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Să-i cunoaştem pe  
Cico şi Rico

Într-o dimineaţă de toamnă târzie, piticul Cico s-a trezit cam abătut. În camera 
rece în care dormise, era încă întuneric, iar Cico nu prea voia să se dea jos din 

pat. Avusese un vis ciudat, se făcea că plecase într-o călătorie lungă şi istovitoare, 
spre o ţară necunoscută, în căutarea comorii la care se gândise ieri, toată ziua. Cu 
o zi înainte, la micul dejun, ochii îi căzuseră pe un anunţ din ziarul de pe masă, în 
care scria cu litere mari: pierdut comoară în Ţara Curcubeului; găsitorului i se oferă 
o recompensă pe măsură. S-a gândit aşa mult la comoară, încât visase desprea ea 
toată noaptea. A visat că a plecat singur spre ţara aceea necunoscută, că s-a luptat 
cu monştrii care păzeau comoara şi că, într-un final, o găsit-o într-un cufăr părăsit 
pe fundul unei prăpăstii, dar nu a reuşit să coboare până la ea... şi s-a trezit supărat.

Ce vis ciudat, şi-a zis el posomorât, încercănd să se dea jos din pat. 
Cico locuia într-o pădure de foioase plină de fagi şi stejari, numită Pădurea cu 

Pitici. Această pădure se numea aşa pentru multitudinea de pitici care trăiau acolo. 
Din cauza fumului care ieşea zi şi noapte din hornuri, toate căsuţele din Pădurea cu 
Pitici erau gri. Doar căsuţa în care locuia Cico era diferită; era o căsuţă mai mărişoară 
de culoarea untului. Casa avea două camere, una pentru el şi una pentru fratele lui, 
Rico. Pentru a o înveseli puţin, cei doi pitici îşi vopsiseră pereţii camerelor în mov 
şi galben, iar la geamuri îşi atârnaseră perdele cu steluţe şi fluturaşi.
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Fiind friguros defel, Cico purta întotdeauna o haină groasă, verde, încinsă la mijloc 
cu o curea roşie, pe cap, un fes din lână, iar în picioare nişte ghete negre, destul de 
mari pentru el, pe care le târâia anevoios. Ar fi vrut să se mute altundeva, într-un ţinut 
mai cald, dar tot timpul găsea câte o scuză şi amâna plecarea. Deşi era un aventurier 
din fire, nu găsi ocazia perfectă să-şi facă bagajele şi să plece. Dar iată că această 
ocazie s-a ivit pe neaşteptate; ce-ar fi să plece în căutarea comorii? Nu avea habar 
unde e Ţara Curcubeului, nici dacă ea exista cu adevărat, dar nu deznădăjdui. O s-o 
găsească el, va merge spre Sud, apoi spre Est, o să mai întrebe pe drum şi, până la 
urmă, o să ajungă acolo, se încurajă piticul. 

Se duse plin de energie să-l trezească şi pe fratele lui, Rico. Musai trebuie să vină 
şi el, singur ar fi mai greu, şi unde-s doi puterea creşte, nu-i aşa? Dar Rico nu era 
aşa plimbăreţ, îi plăcea să stea mai mult pe lângă casă, cu greu ieşea din confortul 
lui de zi cu zi.

— Rico, trezeşte-te, vreau să-ţi spun ceva, zise energic Cico.
— Nu, Cico, mereu mă trezeşti dimineaţa devreme. Ce este? Ce s-a mai întâmplat?
— Hai, dă-te jos din pat, uite ce am găsit ieri dimineaţă, zise Cico şi îi băgă ziarul 

de ieri sub nas.
— O comoară? întrebă mirat celălalt pitic, citind printre rânduri.
— Da, o comoară a fost pierdută în Ţara Curcubeului şi găsitorului i se oferă o 

recompensă generoasă.
— Da’ cine a mai auzit de ţara asta? Cine ştie unde o fi?
— Chiar nu ai şi tu un pic de spirit de aventură? întrebă Cico uşor iritat.
— Nu, zise leneş Rico, mi-e tare bine aici, la ce bun să umblu cine ştie pe unde 

după cai verzi pe pereţi?
— Dar gândeşte-te că putem fi cei care găsim comoara şi feţele noastre vor 

apărea pe prima pagină, cum sună?
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Rico se scărpină în cap şi rămase aşa, cu o privire pierdută. Îi plăcea ideea de 
faimă, dar parcă tot mai bine era în culcuşul său.

— Nu ştiu ce să zic, zise el la un moment dat, poate ne-om porni noi cândva...
— Nu cândva, Rico, acum e momentul, nu mai stăm pe gânduri, ne facem bagajele 

şi plecăm. Pot fi alţii care deja s-au pornit într-acolo, trebuie să ajungem primii.
Împins de la spate de fratele său, Rico se dădu jos din pat. Îşi căută papucii lui 

de cameră, fără de care nu stătea în casă, şi merse să facă un ceai şi să pregătească 
micul dejun. Găsi pe masă niste trufe culese de ieri şi le puse într-o tigaie. Amesteca 
din când în când în ele şi părea că se gândeşte undeva. Se gândea oare la comoară?

— Ce faci? îl întrebă Cico întors din camera lui unde îşi căută un rucsac pentru 
drum.

— Doar nu vrei să plecăm aşa cu burţile goale, nu? 
— Cui îi pasă de mâncare acum, Rico? Vom gasi noi de mâncare, pe drum.
— Să-mi fie cu iertare, dar eu nu plec flămând. Mergi înainte, te ajung eu din 

urmă, îi strigă fratele lui.
Cico nu avu încotro şi rămase la masă. În timp ce mâncau, fiecare se gândea la 

ce urmează. Rico îşi făcea o mie de probleme: „Of, şi Cico ăsta, gândea el, mă pune 
să bat câmpii cine ştie pe unde, după o comoară. Dacă nu e adevărat anunţul? 
Dacă nu există Ţara Curcubeului? Şi dacă ar exista, cine ştie cât e de departe? Poate 
suntem nevoiţi să mergem zile în şir sau poate săptămâni? Ce vom mânca? Unde 
vom dormi? Cum vom scăpa de moştrii care circulă noaptea prin pădure şi despre 
care auzim prin vecini?”. A simţit cum i se strecoară frica în suflet şi era gata, gata 
să-i spună fratelui său că renunţă la aventură.

În schimb, Cico era entuziasmat până peste cap. „Nu cred să fie aşa departe Ţara 
Curcubeului”, îşi spuse el în gând. „Şi dacă e, merită efortul. O comoară nu-i de 
lepădat aşa, cu una, cu două, nu? M-am cam plictisit să strâng gunoaiele din pădure, 
vreau să fac şi altceva.” 
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Am uitat să vă spun că cei doi pitici se ocupau de curăţenia pădurii. Ei adunau 
frunzele şi crengile uscate, dar şi gunoaiele lăsate în urmă de pitici atunci când ieşeau 
la picnic sau la câte o sărbătoare care se ţinea acolo. Toamna, piticii sărbătoreau 
Ziua Trufelor, prilej pentru toţi piticii din pădure să se adune şi să stea la masă. 
După o astfel de sărbătoare, piticii noştri, Cico şi Rico aveau muncă grea. Pădurea 
se umplea de gunoaie şi de resturi de mâncare, iar ei erau doar doi, aşa că, uneori 
munceau şi noaptea în serile cu lună plină. Poate tocmai din acest motiv, Cico voia 
să plece în lume. 

— Cico, să ştii că noaptea sunt monştri prin pădure, rupse tăcerea Rico.
— Copilării, nu există aşa ceva. De când sunt în Pădurea cu Pitici, nu am văzut 

niciun monstru. Şi chiar dacă sunt, noi suntem mici, ne pitim pe undeva, nu-ţi fie 
teamă. Hai să mergem să ne facem bagajele, o să luăm cu noi câteva lucruri: o sticlă 
pentru apă, o lanternă, un briceag, o busolă, o pelerină de ploaie, nişte haine mai 
groase pentru nopţile reci, un cort, ceva de mâncare... şi cam atât. 

Cico şi Rico îşi făcură bagajele în linişte şi apoi lăsară un bilet pentru cei care ar 
fi venit să-i caute: Am plecat spre Ţara Curcubeului. Vă rugăm nu ne căutaţi. Nu ştim 
când ne întoarcem. Semnat: piticii Cico şi Rico. 

Îşi puseră rucsacurile în spinare şi ieşiră pe uşă. Încotro s-o ia? Spre dreapta sau 
spre stânga? Soarele le zâmbea timid celor doi pitici printre stejari şi Cico îi spuse 
fratelui său:

— Ţara Curcubeului nu poate fi decât spre Est, de unde răsare soarele, aşa că hai 
s-o luăm spre dreapta, ce zici? 

— Bine, zise Rico ursuz. 
Cei doi pititici îşi puseră câte un fes pe cap şi, cu rucsacurile în spate, ca nişte 

adevăraţi aventurieri, o luară la picior către Est, spre Ţara Curcubeului.
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Un prieten neaşteptat îi  
însoţeşte în călătorie

Aşa cum am văzut mai sus, cei doi pitici ai noştri au pornit în căutarea comorii, 
îndreptându-se către răsărit. Dar oare de ce s-o fi chemând Ţara Curcubeului? 

Voi ce credeţi, copii? Acea ţară minunată se numea aşa tocmai pentru că acolo se 
formau foarte des curcubeie. Mai ţineţi minte cum se formează un curcubeu? Dacă nu, 
vă reamintesc eu: un curcubeu se formează, de cele mai multe ori, vara, când lumina 
solară se reflectă în picăturile de apă din atmosferă, formând un imens arc luminos 
compus din şapte culori: roşu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo şi violet, iar noi 
îl vedem în dimineţile sau după-amiezele însorite, imediat după ploaie. Aceste lucruri le 
ştia şi Cico dintr-un ziar vechi care-i căzuse, mai demult, în mână, în timp ce căuta prin 
casă ceva cu care să-şi petreacă o seară rece de ianuarie. 

— Ţara Curcubeului trebuie să fie un ţinut cald, îi zise el lui Rico în timp ce mergeau. 
Peste pădure începuse să se lase întunericul pentru că cei doi pitici se porniseră la 

drum destul de târziu. Umbrele înserării îi învăluiră pe prietenii noştri şi lui Rico începu 
să-i fie puţin teamă.

— Ce facem, Cico? Că e deja noapte şi noi nu avem unde să înnoptăm, zise Rico cu 
spaimă în glas.

— Stai fără grijă, găsim noi ceva, îl linişti Cico, deşi habar nu avea nici el ce vor face 
peste noapte. 
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