
Mayara Pereira e Alan Rocha 

Então... Se é pra falar de amor, preciso falar do meu amor. 
Nossa história realmente daria um filme. Temos apenas dois anos 
de relacionamento, mas o que temos mudou a história de ambos, 

pra muito melhor.

Quando era mais nova, sofri bullying cibernético na escola. Há 
dois anos e meio, entrei em um grupo no Facebook que tinha 

mais de 30 mil membros e que tratava desses tipos de problemas 
que aconteciam com as crianças naquela época. 

Depois de um tempo, resolvi contar minha história nesse grupo, o 
que eu não imaginava era a repercussão que daria dentro dele. 

Depois que eu contei, varias pessoas entraram em contato 
comigo, querendo mais detalhes, querendo que eu falasse mais 
coisas... Até que um rapaz, muito bonito por sinal, me chamou 

pelo bate papo. Eu nem dei muita bola porque ele era do Rio de 
Janeiro, então pra mim nem ia dar em nada. Porém, ele foi 

bastante insistente, e eu acabei respondendo. 
Trocamos whatsapp e daí em diante não parávamos de nos falar 
nem por 10 minutos; até hoje não entendo como eu consegui me 

apaixonar em menos de uma semana, sem nem ao menos 
conhecer a pessoa. 

No começo, achava que era um tipo de fake, porque na minha 
cabeça não era possível um homem tão bonito, do Rio de Janeiro, 
que nunca me viu na vida, me dando super bola. Até que ficamos 
conversando por Skype, e aí, quando eu vi que ele era realmente 

ele, meu coração acalmou mais um pouco. Ele é o Alan, meu 
noivo. 

Em menos de um mês de conversa ele me pediu em namoro pelo 
Skype, e disse que se eu aceitasse compraria a passagem naquele 
momento e viria me ver. E eu acho que eu acabei nem pensando 

em mais nada, só aceitei. 



Começamos a nos falar no começo de maio de 2016. Em Junho, 
ele veio aqui pra Maceió. Disse para a mãe que viria a trabalho, e 
eu tive que abrir o jogo com a minha, contar tudo, até porque ele 
tinha que ficar na minha casa. Pois é, não sei quem é mais louco, 
se sou eu, ou se é ele. Porque eu estava prestes a colocar, sei lá, 

um ladrão, um psicopata, um estuprador dentro da minha casa, e 
ele estava largando tudo lá no Rio pra vir atrás de mim, que 

também poderia ser uma louca, psicopata ou algo do tipo. E o 
mais louco de tudo foi que minha mãe é muito conservadora, mas 

acabou cedendo. Sabe quando uma coisa é pra acontecer?! 

Então... 

Ele poderia ser tudo de ruim que tivesse na vida, mas pra mim ele 
foi a maior surpresa e um presente de Deus. Nosso encontro tão 
esperado chegou, fui buscá-lo no aeroporto e tudo se encaixou 

como 2+2=4. Eu não conseguia me mexer, me deu dor de barriga 
no aeroporto, liguei pra minha mãe desesperada dizendo que tava 

passando mal, sendo que ele nem chegado tinha ainda... 

Respirei fundo e, finalmente nos vimos, nos abraçamos, no 
beijamos... E ficamos parados abraçados por, no mínimo, uns 30 

minutos... Todo mundo no aeroporto ficava olhando pra gente. Eu 
não conseguia respirar direito, abraçada nele, eu conseguia sentir 

ele tremendo... Encontro de almas, é assim que eu descrevo o 
nosso primeiro encontro. E depois disso, tudo foi se 

encaminhando... 

Ele vinha passar 15 dias, acabou cancelando a passagem e 
ficando um mês. Foi embora em julho, em agosto eu fui pro Rio 

conhecer a família dele. Seis meses depois, ele me pediu em 
casamento. Hoje somos noivos, ele deixou tudo lá no Rio e mora 
comigo, e eu sou uma pessoa muito realizada em ter um parceiro 

que me ama, que abdicou de uma vida pra dar vida ao que a 
gente sente. Enfim, esse é o meu roteiro, e que venha o 

casamento! Hahah
 


