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Querida filla:

Espero que esta carta chegue pronto para poder advertirte de meu problema. 
Aínda que sexa demasiado tarde para intentar pedir axuda acudo a ti, a miña 
única familia, para salvarme deste pesadelo inacabable. Cada día que pasa o 
medo aumenta, a dor multiplícase, os moratóns medran, as feridas sangran. 
Ás veces non sei que facer, se seguir aquí morrendo ou marchar pensando que 
teu pai non che fará nada. Debes axudarme pois eu non teño coraxe para 
defenderme, debes acudir á policía e denunciar ao teu pai. Eu non podo saír da 
casa, tenme encerrada na nosa habitación sen a oportunidade de fuxir. Teño 
demasiado medo como para denuncialo. Xa o intentei pero ameazábame con 
matarte diante dos meus ollos. Es a miña única escapatoria, denúnciao, que o 
investiguen, que fagan algo pero que o fagan xa. Non sei canto máis poderá 
resistir o meu corpo, levo días sen probar bocado, teu pai tenme morta de 
fame e de sede, necesítote, ti debes entender que a miña vida está nas túas 
mans miña rula e ti es o único que me queda. Teu pai ao chegar a casa sempre 
me pega, e moitas veces saca a súa navalla e xa me ten feito varias feridas 
graves pero a cousa sempre vai a peor. O outro día tratou de tirarme pola 
ventá, outro de afogarme. Non peguei ollo nas últimas noites, durmo insegura 
ao seu carón,  teño pesadelos pensando en que non son eu a única  vítima 
tamén o podes ser ti. Axúdame por favor, axúdame. Non sei como aguantar 
mais, teu pai está a tolear, teño medo, moito medo. Atérrame estar nesta casa 
que antes era a miña, agora teu pai estará o chegar,  non podo escribirche 
mais. Espero que algún día poida volver a verte, a ti e os raios do sol que hai 
tanto que non os veo. Desexaría que estas non sexan as derradeiras palabras 
que eu escriba, pero ata que saia deste lugar iso será soamente un soño.

Moitos bicos

Quérote.


