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O navio a vapor Strassburg singrava o Atlântico naquele ano de 
1895. Sofria diante das ondas bravas no final da tarde, duas semanas 
depois de ter partido do porto de Bremen, Alemanha. Dava para sen-
tir o mar se agitando, o navio balançando de um lado para o outro, 
impaciente, esperando a borrasca que se aproximava. Ao longe, nu-
vens escuras, cujos raios iluminavam tenebrosamente a massa de ar 
tumultuado. O vento repentino, estranho, frio, atingiu o rosto do rapaz 
postado no convés.

Paul Richter olhava aquelas nuvens com uma ponta de medo. “Não 
se preocupe”, haviam-lhe dito, “o Strassburg já aguentou muita coisa 
nessas águas. Não é agora que ele vai se entregar”. Mas a angústia não 
deixava de bater no coração de quem enfrentava o Oceano pela pri-
meira vez. A irmã já fizera essa viagem com o marido duas vezes – uma 
na ida, outra na volta –, e garantiu que era cansativa, mas segura.

O problema eram aquelas nuvens. Para quem deixara os sonhos 
frustrados e partira praticamente com a roupa do corpo, em busca de 
novas perspectivas na América, não deixava de ser um mau sinal. Será 
que a decisão foi acertada? Um solavanco provocado por uma onda 
mais forte jogou água nos céus e choveu sobre Paul, que se desequili-
brou e bateu contra a murada. Sentiu uma pontada intensa nas costelas, 
feridas antigas da serraria em que trabalhava. Gemeu, mas não gritou.

– Melhor descer e ficar na cabine, a coisa vai encrencar um pouco 
aqui, rapaz! – gritou um tripulante alto e espadaúdo, calejado do mar.
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– Claro, com certeza.
Paul desceu as escadas, sentindo ainda as costelas latejando, até a 

cabine da terceira classe, onde a família estava alojada. Abriu a porta 
pesada - o rangido das dobradiças ecoou pelo corredor - e entrou. O 
clima não parecia muito melhor do que vira no horizonte. A irmã Au-
guste estava sentada na cama com o marido Edmund Lohmann e um 
bebê de um ano; estavam tranquilos, já que a viagem não era novidade. 
Mas o irmão, Otto Richter, e a irmã mais nova, Olga Richter, olhavam 
preocupados para Anna, a mãe, deitada na cama. Nem sabiam o que 
ela tinha, colocavam compressas de água fria na testa, mas a febre não 
cedia.

Olga olhou para Paul, que retornou o mesmo desânimo. Metade da 
viagem, no meio do oceano, sem auxílio, sem hospital. Ela lembrou-se 
de tempos em que a vida parecia sorrir mais para eles, e de como tudo 
mudou.

* * *

Os Richter eram alemães da Saxônia, mas viviam em Lodz, Polô-
nia, então parte do Império Russo, para onde a família emigrou em 
busca de uma vida melhor. Papai era mestre tecelão, e na indústria têx-
til polonesa encontrara melhores condições de trabalho e de sustento.

Apesar de trabalharem dia e noite, os domingos eram da família: os 
quatro filhos invadiam a cama do casal e ficavam lá, ouvindo a chuva 
bater na janela, enquanto Mamãe preparava o café da manhã, brin-
cando uns com os outros e disputando o espaço perto do Papai. Nas 
tardes, se o tempo permitisse, deixavam a cidade e suas grandes fá-
bricas construídas de tijolos vermelhos para passear nas áreas verdes 
do interior, um hábito alemão muito antigo, que o chefe da família 
gostava de manter.

– Meus filhos, olhem como a criação de Deus é maravilhosa. Há 
tanta coisa bonita para se ver nesse mundo. Lembrem-se: os céus pro-
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clamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de Suas 
mãos, diz o salmista. Quando as coisas ficarem muito difíceis, quando 
parecer que a vida vai engolir vocês, olhem para a natureza e para o 
alto. Deus tem um plano, e vai fazer o melhor – dizia Papai durante as 
caminhadas.

Assim seguiam as tardes de domingo, praticamente uma Escola Bí-
blica ao ar livre. Teria ele se inspirado no Mestre?

– Olhem para os lírios do campo; eles não semeiam, nem fabricam 
tecidos. Mas eu lhes digo que nem Salomão, com toda a sua riqueza, se 
vestiu como um deles – citava o Evangelho enquanto apontava para as 
flores crescendo nos campos do interior.

Gostava do ar dali, sentia a paz que as colônias proporcionavam, 
livres da confusão da cidade. Eventualmente, pressionava a mão na 
altura do estômago, dava uma pigarreada e continuava o passeio.

Mas os tempos de tranquilidade foram eclipsados. O contraste do 
que se via nos domingos foi se acentuando com o que acontecia du-
rante a semana. A Inglaterra vivia uma explosão industrial sem prece-
dentes, e seus produtos tinham preços muito abaixo do praticado pelas 
fábricas polonesas. Resultado: o salário dos operários era cada vez me-
nor, e o sustento da família ficou difícil. Para piorar as coisas, aquilo 
que era uma dor de estômago foi se agravando. Papai parecia saber 
que seu fim chegava. Naquela época, sem que os filhos soubessem, ele 
encaminhava a partida da família. Foi quando apareceram agentes do 
governo brasileiro na região em que eles viviam, divulgando uma nova 
possibilidade de colonização no Brasil. Olga lembrava-se dos protestos 
da irmã mais velha.

– Papai, eu já fui lá, e é péssimo. Não lembra que vocês nos ajuda-
ram a voltar, porque era só infelicidade? – Auguste dizia entre lágri-
mas, lembrando-se dos três bebês que perdera, dois deles para a febre 
amarela.

– Mas dessa vez é diferente, as terras que estão disponíveis ficam no 
Sul do país, dizem que o clima é igual ao daqui, a terra é muito fértil 
e barata. Além disso, o governo brasileiro está pagando a passagem de 
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Bremem até a capital da província, Porto Alegre. Os nossos amigos 
Schwarz e a mãe de Edmund moram lá e podem ajudar. Sinto que 
Deus tem um plano para vocês...

– Nós? Como assim? E você, papai? – era a vez de Olga protestar.
O silêncio era de cortar o coração. Papai sustentou o olhar sem 

nada dizer. Tudo fez sentido depois: a preocupação dele em conseguir 
a dispensa do serviço militar para Otto, as cartas para Paul, que morava 
em Berlim e trabalhava como torneiro em madeira, os planos para a 
viagem, a economia dos poucos trocados que ganhava para dar alguma 
esperança à família...

Então papai morreu.
Choraram o que devia ser chorado. Nada mais os prendia ali.
Os Richter venderam tudo o que tinham, juntaram o que podiam 

carregar e viajaram até Berlim, onde encontraram o irmão mais velho, 
Paul. Depois de três dias hospedados na casa dos patrões de Paul, par-
tiram para Bremem, onde pegaram o navio Strassburg rumo ao Brasil.

* * *

A borrasca passou ao largo, e o Strassburg finalmente adentrou na 
baía de Guanabara ao final de um mês de viagem. Conforme avança-
va, Olga observava aquelas montanhas majestosas emergindo do mar, 
cobertas de verde, apontando para o céu. Logo lembrou-se dos ensinos 
de Papai: “Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anun-
cia as obras de suas mãos. Olhem para o alto.”

Atracaram no porto da Ilha das Flores, onde os Richter e os demais 
imigrantes ficaram alojados até serem distribuídos para seus respec-
tivos destinos. Mamãe logo foi levada ao hospital, do outro lado do 
canal, no Rio de Janeiro. Os filhos, genro e neta ficaram no alojamento 
dos imigrantes, aguardando a recuperação de Anna. Tomavam a barca 
duas vezes por semana para visitar Mamãe no hospital. A língua era 
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um problema, pois eles falavam apenas alemão e a maioria dos brasi-
leiros, somente português – o que deixou a família um tanto isolada. 
Os irmãos Richter ficaram aliviados quando descobriram que uma das 
enfermeiras do hospital era alemã e estava assumindo os cuidados da 
Mamãe.

A cidade do Rio de Janeiro, capital federal da jovem República do 
Brasil, era um rico centro econômico, mas que perdeu muito de seu 
brilho depois da abolição da escravatura, poucos anos antes, e do en-
fraquecimento das lavouras de café, cedendo a ponta do desenvolvi-
mento nacional e industrial para São Paulo. Mas continuava sendo o 
melhor lugar em todo o país para o atendimento médico, de que Anna 
tanto precisava. Gradativamente, ela ia melhorando, e em duas sema-
nas já conseguia levantar e andar um pouco.

– Sua mãe está bem melhor e provavelmente vai ter alta daqui a três 
dias – disse a enfermeira para os irmãos Paul, Otto e Olga durante a 
visita da segunda-feira.

Ficaram radiantes. As coisas estavam começando a melhorar. Vol-
taram para o alojamento, que estava praticamente vazio, uma vez que 
quase todos os imigrantes já haviam sido encaminhados. Recomeça-
ram os planos para a viagem a Porto Alegre, contaram o dinheiro que 
tinham – vai ser suficiente.

Aproveitaram para passear um pouco na vila e relaxar da tensão da 
viagem e da doença da Mamãe. A temperatura era agradável, bem di-
ferente do que diziam sobre o calor terrível do Brasil. Pelo menos, era 
o que Otto comentava com Paul.

– É que agora é inverno aqui – disse Edmund, para espanto dos 
cunhados, que ainda não haviam entendido a diferença. – O Brasil é 
muito grande, por isso o Rio de Janeiro é tão diferente de onde mora 
minha mãe. Lá no Sul faz frio de zero grau nessa época; bem menos 
que o nosso frio, mas é gelado. É muito úmido por lá – completou.

– E o verão lá, como é? Como o nosso também? – perguntou Otto.
– Não. Diz minha mãe que é um calor dos infernos... – respondeu 

Edmund.
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A tarde ensolarada deu lugar a algumas nuvens, e logo começou 
a chover. Todos voltaram rápido para o alojamento. No dia seguinte, 
uma quarta-feira nublada, Auguste amanheceu com febre e sentindo 
muitas dores no corpo. Só levantou para correr cambaleante até o ba-
nheiro e vomitar. Aguardaram o dia seguinte, quando atravessariam o 
canal em direção ao Rio de Janeiro, para levá-la ao médico. Naquela 
noite, Auguste chamou Olga ao lado da cama e disse:

– Olga, amanhã vou ao médico. Preciso da tua ajuda. Você pode 
cuidar da minha bebezinha enquanto eu estiver fora?

– Claro! – respondeu Olga, sem saber como cuidaria de um bebê de 
um ano – Mas como eu faço isso?

– É só fazer o que sempre fizemos: muito amor e carinho, dar a 
mamadeira sempre que ela pedir, bastante água, e a mesma comida que 
tenho dado. Você me viu preparando e me ajudou algumas vezes. Ah, e 
não se esqueça de dar banho todos os dias – explicou Auguste.

O medo voltava a rondar. A curta esperança se desvaneceu em meio 
às preocupações, outra vez. O que pode acontecer ainda? – pensava 
Olga, agora com um bebê para manter em segurança. 

* * *

Na manhã seguinte, Paul, Otto e Edmund subiram na barca car-
regando Auguste, bastante debilitada, e tomaram o destino do Rio de 
Janeiro. Lá chegando, separaram-se: Paul e Otto foram ao hospital 
para buscar Mamãe, e Edmund levou a esposa para ver o médico. Ela 
foi examinada e rapidamente foi constatado que se tratava de febre 
amarela.

– Não, de novo, não! – disse Edmund ao mesmo tempo em que 
sentia uma vertigem intensa, segurando-se no encosto da maca.

Não conteve as lágrimas; já conhecia a doença, ela causara devasta-
ção antes, levando seus bebês. Febre amarela era morte certa. Auguste 
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foi imediatamente internada. Edmund foi com ela até o quarto. Abra-
çou a esposa, não queria soltar. Auguste o afastou com carinho.

– Vá encontrar meus irmãos e leve Mamãe pra casa. Que bom que 
ela está melhor. Quem sabe o médico está enganado e é apenas uma 
gripe ou outra coisa qualquer? – disse Auguste.

– Quem sabe? – respondeu Edmund, com os olhos encharcados, 
sentindo um calafrio percorrer o corpo ao ver os olhos amarelados da 
esposa.

Despediram-se e ele foi encontrar os cunhados no outro prédio. 
Eles já deviam estar esperando. Ao chegar ao pátio, viu os dois senta-
dos em um banco, aos prantos.

– O que aconteceu? – perguntou Edmund.
– Mamãe morreu hoje de manhã... – respondeu Otto.
– Como assim? Ela não estava melhorando? – perguntou Edmund.
– Sim, ela estava melhor, mas acontece que contraiu febre amarela 

aqui no hospital mesmo e, fraca como estava, morreu muito rápido 
– explicou Otto. – Dizem que ela estava tão bem, até levantava para 
ajudar a atender  outra senhora internada...

Edmund, que já estava combalido com a notícia da esposa, des-
moronou no banco e começou a chorar. A morte de Anna, sob o peso 
imprevisível e implacável da morte amarela – alcunha sombria dada à 
doença transmitida pelos mosquitos tão comuns nas regiões tropicais 
– foi um peso terrível, acrescentada à angústia a respeito da própria 
esposa. Mas as péssimas notícias não terminaram.

– Tem mais... – emendou Paul. – Roubaram todo o nosso dinheiro!
Sem palavras, Edmund apenas olhou para os cunhados com uma 

interrogação no rosto molhado. Foi Paul mesmo quem continuou.
– Chegamos muito cedo, antes da hora da visita, e resolvemos es-

perar aqui fora. O Otto foi passear um pouco e ver o jardim, tem vá-
rias flores diferentes que a gente nunca viu. Eu estava muito cansado 
e fiquei sentado no banco. Deitei um pouco e acabei adormecendo. 
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Quando acordei, meus bolsos estavam vazios! Alguém roubou todo o 
nosso dinheiro!

Todas as economias da família estavam com Paul, o irmão mais 
velho. Não dava pra deixar no alojamento, onde estavam apenas Olga 
e o bebê. Então ele sempre levava consigo, por segurança.

– E depois disso entramos no hospital e descobrimos que nossa 
Mamãe... – Otto completou, voltando a soluçar.

* * *

Os Richter não tinham dinheiro para qualquer serviço funerário. 
Também não havia como transportar o corpo. A solução foi permitir 
o sepultamento da mãe em uma vala comum, sem identificação. Ed-
mund e os dois irmãos Richter atravessaram de barca de volta para o 
alojamento, onde Olga ficou sabendo da notícia.

– Mas como? Mamãe morreu? – ela gritou, dobrou os joelhos e caiu 
sentada na cama, com o bebê no colo, as lágrimas descendo no rosto 
com a maior dor que já havia sentido na vida. Os irmãos a ampararam.

Choraram todos os três, abraçados, com um bebê entre eles.
– E o enterro, vai ser quando? Onde vai ser? – Olga conseguiu 

perguntar.
Os irmãos choraram ainda mais alto. Otto respondeu:
– Ela já foi enterrada. Não tínhamos dinheiro nenhum...
Olga se desesperou. Nem conseguiu dizer adeus pra ela! A memória 

da mãe doente, no navio, a dor em seus olhos pedindo por socorro. E 
a filha, impotente. A última visita no hospital, quando Mamãe parecia 
estar melhor, a animação, o último beijo sem saber que nunca mais 
sentiria aquele amor na forma de um abraço.

Nunca mais.
Sem pai, agora sem mãe, e com um bebê para cuidar. Olga chorava 
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tanto quanto a criança que ela tinha no colo: ambas atravessando a 
noite em lamento pela mãe ausente, adormecendo de cansaço, e acor-
dando a manhã seguinte para retomar a tristeza.

Mas as más noticias não tinham acabado ainda. A sexta-feira pas-
sou arrastada e, no sábado, Edmund foi ao hospital a fim de saber da 
esposa, apenas para descobrir que Auguste também havia falecido. Foi 
terrível, mas não uma surpresa. Voltou para o alojamento, contou aos 
cunhados e deitou. A mãe e a irmã mais velha dos Richter fora tragada 
pela morte. O choro da criança ecoava pelo quarto daquela ilha que 
não trouxera nada de flores para a família.

* * *

Não havia mais qualquer razão para permanecer na Ilha das Flores. 
Não tinham dinheiro para passar sequer alguns dias. Além disso, era 
um risco para eles, sem resistência às doenças locais. O número de 
mortos na família poderia continuar aumentando. Restaram poucos 
trocados nos bolsos de Paul e Edmund, além da passagem até Porto 
Alegre, já paga pelo processo de imigração. Tiveram que se agarrar à 
única possibilidade que tinham: a orientação do escritório de imigran-
tes que os contatara ainda na Polônia. Decidiram deixar logo o Rio de 
Janeiro e concluir a jornada.

O dia da partida para Porto Alegre foi emblemático: dois de julho, 
exatamente no aniversário de catorze anos de Olga, ela que nasceu em 
1882. Nada havia a comemorar. Zarparam. O comandante do navio 
de cabotagem era alemão e auxiliou como podia, providenciando leite 
todos os dias para o bebê, que continuava chorando a ausência da mãe 
e não aceitava comer. Olga desesperava-se, mas nada tinha a fazer. 
Mesmo a mamadeira era sorvida em quantidades cada vez menores.

O sentimento lúgubre acompanhou a viagem até a chegada à ca-
pital do Rio Grande do Sul. Desembarcaram, mas não encontraram 
ninguém do governo brasileiro ou do escritório de imigração no porto. 



18

Estavam sozinhos, sem dinheiro e em terra estranha. Mas uma provi-
dência de Papai se fez valer naquele momento: Otto tinha o endereço 
de Adolf Schwarz no bolso. Era a última esperança. Pegaram o papel e 
conseguiram chegar à casa da família mostrando aos passantes o nome 
e número da rua.

Os Schwarz foram um bálsamo em meio a tanta dor. Surpreende-
ram-se pela demora da chegada – afinal, foi mais de um mês depois 
do esperado – e principalmente por hospedar menos pessoas do que 
esperavam. Foi só naquele momento que souberam da morte de Ma-
mãe e Auguste. Receberam os viajantes como filhos que retornaram de 
uma longa ausência.

No dia seguinte, Adolf Schwarz levou Edmund e o bebê para a 
casa de sua mãe. Ali, a trágica jornada teria seu desfecho com a morte 
da criança, poucos dias depois. Ela deixou este mundo nos braços da 
Oma.

* * *

Os Richter haviam chegado a Porto Alegre exatamente no final da 
Revolução Federalista, no mesmo mês da capitulação dos rebeldes. Foi 
uma luta de mais de dois anos entre o governo, cujas tropas eram cha-
madas “pica-paus”, e os federalistas, rebeldes conhecidos como “mara-
gatos”. Deixou pelo menos dez mil mortos, muitos deles degolados ao 
final das escaramuças. Foi uma guerra civil que alguns historiadores 
consideram a mais sangrenta da história da América Latina. O presi-
dente do Estado do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, saiu vence-
dor do conflito, destroçando a oposição. Depois, com a paz imposta na 
marra, iniciou um período de reformas administrativas, investimentos 
em transportes, abertura de estradas e linhas teleféricas, além de estí-
mulo à colonização e ao povoamento do interior. A cidade de Porto 
Alegre era considerada, por Castilhos, o cartão de apresentação do Es-
tado, recebendo muitos investimentos e modernizações.
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A economia gaúcha estava em efervescência, início do processo 
que levaria a capital a se tornar um centro cosmopolita nas décadas 
seguintes. Assim, depois da batalha e do sangue, veio o trabalho. Os 
Richter não perderam tempo, apesar do sofrimento recente. Também 
eles haviam passado pelas lutas mais terríveis de suas vidas. Era hora 
de mudar a realidade. A longa jornada de navio entre o Rio de Janeiro 
e Porto Alegre fora suficientes para o lamento. “O choro pode durar 
uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã”, era outro ensina-
mento bíblico, que lembravam, do Papai.

Era hora de trabalhar, e a decisão veio no alvorecer do primeiro 
dia de estada na cidade. Paul e Otto Richter foram procurar emprego. 
Bateram em algumas portas, e logo encontraram uma fábrica de mó-
veis necessitando de mão de obra, em função da demanda para uma 
exposição que haveria na cidade. Paul era mestre torneiro em madeira, 
e Otto foi contratado como aprendiz, aprendendo rápido o ofício e 
trabalhando em três turnos na fabricação de pés de mesas e de cadei-
ras, acabamento de armários e peças para o jogo de bolão, entre outros 
objetos.

Olga também saiu para procurar trabalho. Afinal, já tinha catorze 
anos e muita vontade de tomar as rédeas da vida. A senhora Schwarz 
foi como uma segunda mãe para ela, ajudando a dar os primeiros pas-
sos em sua carreira profissional. Acompanhou a menina para conhecer 
o senhor Neugebauer, também alemão, que fabricava chocolates havia 
cerca de quatro anos. Chegaram ao galpão de chão batido em que ele 
trabalhava com outras duas moças. Ali, o falante empreendedor gos-
tou de Olga e fez uma proposta de emprego para começar já no dia 
seguinte.

– Nós vamos conversar e eu lhe aviso depois da nossa decisão – dis-
se a senhora Schwarz para o senhor Neugebauer, sob o olhar tímido 
de Olga.

Foram para casa, no caminho, a anfitriã comentou:
– Olha, Olga, pelo valor que o senhor Neugebauer pretende lhe 

pagar, você pode conseguir outro trabalho como empregada em uma 
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casa, ganhando a mesma coisa e ainda tendo moradia e comida.
– Parece melhor, tia – respondeu Olga, animada com a ideia.
Foi assim que Olga chegou a trabalhar na casa da filha do pastor 

da Igreja Evangélica, que a família frequentava. A senhora Naschold, 
como se chamava, acabara de ficar sem empregada para um período de 
seis meses, pois a moça havia voltado para o interior a fim de ajudar 
durante a gravidez da mãe. Assim, havia uma vaga temporária para 
Olga ter sua primeira experiência de trabalho. Começou logo.

No primeiro dia descobriu que as coisas não seriam nada fáceis.
– Vá ao galinheiro, pegue uma galinha e já pode matar. Traga aqui 

que vou lhe ensinar a fazer uma galinhada – ordenou a dona da casa.
E lá foi Olga, com o coração pesado e as mãos tremendo, já que 

vinha de uma vida urbana, de contexto industrial, e nunca tinha feito 
nada desse tipo. Lembrou-se de como via as mulheres da igreja, lá na 
Polônia, matarem as galinhas para os almoços dos grandes Kerb. To-
mou coragem, apanhou a galinha, deu um jeito meio desengonçado de 
prender as asas e girou o pescoço com força, fechando os olhos na ora 
do estalo. O bicho ainda se debateu um pouco. Missão cumprida.

Foi uma pequena vitória diante de muitas batalhas que ainda vi-
riam. Em uma semana, aprendeu a fazer comida, assar pão, lavar roupa, 
limpar a casa e o pátio, e tudo o mais que envolve o cuidado de um 
lar. Depois de tudo feito, nove horas da noite, ainda tinha que passar 
roupa com o ferro de engomar, indo para a cama somente próximo à 
meia-noite. Na manhã seguinte, tudo de novo: levantar às cinco da 
madrugada para receber o leiteiro e preparar o café da manhã.

A dureza dos dias de trabalho cobrou o preço. Certa noite, Olga 
colocou as brasas no ferro para passar a roupa, começou o serviço e 
adormeceu em pé. Acordou quando sentiu o cheiro da coberta de for-
rar queimando. O episódio, que angustiou a menina, evidenciou para a 
família o quanto a carga de trabalho estava pesada. Dispensaram Olga 
da tarefa de passar roupa e ela podia ir dormir às dez da noite.
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Depois de seis meses, a empregada voltou para a casa dos Naschold, 
e Olga conseguiu outro trabalho com a família Dirk, onde o salário 
era um pouco melhor e o peso do trabalho, menor. Assim, com muito 
esforço e economia, ao longo de dois anos, conseguiu juntar dinheiro 
para comprar um bom enxoval, uma máquina de costura manual e uma 
cômoda. Com esse equipamento, aproveitava as noites de folga para 
costurar roupas de cama, vestidos de serviço, toalhas e outras peças, 
dando acabamento delicado com o crochê que aprendera a fazer com 
a saudosa Mamãe. 

* * *

O cotidiano de Olga melhorava aos poucos. Passadas as nuvens es-
curas e pesadas da borrasca daqueles anos iniciais no Brasil, um peque-
no clarão começava a se avizinhar no horizonte. “O choro pode durar 
uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã”. Havia muito traba-
lho ainda, a vida modesta, dura, mas agora – com alguma esperança.

Relações de amizade iam se construindo, e a comunidade de fé 
teve papel importante. Além da participação nos cultos dos domin-
gos, na Igreja Evangélica, Olga decidiu ensaiar com o coro Immanuel, 
nas quartas à noite. Chegou, aproximou-se das contraltos, começou a 
aprender a música com elas, até que viu um rapaz garboso, bastante 
enérgico, chegar e postar-se entre os tenores. Ficou observando até 
que ele olhou para ela e ficou vermelho. Divertiu-se por dentro com 
a timidez do rapaz, e continuou observando. De vez em quando ele 
espiava de volta.


