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U podnóża wysokiej, bardzo wysokiej góry mieszkało pewne 
indiańskie plemię. Zajmowało się ono hodowlą zwierząt oraz 
uprawianiem i suszeniem ziół. Jego wódz Szary Szmer był 
powszechnie szanowanym i lubianym przez wszystkich  
człowiekiem. Za każdym razem kiedy ktoś potrzebował  
pomocy, przychodził do niego po radę.  



 

Niestety od dłuższego czasu Szary Szmer i pozostali 
członkowie plemienia borykali się z poważnym  
problemem - od kilku tygodni nie spadła ani jedna 
kropla deszczu i nastał czas suszy! Ziemia była sucha 
jak pieprz, szemrzący strumień płynący nieopodal 
zupełnie wysechł i nie mogło się z niego napić  
żadne zwierzę, a wszystkie rośliny i zioła uschły.  



Wódz Szary Szmer długo zastanawiał się co zrobić, 
żeby ocalić swoje plemię przed głodem. Wszyscy  
byli zgodni co do jednego - potrzebny jest rzęsisty 
deszcz. Czubek wysokiej, bardzo wysokiej góry  
otulony był pierzynką ciemnej, granatowej chmury 
zwiastującej ulewę. Wierzchołek góry znajdował się 
jednak tak wysoko, że chmura nie mogła nad nim 
przepłynąć, by zrzucić deszcz nad plemieniem  
Szarego Szmeru.  



Któregoś dnia, kiedy wszyscy myśleli, że już nie uda 
im się pokonać suszy, wódz wpadł na pomysł jak 
przywabić deszczową chmurę. Nakazał, by każdy  
zaczął szumieć, szurać i szeleścić czym tylko się da. 
W ruch poszły więc miotły i wachlarze wykonane  
z trzciny, szeleszczące liście bambusa i wysuszone 
bukiety kwiatów i ziół.  
Wszystko to szumiało: szu szu szu lub szeleściło  
szy szy szy aż powstał tak silny wiatr, że przygnał 
ciemną, granatową chmurę tuż nad ziemię,  
zamieszkiwaną przez indiańskie plemię.  



Wszyscy mieszkańcy plemienia ucieszyli się,  
że wspólnie udało im się pokonać suszę i uratować 
hodowane zwierzęta i pielęgnowane rośliny.  
Wszyscy też zgodnie uznali, że ich wódz - Szar y 
Szmer - po raz kolejny okazał się mądrym  
człowiekiem i od tej pory szanowali go jeszcze  
bardziej.  
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