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A CHEGADA DE OLAVO DE CARVALHO NO 

INFERNO. 

 

Eu vou contar uma história  

A todos que estão me ouvindo 

Uns até vão contestar 

Quando a trama for fluindo 

Mas é a pura verdade 

Que a vocês vou transmitindo. 

 

25 de janeiro 

Receberam a notícia  

Da morte de um tal guru 

Querido da familícia 

Que encantou foi muita gente 

Com teoria fictícia.  

 

O nome do tal sujeito 

Era Olavo de Carvalho 

Negador da pandemia 

Em tudo descia o malho 

E pra negar a Covid 

Sempre encontrava um atalho. 

 

Esse sujeito macabro 

Morreu e foi pra o inferno 

E essa história que ouvi 

Registrei em meu caderno 

Quando esse Guru de feira 

Foi queimar no fogo eterno.                                    
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Ao chegar à portaria 

O Cão Brabo lhe abordou 

E disse: Qual é seu nome? 

O sujeito então falou: 

Sou Olavo de Carvalho 

E o olho arregalou. 

 

O cão disse: Mestre Olavo! 

Que visita majestosa! 

Sabemos de sua história  

Meu querido alma-sebosa 

De teorias inventadas 

Filosofia escabrosa. 

 

Pode entrar, amigo velho 

Seu lugar tá reservado 

Pois há muito aqui no inferno 

Seu trono tá preparado 

Mas porque demorou tanto? 

Eu já estava angustiado! 

 

Vou lhe anunciar ao Demo 

O nosso patrão querido 

Mas vou logo te avisar 

Para não ficar sentido 

O patrão já me avisou 

Que você foi escolhido. 
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Olavo falou: O quê? 

Para que me escolheram? 

Sou filosofo de yutubi 

Não sabe onde se meteram 

De onde vim sou respeitado 

Por muitos que já morreram! 

 

Eu provei que a terra é plana 

Como tampa de panela 

Disse por convicção  

De maneira breve e bela 

E avise a seu patrão  

Que sou o rei da esparrela. 

 

Falei que um refrigerante 

Usa fetos abortados 

Que o cigarro não faz mal 

Fumar traz bons resultados 

Isso fez foi muitos sujeitos 

Para cá serem mandados. 

 

Diga logo a Satanás  

Que não sou de brincadeira 

Não sou de dizer pilherias  

Falos estória verdadeira 

Diga a ele que reserve 

Na mesa a melhor cadeira. 
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E nem bem fechou a boca 

O Diabo apareceu 

E disse: Meu companheiro 

Que alegria me deu 

Quando abri meu zap-zap 

E vi que o senhor morreu. 

 

Sua falta de caráter  

Sempre me trouxe emoção  

Quando falo me arrepio 

E me alegra o coração  

Nunca vi tão mentiroso 

Tu és uma sensação.  

 

Eu tomei a liberdade 

De escolher vossa excelência  

Para ser o meu guru  

Como foi da presidência  

E pra piorar o inferno 

Quero sua experiência. 

 

Esse lugar está carente 

De gente como o senhor 

Sem vergonha e sem escrúpulos  

Um perfeito enganador 

Mais pilantra do que eu 

Que sou o opositor. 
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Mandei chamar Fleury 

Para sua assessoria 

Ustra vai te acompanhar  

Dia e noite, noite e dia 

Quero que monte uma equipe 

Que eu sozinho não faria. 

 

Mas vou logo te avisando 

Quero vídeos infernais 

Da forma que tu em vida 

Não compôs outros iguais 

Pode caprichar na letra 

E em palavras imorais. 

 

Sei de sua habilidade  

Em xingar a mãe do povo 

Invente palavras chulas 

Dessas de causar estorvo 

E se puder, vou pedir 

Crie xingamento novo. 

 

Não se preocupe com verba 

Pra pagar a assessoria  

Eu consegui uma emenda 

Com a bancada sombria 

Num tal famoso congresso  

E sua patifaria 
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Capriche na fake news 

De negação da vacina 

Quero que bem muita gente 

Cumpra a pior da sina 

Eles não se vacinando 

Minha farra não termina. 

 

Já temos nosso canal 

No YnfTube pro senhor 

Prepare logo suas falas 

Meu filósofo impostor  

Quero tudo bem picante 

Pois sou chegado a calor. 

 

Não tô nem acreditando  

Que seremos pariceiros 

Sei que lá seus seguidores 

São sujeitos bagunceiros 

Aqui não é diferente 

Entre os meus baderneiros. 

 

Para o senhor descansar 

Já acendi a fornalha 

Botei na temperatura 

Própria de torrar canalha 

Desculpe se tiver fria 

Mas não é fogo de palha. 
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Olavinho quando ouviu 

A proposta do Capeta 

Começou virar os olhos 

Fazendo cara e careta 

E disse logo ao Diabo: 

Homi, não me comprometa! 

 

Não vou fazer sociedade 

E nem sou seu empregado 

E já vi que esse lugar 

Anda meio derrubado 

Me entregue logo esse inferno 

Nele estou interessado. 

 

Pegue seus panos de bunda 

E vá logo dando o fora 

Quem manda nessa bagaça 

É o grande mestre agora 

Vou transformar isso aqui 

Desocupe sem demora! 

 

Sei do meu potencial 

Em mentir e enganar 

Não vou perder pra você  

Nem venha me confrontar 

Acho bom me obedecer 

Ou o bicho vai pegar! 
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O Diabo disse: É nada! 

Quem você pensa que é? 

Cabra véi cara de verme 

Maldito bicho de pé 

Tu acha que é só assim 

Venta de cheirar rapé? 

 

E gritou pra legião:  

Pega esse véio safado! 

Amarra as canelas dele 

Quero ele pendurado 

De cabeça para baixo 

Tal qual fascista safado. 

 

Acenda a pior fornalha 

E vamos ver se ele gosta 

Mas antes mergulhe o traste 

Lá na piscina de bosta 

Pra ficar bem cheirozinho 

Assim mais ligeiro tosta. 

 

Vais ficar desse jeitinho  

Só por 40 mil anos 

Para ver se tu reflete 

A cada um dos enganos 

Que tu provocou em vida 

Em seus ardilosos planos. 
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E assim mesmo fizeram 

Pegaram o tal sujeitinho 

Mergulharam-no na merda 

Pra ficar bem cheirozinho 

E de cabeça pra baixo 

Foi levado pro forninho. 

 

Talvez com isso ele aprenda 

Negacionista safado 

Que as sandices que falou 

Foi seu sinistro legado 

E agora lá no inferno 

Ele vai pagar dobrado. 

 

Ouvi essa história toda 

De um velho que numa praça  

Com uma viola na mão  

Cantou toda essa desgraça  

Sobre esse fato ocorrido 

Garanto não é pirraça 

 

E a moral disso tudo 

Sobre o velho fanfarrão  

É que qualquer um consegue  

Mentir pra toda a nação  

Mas no final da novela 

Vai prestar contas pro Cão. 
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