
 

(Scenetă în versuri – bazată pe povestirea ,, În grădina lui Dumnezeu”) 

 

Personaje: 

 
Povestitor A 

Povestitor B 

Povestitor C 

Povestitor D 

 Povestitor E 

Povestitor F 

Povestitor G 

Brad 1 

Brad 2 

Brad 3 

 

Pădurarul 

 

 Maria 

Iosif 

 Gazda 

 

Magi 

Păstori 

 

 

Materiale necesare: 

 

 Costume potrivite ptr Pădurar,Maria, Iosif  şi gazdă; 

 Imagini mari de brazi din carton ( cu un mâner ataşat), care să poată 

fi ţinute de copiii care joacă rolurile brazilor; 

 Imagini mari cu ieslea, barca şi crucea ( cu mâner ataşat) care să 

poată să înlocuiască brazii la momentul potrivit; 

 Bebelaşul Isus – păpuşă; 

 O secure din carton/lemn ptr pădurar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor versuri: Adriana Ardeu 



 

 

 

Sceneta: 

 

Povestitor A 

Pe o culme-ndepărtată 

Printre brazi fagi şi molizi,  

Trei brăduţi vorbeau în şoaptă 

Şi-şi spuneau a lor dorinţi. 

Ei ştiau că vine vreme când pe rând vor fi tăiaţi 

 Şi-apoi în vreo tâmplărie 

Fiecari vor fi sculptaţi. 

 

( ies în faţă cei trei brazi) 

 

 Bradul 1  

 Eu doresc să fiu un pat, 

Mare şi frumos sculptat, 

 Să fiu pus într-un palat 

 Pentru- un măreţ împărat! 

 

Bradul 2 

Eu.. doresc mai mult ca tine: 

Vreau să fiu… corabie! 

Vreau să fiu purtat pe mări 

 Călător spre alte zări! 

 

Bradul 3 

Eu… nu vreau să fiu nimic… 

Nu doresc să fiu cioplit, 

ci-n picioare să rămân,  

Peste-a culmilor stăpân! 

Drept să mă înalt mereu, 

Înspre cer, spre Dumnezeu 

Şi s-amintesc oamenilor 

Despre a lor Creator. 

 

Povestitor B 

Timpul însă a trecut; 

Cei trei brazi au mai crescut. 

Oare-când tăiaţi vor fi- 

Visul lor se va-mplini? 

 
(Vine pădurarul şi inspectează brazii 3 si 2, oprindu-se la bradul 1.) 
 



 

 

Pădurarul  

Ãştia sunt tineri acum… 

Îi mai las pentru alt drum... 

Asta… este numai bun! 

Am să-l iau cu mine- acum ! 

 

(Loveşte cu securea la rădăcină;  Bradul strigă ,,Auu!’’ 

Pădurarul înlocuieşte bradul cu o iesle.) 

 

Bradul 1 

(dezamăgit) 

Ooo..doar o iesle-am devenit? 

Visul meu nu s-a-mplinit… 

Sunt tare nefericit! 

 

(brazii 2 şi 3 se retrag la o parte) 

 

Povestitor C 

Singur şi trist zăcea brăduţul, 

În grajdul unde a fost pus; 

Doar vitele mâncau dintr-însul 

Fâneţul ce li s-a adus. 

 

Dar într-o seară friguroasă, 

Doi călători sărmani ajung, 

Şi-l roagă pe grăjdar să-I lase  

Să doarmă dupa drumul lung. 

 

( Vin în faţă Gazda, Iosif şi Maria –ţinând păpuşa bebelaş ascunsă sub voal) 

(Iosif ,,bate” la uşa Gazdei) 

 

Iosif 

Cioc! Cioc! Cioc! 

 

Gazda 

Cine sunteţi şi ce doriţi? 

 

Iosif 

Aveţi un loc de găzduire 

Pentru doi tineri obositi? 

Soţia trebuie să nască 

Şi nimenea nu s-a găsit 

În casa lor să ne primească… 

Dar dumneavoastră? … Ne primiţi? 



 

 

 

Gazda 

În casă, loc nu am… dar staţi! 

În grajd puteti dormi..Doriţi? 

 

Iosif 

Vă multumim ! 

 

(Iosif şi Maria se îndreaptă spre iesle, Maria pune bebelaşul pe iesle/ In braţele copilului care 

ţine ieslea  şi se trag deoparte şi de alta) 

 

Povestitor C 

Brăduţul -iesle îi privea uimit; 

Iar tânăra femeie, 

Pe paie aşeză, zâmbind 

Un copilaş parcă din cer venit, 

Gingaş şi blând, cu ochi senini- 

Lucind ca două stele. 

 

 (aici toate personajele pot cânta încet cântecelul următor) 

 

 Cântec : Copilul s-a odihnit într-o iesle pus 

              Într-un grajd el a venit, Copilul Isus! 

              Iar Maria, mama  Lui ‘L –îngrijea cu dor 

              Şi-I cânta un cântecel : Nani, Puişor 

             Nani, Nani… 

                 
( Intră în scenă magi cu daruri şi păstori care se închină Pruncului, de o parte şi de alta a ieslei) 

 

Bradul 1 

 Dar cine este-Acest Copil? 

Fiorul mă cuprinde! 

Căci ingerii din cer au poposit 

Mărire să Îi cânte. 

 Şi magi, păstori chiar au venit 

Smeriţi să se închine, 

Şi-o stea asupra-I s-a oprit 

Cu razele-I divine. 

 

 O, Doamne, nici nu am visat, 

Din slava Ta cerească, 

Chiar Fiul Celui PreaÎnalt  

În mine s-odihnească! 

 



 

 

(Se poate cânta refrenul cântării ,,Gloria in excelsis Deo”) 

 

 Cântare : Glo-o-o-ria! S-a născut Mesia! 

                Glo-o-oria! S-a născut Mesia! 

 

(Toate personajele ies din scenă, revenind în faţă doar Povestitorul D şi brazii 2 şi 3) 

 

Povestitor D 

Mult timp trecu de când, 

Acolo, sus, pe munte, 

Al doilea brad tot aştepta 

Ceva să se întâmple. 

 

( Vine Pădurarul, loveşte la rădăcină şi ia imaginea bradului din braţele copilului care îl 

ţine;  bradul strigă :,, Auuu”) 

 

Bradul 2 

De-acum  măreţ vapor voi deveni! 

Sunt sigur, visul meu se va-mplini! 

 

(Pădurarul înlocuieşte bradul cu o barcă ) 

 

 

Bradul 2 

O, nu!!!  Nu asta mi-am dorit ! 

O simplă barcă-am devenit ?! 

Deci, visul meu …nu s-amplinit… 

 

Povestitor E 

Dar într-o zi, în barcă s-a urcat 

Un Om – de alţi oameni urmat; 

Oare ce este? Rob sau Împărat? 

Dar… uite, vântul când s-a înteţit,  

Ca un Stăpân, Omul i-a poruncit 

Să se oprească – şi vântul s-a liniştit! 

 

Bradul 2 

Ce  Călător puternic am de transportat! 

Când El a poruncit – vântul a stat ! 

Ştiu! Este Fiul Celui PreaÎnalt! 

S-a împlinit mai mult decât vreodată am visat! 

L-am dus pe Cel mai mare Împărat! 

 

(Bradul-barcă iese din scenă) 



 

 

Povestitor F 

Al treilea brad, pe culme sus rămas, 

A fost curând chiar şi el retezat 

Şi foarte simplu a fost ansamblat . 

 

(Pădurarul vine şi schimbă bradul cu o cruce) 

 

Bradul 3 

O cruce ? Asta-am devenit? 

Pentru ce lucru-ngrozitor m-au folosit !!! 

 

Povestitor F 

Da!   Chiar dacă nu şi-a dorit, 

Pentru o cruce a fost folosit, 

Şi-un Om pe el fusese răstignit… 

 

 

Bradul 3 

 

Dar cine este Acest Om? 

Căci oamenii în jur Îl plâng, 

 Iar alţii Îl batjocoresc şi râd! 

 

Povestitor G 

 Pe cruce, Fiul Lui Dumnezeu 

Poartă păcatul tău şi-al meu; 

Iar pentru cei ce L-au brăzdat 

Se roagă :,, Tată, iartă-i,  

      … ei nu ştiu ce fac!’’ 

Cuvântul când s-a împlinit,  

Isus a spus cu glasul stins, 

Pecetluind ce a fost scris: 

,,Tată, acum s-a sfârşit ! 

 

Bradul 3 

 O, nu! E Fiul Tau ,Preasfinte 

Sângele Său e-aşa fierbinte, 

E sângele nevinovat, 

Din Mielul Sfânt ca jertfă dat! 

 

 Mai am un singur dor , acum, Stăpâne 

Vreau să rămân aici, pe culme 

Să mă înalţ spre cer, drept mărturie, 

A dragostei cereşti pentru-omenire! 



 

 

 

Povestitor H 

Şi bradul a rămas acol’ – o cruce, 

Smerit şi singur, dar ferice; 

El arăta la orice trecător, mereu, 

Drumul spre cer… 

Drumul spre Dumnezeu ! 

 

 

 

 

 


