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2022. No Hemisfério Sul, inverno. No exato momento em que escrevo estas palavras sinto 
frio; Curitiba-Paraná-Brasil. Num mundo moderno, onde enfrentamos o maior aperto para 
emprestar o nosso tempo a uma atenta e simplória audição de uma única canção, qual seria o 
sentido de lançar um novo álbum? Pois, no conceito que trago amarrado ao meu ego, um álbum, às 
vezes, é muito mais do que uma simples compilação de músicas espalhadas à esmo. Essa 
expressão de arte a qual me refiro, não raramente também é concebida como um todo, uma obra 
artística, ordenada e carregada de sentimentos e figuras lapidadas interligadas desde o primeiro 
ao derradeiro (e conclusivo!) toque do autor ou autores, para então, por fim, ser congelada dentro 
de um conceito que a enquadre, e que, certamente, se expande milhas e milhas além da 
sonoridade. A capa, a ordem crescente e decrescente, o tempo, o caos, as distintas texturas líricas 

e sonoras, a provocação aos 5 sentidos básicos do nosso organismo, o início, o meio, o fim, etc, etc e infinitamente etc. Enfim, foda-
se o mundo moderno, eu curto álbuns.

Desde o primeiro álbum que lancei com minhas canções, junto aos Faichecleres em 2005, até este que estou lhes 
apresentando agora, todos eles, com seus próprios caráteres, buscaram humildemente, com ou sem sucesso, uma certa coesão 
como obra. Pelo menos, foram tentados e tratados de tal maneira pela minha pessoa. Sempre tive 
dificuldade de pensar no lançamento público de uma música isolada (single), e inclusive, por diversas vezes 
fui advertido por amigos e profissionais da área em razão deste meu impertinente vício temperamental 
laboral.

“Sacro e Profano” tem o gosto do isolamento forçado, batizado “lockdown” pelos meios, e também 
tem o sabor da liberação do mesmo, do sair e extravasar com medo ainda, experimentar a rua, os amigos, 
as pessoas, as relações e depois trancafiar-se novamente para um novo isolamento forçado por uma nova 
onda pandêmica. Essas foram as condições sociais que se deram em todo o processo de composição e 
gravação deste material. Muitas vezes completamente sozinho e outras tantas com meu amigo e parceiro     
Renato Ximú, e da mesma maneira com as participações mais que especiais que contém esta obra.

https://open.spotify.com/album/7FmrlZqx0X49wWFmNeBrWD

Dia 20 de Agosto, o dia distribuição desta revista, o músico e artista, Buhler, lançou a nova 
versão da música Vivo no Underground.

A versão original da música, foi lançada em 2018 e fala sobre a 
vida no underground, sobre música e as bandas da cena, no clipe 
original aparece várias bandas da cidade tocando em shows.

A nova versão é uma regravação da música, com mais peso. Ainda 
neste ano será lançado um novo clipe, com cenas de várias bandas 
também.

Segue o link com todas as plataformas de distribuição do single:

  https://onerpm.link/850920677127



Cigarras apresenta o novo single que forma parte do 
próximo disco que vem sendo articulado. Desordeiras, gravada 
no período da pandemia, é uma singela  homenagem a algumas 
das mulheres do Brasil e do mundo que elas admiram. 

A idéia central é a desordem e a contestação aos bons 
costumes e regras sociais.  A música tem uma pegada 
eletrizante que  lembra um trem desgovernado a todo vapor. 

Cigarras formada em Curitiba - Pr vem causando no 
underground global desde 2017 formação: Maria Paraguaya 
(vocal e guitarra) Taís D'Albuquerque (guitarras e backing vocal)

Rúbia Oliveira (contra-baixo e backing vocal) Babi Age (bateria)

Composição, harmonia e melodia:  Maria Paraguaya Letra: Maria 
Paraguaya/ Tais D'Albuquerque

Arranjos: Banda Cigarras Captação, mixagem e edição: Renatro Ximu/Old 
Black RecordsArte de Frederica Lino

Em parceria da  pela selo Maxilar e distribuição Ditto Music

https://open.spotify.com/track/6zFlP8bTxCyR7URtYKYlmZ

Humanal lança o seu disco de estreia

O trio curitibano lançou no dia 11 de março seu álbum de 
estreia, o EP autointitulado “Humanal”. 

O disco é composto por cinco faixas que marcam o início da 
banda, formada em fevereiro de 2020, pelos três amigos de 
longa data (Mauricio Escher - baixo, André Preto - batera e 
André Lazzaretti – guitarra e voz). Para dar vida a essas 
composições, os integrantes da banda decidiram se isolar  
num  sítio, onde ficaram durante quatro dias, numa casa no 
meio da floresta, dividindo o tempo entre fazer comida, 
conversar, beber cerveja e tocar. 

O álbum celebra diversas influências e mescla elementos que vão do 
jazz ao death metal, da música brasileira ao rock progressivo, em uma 
sonoridade obscura e agressiva. 

As temáticas das letras carregam o peso da realidade em que 
vivemos, abordando o inconformismo, relações de trabalho e a 
intolerância. A ilustração da capa é uma representação surrealista 
dessa realidade, assinada por Carlos fides. 

https://open.spotify.com/album/4hwxgS4eRZoZatZ7VwIad0



Banda Complexo de Vira-Lata lança nova canção e defende a volta da poesia na 
música. A banda de rock paulistana Complexo de Vira-Lata lançou, em julho de 
2022, a música “Memórias”, seu 15° lançamento oficial. A canção é mais lenta e 
calma que a média da banda e a letra fala sobre um personagem melancólico que 
busca em suas antigas lembranças uma maneira de atenuar sua tristeza e seu 
desencanto com os dias atuais.

Para o autor da obra, Júlio Vieira, a música nacional necessita voltar a ter 
poesia. “Entendo ser necessário haver um movimento em 
defesa da volta da poesia na música brasileira e que isso 
englobe compositores de todos os estilos e gêneros, sem distinção. Nada contra festas, 
sexo, cerveja, sofrência ou danças no Tik Tok, mas o conteúdo das letras não pode se limitar 
a isso, precisamos também falar de aspectos sociais e sobre temas que discutam questões 
humanas com mais profundidade”.

A música “Memórias” está disponível em todas as principais plataformas de streaming, 
como Spotify, Deezer, Amazon Music, entre outras.

https://open.spotify.com/track/3tMLTnozvXxXffhvHhVF8c

Dia 5 de Agosto de Saiu o segundo disco da She is Dead 

"We love reverb" é o nome da nova pedrada da She is Dead, a bolacha conta com 
10 faixas gravadas entre o final do ano de 2021 e o começo de 2022, produzidas 
novamente por Luiz Orta e gravadas no Estúdio Mylo de Curitiba. O material acaba 
de ser lançado em todas as plataformas de streaming via Electric Funeral Records.

O trio se mostra cada vez mais coeso no seu mix de guitarras alucinadas, baixos 
empolgantes e baterias marcantes neste novo trabalho, indo 
do punk ao hardcore, com influências de bandas dos anos 90 
até melodias mais ligadas aos anos 60. She is dead lançou seu 

primeiro full album intitulado "Story of lies" (2021) em todas as plataformas de streaming 
via Electric Funeral Records. A banda curitibana formada por Ricky Volpato (bateria), Mau 
Carlakoski (vocais e guitarra) e Kim Tonieto (baixo e vocais), traz em suas composições a 
sonoridade do punk e do dirty rock em seu primeiro trabalho, buscando referências em 
variantes do punk rock, hardcore e rock alternativo, trazendo influências de bandas como 
Dead Kennedys e Melvins.

https://open.spotify.com/album/1y6FGw2KEwdQ10BtyVlNxe



Contradição Arkana lança single Amanhã, segunda a banda: a música fala: “Sobre a 
vida como ela não se se adapta a nós, mas nós a ela. De forma que nada controlamos e 
ainda assim as mudanças acontecem. Fala sobre nossa incapacidade de enxergar 
alguns valores ao mesmo tempo que nos agarramos a esperança de um novo 
Amanhã”.

Segundo Denil vocalista da banda: “Fui inspirado a criar essa canção de uma forma 
bem emocional, em um momento pontual e particular de minha vida. Refletindo sobre 
as minhas escolhas, sobre como elas me afetam, sobre como elas afetam aos outros. 
Sobre como a vida se desenvolve e criamos a ilusão de controle sobre ela.”

A música foi produzida e gravada de forma remota, as coisas foram definidas 
remotamente através de vídeo chamadas, tendo apenas uma sessão em estúdio. 

Parte dessa rotina foi devido não só a distância entre as cidades dos envolvidos, mas também 
pelo momento de pandemia que acontecia na época da pré produção/produção e gravação. 

Matheus Schuch gravou a bateria, pois durante o período de gravação a banda não tinha 
baterista.   A voz principal e a algumas linhas de guitarra foram gravadas da no Estúdio Hataka – 
São Paulo - SP, algumas linhas de guitarra e o baixo no estúdio particular de Fabio Gomes em Itu, 
os backing vocals no meu home estúdio em Santos – SP e a bateria no estúdio particular de 
Matheus Schuch em Santa Maria – RS. Fabio Gomes fez a captação e mixagem e Rafael Gomes 
a Masterização.         https://open.spotify.com/album/4VpfX5UlL1xjjQOXfIuifK

A banda Valets foi formada em 2008 no bairro Uberaba pelos músicos Júlio 
Mendes e Lucas piantkovics (kings of noise) no bairro Uberaba em Curitiba. A 
banda pesseia pelo rock noventista e hoje também pelo metal e o rock 
progressivo. No seu último trabalho, o ep lado A, a banda coloca o mesmo peso 
que está presente desde seu início. 

As letras falam sobre o cotidiano de uma pessoa 
comum, lutando diariamente pra se manter vivo. Hoje a 
sua formação conta com os músicos, Júlio Mendes 
(guitarra e vocal)Roberto Silva (bateria)Jeferson Alves 
(baixo) Eleandro Smaha (guitarra solo). A produção do ep e 
toda masterizacão do mesmo, está sendo feita pelo guitarrista e produtor Eleandro 
Smaha. A banda está presente nas principais plataformas de streaming e também no 
youtube e instagram como @valets.cwb.

  https://open.spotify.com/artist/4yunRrIqg3dmJr59k8Fo7j



Fud’s Gang Lança Cegueira Demente - Encontros e desencontros... 

Assim são escritos os principais capítulos da nossa vida: de encontros e 
desencontros!

No mais novo single da Fud's Gang, o compositor Celso Leony partiu dos 
desencontros para elaborar uma série de pensamentos e emoções da mais triste 
constatação que houve nesse período caótico que vivemos...   Aquele amigo próximo ou 
aquele parente querido que, de repente, apresentou-se Bolsonarista, negacionista, 

neofascista entre tantos outros adjetivos horríveis que poderiam 
ser enumerados! 

- O que fazer? O rompimento! Tomar distância; buscar o afastamento tornou-se urgente e 
irremediável!

Gravado no Estúdio Dopller (SP), o arranjo de "Cegueira Demente" traz um espírito soturno, 
com dedilhados em camadas bem oitentistas, que em conjunto com a melodia levam o ouvinte a 
um ambiente de reflexão e melancolia.

 Identifique essa pessoa próxima e diga sem medo: "Adeus, até nunca mais!”

https://open.spotify.com/track/20lK2dzhi9kCgNvXqJRUoR

Criada em 2021 por músicos experientes da cena cultural de Curitiba, a banda 
Kings of Noise acaba de lançar seu primeiro single, On the Road, já disponível nos 
melhores serviços de streaming.

Com músicas próprias, sonoridade pesada e influenciados pelo rock and roll dos 
anos 1970 e stoner, os quatro componentes da Kings of Noise seguem em estúdio 
gravando seu álbum de estreia.

On The Road foi produzida por Eleandro Saldanha, no estúdio Hangar 91 e fala um 
pouco sobre o desejo da banda em pegar a estrada e se apresentar em lugares 
diferentes, explica o vocalista Diegues, autor da letra.

A música traz, ainda, um viés polêmico. “ Falo sobre vender e dançar com a própria alma. 
Essa foi a maneira quase ritualística que encontramos para criticar o mainstream e a forma 
como funciona esse cenário cujo foco prioritário, muitas vezes, não é a arte, e sim o mercado", 
finaliza o músico.

A banda é formada por Diegues nos vocais,Lucas Piantikovicz na guitarra, Marcelo 
Volpato (Celeza) no baixo e Luiz Jr. na bateria.

https://open.spotify.com/track/3li8jijFcIKA6M0OARbcZ6



“Imprevisível, inquietante, visceral...”

No ano da sua formação (2014), In The Rosemary Dreams, trio curitibano de rock 
alternativo, deixou o público e os jurados do “Festival de Música de Piraquara” surpresos 
com sua performance enérgica. Isso lhe rendeu o prêmio de “Melhor banda do Festival”.

No ano seguinte, Anderson Lima (guitarra e voz), Alexander Medina (Bateria) e 
Cesar Matos (baixo e percussão) iniciaram um projeto primitivo e inovador: isolar-se em 
uma espécie de escavação, uma caverna, para produzir músicas que traduzissem o que 
sentiram naquele período. O resultado emergiu visceral, tão peculiar quanto o 
ambiente subterrâneo e pode ser conferido no Youtube ou SoundCloud onde 
disponibilizaram duas faixas, "Spiral" e "Just one disease".

No dia 15 de janeiro de 2019, a banda lançou seu primeiro EP, “ITRD”, disponível em todas as plataformas digitais de 
Streaming. Depois de lançar seu EP no início de 2019, a In The Rosemary Dreams cumpriu uma extensa agenda de shows 
até janeiro de 2020. Estavam programados para entrar em estúdio para novas gravações quando o mundo se viu diante 
da pandemia de COVID-19. Frustrados e isolados, gravaram e lançaram a soturna "Death United Us", que é 

acompanhada de um clip em preto e branco, assim como a música, tem um clima pesado e 
dramático.

“Death United Us”  teve uma excelente aceitação de público e crítica, se destacando em 
sites especializados. Em 2021, a banda voltou ao estúdio e dia 11 de novembro lançou o single 
“Pure Sacrifice”. Aqui, o trio evoca o peso do stoner rock com camadas e texturas pesadas de 
cordas, com uma letra que coloca em xeque a ideia do humano como o “topo da cadeia 
alimentar”. Logo em seguida, foi lançado o clipe para a faixa. Gravado na região de Piraquara 
(cidade natal dos integrantes). Com imagens captadas pelo fotógrafo,  Fabrício Lima, dirigido e 
editado por Alexander Medina.         https://www.youtube.com/watch?v=LXjFUzTYKug

Os Insubordinados lançam no dia 19 de agosto seu novo single digital intitulado 
“Mesmo Errado” em parceria com a Balbúrdia Records, Mesmo Errado é um punk rock 
direto que dá voz a quem não se subordina a uma vida predeterminada e aos que tentam 
regrar sua vida.

A banda retornou aos palcos após a pandemia com a estreia 
de Kaylle nas guitarras, e se apresentou no Belvedere e na festa 
da Balbúrdia Records. Os insubordinados estão com a agenda 
aberta para shows a partir de setembro e preparando mais 

lançamentos para o segundo semestre e outras novidades.

Conheça mais do trabalho dos Insubordinados e siga nas redes sociais:

https://www.facebook.com/osinsubordinados



Aqui é o Alexandre Buhler, da Trajano Records e essa é uma entrevista com o Fábio Elias para a Revista 
Trajano Hells. Na entrevista de hoje, vamos conhecer mais sobre a banda Relespública e um pouco sobre o 
músico Fábio Elias.

Buhler - Qual foi o melhor Show que a Relespública já fez, na sua opinião?

Fábio Elias - Ah, que pergunta difícil de responder! Foram tantos shows nesses mais de 30 anos juntos... 
Mas vocês devem pensar que foi aquele show no Rock in Rio em 2001. Porém eu prefiro aquele pub apertado e 
lotado de fãs sedentos por Rock'n'Roll, cerveja e suor escorrendo pelas paredes. Esses que não esquecemos 
nunca, tipo um no Motorrad que acabou a luz e os fãs ficaram mais de uma hora esperando ela voltar e o show 
continuar madrugada adentro.  

Buhler - Qual o seu álbum favorito da Relespública?

Fábio Elias - As Histórias São Iguais 

Buhler - Como surgiu o nome Relespública?

Fábio Elias - Lendo o livro "Como Vejo o Mundo" de Albert Einstein no banheiro da casa dos meus tios em Vera Cruz d'Oeste/PR em 1990/91. 
Lá ele dizia o quanto desprezava a guerra, mesmo tendo colaborado com ela e se arrependido. Afinal, só os grandes gênios fazem grandes 
cagadas!  Hahahahaha

Buhler - A Relespública está planejando lançar um novo álbum?

Fábio Elias - Sim, já está gravado e indo pra masterização. Foi gravado no Áudio Stamp do Virgílio Milleo em Curitiba. São 8 músicas 
interligadas e teve participação especial do Mark Cleverson (Hillbilly Rawride) e do Vagner Aleixo (João Cascaio). Já deu pra perceber que tem uma 
pegada Country/Sertaneja no novo album da Reles, né? 

Buhler - Cite 3 bandas internacionais as quais vocês gostariam de ter a oportunidade de tocar em um festival juntos.

Fábio Elias - The Who, Paul Weller e Neil Young. Só os véio!

Buhler - Fale uma banda do Underground de Curitiba, que você curte bastante.

Fábio Elias - Cigarras, elas são demais! Tem algo de espontâneo e criativo que só as grandes bandas têm.

Buhler - Agora, falando um pouco sobre você, Fábio Elias. Qual o seu maior sonho na vida?

Fábio Elias - Já realizei quase todos. Mas se um dia eu pudesse ter grana na mão, abriria uma faculdade/escola de música para crianças 
carentes aprenderem e terem acesso a um instrumento musical. 

Buhler - Qual o seu conceito de uma vida boa?

Fábio Elias - Tocar e ganhar dinheiro suficiente pra ter paz e tranquilidade com a família e os amigos sempre por perto. 

Buhler - Qual é a sua maior virtude, e o seu maior defeito?

Fábio Elias - Maior virtude é nunca desistir dos meus sonhos e maior defeito é às vezes transformá-los em pesadelos. Hahahahaha 

Buhler - O que é um dia perfeito para você?

Fábio Elias - Acordar, dar um beijo na minha mulher, nos meus filhos e tomar uma bela xícara de café. Depois disso eu consigo fazer música e 
criar coisas novas no meu novo homestudio. A noite sair pra tocar com a Reles e voltar pra casa feliz. Esse é o dia 
perfeito!

Buhler - O que você gostaria que fosse o seu epitáfio?

Fábio Elias - Ah, eu não penso nessas coisas... Viver é maravilhoso! Não tenho medo nem penso na morte. É 
algo que vai acontecer. Mas gostaria de ser cremado e das minhas cinzas fizessem uma ampulheta. Maluco não 
morre, dá um tempo! Hahahahaha

Buhler - Alguma consideração final para a Revista Trajano Hells, sobre a sua carreira musical e o sobre o Underground?

Fábio Elias - Continuem acreditando naquilo que o coração diz. O cérebro te engana! Coração na frente da 
razão, sempre! Minha carreira está só começando. Sucesso a todos os amigos músicos e artistas 
maravilhosos! Amo vocês!                    

  https://www.instagram.com/fabioeliasmusic



Aqui é Alexandre Buhler segue a entrevista com o Matheus da Bruxa Verde 
Produções.

Buhler - Qual a origem do nome da empresa?

Matheus - A Bruxa é algo bem marcante e representativo da mitologia ilhéu, 
estando muito inserida no contexto do imaginário popular de Florianópolis. E, 
pessoalmente, algo bem representativo pra mim também. E sobre a cor verde, 
bem, a produtora foi criada inicialmente direcionada a bandas das vertentes 
Stoner Rock e Psicodélica, abraçando a lisergia, então diria que é uma associação 
meio que auto explicativa (rs). Mas também por eu sempre ter gostado muito da 
cor verde.

Buhler - Quantos anos já tem tem o projeto?

Matheus - A Bruxa iniciou como produtora de eventos em Maio de 2018, na produção de um show com as 
bandas Brutus, Projeto Trator e Petit Mort em Florianópolis. A parte de assessoria de imprensa iniciou em 
Dezembro de 2020.

Buhler - Qual os serviços que a Bruxa Verde produções oferece?

Matheus - Trabalhamos atualmente com o segmento de assessoria de imprensa para bandas de Rock e 
Metal (principalmente focados no Stoner e Doom) e também, claro, na produção de eventos underground. 
Também complementamos com uma distro de material independente, com o qual busco circular também nas 
produções fora de Floripa, tentando realizar um intercâmbio legal entre selos, bandas e produtores.

Buhler - E quais cidades vocês "atendem" e fazem os eventos?

Matheus - Atualmente produzimos eventos, além de Florianópolis, em Curitiba (PR) e São Paulo (SP), além 
de tentar oferecer apoio e colaboração a eventos em vários outros locais. E a assessoria abrange bandas de 
cidades como Curitiba, Blumenau, São Paulo, Bahia, Belo Horizonte e outras.

Buhler - Alguma grande novidade que virá nos próximos meses, para contar em primeira mão aqui na Trajano Hells?

Matheus - Bom, sobre uma "não-novidade" exatamente, mas que creio que mereça um destaque sendo 
uma empreitada bastante significativa pra gente, é estamos trazendo a incrível Black 
Pantera para um show  em Florianópolis no dia 12 de Novembro. E como uma possível boa 
novidade é estar maquinando um mini fest multicultural estilo "open air" aqui na cidade em 
Dezembro. Ainda estou abstraindo melhor os detalhes, mas devemos ter novidades muito 
em breve!

Gostaria de agradecer muito o espaço concedido aqui e parabenizar pelo trabalho.  
Sucesso aí!       

  https://www.instagram.com/bruxav

92 Graus The Underground Pub



A Galeria 373 passa por nova reforma para dar mais ênfases para shows e 
eventos.

Neste Ano de 2022, a Galeria 373, do proprietário Marcelo Borgeggers, Video 
maker, famoso na cena underground por seus trabalhos, e pelos seus antigos bares, O 
Poeta Maldito, The Hole, Peixe-cachorro e o Marqués de Sade.

Modificou a estrutura da Galeria 373, para dar destaque na produção de shows, 
eventos na sua área do Bar.

A Galeria 373 é um espaço multifuncional, com espaço para Bar, Dj, galeria de arte 
e o palco para shows e teatro, é um ambiente aberto que ocorre eventos de vários 
tipos e estilos .

Atualmente entre os projetos que vem rolando no bar, destaca-se o podcast "ilha do fogo" programa da 
Portal Cultura930 – Apresentação do poeta Amarildo Anzolin. que acontece semanalmente na Galeria 373, o 
programa rola ao vivo na Rádio Cultura de Curitiba AM 930 Khz. 

A cada episódio, o podcast recebe um convidado que abordará aspectos da vida e da obra de um autor. O 
programa fará também uma ponte entre o escritor em questão e uma bebida ou drink de sua predileção. O 
cenário do bate-papo é um aconchegante jardim, espaço que compõe o ambiente da Galeria 373.

https://www.cultura930.com.br/ilhadofogo/

O 373 recebeu também dia 6 de Agosto a celebração de 20 anos do Rock De Inverno 
3, festival que reuniu 15 bandas no palco do Espaço Cultural 92 Graus, nos dias 19, 20 e 
21 de julho de 2002. Na época, a festa contou com a exibição na íntegra do 
documentário homônimo, dirigido por Marcelo Borges. A discotecagem ficou aos 
cuidados de JC Branco, que fez uma seleção especial para celebrar a música 

independente curitibana e nacional.    

  https://www.instagram.com/373galeria
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TUDO O QUE SEU PROJETO MUSICAL
PRECISA EM UM SÓ LUGAR

Alexandre Buhler
Produtor Gráfico/Designer

Editor de Vídeo

41 98772 5097

/alexandre.a.buhler

/buhler_@hotmail.com

Willian Beer
Produtor musical

41 99866 3483

/beer.repossiveis

/wpelacini@gmail.com

SE VOCÊ QUISER CONTRIBUIR COM O PROJETO DA TRAJANO RECORDS,  ENTRE EM CONTATO!
O UNDERGROUND PRECISA DE VOCÊ! SEJA UM PATROCINADOR  OU APOIADOR!

facebook.com/trajanorecords

youtube.chanel/trajanorecords

@trajanorecords

Obrigado pelos Apoiadores do APOIA.SE e Anunciantes  
que contribuem com o projeto da Trajano Hells

APOIA.SE 
Leandro Marx
Danieli Aguiar
Paulo Pera
Renan Fossati

ANUNCIANTES:
Rodrigo Meister 
Shock Rock Rádio
Balbúrdia Records
Yuri Radio Itupava

JR - 92 Graus
Black Hearts tattoo Parlor
Caio Passos
Se Assessoria e produção
Kurwa shop


