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KUMIKO 

 

En el món hi ha un piló de persones, cada dia en neixen unes 300.000, i aquell dia d’hivern, jo 

vaig formar part d’aquesta xifra. 

Era un dia gelat, tot i que jo, en aquells moments, no ho notava, era dins la panxa de la meva 

mare, un lloc tranquil, calent i reconfortant. Allà dins era només jo sentint la veu d’ ella, una 

veu dolça i serena. 

Tot era perfecte, tenia tot el que necessitava i no necessitava res més, fins que malauradament 

va arribar el moment. Vaig començar a notar molt de moviment i enrenou, sentia que una força 

m’estava estirant, m’estava empenyent, cada cop amb més i més intensitat fins que, de sobte, 

en menys d’un segon vaig sentir molt fred, molt d’estrès i em vaig posar a plorar. 

Per alguna estranya raó em van voler treure de la seva panxa per portar-me a un lloc més fred, 

sorollós i brut. No m’agradava, volia tornar, però no sabia com i tenia son, estava cansada. Jo 

volia estar amb ella, per sort, la vaig tornar a sentir, aquella tendra veu tan tranquil·la i 

harmoniosa. Aleshores em va agafar i va cantar, semblava amoïnada i tremolava, jo també. 

Volia descansar i lentament vaig anar tancant els ulls fins a adormir-me. 

Aquell va ser el moment, quan em vaig adormir; va ser el moment perfecte per deixar-me allà, 

sola, dins d’una caixa amb una simple manta groga. 

Llavors em vaig despertar, perquè tenia molta fred i gana, però no  veia ningú que em pogués 

ajudar i vaig començar a plorar i a cridar, amb totes les meves forces perquè em sentissin, 

necessitava ajuda, em sentia dèbil, sense energia, sense ànim, i just en aquell instant una gran 

porta al meu costat es va obrir. De dins en va sortir una dona baixeta i amb la cara arrugada, no 

era gaire guapa, però tenia un somriure bonic, em va agafar i em va envoltar amb la manta 

groga. Llavors em vaig sentir millor, vaig deixar de plorar i ella em va mirar i va dir fluixet: 

Kumiko. Aquell va ser el primer cop que vaig sentir el meu nom. 

Uns moments més tard, la dona em va deixar sobre un llit, i va ser allà, en aquell lloc i a partir 

d’aquell moment, tot i que jo no ho podia saber, que ja no tornaria a estar mai més dins la seva 



 

panxa, perquè no la tornaria a veure, ni  a sentir, ni a tocar. Estava envoltada d’altres nenes 

com jo, nenes destinades a la sort, nenes esperant que algú pogués adoptar-les, tenir-ne cura, 

educar-les i estimar-les tant com ella m’hagués estimat a mi. Mai he arribat a pensar que ho fes 

intencionadament, estic seguríssima que ho va fer pel meu bé, per la meva felicitat i pel meu 

benestar. 

Això és el què va passar, em van abandonar. 

 


