RA PE VREMURI un împărat căruia așa de mult îi plăcea să fie bine îmbrăcat
și să aibă mereu haine noi, încât își dădea toţi banii numai pe îmbrăcăminte.
Nu se îngrijea deloc de oștire, la teatru nu se ducea și nu-i plăcea să se plimbe
prin pădure decât doar ca să-și arate hainele cele noi. Avea un rând de straie pentru
fiecare ceas al zilei și așa cum se spune despre un rege că se sfătuiește cu miniștrii,
despre el mereu se spune că „se îmbracă”, asta fiind îndeletnicirea lui de fiecare
clipă.
Orașul era plin de viaţă. Veneau o mulţime de străini și odată au venit și doi
pehlivani care se dădeau drept ţesători și spuneau că știu să facă o stofă frumoasă
cum nu se mai află alta. Nu numai că culorile și desenele erau frumoase, dar ei
ziceau că hainele făcute din această stofă aveau și o însușire minunată și anume, că
toţi cei care nu erau potriviţi pentru slujba pe care o îndeplineau și toţi cei care erau
proști de dădeau în gropi nu puteau să le vadă.
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fost odată un tăietor de lemne care avea o nevastă și șapte copii. Numai
băieţi. Cel mai mare împlinise tocmai zece ani, iar cel mai mic n-avea decât
șapte.
Și nu e de mirare că avea atâţia copii, cu toate că nu se căsătorise de mult, dar se
întâmplase ca nevasta să-i aducă pe lume și câte doi copii dintr-odată.
Oamenii erau foarte săraci și copiii aceștia, veniţi unul după altul, le îngreuiau și
mai mult viaţa. Niciunul din ei nu avea încă vârsta să-și câștige singur bucăţica de
pâine.
Pe deasupra, îi mâhnea grozav și faptul că „Prâslea“, adică cel mai mic dintre ei,
nu se plângea niciodată, orice i s-ar fi făcut. Această bunătate a lui fusese luată drept
prostie. Mai era și din cale-afară de pirpiriu: când se născuse nu era mai mare decât
un deget, degetul cel mic de la mână, de aceea îi și dădură porecla de „Degeţel“.
Bietul băiat! Era cel mai năpăstuit dintre toţi copiii și tot ce se întâmpla în casă i
se arunca lui în spinare!...
Cu toate acestea, Degeţel era mai deștept decât toţi și pricepea foarte multe lucruri, dar nu-i plăcea să trăncănească.
În sfârșit, totul ar fi mers cum ar fi mers în casa pădurarului, dacă n-ar fi venit un
an tare secetos, nu i-ar fi încolţit o foamete atât de mare, încât „pădurarul“ (căci așa i
se zicea, fiindcă tăia copacii din pădure) și nevasta lui hotărâră să se descotorosească
de copiii pe care nu mai aveau cum să-i hrănească.
Și într-o seară, pe când băieţii dormeau, pădurarul se așeză dinaintea vetrei cu
nevasta lui și-i spuse, simţind cum i se strânge inima de durere:
– Ascultă, nevastă, vezi și tu bine că nu mai avem cu ce ne hrăni copiii. Și decât
să-i vedem murind de foame sub ochii noștri, mai bine îi ducem mâine în pădure, îi
punem să culeagă găteje, și noi plecăm încetișor, lăsându-i acolo.
– Of! Of! Vai și amar de mine! Ai putea face tu una ca asta? strigă îngrozită nevasta pădurarului.
În zadar încercă acesta să o lămurească – sărăcia nu le îngăduia să-i mai hrănească, femeia nu se putea învoi să-și părăsească copiii și pace. Era săracă, într-adevăr,
dar era totuși mamă.
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– Strașnice haine! s-a gândit împăratul. Dacă mi-aș face niște haine de
astea, aș putea să aflu care din slujbașii împărăţiei nu-s buni pentru slujbele pe
care le au și aș putea să știu care dintre supușii mei sunt proști și care deștepţi.
Numaidecât trebuie să-mi fac asemenea haine.
Și a dat pehlivanilor o mulţime de parale ca să înceapă să lucreze.
Cei doi șoltici au înjghebat două războaie de ţesut, s-au așezat și s-au prefăcut că ţes, dar nu ţeseau nimic. Cereau mătasea cea mai subţire și fire din aurul
cel mai bun, dar băgau mătasea și aurul în buzunar și lucrau la stativele goale
până noaptea târziu.
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„Oare unde-or fi ajuns cu lucrul?”, s-a gândit împăratul după ce a trecut o
bucată de vreme, dar era cam cu inima strânsă când se gândea că toţi cei care-s
proști sau nu-s pricepuţi în slujbă nu pot vedea stofa. În ce-l privea pe el, n-avea
nicio teamă, totuși voia mai întâi să trimită pe altul să vadă cum stau lucrurile.
Toţi în oraș aflaseră ce putere ciudată are stofa și fiecare era curios să știe cât de
nepotrivit în slujbă sau cât de prost e vecinul.
– Am să-l trimit pe sfetnicul meu cel bătrân; e om cinstit și de încredere, el
poate mai bine decât oricine să judece stofa, fiindcă e înţelept și nimeni nu-și
îndeplinește slujba mai bine decât el.
Sfetnicul cel bătrân s-a dus în odaia unde cei doi pehlivani lucrau la războaiele goale.
„Doamne ferește, ce-o mai fi asta? s-a gândit sfetnicul și a deschis ochii mari.
Nu văd nimic!”
Dar n-a spus că nu vede.
Pehlivanii l-au rugat să vină mai aproape și l-au întrebat dacă-i place culoarea și desenul stofei. Și tot îi arătau stativele, care însă erau goale. Bietul sfetnic
holba ochii, dar de văzut nu vedea nimic, fiindcă nici nu era nimic de văzut.
„Oi fi prost? se gândi el. N-aș fi crezut; oricum, asta nu trebuie s-o afle nimeni.
N-oi fi bun pentru slujba pe care o fac? Nu, nu-i bine să spun că nu văd stofa.”
– Ei, ce spuneţi? a întrebat un ţesător.
– Foarte frumos! a răspuns sfetnicul și și-a pus ochelarii ca să vadă mai bine.
Niște culori minunate! Am să spun împăratului că-mi place foarte mult.
– Ne pare bine, au zis ţesătorii și au început să spună ce culori sunt și ce fel
de desen are stofa. Sfetnicul cel bătrân asculta cu luare-aminte ca să spună și el
împăratului tot așa, și chiar i-a și spus.
Pehlivanii au cerut și mai mulţi bani, și mai multă mătase, și fir de aur și mai
mult decât până acuma. Dar le băgau pe toate în buzunarele lor, în războaie nu
era niciun capăt de aţă, dar ei lucrau ca și până acum la stativele goale.
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