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—Escoite isto —ordenoulle o Investigador ao home 
atado na cadeira de metacrilato, suxeito por ligaduras 
transparentes que apreixaban os seus brazos e pernas, 
con varios dermo-electrodos sen cable conectados ao 
cranio rapado.

A voz dun home que, no seu ton tenso e dubitativo 
por veces, denota estar sendo sometido a interrogatorio, 
é escoitada con atención polos dous únicos ocupantes 
da estancia fechada: o Investigador de túnica branca, 
sentado perto da consola de mandos cunha gran panta-
lla chea de botóns e indicadores, e o Asasino, preso na 
súa cadeira de interrogatorios.

«O primeiro que me chamou a atención de Stevo 
foi a súa voz... Si, era... distinta de calquera outra que 
eu oíra antes, moi rouca de ordinario, maina, tranquila 
case sempre... mais ás veces tornábase aguda, feridora, 
coma un puñal que che fose esgazar todos os nervios do 
corpo, sobre todo nas actuacións... e fóra delas tamén... 
Non sei, Stevo era imprevisíbel, hipnótico, cando o co-
ñecías xa non podías pensar noutra cousa. Facer mú-
sica con el era... diferente... esa é a palabra. Non podo 
precisalo mellor, é moi difícil de explicar... Non volvín 
sentilo nunca máis, con ninguén. Tocar con Stevo era 
algo especial. Stevo debeu nacer para a música, ou é que 
a música foi feita para el. Se algo sinto agora é que nun-
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ca logrei gravar a súa voz. Foi unha das condicións que 
me puxo cando acordamos tocar xuntos e non fun quen 
de desobedecela... Non sei, estaba seguro daquela que, 
se o gravaba, Stevo ía decatarse dalgún xeito e a relación 
entre nós terminaría...»

—Recoñece esta voz? —indaga o Investigador.
—Non a escoitei na vida.
—Gonzal-C, tocou a guitarra no grupo musical de 

Stevo Dádik.
O Asasino encolleu os ombreiros.
—E a min que? Non me importa nada esta leria, 

merda! Xa sei que moitos pensaban cousas destas sobre 
Stevo, pero eu non! Artistas!, nunca puiden entendelos, 
están tolos todos! O Stevo que eu coñecín non era ese, 
nunca falamos de música, e ademais, que importa xa 
nada disto? —Xandor-F fitou aos ollos do Investigador, 
desafiante—. Non teño ganas de falar, por que teño que 
aturalo máis tempo? Condenáronme a desaparecer, por 
antisocial seica. «Desaparecer», que palabra máis fermo-
sa! Como se un puidese desvanecerse así polas boas!, por 
que non dirán «pena de morte»?, sei que antes, na Era 
Anterior, chamábase así, vino nun vídeo. Por que non 
falamos diso, señor Investigador? Eh? Por que non fala-
mos diso e deixamos en paz os mortos?

Xandor-F fixo ademán de erguerse cara ao home 
sentado fronte del, cun tirón enérxico afrouxou as li-
gaduras e comezou a levantarse da cadeira, mais recibiu 
automaticamente unha descarga eléctrica que o fixo re-
cuar; a face do Asasino contraeuse nun xesto de viva dor, 
sentou de novo axiña para parar o castigo. Neste intre 
sorprendeu, nos ollos do Investigador, unha mestura de 
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medo e noxo apenas perceptíbel baixo da súa máscara 
de educada cortesía indiferente e pausada, común aos 
individuos das clases intelectuais da Cidade.

—Doulle noxo, verdade? —cuspiu o Asasino—. 
Non lle gustaría a vostede atopar o meu indicativo no 
carné de cópula da súa ninfa...? Tanto mellor, pois vaia 
á merda logo e déixeme en paz! —desta vez a descarga 
eléctrica, activada polo aumento do nivel de adrenalina 
do convicto, foi moito máis forte, e estivo acompañada 
por unha dermo-inxección sedante. Xandor-F retorceu-
se uns instantes; logo, xa máis calmo, falou pausada-
mente.

—De acordo, está ben, réndome; xa levei ración da-
bondo por hoxe. Imos falar do que vostede queira. Pre-
gunte, adiante!, serei bo rapaz a partir de agora.

O Investigador debuxou un sorriso lene, coma o so-
rriso do cazador cando ve a presa afundida no foxo, a 
mercé do fusil; foi só un intre, deseguida a cara do In-
vestigador tornouse de novo inexpresiva.

—Ben; xa sabe que o obxectivo do noso Programa é 
o de reunir cantos datos poidamos acadar a respecto da 
vida e da obra do Precursor Stevo Dádik. Se nos interesa 
vostede, enténdao ben, non é por nada persoal; a súa 
condena polo que fixo xa foi ditada e é inapelábel; senón 
exclusivamente pola súa relación con el, estamos?

Xandor-F asentiu cun aceno da cabeza.
—Ben —repetiu o Investigador— antes de entrar 

nos seus encontros con Stevo, repasemos os seus ante-
cedentes.

Pulsou unha tecla da consola e foi lendo na pantalla 
en voz alta.
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—Nome de uso: Xandor-F. Clase: Vermella. Oficio: 
Asasino común. Clave Xenética: a, ceta, ene, cero, cero, 
tres, cero, catro, un, épsilon. Marcadores Xenésicos: a, 
be, ce positivos. Antecedentes Xenésicos: fillo de Repro-
dutora común, cigoto obtido por clonación, rexistros 
adxuntos. Correcto?

—Vostede saberá —o Investigador moveu a man en 
dirección á panca de control das descargas eléctricas de 
castigo—, quero dicir, supoño que é certo, eu non en-
tendo desas cousas.

—Fáleme da súa infancia, debo rexistrar todos os 
seus recordos conscientes.

—Non entendo de que me fala, infancia?
—Perdoe, quero dicir os seus recordos máis antigos, 

o que lembre dos seus primeiros anos.
—Non hai moito que contar, nacín na Caste Verme-

lla, no 138 da Era Nova, seica, nunha Unidade de Re-
produción semi-natural. Da Reprodutora que me xerou 
non sei nada, nin o seu nome, saberá máis esa máquina 
ca min —e sinalou coa cabeza a consola electrónica do 
Investigador—. Puta que a pariu! —unha nova descarga 
fixo tremer o Asasino—. Escoite: eu quero colaborar, 
entende?, pero é que eu sempre falei así. Non podo estar 
pensando todas as palabras que digo, unha por unha, iso 
é para vostedes, os das túnicas brancas. Se segue a cas-
tigarme así non vou pasar desta sesión, e non vexo que 
utilidade lle vai ter. Baixe o nivel das descargas!

O Investigador asentiu e fixo un xesto dirixido ao 
gran vidro escuro que ocupaba totalmente unha das pa-
redes laterais da sala de interrogatorios.

—Xa está solucionado, non o imos interromper 
máis, prosiga.


