Jo al Racó no hi tornaré (cançó paròdia sobre el Portal Perenne i els fòrums).
Un relat de: Unicorn Gris
Es sent una cançó trepidant. En Rei del Mam i varis administradors
raconaires caminen pel carrer. En Rei del Mam diu:
- Ei, tu, Unicorn, per on vas?
Tu al Racó hi tornaràs!!
La filosofia no ens cau gens bé!!
(Mira un retrat meu):
M'he quedat amb la teva cara nen!!
- Tu ja ho sabies,
que la filosofia no me la tragaria,
te'ls vaig a apretar fins a fer-ne papilla,
fes-me cas, no et flipis o deixo anar la "pandilla"!!
perquè aquí mana l'"admni"!!!
Rei-rei-rei-del-mam!! (Canten varis).
Rei-rei-rei-del-mam!!
(Això sona fatal!! [murmura un d'ells] au!!).
Rei-rei-rei-del-mam!!
(Canta Rei del mam sol) Tu al Racó hi tornaràs!!
(Jo i varis dels meus familiars):
- No ens aturaràs!!
sempre tindré la ilusió
no ens aturaràs!!
perquè per sort ja no tinc pas
cap viceadministrador!!
(Un viceadministrador protesta): - Ja he rebut!!
(Jo) - A en Mitnick no el vull fer res
(faig relliscar a en Mitnick que cau a terra).
Ara m'ho faig tot jo solet.
(Un altre escenari amb Rei del Mam; canto jo):
- Jo de tu no ho faria,
buscar-me la contra en la meva web és una tonteria,
perquè en Internet tinc suport d'una gran majoria.
(En Rei del Mam em mira atentament, jo em quedo quiet i dic).
- Bé, potser no tant gran.
(Pico els dits i apareix inesperadament en Gatboig):
- El Racó és bona gent i jo hi tornaria!!
(M'enfado jo i dic):
- Ja hi som, és que això és can pixa!!
(En Rei del Mam i jo anem a un restaurant i, mentre mengem, es
senten dues paraules):
- Po-por-portal perenne!! Po-por-portal perenne!! Po-por-portal
perenne!!
(Surt mon germà i em treu fora, dient):
- Nosaltres no cedirem!! (I jo afegeixo):
- En principi!!
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(En un altre escenari, en Rei del Mam té actituds més agressives):
- No t'has enterat, per ta orella no t'ha entrat!!
Jo t'aixafaré...
¡¡Matat!!
(Jo): - Jo estic ben clavat,
(Un sotsadministrador): - i al Facebook quasi t'han ignorat.
(Jo): - Però guanyaré, ho sé, ho sé, ho sé, ho sé...!!!
(Salto pels aires de la cadira d'on estic, caien de ple de la
piscina): - però per ara pringaré.
(Més tard, cantant pel carrer amb uns quants):
- Jo mai en lluita cediré.
(Un amic meu, Lluis V., diu:
- Ostia, Unicorn, com mola!!
(En Rei del Mam): Tu al Racó hi tornaràs.
(Es sent música).
(Rei del Mam i Unicorn) alhora:
- Tu al Racó hi tornaràs!!/Jo mai en lluita cediré!!
(I així acaba la cançó.).
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