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Защо се е родил  
Настрадин ходжа

Когато попитали настрадин ходжа защо 
аллах го е създал, той казал:
– защото ако не го беше сторил, светът 

щеше да се удави в сълзи.

Настрадин ходжа  
под клетва

– Кой си ти? – попитал кадията настрадин 
ходжа, извикан като свидетел. 

– аз съм най-великият човек на света – от-
говорил моллата.

По-късно един от приятелите му се поин-
тересувал защо е отговорил така.

– нямаше как да не го кажа, защото се на-
мирах под клетва – рекъл настрадин.
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Добродетели  
и съвършенство

Веднъж един праведен дервиш попитал 
настрадин като е такъв зевзек,  дали из-

общо не му липсват добродетели и съвършен-
ство.

– а твоите добродетели какви са, прияте-
лю? – попитал на свой ред настрадин.

– Много умения имам – казал му дерви-
шът, – а добродетелите ми са безброй. всяка 
нощ напускам този тленен свят и се издигам 
до пределите на първото небе; витая в райска-
та обител и съзерцавам чудесата на небесното 
царство. 

– а усещаш ли повея на райски вятър по 
лицето си? 

– усещам! – радостно потвърдил дерви-
шът.

– е, той идва от моето магаре, което си 
размахва опашката – с усмивка му обяснил 
настрадин.
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Раят ли е по-голям, или адът?

Завоевателят тамерлан – тимур Куция – по-
питал настрадин ходжа кое е по-голямо – 

раят или адът. 
– раят е по-голям – рекъл настрадин
– защо е така?
– защото бедните са повече от богатите.

Колко струва Тамерлан

Един ден настрадин ходжа и тамерлан си 
приказвали. страшният завоевател попи-

тал:
– Колко струвам според теб, ходжа?
– Петдесет акчета – отвърнал настрадин.
тамерлан се ядосал.
– дръж се почтително! та аз съм емир! 

само кафтанът ми струва петдесет акчета!
– е, сам виждаш, че сметката ми е точна!
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Жената без кусури

Един почитател на настрадин ходжа го по-
питал защо не се е оженил.
– на млади години търсих жена без кусу-

ри – казал му ходжата. – с много жени бях, но 
всички имаха недостатъци. една беше красива, 
но жестока. друга беше умна, но мързелива. 
направо се бях отказал, когато срещнах нея – 
най-прекрасната жена. хубавица, умна идобра, 
работлива, носеше на шеги, имаше много уме-
ния... с една дума – точно каквато жена търсех. 

– и защо тогава не се ожени за нея?
– не знам дали ще повярваш, но тя пък 

търсеше мъж без кусури...

На колко години  
е Настрадин ходжа

Един съселянин попитал настрадин ходжа 
на колко години е.
– на четирийсет – отвърнал той.
– ама нали и преди две години каза, че си 

на четирийсет?
– така е. виждаш, че съм човек, за когото 

казаната дума е хвърлен камък!
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Настрадин ходжа  
се бори с тигри

Един ден настрадин ходжа насипвал няка-
къв прах около къщата си.
– Какво правиш, ходжа? – попитал го един 

съсед.
– Предпазвам къщата от тигри.
– Какво говориш? никъде наблизо няма 

тигри!
– виждаш ли, действа! – засмял се на-

страдин. 

Слънцето  
или месечината?

Веднъж един селянин попитал настрадин:
– ходжа, кое е по ценно за човека – 

слънцето или месечината?
– Месечината, разбира се – отвърнал хо-

джата. – нощем е тъмно и имаме по-голяма 
нужда от светлина.


