
 

Ravensbrück, 2[?]. I. 40 

 

Meu querido Carlos! 

 

A ideia de que esta carta vai chegar às tuas mãos me dá muita alegria. Tua carta de 27. [?] está 

na minha frente e é [?] lamentável termos de nos limitar à troca de [?meus] sinais de vida...   

 Mas, querido, realmente não precisas te preocupar tanto comigo. Afinal, estou em meio a um 

grupo grande, tenho acesso a ar puro e posso me exercitar e, [certamente?] justamente porque 

não tenho tempo de pensar em mim, os dias passam como que voando. Sabes, apenas em 

momentos de reflexão, fico pensando se aquilo que vivi nos últimos anos é realidade e todo o 

passado é apenas um sonho – ou o contrário. Não imagino que tu sintas o mesmo em tua 

solidão, pois vives principalmente no mundo dos teus pensamentos. Aliás, pelas manhãs penso 

muito em como te divertirias se eu te pudesse contar os meus sonhos. Por exemplo, vou quase 

todas as semanas a uma maravilhosa loja de departamentos – em comparação com as Galleries 

Lafayette estas são modestas e eu faço compras nos departamentos de chapéus, de doces e de 

carrinhos de bebê. Sim, podes rir, é melhor eu não contar outros sonhos, senão ainda vais 

começar a falar de Freud. Às vezes também penso em ti em Santa Fé1  e que eu também poderia 

ser uma boa companhia para ti agora.  

Há pouca coisa a dizer sobre minhas leituras – de Reymont, leio “Bauern” e faz pouco “Frau 

Sorge” de Sudermann. É interessante como nos aproximamos de maneira subjetiva dos livros e, 

a cada período da vida, deles temos leituras diferentes.  

Dessa vez, não quero falar de saudades de ti e da Anita e da esperança de tempos melhores. De 

ti, eu queria saber como anda o teu otimismo. 

Como sempre, recebe meu abraço com todo amor da tua 

        Olga 

 

 

 
1 Prestes trabalhou como engenheiro em Santa Fé, Argentina, durante o exílio neste país, nos 1928/30. 


