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Κορνάρος
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από 4 ετών

 

Αυτή είναι η ιστορία 

του Ερωτόκριτου που αγάπησε 

την Αρετούσα, κόρη του βασιλιά  

της αρχαίας Αθήνας, και του απαγορευμένου 

έρωτά τους, που πέρασε απ’ τα σαράντα κύματα 

μέχρι να βρει αίσιο τέλος. Και τι δεν αντιμετώπισε  

ο Ερωτόκριτος για χάρη της αγαπημένης του:  

ενέδρες και κονταρομαχίες, ξενιτεμό και πόλεμο.  

Μια ιστορία για τη φιλία, την τιμή και την ανδρεία.  

Μα πάνω απ’ όλα μια ιστορία για την αγάπη.

Έχει ο καιρός γυρίσματα, κι είν’ όλα περασμένα,
και αν έσφαλαν στο παρελθόν, είναι όλα ξεχασμένα.

Αν με αγάπη κυβερνάς, κανείς δε σε νικάει,
κι όποιος αληθινά αγαπά, για πάντα αγαπάει.
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Μια φορά και έναν καιρό, στων Αθηνών την πόλη 
σπουδαίος ζούσε βασιλιάς, που αγαπούσαν όλοι. 

Ηράκλη τόνε λέγανε και ήταν παντρεμένος
με την Αρτέμη και ήτανε πολύ ερωτευμένος. 
Ζευγάρι οι δυο τους ταιριαστό όσο κανένα άλλο, 
μα όμως είχαν στην καρδιά έναν καημό μεγάλο. 
Τον ήλιο και τον ουρανό συχνά παρακαλούσαν, 
για να τους δώσει ένα παιδί που τόσο επιθυμούσαν. 
Και ο καιρός τούς έφερε αυτό που λαχταρούσαν: 
την Αρετούσα έκαναν – μια κόρη που αγαπούσαν.
Με χάρη και με ομορφιά την προίκισε η φύση, 
καμιά δεν ήταν σαν κι αυτή, σ’ ανατολή και δύση.
Η Αρετούσα ήτανε πολύ χαριτωμένη, 
κι ο ρήγας με τη ρήγισσα ζούσαν ευτυχισμένοι.





Μαζί τους στο παλάτι ο Πεζόστρατος βρισκόταν, 
που ο βασιλιάς τον άκουγε και τον συμβουλευόταν. 
Εκείνος είχε έναν γιο με αρετές και χάρη. 
Ήταν δεκαοχτώ χρονών κι όμορφο παλικάρι.
Ρωτόκριτο τον έλεγαν κι ήταν ερωτευμένος, 
την Αρετούσα ήθελε για να ’ναι ευτυχισμένος.
Κάτω απ’ το παραθύρι της τα βράδια τραγουδούσε
λόγια γλυκά και τρυφερά, γιατί την αγαπούσε.
Και η Αρετούσα τ’ άκουγε και όλο τον συλλογιόταν. 
Δεν ήξερε ποιος ήτανε, μα τον ερωτευόταν. 
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