարզ է, որ քիչ է, 

երբեմն էլ մի-երկու դոլար՝ էստեղից: 

Կոկիկ- Բանակում ի՞նչ էր պատահել: 

Փնթի- Չորս երկար տարի: 

Կոկիկ- Խաղաղ Օվկիանո՞ս, Եվրո՞պա,Կորե՞ա: 

Փնթի- Խաղաղ Գերմանիա: 

Կոկիկ- Իսկ օրական մեկ դոլարն ինչի՞ համար է: 

Փնթի- Մի ժամանակ գիտեի, հիմա մոռացել եմ: Երևի ինչ-որ ջիփ էր խփել, վեց ամիս 

հիվանդանոցում եմ անցկացրել: 

Կոկիկ- Ամենահարմարը նստակյաց աշխատանքն է: 

Փնթի- Կլիներ: Յոլա կգնայի: 

Կոկիկ- Լա՞վ բժիշկ է: 

Փնթի- Երբեք մոտը չե՞ք եղել: 

Կոկիկ- Ո՛չ, դիմացի հյուրանոցում եմ ապրում, հերթապահ տղան խորհուրդ տվեց, 

որպեսզի այստեղ գամ: Բժիշկն ո՞վ է: 

Փնթի- Փոքր եղբայրս: Ի՞ն եք ուզում ստուգել: 

Կոկիկ- Առանձնապես բան չկա: 

Փնթի- Դե ուրեմն, թռե՛ք: 

Կոկիկ- Երևի հենց այդպես էլ անեմ: (Գնում է):      


