
 
AMAR PODE MATAR (Adrián España / Bruno Fernández - 2009) 
 
 
 
Adrián 
 
Onte vin un pozo, de soidade, rabia e exilio  
onde nenos sen amor xogan ao lume do delirio  
onde podo pasear con ela tranquilo  
sorrí, sae á rúa, (que? como?)... esquece xa o suicidio  
a vida é longa, curta e pronto pra pararte  
deterte, pénsao ben antes de raiarte  
escribir hihop, e poder sentilo  
escribir o meu propio conto de amor e poder vivilo  
soño con terte, amarte e cada noite poder verte  
pero é imposible - xa o sabes - poder bicarte  
vaiamos a Marte en naves espaciais, 
tocarte, terte, acariñarte,... son soños reais,  
eses momentos especiais, esas frases tan dispares, inertes,  
convídote a q pases ao meu forte e o repares,  
porque cando estou ao teu lado, todo se me esquece  
tumbado, deitado dígoche "quérote, miña vida"  
ministerio anuncia que "amar pode matar"  
ti es como o tabaco: matas pouco a pouco sen parar  
se non te teño nun día? probablemente me como o coco  
igual q un ionki sen xiringa poida volverse tolo  
non son deses q se flipan con tetas nin melóns  
non son deses q enchen o caderno de mil corazóns  
xq amar non é regalar unha caixa de bombóns nin kondóns  
pregúntalle á miña nena as razóns das miñas accións  
cando penso en ti, kítase a fame....  
cando non estou kontigo korto veas kon reixas de arame  
xente demente, inconsciente non expresa o q sente koa xente decente, 
de frente, acende a túa mente  
non atopas o amor? lentes graduadas pon 
non poderán connosco nin bombas, nin trampas, nin pontes, 
nin espadas, nin cidades separadas  
vivo nun conto sen fin, nun conto de fadas...  
 
 
 
Dúo 
 
mil razóns polas k o amor deixa negróns  
mil razóns polas k xogar koa sorte a varrer  
mil razóns polas k kautivar de rap os nosos korazóns  
mil razóns x escribir os nosos nomes nos rinkóns  
mil razóns para coller 2 microphones  
estas sensacións en cancións con fervor, nos teus auriculares  
se non estou kontigo, por favor rógoche q dispares  
 
 
 



 
 
Bruno 
 
Ti es a miña vida, eu por ti morrería...  
pasan os días e a miña mente segue fría, pensando na túa melancolía  
en como dicirche que pronto chegará esa día, en que sexamos 1...o teu e eu  
aquí en colaboración, morro sen o teu amor  
sabes que es a dona do meu corazón, solitaria como a malaria  
fas estragos sen darte de conta de nada...  
o meu corazón está contigo, a túa alma danada e isto non serve de nada...  
ese día para min o peor da miña vida...dicirche adeus para toda a vida  
pensar en non terte é sinónimo de morte, volver verte sería a luz  
que aluma o túnel, convídote a este soño do que nunca haberá un dono  
seremos ti e eu como aquela vez... todo sairá ben haberá máis fluidez  
ao xurármonos ser fieis,  
que todo o mundo se decate de non quero perderte...  
porque todo se fai tan difícil  
esquecer o anterior e empezar un novo conto  
no que non haxa sufrimento nin malos momentos 
onde os nosos corpos rocen o exceso... 
teño marcado no corazón todo o vivido  
é coma se me pegasen un tiro, e ao meu lado te necesito.....  
 
 
 
Dúo 
 
mil razóns polas k o amor deixa negróns  
mil razóns polas k xogar koa sorte a varrer  
mil razóns polas k kautivar de rap os nosos korazóns  
mil razóns x escribir os nosos nomes nos rinkóns  
mil razóns para coller 2 microphones  
estas sensacións en cancións con fervor, nos teus auriculares  
se non estou kontigo, por favor rógoche q dispares  
 


