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HOREZMIN1  
 
Gadym zamanda, Köneürgençde bir patyşa agalyk edýän 

wagtynda, onuň üstüne bir güýçli duşman çozýar. Ol ýagy şä-
her halkyndan goluna düşenlerini öldürýär, ilatyň galanlary 
bolsa çöle-guma gaçyp çykypdyrlar. Onsoň bäş-alty günden 
soň iki tarapyň arasynda ýaraşyk bolup, gaçanlara indi «jaýly-
jaýyňyza geliň» diýlipdir. Öýüni-ilini taşlap gidenleriň hem-
mesi jaýly-jaýyna gaýdyp başlapdyrlar. Şol wagtlar ýurtda aç-
lyk bolan.  

Guma gaçyşlyk wagtynda, ýagy bir är-aýaly öldürýär. Olar-
dan iki sany ýaş oglan ýetim bolup galan. Göçhä-göçlükde bu 
iki ýetim çaga hem aglap-eňräp ýykylyp-sürşüp, adamlar nirä 
gelip, haýsy ýerde düşseler, şolaryň ýanyna gelenler. Soň 
birnäçe rehimdar, açlygy, horlugy gören adamlar, olara rehim 
edip, tapanja zatlaryndan olara ölmez ödi berenler. Şeýlelikde, 
iki ýetim adamlaryň yzyna düşüp, sag-aman öz ýurtlaryna ge-
lenler. Ýetimler kim ýüz berse, şonuňka baryp, öýsüz-öwzarsyz 
geziberenler. Ýetimleriň ýaşaýan obasynyň ýeňsesinde bir ig-
delik bar eken, onuň bir ýany hem köl eken. Bir garyp adam bu 
iki ýetime rehimi inip: 

— Size bereýin diýsem, mende-de zat ýok — diýip, olaryň 
her haýsynyň bir elinden tutup, igdeleri dökülip ýatan igde 

                                                 
1 Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistan Milli golýazmalar institutynyň golýaz-

malar hazynasy. 951f-njy bukja. Toplanlar: N.Kürräýew, A.Taýymow. 1960. 
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agaçlarynyň aşagyndan olara bir ýer küme gazyp beren. Şol 
wagt çagalaryň biri üç ýaşynda, biri hem dört ýaşynda eken. Ol 
garyp adam ýer kümäniň içine saman düşäp, üstlerine hem 
ýapynar ýaly köne-sana ýorgan beren. Kölden balyk tutýan 
adamlara hem: «Şu çagalara haýyr-sogap üçin tutan balygyňyz-
dan bereweriň» diýip tabşyran. Soň oglanlara göwünlik berip: 

— Siz indi şu dökülip ýatan igdelerden iýiberiň, balykçylar 
hem balyk berer. Şonuň bilen eklenersiňiz — diýip, özi gaý-
dan. Emma garyp ynjalman, olardan günde-günaşa habar tutup, 
tapanjasyndan olara eltip berip, naharlaýan eken. Çagajyklar 
egin-eşiksiz kösenmez ýaly, körpeje çagasyndan çykan köne-
küşül eşiklerini eltip berýän eken.  

Günlerde bir gün garyp çagajyklardan habar tutmaga gelse, 
olar goşjagazlaryny eginjiklerine alyp, aglaşyp, onuň öňünden 
çykan. 

Garyp anyklasa wezirleriň biri çagalary ol ýerden kowup-
dyr. Olar şol ýerkümede ýaşasalar, patyşa aw awlamaga päsgel 
berýärmişler.  

Garyp ol çagalary özi bilen öýlerine alyp gaýdan.  «Biz aç 
ölmesek, sizem ajyňyzdan ölmersiňiz. Biziň oňan ýerimizde 
sizem oňarsyňyz. Bäş çaga bolmasa ýedi çaga ekeni-dä» diýip, 
garyp içini gepleden. Çagajyklar garybyň öýünde onuň öz 
çagalary bilen bir garny aç, bir garny dok bolup, ýykma-ýykyl-
ma ýagdaýda ýaşaberipdirler.  

«Iki aýakly iki günde» diýleni. Ýetimler çagalykdan saýla-
nyp başlapdyrlar. Garyp öz çagalarynyň hem ýetimleriň köme-
gi bilen öz kepbeleriniň gapdalyndan olara kiçijik kepbe sal-
maga girişipdir. Kepbe salmaga goňşy-golamyňam kömegi de-
gipdir. Her kim bir agajyny getiripdir.  

Çagajyklar öz atlaryny unudansoňlar, garyp ýarma bişirip, 
goňşy-golamyny ýygnap, olara at dakypdyrlar. Birine Ürgenji, 
beýlekisine Horezmin goýupdyrlar.  
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Şeýlelikde, Horezmin bilen Ürgenji özlerine ok-ýaý ýasa-
nyp towşan, sülgün awlap başlapdyrlar. Olaryň edýän awlary 
bütin maşgala ýetipdir.  

Garyp oglanlary mahal-mahal öz ýany bilen toýlara alyp 
gidýär eken we olara: 

— Eý, ogullarym ertir pylan baýyň hudaýolusy bar, şoňa 
baryp, garnyňyzy doýrup gaýdyň — diýip aýdýar eken. Ol 
oglanlar hem eşikleri ýyrtyk bolany üçin märekäniň bir çetin-
den gelip, utanyp oturar ekenler. Soňabaka oglanlar kem-kem-
den aw etmäge ökdeläp, garyba-da kömek edip başlapdyrlar.  

Şeýlelikde, ýetimleriň her biri gurt ýaly pälwan ýigit bolup 
ýetişipdirler. 

Günlerde bir gün ýigitler aw awlap ýörkäler, bularyň alnyn-
dan bir keýik bilen bir gulan çykýar. Ýigitler ok-ýaýyny çenäp 
olardan atsalar, orta ýoluna düşüp ýetmän galýar. Onsoň bular 
bir ýerde bir demirçi ussanyň bardygyny eşidip, ellerine iki sa-
ny sülgün alyp, ussaňka baryp, sülgünleri onuň öňüne taşlap: 

— Eý, ussa aga, bize gulany, keýigi awlar ýaly ok ýasap ber 
— diýipdirler. Ussa hem olara ýedi sany ujy çişli oňat ok ýasap 
beripdir. Soňabaka ýigitler ussa bilen dostlaşyp gerek oklaryny 
her wagt baryp ýasadyp durupdyrlar. Ussa hem bulara: «Näme 
işiňiz bolsa geliberiň» diýip aýdypdyr.  

Şeýdip, bular uly mergen bolup ýetişýärler. Ýigitler aw aw-
lanlarynda, guşy uçuryp, beýleki awlary hem gaçyryp, yzyndan 
galman, ahyry alýar ekenler.  

Günlerde bir gün maslahatlaşyp, Horezmin Ürgenje aýdýar: 
— Indi sen balykçylyk ediber, ikimiz iki ýerden gazansak 

hor bolmarys — diýýär. Ürgenji hem «Bolýar» diýýär. Onsoň 
Ürgenji ussa dostunyň ýanyna baryp, balyk tutulýan çeňňek 
ýasadyp, balyk tutup, Horezmin hem aw awlap, bu ikisi iki 
ýerden girdeýji edip, oňat ýaşamaga başlaýarlar.  
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Günlerde bir gün Köneürgenjiň patyşasynyň arz soraýan 
jaýynyň dalanyna uzynlygy ýarym tanap kellesi tamdyr ýaly, 
agzam tamdyryň agzy ýaly, dişleri bir garyş, göwresi şoňa 
mynasyp uly bir aždarha gelip, dil açyp: 

— Men siziň hemmäňizi ýuwdup gitmäge geldim — diýip-
dir.  

Patyşanyň we onuň nökerleriniň hemmesiniň gorkudan huş-
lary başyndan uçupdyr.  

Ol aždarhany görüp, zähresi ýarylan patyşa garap: 
— Meniň adam etini iýesim gelýär, maňa her günde bir 

semiz gyz berseňiz, men gideýin, size zyýan ýetirmäýin — di-
ýipdir.  

Patyşa goşun çekip, ýylany ýok etmek isläpdir. Emma bu 
oňa başartmandyr. Sebäbi, aždarha onuň özüne topulyp başlap-
dyr. Ahyrda patyşa oňa bir gyz bermäge razy bolupdyr. Gyzla-
ryň ene-atalary aglaşyp, eňreşip, ýaka ýyrtyşyp duranlaryndan 
soň bu aždarha ol gyzlaryň ene-atasynyň aglaýyşlaryna döz-
män: 

— Maňa şäheriň içinde gyz bermäň. Ene-atasy görmez ýaly 
şäheriň günbataryndaky beýik gumuň üstünde bir düýp uly ojar 
bardyr. Gyzy şoňa daňyp goýuň, ertir gün dogandan soň, özüm 
baryp alyp giderin we iýerin — diýýär.  

Şeýlelikde, şunuň ýaly edip, her gün bir gyzy şol ýere eltip, 
daňyp goýupdyrlar. Aždarha hem her gün baryp, alyp gidip 
durýar eken.  

Şeýlelik bilen, bu şäheriň bar gyzyny bu aždarha iýip guta-
rypdyr. Soň bir gün patyşanyň atlylary çar tarapa aýlanyp, až-
darhanyň ertirligine berer ýaly gyz tapmandyrlar. Patyşanyň 
hem dünýä ýüzünde ýekeje gyzy bar eken. Ony ýigrimi bäş 
ýaşaýança, hiç kime dözmän saklap oturan eken. Patyşanyň at-
ly nökerleri gelip: 
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— Eý, tagsyr, biz-ä bu gün gyz tapmadyk — diýýärler. 
Patyşa nökerlerine düşünip: 

— Beýle bolsa alaç ýok, hemmämiz gyrylandan baryň me-
niň gyzymy hem alyp gidiň! — diýip, gyzyny berip goýberip-
dir. Özi bolsa gynanjyndan huşuny ýitiripdir. Patyşanyň gyzy-
ny hem äkidip, ojara daňyp gaýdypdyrlar. Patyşanyň gyzy ag-
lap-aglap essinden gidipdir.  

Häzir bu gyz ol ýerde ojara daňylgy dursun! 
Indi habary Horezmin bilen Ürgenjiden alyň.  
Iki dogan ertir irden turup, çaý-çöreklerini iýip-içenlerinden 

soň, Horezmin Ürgenje aýdypdyr:  
— Inim, sen bu gün balyga git, men hem guma awa gideýin 

— diýipdir. Şunluk bilen, Horezmin ýedi sany oky goltugyna 
salyp, guma awa gidipdir. Şol gelşine, ýaňky patyşanyň gyzy-
nyň daňylgy ojarynyň üstünden ýaly düşüpdir. Görse, bir gyz 
ysgynsyz ýagdaýda ýarym-ýaş aglap otyrmyş.  

Horezmin: 
— Ýeri, gyz, sen kimiň gyzy, sen bu ýerde näme işleýärsiň 

we näme üçin aglaýarsyň? — diýip sorapdyr. 
Onda gyz: 
— Men patyşanyň gyzy, meni ýylana hurşluk lukma edip 

goýdular — diýip jogap beripdir.  
Gyzyň reňki sap-sary bolupdyr diýýär. «Bir kesel adama: 

«Ýylana goýlan ýaly bolupsyň» diýlen nakyl şundan galan 
bolsa gerek» diýip, ýigit içini gepledipdir. Gyzyň ahwalyna 
Horezminiň ýüregi awap, öz-özüne: «Şu ejiz, kömege mätäç 
gyzyň üstünde ölemde näme, men şuny halas etmäge synana-
ýyn» diýýär. Ol bilinden pyçagyny çykaryp, gyzyň gapdalyn-
dan bir çukur gazyp, gün dogýança aždarhanyň geljek ugruna 
garap oturypdyr.  

Gün dogup ýokary galyberende, ýaňky aždarha şaglap 
süýnüp geliberipdir. Horezmin aždarha ýüz ädim ýaly ýakyna 
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gelýänçä, gozganman ýatypdyr. Aždarha gyzy görüp, wagty 
hoş, keýpi çag bolup, kellesini ýokary galdyryp kişňäpdir. Až-
darha agzyny açyp durka, Horezmin bir okuny onuň agzyndan 
atypdyr, ok ýylanyň agzyndan girip, kellesinden beýnisini 
pytradyp ötüpdir. Ýylan awusyna guýrugyny ýokary galdyryp, 
bir eplenipdir. Şol eplenen digirçegine ýene bir ok atypdyr. Bu 
ok onuň iki ýerinden geçip gidipdir. Onsoň aždarha janynyň 
awusyna özüni göterip urup, towlanyp, bir oýa garşy gidiberip-
dir. Horezmin ýylanyň yzyndan ýetip, galan bäş okuny hem 
ýeke-ýekeden ýylanyň içinden geçiripdir.  

Şunluk bilen, Horezmin bu ýylany öldürip, soň bilinden 
pyçagyny alyp, ýylanyň arkasyndan tasma alýar-da, gelip gy-
zyň el-aýagyny çözüp boşadypdyr. Ýigit tasmany hem gyzyň 
egnine taşlaýar-da: 

— Bar, şu tasmany ataňa eltip ber — diýipdir. Gyz hamy 
alyp, begenjinden atasynyň ýanyna uçup diýen ýaly gaýdypdyr. 
Gelse, ata-enesi yzan-da-çuwan bolşup, goýun soýduryp, pata-
syny alyp oturan ekenler. Galanyň ähli ilaty hem şu ýere ýyg-
nanan eken. Şol wagt patyşanyň gyzy gelip, elindäki hamy ata-
synyň eline beripdir. Muňa halaýyk begenişip: 

— Buşluk-da-buşluk, gözüň aýdyň-da, gözüň aýdyň 
bolşupdyrlar.  

Patyşa hem ýerinden böküp turup, aždarhadan nädip 
sypandygyny gyzyndan sorapdyr. Onda gyzy: 

— Horezmin mergeniň maňa rehimi inip, aždarhany 
öldürdi-de, ondan tasma alyp «Bar, şu ýylanyň tasmasyny ata-
ňa eltip ber-de, ynandyr» diýdi — diýipdir.  

Patyşa: 
— Beýle bolsa şol Horezmini derrew getiriň — diýip bu-

ýurýar. Emma patyşanyň emeldarlary ony tanamaýan ekenler. 
Muňa patyşanyň gahary gelip: 
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— Tanaýandan soraň-da, ony derrew tapyň — diýip, ýene 
buýruk beripdir.  

Şonda bir daýhan tapylan: 
— Biz olary tanaýarys, hol pylan ýyly uruş bolup guma 

çykyşlykda ýetim galan iki sany ýetim oglandyrlar. Olaryň 
birine Horezmin, beýlekisine hem Ürgenji diýerler — diýipdir. 
Şol daýhanyň kömegi bilen Horezmini köşge patyşanyň ýany-
na getirýärler.  

Patyşa ýigide: 
— Berekella ýigit, aždarhany öldüren senmi? Bütin ili uly 

howpdan dyndardyň — diýip, arkasyna kakypdyr hem ýigide 
derrew bir ala gaýyşly at taýýarlamagy, gara çäkmen geýdir-
megi iki batman ýaly hem teňňe getirmegi buýrupdyr. Gaznaçy 
şobada iki batman ýaly teňňäni Horezminiň öňünde getirip go-
ýupdyr. Horezmin teňňeden ýüz öwrüpdir. Bu ýagdaýa patyşa 
geň galypdyr: 

— Bu nätdigiň boldy? — diýipdir. Onda Horezmin: 
— Hormatly patyşamyz, siz adyl, rehimli patyşa bolýan 

bolsaňyz, halkyň ata-enesi bolýan bolsaňyz, şol gyrgynçylyk-
da, biziň atamyzam ölüpdir, enemizem ölüpdir. Şol wagt biri-
miz dört ýaşymyzda, birimiz üç ýaşymyzda ýetim galypdyrys. 
Göçüň yzyna düşüp, ýykylyp-sürşüp ýörkäk, siziň özüňizden, 
emeldarlaryňyzdan elimizden çekip: «Ýörüň ogullarym» diýen 
bolmady. Özümiz agladyk, özümiz goýduk. Ýykylyp-sürşüp, 
göçüň yzy bilen özümiz ýene ýurdumyza geldik. Aç-suwsuz 
entedik. Ýene il kömege ýetdi. Bu günlügini tapsa, ertirligini 
tapmadyk garyp bendeler bize rehim edip, ölmez ödi berip 
durdular. Patyşa bolan, adam ýurduň ene-atasy bolmaly dälmi? 
Ýesire-ýetime hemaýat etmeli dälmi? Bir garyp adam dözmän, 
bize hol kölüň gyrasyndaky igdelikden bir ýerküme gazyp ber-
di. Içine saman düşedi. Köne-küşül ýorganlaryndanam getirdi. 
Siziň emeldarlaryňyz ýetimlere şol ýerkümäni hem köp 
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gördüler. Rehimsizler bizi ol ýerden hem çykaryp kowdular. 
Ýerkümäni ýumurdylar. Biz olara aw etmäge päsgel berýärmi-
şik. Ahyr ol garybyň özi bize dözmän öýlerine alyp gitdi. Şeý-
dip-şeýdip birimiz ýigrimi bir, birimiz hem ýigrimi ýaşa ýetdik. 
Özümiz hem mergen bolduk, balykçy bolduk. Ikimiz iki ýerden 
aw awlap, balyk tutup, üst-başymyzy täzeledik. Indi güýjümize 
hem girip, pälwanam bolduk. Indi biz siziň teňňäňize-de, zady-
ňyza-da mätäç däl. Biz öz günümizi özümiz görer ýaly bolduk. 
Men şu gün aždarhanyň erkegini öldürip, siziň gyzyňyzy azat 
etdim. Indi aždarhanyň urkaçysy galdy, oňa her gün ýüz gyz 
berseňiz hem kanagat etmän, baryňyzy gyryp gutarar. Siz entek 
näme görýärsiňiz? Biziň-ä siziňki ýaly çar bagymyz, sarsmaz 
galamyz galar gorkusy ýok. Biz-ä nire bolsa gidiberýäris. Biziň 
aždarhadan gorkymyz ýok — diýipdir.  

Bu sözleri eşidenden soň patyşanyň ýüregine bir howp dü-
şüpdir. Indi patyşa hemme emeldarlary bilen Horezmine ýalba-
rypdyr:  

— Saňa diliň gürlänini bereli, aždarhany ýok ediň — diýip, 
ýalbaryp, töwella edipdirler.  

Horezmin ol howpuň diňe patyşa däl, ile-de abanýandygyny 
duýup, aždarhany öldürmek üçin gerek zatlary aýdypdyr. Ol: 
«Bize elli gulaç arkan tapyp beriň ýene gowy bir almaz gylyç, 
her haýsymyza-da bir tamdyr nan we ýene her haýsymyza bir 
sitara1 tapyp beriň» diýipdir.  

Patyşa bu zatlary derrew tapdyryp beripdir. Horezmin hem 
bu zatlary alyp, dogany bilen ikisi tirkeşip, şol gyzyň daňylýan 
ýerine baryp, häki aždarhanyň yzyny yzarlap, üç gije-gündizde 
gowagynyň agzyndan barypdyrlar. Görseler, dik aşak gazylan 
bir guýy ýaly çukur bar eken. Şol çukura aždarhanyň giren yzy 
bar-da, çykan yzy ýok eken. Sebäbi urkaçy aždarhanyň yzy 

                                                 
1 Sitara — misden ýasalan suw gaby. 
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erkek aždarhanyň yzyndan inliräk, batlyrak eken. Horezmin 
dagy awçy bolanlary üçin olar haýwanlaryň yzyny hem biler 
ekenler. Horezmin daş-töweregine ser salsa, elli-altmyş sany 
goýun otlap ýören eken. Bu goýunlar aždarhanyň getirip 
goýberen goýunlary bolara çemeli. Ahyrda Horezmin Ürgenjä: 

— Urganyň bir ujuny bilimize dakyp, birimiz guýa gireli, 
ýa sen gir, ýa men gireýin — diýen. Ürgenji: 

— Aga, men gireýin — diýen. Onda Horezmin: 
— Bolýar, gir girseň ýöne üstüňe howp abansa, derrew 

tanapy silk, men seni çekip alaryn — diýen. 
Ürgenji tanapy biline daňyp, çukura girip ugraýar. Ol çuku-

ra bäş gulaç ýaly ýetmänkä, görse, bir aždarha ýatyrmyş. Gu-
ýynyň içi uzyn bir dalan ekeni. Aždarha kellesini oýa goýup, 
guýrugyny dalanyň düýbünde ýokary uzadyp, uklap ýatan 
eken. Onuň göwresi öňki ýylandan bir ýarym esse uly ekeni. 
Onuň gapdalynda erkek aždarhanyň eltip beren gyzlarynyň biri 
eline ullakan bir ýaglygy alyp, ýüzüni ýelpäp oturan ekeni. Gyz 
birden asmana seretse, depesinde bir hysyrdy barmyş. Görse, 
bir ýigit bilinde tanap, elinde gylyç, sallanyp gelýärmiş.  

Gyz oňa: 
— Sadagaň gideýin, şunuň eline düşen bir men bolaýyn, 

seni geldigiň gajyr-gujur iýer, gideweri — diýýär. Ürgenji gor-
kup derrew tanapy silkýär. Horezmin hem ony tartyp alýar. Ol: 

— Hany, näme waka bar? — diýip, Ürgenjiden soraýar. 
Onda Ürgenji: 

— Öňküden bir ýarym esse uly aždarha ýatan eken, bir gyz 
hem onuň ýüzüni ýelpäp otyr. Ol gyz: «Munuň eline düşen bir 
men bolaýyn. Sen adamzat bolsaň, ýalmap, gajyr-gujur iýer. 
Tiz çyk-da, gideweri diýdi — diýip, Horezmine aýdýar. Onda 
Horezmin: 

— Bar batyrlygyň şumy? Bäri al tanapyň ujuny — diýip, 
tanapy biline daňyp, gylyjyny hem eline alyp aşak guýa salla-
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nyp başlaýar. Öňem gorkusyna ysgyny gaçan Ürgenjiniň gula-
gyna: «Tanapy taşla-da, gaç» diýen ses gelen ýaly bolýar. Ol 
sandyrap tanapyň ujuny sypdyryp goýberýär. Özi hem ol ýer-
den ökjäni göterýär. Horezmin ýylanyň ýeňsesine, gyzyň arka-
syna pökläp düşýär. Aždarha munuň gürpüldisine agzyndan 
tüsse çykaryp, bir towlanyp, ýene aňyrsyna bakyp uka gidýär. 
Horezmin derrew aždarhanyň boýnuny kesýär. Aždarha awu-
syna guýrugyny diwaryň ýüzüne şeýle bir urýar welin, onuň 
tapbyldasyna ýer-gök lerzana gelýär. Horezmin ähli güýjüni 
jemläp aždarha gylyç salyp barşyna aždarhany ýedi bölek ed-
ýär. Soň ondan arkaýyn bolup, ol gyzdan habar soraýar: 

— Sen kimiň gyzy? 
Gyz hem: 
— Men patyşanyň gassabynyň gyzydyryn — diýýär. Ýigit: 
— Seni näme üçin aždarha iýmedi — diýende, gyz: 
— Aždarha menden «Ataň näme kärde?» — diýip sorady. 

Men hem «Atam gassapdy» diýdim. «Eýse, sen goýun öldür-
mäni bilýärmiň?» diýip sorady. Men hem gorkyma bilmesem 
hem «Bilýärin» diýdim. Ýene: «Goýny kaklap, adamzat gowy 
kebap edip iýýärmişin. Sen ony bilýärmiň?» diýip sorady. Me-
nem «Bilýän» diýdim. «Eýse, sen maňa kebap bişirip berseň, 
ýatanymda ýüzümi ýelpeseň, seni iýmäýin» diýdi. Menem 
«Bolýar» diýdim. Ýatsa ýüzüni gorap, damak diýse, kebap bi-
şirip berip, özümem iýip, şeýdip, ýaşap ýörün diýýär.  

Horezmin gyzdan: 
— Bu aždarhanyň näme käri bar? — diýip soraýar. Onda 

gyz: 
— Bu aždarha ýedi guzyny bir oturşyna iýip, ýedi gije-

gündiz hem uklaýar. Ýatan wagty hem düýş görüp, nirde köne 
galalar bolsa, dag bolsa bilip, olardaky altyn-kümüşleriň bary-
ny getirýär. Ol şu dalanyň içinde görünýän on iki işik jaýyň 
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içini altyn-kümüş bilen doldurdy — diýip, Horezmine aýdýar. 
Gyz ýene-de: 

— Beýleki ýylanyň käri bolsa günde bir gyz hem-de gören 
ýerinden goýun sürüp getirýärdi — diýýär.  

Horezmin gyzdan, bu jaýlaryň açaryny soranda, gyz: 
— Hanha, düýpde tazy ýaly bir gök pişik ýatyr, aždarha 

açarlaryny şonuň boýnuna dakyp goýýar. Ol pişik hem häzir 
uklap ýatyr. Eger oýansa, ol hem seni heläk eder — diýýär. 

Horezmin deňäbiräge-de pişigiň orta bilinden almaz gylyjy-
ny salyp, ony hem iki bölüp taşlaýar. Jaýlaryň açaryny alyp, 
içini açyp görýär. Görse, giden hazyna — diýýär. Şondan iki 
batman ýaly gyzyly bir gaba salyp, ýaňky tanapyň ujuna bag-
lap, gyza aýdýar: 

— Men ýokaryk çykyp, ilki bu gaby alaryn, sen hem kö-
mekleşip ýokary galdyr. Soň men seni hem çykararyn — diý-
ýär. Horezmin pälwan bolany üçin, her aýagyny guýunyň bir 
diwaryna basyp, özi çykýar. Soň tanap bilen gyzyly hem, gyzy 
hem çykarýar. Özi gyz bilen oturyp, nan iýip, suw içip, soň 
teňňäni arkasyna alyp, gyz bilen gaýdyberýär. Gara görnüm 
ýöränsoň, bir tokaýyň içinden Ürgenji çykýar. Horezmin mun-
dan: 

— Sen näme üçin tanapy taşlap gaçdyň, nirede bolduň? — 
diýip soraýar. Onda Ürgenji ýalan sözleýär: 

— Bir aksakgal gelip, «Aždarha Horezmini çeýnäp öldür-
mäge az goýdy, ol çyksa seni hem iýer, gaç» diýdi. Menem 
gorkymdan tanapy taşlap gaçdym. Men ony ýagşyzadamyka 
diýip, ynanyp gaçdym weli, emma ol şeýtan bolmaga çemeli 
— diýýär.  

Soň bularyň üçüsi oturyp dem-dynç alyp, nahar edinip ýene 
ýola düşýärler. Gelip patyşanyň huzyryna barýarlar. Patyşa 
örän wagty hoş bolup: 
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— Indi sen menden näme geregiň bolsa diläp al — diýýär. 
Onda Horezmin: 

— Maňa seniň hiç zadyň gerek däl. Dünýä özümde köp, 
ýöne meni sylasaň, dört sany daýaw ýigit bilen otuza ýakyn 
düýe ber. Men öz hazynamy getirjek — diýýär. 

Patyşa ýigide aýdan zatlaryny berýär. Horezmin hem baryp, 
aždarhanyň jaýyndaky hazynany ýükläp alyp getirýär.  

Soň Horezmin ilaty ýygnap, bir hepdeläp toý edip, pakyr-
pukaralara hem köp pul, aş, nan paýlaýar. Soň özüne gala sal-
dyrýar.  

Ahyrda-da: 
— Bir maslahatym bar — diýip, ýene-de ilaty ýygnaýar. 

Olara dürli tagamlar berýär. Ondan soň: «Hany indi bizi gözli-
başly etseňiz» diýip, halka sala salýar. Köneürgenjiň patyşasy: 

— Onuň ýaly bolsa, men gyzymy Horezmine bereýin, 
başga ýerden gyz soramaň — diýýär. Gassabam: 

— Menem gyzymy Ürgenjä bereýin, başga ýerden gyz 
gözlemäň — diýýär.  

Şeýdip, iki toýy goşup, kyrk gije-gündiz toý-tomaşa edip, 
maksat-myratlaryna ýetýärler. Nan diýene nan, don diýene don 
berýärler. Altyn-kümüşler seçýärler, at çapdyryp, göreş tutdur-
ýarlar, altyn gabak atdyrýarlar.  

Şa öler wagty ýetende «Men ölemsoň, patyşalygymy Ho-
rezmine beriň. Horezmin raýatymy beladan gutardy. Meniň 
başga oglum ýok. Alla oňlap, gyzymdan bir ogul perzent bolsa, 
ol hem Horezminden soň patyşa bolar — diýip wesýet edýär.  

Şeýlelikde, onuň raýaty şanyň wesýetini ýerine ýetirip, Ho-
rezmini şa saýlaýar. Ýurduň adam Horezmin bolup galyberýär. 

 


