Pohádka o tom,
proč jsou houby barevné
Když přijde správné houbové počasí, kdy ve dne
moc nesvítí sluníčko a noci
jsou teplé a deštivé, tak se
lesy i louky zázračně promění. V trávě i na holé zemi,
na listí a na pařezech, vysoko
na kmenech stromů i na spadených šiškách, všude je
najednou hub jak naseto. A jaké jsou krásné a různotvaré!
Některé mají tvar tyčinek, jiné jsou jako keříčky a další jako
hvězdy spadlé z nebe. Najdete i houby číškovité, talířovité,
deštníkovité či kulovité. Co je však nejúžasnější – skoro
všechny ty houby a houbičky jsou nádherně barevné.
Třebaže rostou v temných smrčinách, ve vysoké trávě,
dokonce pod listím a v polštářích mechu, hýří houby
nejrůznějšími barvami. Od nejjemnější růžové, přes syté
červeně a ostré žlutě až po raﬁnované odstíny modrozelené a modroﬁalové. Některé houby, třeba muchomůrky
a hnojníky, mají dokonce klobouky posety bílými tečkami
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a šupinkami. K čemu je ale ta krása? Proč jsou houby tak
parádivé, když na rozdíl od květin nemusejí lákat včely,
čmeláky a motýlky k opylování? Tak já vám to prozradím.
Je to za odměnu! Nevěříte? Čtěte tedy dál.
Ten příběh se odehrál hrozitánsky dávno, kdy ještě
nebylo všechno jako dnes. Mnohé teprve vznikalo
a vyvíjelo se. Aby v tom nebyl naprostý zmatek, o to se
staral laskavý a starostlivý kouzelník Futuro. Kdybyste jej
potkali, ani by vás nenapadlo, že je to nějaký kouzelník.
Podle hlíny na rukou a zahradnických nůžek, co mu trčely
z kapsy, vypadal spíše jako bříškatý zahradník s načervenalým nosem.
On tedy zahradník byl. Neustále něco kutil na zahradě, stříhal keře, zaléval záhony a ryl. Ale to jen, když
měl volno. Byl to přece především kouzelník a měl tak
fůru nejrůznějších povinností. Proto se často vydával na
dlouhé cesty do hor nebo na vycházky do okolních lesů
a k řece. Když pršelo a sněžilo, vysedával Futuro ve své
pracovně a vymýšlel, co by se v přírodě mohlo zlepšit
a zdokonalit.
Tak třeba vymyslel, jak se mohou můry chránit před
netopýry, jak mohou pavouci tkát pavučiny nebo jak to
zařídit, aby i v hlubokém temném lese, kam jen stěží proniknou sluneční paprsky, kvetly krásné kytičky. Futuro toho
vymyslel a udělal opravdu hodně, a tak není divu, že se mu
občas něco nepovedlo. Jednou však udělal chybu úplně
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