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 RAFAELA entrando Leone 
  Leone, venha tomar café. A mesa está servida!

 LEONE Rafaela, tu bem sabes que eu não me sento à mesa com eles. 
  Eu odeio aquele homem que veio tomar o lugar de meu pai! 
  Odeio com toda a minha alma!

 RAFAELA Leone, por Deus. Dá-me medo vê-la odiar tanto um homem! 
  E esse homem tua mãe tanto quer, pois é o seu marido. E sabes 
  quantas lágrimas e sofrimentos in iges a tua mãe? Por isso, Leone...

 LEONE Não fales em minha mãe. Que fez ela por mim depois da morte 
  de meu pai? 
  Tônia aparece e espreita 
  Procurou logo se consolar, casando-se com Maciel, sem ouvir 
  a minha opinião, sem saber se era do meu agrado ou não!

 TÔNIA descendo 
  Leone, minha  lha, ouça-me. Quando teu pai morreu, eu  quei
  só contigo, que era uma menina inocente! Um bando de abutres 
  começou a me perseguir. Tudo isso acontece quando se é viúva
  e moça! Maciel, minha  lha, foi o único que se apiedou de nós.
   Ele não pode ser denominado padrasto.  Esse homem, desde 
  que entrou em Él Pago, tem te querido. Esta terra está regada 
  com o suor dele. E esse homem que é teu padrasto, Leone, é  
  mais que teu pai!

 LEONE Basta, senhora. Basta! Eu o detesto de todo o meu coração! 
  Não tens o direito de manchar o nome de meu pai, se é que 
  o amaste. Querendo que eu ame um homem que...

 TÔNIA Não fales assim. Tu não tens coração. Teria amado Maciel um 
  pouco! Sê boa, Leone, e peço-te que o queiras ao menos por mim.

 LEONE Pede-me o impossível. Mas hoje tudo se resolverá. Para isso,   
  mandei chamar Estêvão, a quem amo! E graças aos céus, a  
  senhora não pode me impor sua vontade. Hei de refugiar-me  
  no amor de Estêvão. E havemos de vencer! Ele, com o seu amor 
  por mim e eu, com o ódio que nutro ao homem que é teu marido,
   mas não é meu pai! E agora, o que ainda esperas?
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 TÔNIA Eu nada te quero impor e, sim, esclarecer, com minha experiência,
   o que a tua ingenuidade não percebe! Que desventurada mãe  
  sou eu! Mas tu, minha  lha, há de ceder às minhas lágrimas, e  
  não resistirás à minha dor.

 ESTÊVÃO entrando com Miguel  
  Minha senhora! Leone, aqui estou!

 MIGUEL Como passa, Tônia? Há muito que não te via.

 TÔNIA Bem, Senhor Miguel! A que devo a honra da sua visita?

 ESTÊVÃO Minha senhora, com todo respeito, meu pai lhe dirá!

 MIGUEL Tônia, meu Estêvão ama ternamente sua  lha, e eu tenho a  
  honra de pedir para ele a mão desta querida menina!

 TÔNIA Conceder-lhe a mão de Leone?

 LEONE Sim, minha mãe! Nada no mundo pode impedir a nossa união,  
  já que nos amamos tanto. Não é, Estêvão?

 ESTÊVÃO Sim, minha senhora. Creia que é este o meu maior desejo.

 TÔNIA Senhor Miguel! Faz-se mister, outro consentimento, sem o qual  
  o meu nada vale. Pois graças que temos um homem em casa!

 MACIEL aparecendo e descendo 
  De que se trata, Tônia? Porque eu tenho o direito e, ao mesmo  
  tempo, a obrigação de conhecer o que se está passando em casa!

 TÔNIA Uma loucura de Leone, que só pode ser questão de uma 
  dessas fantasias que germinam no cérebro desocupado de 
  uma adolescente!

 LEONE Não é loucura! Quero e vou me casar com Estêvão! Não vão 
  pôr nenhum obstáculo aos desígnios do destino.
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 MACIEL Isto é tu, Tônia, que resolve. 
  a Leone 
  Só direi estas palavras! Nunca se entregue a um homem se não  
  o ama.   
   ca ao fundo

 TÔNIA Senhor Miguel! Estêvão, tenho necessidade de solidão, minha  
  cabeça tonteia, depois de tudo que acabo de saber. Por Deus!
  Vão! Saiam desta casa.

 LEONE Vá, Estêvão! Mas pode vir me buscar que eu irei contigo, já que 
  não permitem o casamento! Mas espero-os para a festa.

 ESTÊVÃO Está bem, Leone! Mais tarde virei por ti. Me espere. Vamos, 
  meu pai. Adeus! 
  vão saindo

 MIGUEL a Estêvão 
  Não volte a Él Pago, porque morre!  
  Estêvão tenta tirar a arma. Miguel impede e saem. Leone encara  
  Maciel e sai. Maciel também sai. Rafaela aparece 

 TÔNIA chorando 
  Que será tudo isto, meu Deus!

  

 RAFAELA descendo 
  Acalme-se, Tônia! Acalme-se!

 TÔNIA Rafaela, lembraste que carregaste minha  lha. E tu sabes com 
  que carinho a tratei e criei. No mundo só se via minha Leone.

 RAFAELA Acalme-se, Tônia!

 TÔNIA Como sofro, Rafaela.

 RAFAELA Todos sabemos disso. Mas vá deitar-se, que já é tarde. Amanhã 
  estará tudo calmo. Verá. 
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  saem as duas. Leone aparece pé ante pé, calça o sapato e sai  
  pelos fundos. Maciel aparece, pega a espingarda e sai pelos fundos

  

 RAMÓN entrando 
  Dona Tônia dorme sossegadamente, enquanto sua  lha quer 
  bater asas com Estêvão! E o patrão, que também quer a moça, 
  vai se interpôr a esta fuga. Eu sempre suspeitei disso que 
  agora estou presenciando. 
  tiro fora 
  A caçada começou. 
  outro tiro 
  Outro? Quem sairia vencedor? Ramón, é melhor que te escondas,
  velhinho, se queres ver como vão as coisas. 
  sai. Entra Leone, tira o sapato e sai. Maciel aparece, espreita,  
  pendura a espingarda e sai. Aparece Estêvão, caindo na cena  
  ensanguentado

  

 ESTÊVÃO caindo ensanguentado 
  Água... Água...

 RAMÓN aparece 
  Acho que desta vez não escapas, rapaz.

 ESTÊVÃO Água... Água...

 RAMÓN E essa agora. A me pedir água.

 ESTÊVÃO Água... Água, por Deus!

 RAMÓN É o diabo, se lhe dou água e o salvo, pratico uma boa ação. 
  E Deus levará em conta. Mas atrapalha meu patrão. Porque 
  pensando bem, para o Senhor Maciel, é sem dúvida alguma o 
  que podia acontecer de melhor. Morto o animal, morto o veneno.

 ESTÊVÃO Água! Ramón!
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 RAMÓN Ele já me conheceu e irá dar com a língua nos dentes e me  
  aborrecer um pedaço! 
  tira a arma 
  Assim, eu termino de matá-lo, no que pratico também uma boa
  ação. E o patrãozito e eu estaremos livre dele pra sempre! 
  Desculpa, meu amigo! 
  atira em Estêvão ou o apunhá-la  
  Morre em paz.

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO PRIMEIRO ATO
MACIEL EM CENA. RAFAELA ENTRA

SEGUNDO ATO
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 RAFAELA entrando 
  Patrão, não quer café?

 MACIEL Não quero, Rafaela. Não quero nada.

 RAFAELA Patrão, não se amo ne que, assim, o senhor planta a desarmonia
   em Él Pago que, outrora, era tão calmo, tão feliz. Por que não  
  consentiram que Leone se casasse com o Senhor Estêvão? 
  Quer maior crime que matar a ilusão, quando ela começa a  
   orescer no coração de uma moça?

 MACIEL Que sabes tu, Rafaela, de desilusões? Tu podes saber o que é
  ter de renunciar um grande amor? Que pode até nos levar ao  
  suicídio?

 RAFAELA Que exaltação, Senhor Maciel. Que horror!

 MACIEL O horror não é morrer, é sobreviver sem ter mais esperanças.  
  Nestas noites longas e tenebrosas, de madrugadas tétricas!

 TÔNIA entrando 
  Maciel, que se passa? Alguma coisa aconteceu a você e eu 
  preciso saber. 
  pausa 
  Não queres falar diante de Rafaela? 
  Rafaela sai 
  Agora não tenhas segredos para mim! Não vês como sou 
  sincera, leal e franca! Estamos a sós, Maciel. Quero saber a 
  razão destas sombras nos teus olhos e destes ritos de dor 
  em tua boca. Eu quero saber, Maciel.

 MACIEL Saber o quê, Tônia? Não há nada. As únicas sombras que há 
 são as que tu inventou. Estou somente pensando em tua  lha!  
 Ela deu esperanças também a Márcio! Até aquele farrapo  
 aspirou a sua mão. Não passa muito tempo, aparece Estêvão  
 dizendo que há muito se amavam. Mas como pode uma moça  
 dar esperanças a dois ao mesmo tempo?

 TÔNIA Não te a ijas Maciel, isso é próprio da idade! Eu falarei com  
  Leone! Algum dia ela aprenderá a amar-te, e será feliz ao nosso  
  lado, e a calma voltará a Él Pago.
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 MACIEL Tua  lha não me tolera dentro desta casa, tu bem sabes. Tens  
  visto a falta de delicadeza com que se dirige a mim. Talvez seja  
  melhor que eu me separe de vocês. Esta é a solução. Tônia,  
  perdoa-me. Eu sei que para você, tão nobre, tão boa, separar 
  de mim será um sacrifício!

 TÔNIA Maciel, o que queres não é sacrifício. É uma tortura prolongada  
  eterna. O meu amor por ti, Maciel, só se acabará com a vida.  
  Que será de mim sem a tua companhia? Ouve-me, Maciel, esta  
  noite tive um sonho horrível! Você ia embora por esta estrada  
  deserta sem olhar ao menos uma vez para trás. Eu, da porta, te  
  via distanciar cada vez mais e, como louca, queria correr, gritar  
  teu nome, mas não podia. E tu seguias, indiferente, frio, como  
  se eu não existisse em tua vida! Oh! Como sofri Maciel... Como  
  sofri! Tu sabes que te dei todo o meu amor! De manhã, és o     
  primeiro e, à noite, meu último pensamento.    
  ajoelha-se abraçando as pernas de Maciel    
  Não, Maciel, tu não me deixarás. Ouves? Não torne meu sonho  
  em realidade!

 MACIEL levantando-se      
  Tônia, querida. Eu sei que serás infeliz, que sentirás a minha  
  falta, mas tenhas calma, Tônia. Vamos ver se podemos encontrar
  luz, onde não vemos senão trevas.

 TÔNIA Agradecida, Maciel. Deste-me nova vida. Teu coração sentiu 
  que eu nunca tive necessidade de consolação como agora.

 MACIEL Sim, Tônia, esperemos o que está por vir!

 RAFAELA entrando 
  Tônia, da janela, vi que o delegado e o Senhor Miguel dirigem- 
  se para cá.

 MACIEL pegando a arma 
  Eles que entrem, que eu os espero!

 TÔNIA interpondo-se 
  Maciel, que queres fazer? Deixemos que eles se expliquem.  
  Que entrem! 
  Rafaela sai
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 DELEGADO entrando com Miguel 
  Senhora Tônia, aqui venho com este infortunado pai a quem, 
  traiçoeiramente, roubaram a vida de seu  lho, assassinando-o. 
  O que a senhora pode dizer sobre o que se passou?

 TÔNIA Eu... Eu...

 MIGUEL Tônia, quero saber a verdade dos lábios de Leone. Mercedes,  
  minha mulher, como louca, chora sobre o cadáver do mais  
  guapo dos meus quatro  lhos. Eu, ao ver tanto desespero, jurei  
  sobre o cadáver que se cem vidas tivesse, perderia todas para  
  vingar a morte de meu  lho! Tônia, quero ouvir Leone!

 TÔNIA Mas o que tem que ver Leone com a morte de seu  lho?

 DELEGADO Não procure pretextos, Dona Tônia. Aqui viemos para isto e  
  queremos ouvir sua  lha!

 TÔNIA chamando 
  Leone! Leone, venha cá. 
  pausa. Leone entra e encara Maciel, que a contempla
 

 MIGUEL Leone, responda sem hesitar. Ontem, depois que saímos de 
  tua casa, Estêvão voltou? 
  olhar agudo de Leone a Maciel

 LEONE depois de encarar Maciel 
  Na verdade, ele prometeu que voltaria para me buscar! Não veio!  
  Eis a verdade, Senhor Miguel.

 TÔNIA E agora que ouviram a verdade dos lábios de Leone, o que mais  
  desejam?

 MIGUEL Já nos vamos, Tônia. Mas prestem atenção!  Ai do criminoso, 
  se chego a descobri-lo. Deus vê e pune o crime que a justiça  
  ignora, porque existe justiça divina terrível e implacável. E, se  
  esta falhar, a minha vingança será tremenda. Olho por olho.  
  Dente por dente. Não se esqueçam!

 MACIEL Visto mais nada terem que fazer aqui, peço que se retirem.  
  saem Miguel e delegado
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 TÔNIA colocando o xale na cabeça 
  Maciel, preciso ir à vila. Irei até a casa de Mercedes! Irei só! 
  sai

 MACIEL impedindo Leone, que vai sair 
  Não, Leone, não fujas. Quero que me escutes pela última vez!
  Porque não confessou que eu matei Estêvão? Tu bem viste.  
  Por quê? Não quer responder? Então terás de ouvir! Matei-o  
  com receio de perder-te! Quero que saibas que tu és a minha  
  vida. Só tu me impeliste a esse ato. Há muito que te quero, tu  
  bem sabes. Mas agora que vou deixar para sempre Él Pago, tudo
  confesso! Eu já não tenho forças para continuar vivendo nesta
   mentira, neste pesar constante, enganando tua mãe, que tanto  
  nos quer! Tenho que confessar-te este amor criminoso que em  
  mim fez nascer, teus lindos olhos que idolatro. Tua carne que  
  me perturba, que me enlouquece. Eu te desejo, Leone, e, se  
   co, não poderei resistir. Era isto que tinha para te dizer, que me  
  queimava o coração! E agora adeus! 
  vai saindo até a porta

 LEONE num grito 
  Maciel, não vá! Não vá, porque eu também te amo! 
  ele se volta. Vem a Leone e se beijam

 RAMÓN aparecendo ao fundo 
  Bravos, patrãozito! Bravos! 
  Leone foge apavorada, saindo lateral 
  Por isto que gosto do senhor. O patrão é homem macho. 
  Eu, desde que vim para Él Pago, adivinhava que isto ia   
  acontecer! E eu não me engano nunca.

 MACIEL com raiva 
  O que queres dizer, Ramón?

 RAMÓN Ora, patrão, então crê que os meus olhos não veem há muito 
  o que se passa nesta casa? O senhor é esperto. Pegou a mãe 
  e agora a  lha.

 MACIEL Canalha! 
  dá-lhe uma bofetada e saca de revólver
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 RAMÓN caindo 
  Ai, patrãozito, não me mate, por Deus!   
  ajoelha-se 
  Eu lhe beijo os pés, patrãozinho. Não me mate! Ninguém saberá,
   eu juro!

 MACIEL Causa-me asco!  
  dá-lhe um pontapé e sai

 RAMÓN só 
  Vai, grande patife! Não me mataste, sabendo que eu sei de  
  tudo! Mas vais te arrepender. Porque eu me vingarei. Vou fazer  
  uma sujeira dos diabos. Todo mundo saberá, e Tônia também  
  será sabedora dos teus amores com Leone. Eu juro pelo ódio  
  que tenho a todos de Él Pago! Eu juro!

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



UMA PRAÇA DE JARDIM
TÔNIA ESTÁ SENTADA PENSATIVA

TERCEIRO ATO
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 MÁRCIO embuçado. Atravessando a cena 
  Tia! Minha tia, a senhora...?

 TÔNIA É você, Márcio? O que fazes por aqui?

 MÁRCIO Ando fugindo da polícia, tia! Querem me prender, e o Senhor  
  Miguel quer me matar pela traição feita a seu  lho. Mas não 
  fui  eu.

 TÔNIA Mas que tempestade passou por ti que tanto te mudou? É o  
  remorso que envenena os teus dias? Mas creia que não há  
  crime que um arrependimento sincero não possa resgatar.

 MÁRCIO Não, tia, eu de nada me arrependo. Eu sou inocente! Deus é
   misericordioso, pois que permitiu que nesta hora de cruéis  
  amarguras eu a encontrasse! A senhora sabe que eu não podia  
  ir mais a Él Pago. Tia, é minha culpa que todas as aparências  
  me acusem? Juro pela minha salvação eterna que não tirei a  
  vida de Estêvão. Maciel recusou-me a mão de Leone e proibiu- 
  me de lhe contar. Maciel expulsou-me de Él Pago e, com o  
  assassinato de Estêvão, atirou uma nódoa em minha honra, 
  que jamais se limpará. Mas eu não o matei, juro.

 TÔNIA Que ideias tenebrosas me assaltam a mente, Márcio. Tu vais 
  me jurar por esta Virgem que aqui trago que me vais dizer a  
  verdade. Juras?

 MÁRCIO Juro, tia. Por esta Virgem que venero que eu não matei Estêvão.

 TÔNIA Mas se tu não o mataste, quem poderia ter cometido esse crime?

 MÁRCIO Eu direi o que sei, tia, mas não me comprometa, por Deus. 
  Mas o que todos dizem, por uma só boca, é que quem matou  
  Estêvão foi Maciel.

 TÔNIA chocada 
  Maciel? Mas por que Márcio? Qual o intuito?

 MÁRCIO Com o intuito de que ela não se casasse com Estêvão! Porque  
  ele a ama!
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 TÔNIA Márcio...

 MÁRCIO Perdoa-me, tia, perdoa-me. 
  rumor fora 
  Aí vem gente, eu me retiro. Adeus! 
  sai

 TÔNIA Estarei sonhando? Maciel ama Leone? Matou Estêvão? 
  Não, não. A minha felicidade estará destruída? Alguma coisa 
  de intransponível surgiu entre mim e ele? 
  chora

 RAMÓN embriagado, cantando 
  Quem ama Él Pago não tem pena da vida. Por isso, dizem que  
  a  lha de Tônia é mal querida! A senhora de Él Pago fez uma  
  troca divertida. Passou de esposa para a mãe de seu marido.  
  Tafui! Tafui!

 TÔNIA esbofeteando-o 
  Canalha! Patife! Miserável! 
  chora. Ramón cai e levanta-se, continua o canto

 RAMÓN A senhora de Él Pago fez uma troca divertida. Passou de esposa  
  para mãe de seu marido. 
  sai rindo

 TÔNIA Ó fatalidade! Ó fatalidade!
 

FIM DO TERCEIRO ATO

CORTINA



A MESMA CENA DO PRIMEIRO ATO - ÉL PAGO
LEONE RISONHA E FELIZ TOMANDO CAFÉ

ENTRA RAFAELA

QUARTO ATO
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 RAFAELA Agora sim, Tônia  cará satisfeita ao saber que a menina se  
  sentou à mesa com o patrão, muito feliz e contente.

 LEONE E você, minha boa Rafaela, acha então que mamãe  cará  
  satisfeita? Eu hoje tenho o coração desoprimido, estou alegre,  
  tenho vontade de cantar e rir.

 RAFAELA Tu podes rir, mas sei que aqui tem um coração que sofre o peso  
  de uma consciência que acusa e esmaga!

 LEONE Credo, Rafaela! Que coisas estas aí a dizer? Tu não deves te  
  esquecer de que o amor vence tudo. Até o impossível. Nada o  
  detém!

 TÔNIA entrando 
  Rafaela, por favor, deixa-nos a sós!

 RAFAELA Sim, Tônia.  
  sai

 TÔNIA Leone, é possível que uma  lha tenha tanta falsidade, tanta  
  hipocrisia, ao ponto de se esquecer de que o homem que tenta  
  seduzir é o marido de sua mãe?

 LEONE Eu não o seduzi. Ele é que veio a mim espontaneamente. 
  A mim que ele sempre amou!

 TÔNIA Leone, tu deves riscar do coração essa página ardente e  
  arrebatadora que te subjuga e que não te trará felicidade. 
  Qual acontece com tudo que é desonesto e desleal!

 LEONE O despeito é que te fez falar assim, minha mãe. A minha  
  resolução está tomada. Estou certa que serei plenamente feliz!

 TÔNIA Minha  lha!

 LEONE É isso mesmo, mamãe. Agora, já não te falo de  lha para mãe, 
  mas sim de mulher para mulher! É de mim que ele gosta, sempre
   gostou. Eu também, apesar da indiferença, do ódio que  ngia  
  devotar-lhe! Quando te beija, é a mim que ele vê em ti, e os  
  meus olhos é o que ele vê nos teus!
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 TÔNIA desesperada, dá uma bofetada em Leone 
  Cala-te! Perversa! Má! 
  Leone encara-a e sai 
  Oh, meu Deus! Que mais estará reservado para um coração 
  de mãe? E eu vivo ainda depois de saber que a minha  lha é  
  minha rival!

 MACIEL que ouviu as últimas 
  Tônia! Eu sou o único culpado! Eu é que tirei todo o sossego de 
  tua casa. Sou um criminoso e, como um infame que sou, não
  mereço perdão! Quando Deus permitiu que visses a verdade,  
  eu e tua  lha já estávamos num inferno de vida!

 TÔNIA chorando 
  Eu não compreendo o que se está passando. O que está  
  acontecendo! Maciel, diz que não é verdade! Que não é verdade.

 MACIEL Tônia, acalme-se.

 TÔNIA Eu receio enlouquecer!

 MACIEL Tônia, seja forte! Seja mulher destemida, como sempre  
  mostraste ser! Eu vou embora. Eu, a causa do teu desespero, 
  da tua infelicidade, e tua  lha. Mas quero dizer-te uma coisa,  
  que talvez te torture a alma porque ignoras! Tua  lha é pura 
  e digna do teu amor. Eu irei para longe de Él Pago, mas antes  
  quero abrir-te meu coração. Eu nunca deixei de te querer, Tônia. 
  Tua lembrança me acompanhará. Eu vou, mas te levo em meu  
  coração. O que se passou, Tônia, foi obra de destino. Tua  lha, 
  carne de tua carne, vida de tua vida, tua rival. Vê como o destino
  é caprichoso. Mas tudo terminará com a minha saída, com o  
  meu desaparecimento. Nunca mais ouvirão pronunciar o meu  
  nome, Tônia. Nunca mais me verão. Nunca mais. 
  vai saindo

 RAFAELA entrando 
  Patroa, a menina Leone manda lhe avisar que a sua resolução 
  é ir hoje. Agora mesmo, para um convento.

 TÔNIA Minha  lha num convento? Ouviste bem, Rafaela? Ouviste bem?

 RAFAELA Ouvi sim, Tônia. O que Deus faz é prá melhor! 
  sai fundo
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 TÔNIA a Maciel 
  Maciel, querido, nossa separação já não será preciso! Eu não  
  posso viver sem ti, Maciel. Nós voltaremos a ser felizes, verá!  
  Pois ainda acredito em tuas promessas de amor! Maciel, poderá  
  haver maior crime do que matar uma ilusão? 
  percebe passos. Afasta-se de Maciel

  Leone aparece na cena. Maciel  ca estático. Leone   
  vagarosamente dirige-se a ele com intenção de abraçá-lo

 TÔNIA ao ver a aproximação dos dois, grita 
  Leone, minha  lha! Não! Isso não! Por Deus te peço, Leone,  
  não cometas a infâmia que meditas! Minha  lha, ao menos  
  agora poupe tua mãe. Não Leone, não. Raciocina sensatamente.

 LEONE voltando-se, desesperada, cai aos pés de Tônia 
  Minha mãe, perdoa-me, perdoa-me 
  Maciel cai sentado e envergonhado. Tônia e Leone saem

  

 RAMÓN entrando 
  Patrão, patrão! Aí vem o Senhor Miguel, o delegado e outros! 
  Já sabem que fomos nós que matamos Estêvão.

 MACIEL Que venham! Eu os receberei! 
  vai pegar a espingarda na parede quando começam a vir tiros de  
  todos os lados. Maciel cai morto. Ramón também recebe tiros e  
  morre. Todos os atiradores rodeiam os corpos

 TÔNIA entrando desesperada com Leone. Tônia vai ao corpo, Leone 
   xa estática
  Maciel! Maciel! Que fatalidade, Maciel! 
  chora

 MIGUEL Estás vingado, meu  lho. Estás vingado! Dente por dente.  
  Sangue por sangue! Meu  lho, para que o teu espírito   
  descansasse em paz, fomos obrigados a matar.

FIM DA PEÇA

CORTINA
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