


Hainele cele noi ale împăratului

Acum mulţi, mulţi ani, trăia un împărat care iubea atât de mult hainele 
noi încât îşi cheltuia toţi banii pe îmbrăcăminte. Marea lui ambiţie era să fie 
întotdeauna bine îmbrăcat şi singurul motiv pentru care ieşea din palat era 
pentru a-şi etala noul rând de haine. Strânsese atâtea haine încât avea câte 
o ţinută pentru fiecare oră din zi. Prin marele oraş în care trăia se perindau 
mulţi străini din toate părţile lumii, iar împăratului i se dusese vestea pentru 
obsesia lui.    



Într-o zi, doi escroci au poposit în oraş. S-au dat drept ţesători şi s-au 
lăudat că ei ştiu să ţeasă cea mai fină stofă care s-a imaginat vreodată. Culorile 
şi modelele nu numai că erau deosebit de frumoase, dar hainele croite din 
această stofă deveneau invizibile pentru angajaţii care nu-şi îndeplineau 
treaba bine sau pentru cei care erau reduşi la minte.

„Minunate însuşiri!“ gândi împăratul. „Dacă mă îmbrac cu aceste 
haine, am să văd care slujitor din împărăţie este nepotrivit pentru postul său; 
am să deosebesc imediat oamenii isteţi de cei proşti. Trebuie să am aceste 
ţesături fără întârziere.“

Şi le dădu celor doi escroci o sumă mare de bani, pentru a se apuca 
îndată de lucru. Aceştia şi-au adus într-o cameră două războaie de ţesut, dar 
fără a avea nimic pe ele şi se prefăceau că trudesc din greu. 



Au  cerut cea mai fină mătase şi cel mai preţios fir de aur, pe care le-au 
băgat în propriile buzunare. Apoi mâncau şi beau întruna, muncind din când 
în când la războaiele goale.

„Sunt curios cum arată hainele mele“ se gândi împăratul. Dar a ezitat 
să meargă el, fiindcă şi-a amintit că cine nu e potrivit pentru funcţia lui nu le 
poate vedea. Şi-a zis că ar fi mai indicat să trimită pe altcineva să vadă cum 
merg lucrurile. Toată lumea din oraş aflase ce calităţi remarcabile are stofa 
cu pricina şi fiecare era curios să afle cât de nepriceput sau prost era vecinul 
lui.

„O să trimit la ţesători pe cel mai vrednic şi de încredere ministru al 
meu“, hotărî împăratul. „În el am încredere deplină că va judeca lucrurile 
cum trebuie.“

Bătrânul ministru intră în camera unde cei 
doi escroci şedeau în faţa războaielor goale. 
„Doamne Dumnezeule!“ gândi el, făcând 
ochii mari, „nu văd absolut nimic.“ Cei doi 
escroci l-au chemat mai aproape şi l-au întrebat 
dacă a văzut vreodată ţesătură mai fină şi culori 
mai frumoase. Bietul ministru s-a străduit cât a 
putut, dar tot nu a văzut nimic, pentru că nu era nimic 
de văzut. „Oh, Doamne!“ gândi 



el, „sunt eu atât de încuiat? Niciodată nu am crezut aşa ceva despre mine… 
Trebuie să fiu atent să nu afle nimeni! Oare nu sunt potrivit pentru funcţia 
mea? Nu, nicidecum nu pot spune că am fost incapabil să văd hainele.“

— Deci, nu ai nimic de spus? întrebă unul dintre escroci, prefăcându-se 
ocupat cu ţesătura.

— O, e foarte drăguţă, chiar extraordinar de frumoasă, spuse bătrânul 
ministru, potrivindu-şi ochelarii. Ce model reuşit, ce culori strălucitoare…. 
Am să-i spun împăratului că stofa îmi place foarte mult.



— Suntem încântaţi să auzim asta, spuseră cei doi ţesători, apoi i-au 
descris culorile şi i-au explicat modelul.

Bătrânul ministru asculta atent, pentru a putea reproduce cât mai fidel 
împăratului ce au spus cei doi; şi aşa a şi făcut.

Acum cei doi escroci au cerut şi mai mulţi bani, mătase şi fir de aur 
pentru ţesătură. Au păstrat totul pentru ei şi niciun fir nu se ţesea pe război, 
dar ei continuau să lucreze de zor.

Curând după aceea, împăratul trimise alt curtean devotat la ţesători 
pentru a vedea dacă hainele sunt aproape gata. La fel ca bătrânul ministru, 
el s-a uitat şi iar s-a uitat, dar nu a văzut nimic.


