Star Wars - Episode Zero
Μια ιστορία θα σας πω
για έναν κόσµο ιδεατό,
όπου ζούσ’ ένας Jedi µοναχικός
Αντώνης Skywalker ονοµάζονταν αυτός.
Την µισή του τη ζωή
την περνούσε πάνω στη γη
η άλλη του όµως η µισή
ήταν υπόγεια, διαδικτυακή.
Στον κόσµο τον ψηφιακό,
ήταν σαν το ψάρι στο νερό,
αλλά και στον άλλο, τον αναλογικό,
καλά τα πήγαινε κι εδώ.
Με άλλους Jedi είχε βάλει για σκοπό
ν’ απελευθερώσει το λογισµικό.
Ναι! Ρεµπέτικα θα σας το ξαναπώ:
Ν’ απελευθερώσει το λογισµικό
είχε βάλει για σκοπό
ο Jedi ο µοναχικός
ο Αντώνης, ο φίλος µας καλός.
Ήθελε να ‘ναι ελεύθερο και να πετά
σε υπολογιστές, σερβερ, λάπτοπ, κινητά
χωρίς πατέντες και δεσµά
που το κρατούσαν όµηρο µ’ αυτά
η αυτοκρατορία η µισητή
και η δύναµη η σκοτεινή.
∆εν είναι δα κάτι απλό
αυτό που ‘χε βάλει για σκοπό
αφού η δύναµη η σκοτεινή
ήταν παντού και ισχυρή,
έχοντας για αρχηγό
τον Bill - Darth Vader τον βλοσυρό.
Μάχες έδινε καθηµερινά
ενάντια στης αυτοκρατορίας τα συµφέροντα,
ως τις Βρυξέλλες έφθασε µε των Jedi το στρατό
στρατηγός, στον πόλεµο για το λογισµικό.
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Από τις µάχες κέρδισε πολλές
µαζί και των ανθρώπων τις καρδιές
συνήθως όµως ήταν αυτή
της άλλης πλευράς η δύναµη η σκοτεινή
που κυβερνούσε στη ζωή
γιατί Λερναία Ύδρα έµοιαζε πολύ
δρούσε υπόγεια, εξαπατούσε, άλλαζε µορφή.
Ήρθε κι έπιασε λοιπόν δουλειά
σε Ίδρυµα κάνοντας τον κοµπιουτερά.
και µε τα πολλά τα αχ και βαχ
έγινε κι αυτός ένας JEDI∆ΑΧ.
Στο Ίδρυµα τον πρωτογνώρισα πριν από καιρό
συνάδελφος-στρατιώτης, µα σ’ άλλον πόλεµο εγώ.
Μαζί βρισκόµασταν ψηφιακά
τα λέγαµε πίνοντας καφέ για παρηγοριά
Και τώρα που µεγαλώσαµε αρκετά
µε άσπρες τρίχες στα µαλλιά
αναπολώ καµιά φορά
τα χρόνια τα παλιά
τότε που στο γραφείο έµπαινε καµιά κοπέλα
λέγοντας ότι της ερχόταν τρέλα
γιατί δήθεν είχε πρόβληµα ο σκληρός
και η µνήµη και σίγουρα µπήκε κάποιος ιός.
Στα µάτια της όµως έβλεπε κανείς
τον πραγµατικό πόθο της ψυχής:
Με τον Αντώνη σκέφτονταν πως είχε εµπρός της
τον προσωπικό διαχειριστή συστήµατος της.
Τώρα, Αντώνη, που οι δρόµοι µας χωρίζουνε ξανά
σίγουρα όχι για τελευταία φορά
εσύ κινώντας για τ’ άσπρο το νησί
µε σύντροφο εκλεκτή και τη µπέµπα τη µικρή
σου εύχοµαι ως άλλος Obi Wan Kenobi:
• τις αρχές σου να κρατάς
• την αυτοκρατορία µην υποτιµάς
και όπου κι αν σε φέρει ο δρόµος της ζωή σου
may the Force be with you – η ∆ύναµη µαζί σου.

