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À casa de chá Bai Hua
Rio de Janeiro, 27 de dezembro

Oi, 
Meu nome é Gabriela Vilella. Sou brasileira, não conheço 
ninguém aí na China e talvez esta carta pareça um pouco 
estranha, mas explico: escrevo em busca de ajuda para minha 
avó Dália. Ela está com uma doença degenerativa nos 
olhos que a faz enxergar cada vez menos. Por isso, tem 
passado as tardes no quarto, com as janelas fechadas, sem 
vontade de comer ou conversar. 

Bom, vou contar minha história com a vó Dália desde o 
começo: todas as sextas-feiras, quando saio do colégio, vou 
para a casa dela, onde gostamos de passar as tardes dese-
nhando e pintando. Quando eu era menor, ela me buscava 
na porta da escola. Agora que tenho treze anos, posso ir 
sozinha até sua casa. Ultimamente, porém, minha avó não 
quer fazer nada, muito menos pintar. Desde que os médicos 
disseram que sua doença é irreversível, ela parece ter ficado 
muito deprimida e estou cada dia mais preocupada.

Minha avó é uma mulher admirável, que dedicou boa parte 
de sua vida a registrar e catalogar as plantas tropicais brasilei-
ras. Depois de se formar em biologia, ela passou alguns meses 
na Amazônia descobrindo e pintando plantas que ainda eram 
desconhecidas por grande parte da humanidade. 

Ela sempre me contou histórias incríveis da época em que 
viveu na floresta, como quando foi picada por uma cobra 
(que por sorte não era venenosa!), ou quando encontrou um 
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escorpião dentro de sua bota. Por tudo isso, tenho um enorme 
orgulho dela e preciso encontrar um jeito de ajudá-la. Meu 
pai, o filho mais novo da vó Dália, é um homem bem racional, 
desses que acreditam em tudo o que os médicos dizem, e, ao 
ouvir o oftalmologista dizer que não havia nada a ser feito, 
ele simplesmente aceitou. Acontece que eu não sou do tipo que 
desiste logo de lutar. Deve haver uma solução para o caso de 
minha avó e aposto que vou encontrar! 

Decidi escrever para vocês, da casa de chá Bai Hua, 
porque ontem eu e minha avó tomamos um chá delicioso. 
Aliás, minha avó adora chás. Ninguém no Brasil tem uma 
coleção de chás maior que a dela! Quando perguntei que 
chá gostaria de tomar, ela me pediu que pegasse uma caixa 
de madeira lá no alto do seu armário. Foi então que desco-
bri que, dentro da caixa, minha avó guarda vários mistérios 
de seu passado. Entre outras coisas, havia ali dentro uma 
planta estranha e seca. E, quando ela me pediu que jogasse 
a tal planta na água fervente, confesso que achei aquilo bem 
nojento. Mas como minha avó não está enxergando muito 
bem, pensei que poderia fingir tomar o chá e depois era só me 
livrar daquele líquido esquisito. Mas, para minha surpresa, 
assim que joguei a planta na água, algo completamente má-
gico aconteceu: a planta se abriu, transformando-se numa 
linda flor. Que perfume delicioso! Não senti mais nojo 
algum e fiquei louca para provar aquela bebida perfumada. 

Minha avó recostou-se na cama, sentiu o aroma, depois 
tomou o chá com grande prazer. Havia vários dias que ela 
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não sorria ou conversava, mas, naquela tarde, ela decidiu 
me contar um pouco de seu passado: 

– Este chá veio de muito longe, Gabi. Veio da famosa 
casa de chá Bai Hua, em Pequim, na China. Eu guardei 
esta flor por muito tempo. Tempo demais, talvez. Mas estou 
feliz que ainda tenha sabor e perfume e que nós possamos 
agora compartilhar este chá tão raro. Está gostando? 

– Estou adorando, vó. Mas por quanto tempo você 
guardou esta flor? 

– Talvez uns… sessenta anos… 
– Sessenta anos! – eu engasguei, sentindo nojo novamente.
– Talvez eu devesse ter jogado este chá fora, mas foi um 

presente maravilhoso que ganhei do senhor He Chin-Po. 
– He Chin-Po? Que nome diferente. Quem é ele, vó 

Dália? 
– Um herbalista, uma espécie de médico. O melhor. Sim-

plesmente o melhor de todos eles! – ela falou, com um sorriso 
nos lábios. 

Eu sempre fui curiosa demais, e às vezes saio disparando 
perguntas: 

– Ele é seu amigo? Onde mora? De onde veio? 
Minha avó nunca se irrita com minhas perguntas, mas 

nem sempre responde a todas e, de vez em quando, simples-
mente muda de assunto: 

– Então… Você está tomando o chá mesmo? Ou está 
só fingindo? 

 – Eu estou adorando, vó. É um tipo de chá… total-
mente inesquecível! 
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– É, Gabi, totalmente inesquecível. 
Eu nunca tinha ouvido falar no senhor He Chin-Po 

antes, mas do jeito que minha avó falou dele comecei a acre-
ditar que ele poderia ajudá-la de alguma maneira. Não sei 
se ainda está vivo, se está bem de saúde, mas espero que esteja. 
Também não sei muito sobre a casa de chá Bai Hua, se 
ainda existe, se o senhor He Chin-Po trabalha nela… 

Se você que está lendo esta carta souber onde ele está, 
por favor, entregue estas páginas a ele e peça que me escreva 
de volta. Todos os médicos com quem conversamos aqui 
dizem que o caso de minha avó não tem solução, mas talvez 
o senhor He Chin-Po conheça caminhos que nossos médicos 
desconhecem. Claro que não estou esperando milagres, mas 
se alguma coisa puder ser feita, eu quero tentar. Não vou 
desistir enquanto houver essa pontinha de esperança. 

Preciso dizer mais duas coisas: não contei à minha avó 
Dália sobre esta carta para não deixá-la nervosa ou an-
siosa. Primeiro, vou aguardar alguma resposta. A outra 
coisa é que temos muita pressa. Minha avó está cada dia 
mais triste, cada dia enxergando e comendo menos, e eu fico 
realmente preocupada. Por tudo isso, peço que me mande 
notícias o mais rápido possível. Bom, se esta carta chegar 
ao senhor He Chin-Po, gostaria de dizer que minha avó 
Dália confia muito nele. E agora eu também, claro! 

Desde já agradeço pela ajuda. 
Um grande abraço, 

Gabriela Videira Vilella, 
neta de Dália Amoedo Vilella 
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Pequim, 15 de janeiro

Cara Gabriela Vilella, 
Tanto tempo se passou desde que você escreveu aquela carta! Só es-
pero que continue no mesmo endereço. Estou escrevendo escondida 
no meu quarto para que meu pai não me veja. Explico: eu me chamo He 
Juhua e sou neta do senhor He Chin-Po. Eu também tenho treze anos 
e estou no ensino fundamental de uma escola em Pequim. Ontem à 
tarde, depois da aula, voltei para a casa do meu pai (você deve estar se 
perguntando por que escrevi pai, em vez de mãe, mas a verdade é que 
eles se separaram e agora vivem em diferentes regiões da cidade, às 
vezes eu fico com meu pai, às vezes com minha mãe. Nesse dia, era 
vez de ficar com meu pai, que é a maior manteiga derretida - mas não 
posso dizer o mesmo sobre a minha mãe!). 

Meu pai não é tão rico quanto a minha mãe. Seu apartamento tem 
apenas dois quartos, mas eu fiquei com o melhor, e embora meu quarto 
na casa da minha mãe seja maior e mais bonito, com muito mais caca-
recos e mobília, é no apartamento do meu pai que me sinto realmente 
em casa. 

Hoje, ao chegar na casa de meu pai, notei que ele estava com as so-
brancelhas franzidas, intrigado com um envelope de aparência estranha. 
Ao me ver, estendeu o envelope e disse:

- Veja, Ju, uma carta do exterior. Você pode me contar o que dizem 
estas letrinhas estrangeiras?

Peguei o envelope.
- É do. . .  Brasil.
- É mesmo? - meu pai franziu as sobrancelhas novamente. - O 

que está escrito no envelope?
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- Diz "para a casa de chá Bai Hua". É o nome da empresa da minha 
mãe.

- Então deviam ter enviado para ela - disse meu pai, irritado. 
Sempre que surge algum assunto relacionado à minha mãe, ele fica 

exaltado. 
- Foi redirecionada - eu expliquei e suspirei.
Às vezes parece que a adulta aqui sou eu, tendo duas crianças 

birrentas como pais. Olhei novamente para o envelope e exclamei:
-  É porque tem o nome do senhor He. Foi por isso que a mãe a 

redirecionou para você!
Meu pai pegou o envelope de novo e, lentamente, conseguiu decifrar 

o nome que estava escrito no envelope:
- Senhor He Chin-Po.
Durante um instante olhamos um para o outro, espantados.
- He Chin-Po, mas é o nome do. . .  Vô!
É melhor eu falar logo sobre essa enorme infelicidade da nossa 

família. Faz cinco anos que meu pai não se encontra com o pai dele, He 
Chin-Po. Desde que minha avó morreu, eles pararam de se falar, mas 
a verdade é que nunca se deram muito bem. Eu me lembro de várias 
brigas que meu pai e meu avô tiveram quando eu era pequena. Mas, 
depois que minha avó morreu, a coisa piorou. Meu pai começou a culpar 
meu avô pela morte dela, dizendo que ele nunca a amou, que ela morreu 
de tristeza e que meu avô era um homem cruel. Um dia eles tiveram 
uma discussão feia e depois disso meu avô deixou nossa casa, indo 
morar sozinho no campo, no sul do país, onde é a terra da sua família. 
Meu pai então me proibiu de vê-lo.

Meu pai voltou a olhar a carta.
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- Do Brasil. . .  O país para onde ele sempre quis voltar. Bem, vere-
mos se vai conseguir. . .

Em seguida, atirou a carta no cesto de lixo e amarrou o saco para 
que fosse retirado do apartamento e levado embora. 

Naquela noite, pé ante pé, fui até o cesto e recuperei a carta. Li tudo 
escondida no meu quarto e sua carta fez com que eu ficasse pensando 
no meu avô, de quem tenho muita saudade. Sua avó disse que ele conse-
guiria fazer com que ela se sentisse melhor e eu tenho certeza que sim, 
pois meu avô pratica medicina natural e sabe tudo sobre ervas e chás. 
Várias vezes aconteceu de eu estar doente e minha mãe querer me levar 
correndo para o hospital. Eu começava a gritar dizendo que odiava tomar 
injeção, daí meu avô me dava um chá e eu sempre melhorava. 

Ele tem um jeito gentil, é carinhoso e cheio de histórias. Enquanto 
morava com a gente, era muito popular na vizinhança: várias pessoas 
vinham procurá-lo por conta das ervas medicinais e dos chás. Agora 
esses dias felizes que vivemos com meu avô me deixam com os olhos 
marejados. Sinto tanta saudade desse tempo. . .  Detesto quando meu 
pai diz coisas horríveis sobre meu avô. Simplesmente não consigo 
conciliar essas lembranças com a imagem que meu pai faz dele - de 
um homem frio e reservado. Como é possível que o mundo seja assim? 
Por que meu pai fica tão raivoso quando fala do meu avô?

Agora, com essa carta que você mandou, estou ainda mais intrigada. 
Lembro que meu avô costumava sussurrar sozinho em português, e a 
razão de falar um português tão bom é que tem uma conexão com o 
Brasil, claro!

Naquela noite demorei um tempão para conseguir dormir. Botei a 
carta debaixo do travesseiro e pensei em você. Tentei imaginar como 
você seria, pois eu jamais conheci uma garota brasileira. Na verdade, 
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nunca parei para pensar no Brasil. Então, consultei a internet: imagino 
várias montanhas enormes e rios, como na China. Mas talvez aí seja 
mais quente do que aqui. Aí deve ter várias frutas tropicais deliciosas, 
não? Você mora em apartamento, como eu?

Tenho tantas perguntas. Do que você gosta e do que não gosta? 
Como se veste para ir à escola? Gosta de comida chinesa? E o mais 
importante de tudo: tem muitos amigos? Eu costumava ter muitos ami-
gos, quando era mais nova e mais. . .  feliz. Mas desde que meus pais 
se separaram vivo de mau humor e, vira e mexe, choro sem motivo. 
Comecei a perder amigos e passei a ficar mais tempo sozinha. Adoraria 
poder ser sua amiga. Eu amava muito minha avó, e quando ela era viva, 
assim como você, eu teria feito qUALqUEr coisa para ajudá-la se 
estivesse doente.

Olhe, Gabriela, eu tenho um plano: vou escrever ao meu avô con-
tando sobre a sua carta sem que meus pais saibam. Eu sempre quis 
manter contato com ele porque sinto muita saudade. Não se preocupe 
com meu pai. Mesmo que não me dê o endereço do meu avô, posso 
consegui-lo facilmente com minha mãe.

quando me responder, por favor, use esse endereço:

北京市朝阳区甜水小区
八号楼 301

É o endereço da casa da minha mãe e ela não tem nada contra o 
meu avô. Em todo caso, ela é tão ocupada que mal repara nas coisas. 
Eu também tenho um endereço de e-mail: hejuhua@chinamail.com.cn.
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Talvez você possa escrever para o meu e-mail, mas não sei se é 
totalmente seguro, pois meu pai olha minha correspondência de vez 
em quando. Embora a única língua estrangeira que ele saiba seja russo, 
sempre confere para quem minhas mensagens foram enviadas e não 
quero ser descoberta. 

Ai, não! Ele vem vindo. É melhor eu parar. Fico torcendo para receber 
notícias suas em breve e entrarei em contato assim que souber mais 
sobre o meu avô! Mande minhas saudações para a sua avó. 

He Juhua

(Meu nome, Juhua, significa "crisântemo". O seu significa o quê?)
Escreva logo!!!

hejuhua@chinamail.com.cn

Rio de Janeiro, 30 de janeiro

Querida He Juhua,

Você não imagina como sua resposta me deixou feliz! Que bom 

que agora podemos nos escrever por e-mail, assim vai ser muito 

mais rápido e não temos tempo a perder. Depois que enviei aquela 

carta, decidi contar à minha avó que havia escrito para a casa de 

chá Bai Hua, torcendo para que ela também se enchesse de espe-

rança. Mas ela sacudiu a cabeça, dizendo: 

– Esta sua carta provavelmente vai se perder. Nunca nos respon-

derão, Gabi. 


