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Justin Drew Bieber

Data de nascimento 1º de março de 1994

Signo Peixes

Local Stratford, Ontário, Canadá

Pais Jeremy Bieber e Pattie Mallette Lynn

Altura 1,63 metro

Apelidos JB, JBiebs, J-Beebe e Beebe

Cor dos olhos castanhos

Cores prediletas vermelho e roxo

Selo musical Island Records

Escreve com a mão... esquerda (canhoto)

Lugar onde mora Atlanta, Geórgia, Estados Unidos

Instrumentos trompete, violão, piano e bateria

Ídolos Stevie Wonder, Michael Jackson, Usher e Boyz II Men

Idiomas inglês e francês

Se não fosse cantor, seria… arquiteto

Um medo elevadores

Um sonho atuar

Número da sorte 6

Fruta favorita maçã

Um poder mágico que gostaria de ter poder voar

O que gosta de ver na TV American Idol (reality show), 

Grey’s Anatomy e Smallville (seriados)
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Como fi cou famoso?

Justin Bieber mostrou que tinha talento musical desde muito 
pequeno, mas começou sua carreira sem planejar! Ele partici-
pou de uma competição de música em sua cidade, Stratford, 
no Canadá, apenas porque achou que seria divertido. Nunca 
havia feito aulas de canto, e aquela era a primeira vez que 
subia num palco. No fi m, fi cou em segundo lugar.

Depois disso, Justin e sua mãe, Pattie Mallette, postaram na 
internet alguns vídeos em que o garoto cantava. Era apenas 
para mostrar as habilidades aos amigos e familiares que mo-
ravam longe, mas foram muito mais longe. Em pouco tem-
po, os vídeos atingiram 10 milhões de visualizações. Um dos 
internautas que assistiram a “um tal de Justin Bieber” pela 
tela do computador foi o caça-talentos Scooter Braun, que 
se impressionou com tanto talento em um cantor tão jovem. 
Convidou o menino para ir até Atlanta, nos Estados Uni-
dos, para conversarem sobre a carreira musical dele. Foi lá 
que Justin encontrou, por acaso, um de seus maiores ídolos, 
Usher, em um estacionamento. Empolgado, quis cantar para 
um de seus astros favoritos, mas Usher não lhe deu muita 
bola. Arrependeu-se depois de ter visto Justin na internet, 
e imediatamente entrou em contato com Scooter para con-
versar sobre a contratação do aspirante a cantor. Deu cer-
to, mas Usher quase não chega a tempo, pois o cantor Justin 
Timberlake também queria contratar o novato. Em outubro 
de 2008, Justin foi contratado pela Island Records. Scooter 
tornou-se seu agente, e Usher, seu padrinho musical. Pattie 
acompanha a agitada carreira do fi lho, que agora virou um 
ídolo da música no mundo todo. 

Foi assim que Justin Bieber deu seus primeiros passos no 
mundo do estrelato. Daí por diante, passou a acumular his-
tórias e mais histórias...
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A
 AGRADECIMENTOS

No encarte do primeiro CD de Justin Bieber, “My world”, vem 
um agradecimento especial do cantor: “Obrigado a cada um 
de vocês que um dia viu algum vídeo meu, postou um co-
mentário sobre mim no Facebook, tuitou ou simplesmente me 
indicou para um amigo. Obrigado por me acolher, acreditar 
em mim e, assim, mudar minha vida”.

 ALEXANDER McQUEEN
O estilista britânico era o preferido de Justin. Ele faleceu no 
dia 10 de fevereiro de 2010. McQueen desenhou roupas para 
várias celebridades, como Janet Jackson, Lady Gaga, Naomi 
Campbell, Sarah Jessica Parker, Cameron Diaz, Sandra Bullock, 
Michelle Obama, príncipe Charles e até as queridinhas de 
Justin, Beyoncé e Rihanna (ver B – Beyoncé e R – Rihanna). 

 AMERICAN IDOL
Até os 12 anos, Justin nunca havia se apresentado em público 
(ver S – Stratford Idol). Em casa, ele cantava no seu quarto ou 
no chuveiro. Por isso, fi cava encantado quando assistia ao 
reality show American Idol. “Eu poderia fazer um show como 
esse”, dizia em frente à TV. No entanto, ele nunca pôde se 
inscrever no concurso, porque não tinha idade sufi ciente. 
Agora, nem precisa mais!
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 ASSUNTO
Justin pode ser, sim, um rostinho bonito. Mas ele não é só 
isso. Ele também valoriza uma boa conversa, e acha que essa 
é uma característica importante em uma menina. “Seria 
uma pena sair com uma garota linda com quem você não 
conseguisse conversar direito.” 

 ATLANTA
Depois que fi cou famoso, Justin se mudou para Atlanta, 
Geórgia, nos Estados Unidos, onde também moram Usher 
(ver U – Usher) e o agente Scooter (ver S – Scooter Braun). É 
bem diferente da cidade onde nasceu (ver S – Stratford). Tem 
quase 5 milhões de habitantes e é a maior cidade e capital do 
estado da Geórgia. Em 1996, foi sede das Olimpíadas. 

 AVALON THEATRE 
É um teatro que fi ca na cidade de Justin, Stratford. Foi a 
primeira grande casa de shows em que ele se apresentou. 
Mas, antes da fama, tudo era bem diferente por ali. Ele 
costumava sentar na escadaria do teatro e cantar. Foi 
fazendo isso que conseguiu juntar o dinheiro que ele e sua 
mãe, Pattie, usaram para passar as férias na Disneylândia, 
na Flórida. Nessa época, seu repertório era I’ll be, de Edwin 
McCain, You and me, de Lifehouse, U got it bad, de Usher, Cry 
me a river, de Justin Timberlake. 

 AVIÃO
Esse foi o lugar mais louco onde Justin já foi reconhecido, na 
opinião do próprio cantor: “Estava em um avião e umas garotas 
perguntaram: ‘Você é Justin Bieber?’. Foi muito estranho”. 
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 BASQUETE
Justin é simplesmente fã desse esporte! Costuma assistir 
aos jogos de basquete do New York Knicks. Para comemorar 
seu 16º aniversário, assistiu a uma partida do Los Angeles 
Lakers ao lado do cantor Sean Kingston, que trabalhou com 
ele no CD “My world 2.0”. Também gosta muito de outro time, 
o Cleveland Cavaliers. Mas não fi ca só na arquibancada, não! 
Ele sempre gostou de jogar, desde a época do colégio. Depois 
da fama, dividiu uma quadra em Nova York com o cantor e 
amigo Usher (ver U – Usher).

 BATERIA
É um dos instrumentos que Justin domina. Ele aprendeu as pri-
meiras batidas com quatro anos! Antes de ganhar sua própria 
bateria, treinava com as panelas da mãe mesmo. Aos cinco 
anos, começou a tocar piano. Aos dez, violão. Além desses 
instrumentos, também sabe tocar trompete. Aprendeu tudo 
sozinho!

 BEIJO
Justin diz que não gosta de beijar logo no primeiro encontro. 
Então, a escolhida para ganhar o coração do garoto não pode 
ser impaciente, pois ele prefere bater um bom papo e conhecer 
bem a menina antes de partir para o momento tão esperado.

BBB
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 BET AWARDS
Justin foi indicado para receber o prêmio Black Entertainment 
Television, que costuma premiar apenas artistas negros. 
Justin foi exceção, com a justifi cativa de unir fãs de todas as 
raças. A entrega aconteceu no dia 27 de junho de 2010, mas o 
cantor perdeu para a rapper Nicki Mina.

 BEXIGAS D’ÁGUA
Em Maryland, nos Estados Unidos, Justin resolveu brincar 
com um grupo de policiais. Ele e alguns membros de sua 
equipe encheram balões com água e atacaram os agentes. 
Um deles foi atingido no peito, mas não se molhou, porque 
a bexiga não estourou. Acertaram também o coldre preso à 
cintura de um dos policiais. A corporação julgou que o astro 
havia demonstrado “comportamento inadequado”, mas não 
lhe aplicou nenhuma punição (para sorte de Justin!).

 BEYONCÉ
Justin sempre foi apaixonado pela cantora Beyoncé, quem 
ele acha muito bonita e sexy. Mas, quando ela se casou 
com Jay-Z, a bela machucou o coração do garoto, como ele 
mesmo contou. A primeira vez que eles se encontraram foi 
nos bastidores do Grammy (ver G – Grammy Awards 2010), 
em fevereiro de 2010. Ela disse que havia gostado do single 
de Justin, One time, e ele respondeu: “Ah, meu Deus! Você 
conhece a minha música!”.

 BIOGRAFIAS 
Com apenas 16 anos, Justin fez tanto sucesso que mereceu 
duas biografi as. Uma delas se chama Justin Bieber, uma 
biografi a não autorizada, e foi escrita pelo jornalista bri-
tânico Chas Newkey-Burden. Foi publicada em oito países. 
O outro livro sobre a vida do cantor foi Fame: Justin Bieber, 
lançado nos Estados Unidos, que conta a vida de Justin em 
uma história em quadrinhos (ver K – Kenneth Feinswog). Em 
2010, um jornal começou a produzir nos Estados Unidos o livro 
Justin Bieber: First step 2 forever: My story (algo como “Do 
primeiro passo ao para sempre: Minha história”), com fotos 
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inéditas do ídolo. No Brasil, foi lançada também a tradução de 
outro livro sobre o cantor, com informações sobre a vida dele, 
fotos e testes. O título escolhido foi simples: Justin Bieber, 
e quem o escreveu foi Tori Kosara. Curiosidade: na tradução 
para o português, ocorreu um erro engraçado. Como na língua 
inglesa as palavras são iguais tanto para o feminino quanto 
para o masculino, a cantora Taylor Swift (ver T – Taylor Swift) 
virou “o amigo Taylor Swift”. 

 BISCOITO ESTRANHO
Em março de 2010, Justin esteve no programa britânico Alan 
Carr: Chatty Man, do comediante Alan Carr. O apresentador 
perguntou se o astro havia tido uma festa de aniversário pe-
los 16 anos que acabara de completar. Ele respondeu que 
sim, e Carr então quis saber se na celebração eles haviam 
servido biscoitos como os que estavam na mesa do estúdio. 
Era uma pegadinha. Os quitutes eram meio esquisitos, e o 
humorista disse que Justin não poderia deixar de provar. “São 
bons?”, perguntou o garoto meio desconfi ado enquanto pe-
gava um. Eca! O gosto era horrível. Justin mastigou um pouco 
e logo torceu o nariz. Carr estendeu a mão na direção da boca 
do convidado para que ele cuspisse. No fi nal da entrevista, 
Justin ensinou alguns passos de dança a Carr. O apresentador, 
todo desajeitado, também quis dar aulas de dança. O fi nal 
foi uma grande brincadeira dos dois fazendo movimentos 
desengonçados ao som de Baby. 

 BOATOS
Justin desmente notícias a seu respeito no Twitter. Quando 
circulou na mídia a informação de que ele havia se suicidado, 
em fevereiro de 2010, o garoto postou: “Eu não estou morto. 
Eu mesmo chequei isso...”. E há quem diga que essa mentira 
só surgiu porque ele fi cou mais de um dia sem postar nada na 
internet. Em junho de 2010, nova falsa notícia sobre o mesmo 
assunto. O site FOXNews.org noticiou que o cantor havia sido 
encontrado morto no sofá de sua casa por sua mãe, Pattie, 
e afi rmou ainda que ele era usuário de cocaína! Os fãs de 
Justin no Twitter fi caram desesperados até descobrirem que 
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era tudo mentira. Em outra ocasião, negou as notícias de que 
Pattie iria posar nua para a revista Playboy: “Minha mãe é 
uma mulher honrada... Essa história me tirou do sério”. 

 BRASIL
É o segundo país que mais assiste aos vídeos de Justin na 
internet – só perde para os Estados Unidos. Nem o Canadá, 
país de origem de Justin, ganha dos fãs do Brasil. O cantor 
declarou que tem vontade de se apresentar por aqui. Muitas 
brasileiras mandam mensagens a ele no Twitter, e ele adora. 
“Minhas fãs brasileiras são doidas. E tem um monte! Amo 
muito todas elas”, disse em entrevista à revista Capricho. 

 BRINCOS
Justin tem as duas orelhas furadas. Se você nunca tinha 
reparado, tem um bom motivo: ele quase nunca usa brincos.

 BRONCA NO CARRO
Pattie, mãe de Justin, não admite que o fi lho seja indelicado 
com ninguém (ver R – Rigor). O cantor já levou uma bela bronca 
por isso. Ele estava em uma limusine a caminho do local onde 
iria fazer uma apresentação em Paris. Dentro do carro, Jenny, 
professora particular do garoto, acompanhava a equipe.

– Por que você veio? – perguntou Justin.
– Porque me convidaram – respondeu Jenny.
– Volte para seu voo!
–  Justin, isso não foi nem um pouco engraçado – disse 

Pattie, zangada.
– Foi só uma brincadeira, então está tudo bem.
–  Eu sei que você estava brincando, mas peça desculpas 

– contestou a mãe. 
Justin não deu muita bola e começou a cantar e a brincar 
com Michael, diretor de marketing internacional da equipe. 
O rapaz não embarcou na cantoria:

– Sua mãe está falando com você!
–  Você é orgulhoso demais para se desculpar? – 

continuou Pattie.
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–  Não. Ela sabe que eu estava brincando! – respondeu o 
garoto, que não pediu mesmo desculpas a Jenny.

–  Algumas coisas não são engraçadas, nem brincando – 
explicou a mãe, sem sucesso.

Sim, Justin pisou na bola. Mas, depois, ele reconheceu que a 
mãe tinha razão. “Embora eu não concorde com ela na hora, 
está sempre certa”, declarou no programa The Diary of Justin 
Bieber, da MTV. Todo mundo comete erros, não? E isso não é 
diferente nem para as estrelas da música. 

 BULLYING
O programador nova-iorquino Greg Leuch criou um aplicativo na 
internet de bullying contra Justin Bieber. O nome da ferramenta 
é “Shaved Bieber”, que permite que os usuários eliminem 
referências e até fotos do cantor de seus computadores. 
Em outras palavras, é um bloqueador de Justin. Os fãs do 
astro não fi caram nada contentes, e Leuch chegou a receber 
ameaças. “Você encontrou uma inimiga perigosa”, avisou 
uma fã no Twitter. O programador resolveu abrir um blog para 
postar as mensagens que estava recebendo dos admiradores 
de Justin, com o objetivo de fazer uma brincadeira. Uma delas 
dizia: “Minha mãe colocou o bloqueador do Justin Bieber no 
computador. Então me tranquei no banheiro e estou chorando”.
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 CABELO
O estilo do penteado de Justin se tornou sua marca registrada. 
A franja comprida, lisa e caída para o lado, porém, não 
dá trabalho. O cantor já publicou um vídeo no YouTube 
mostrando como faz para deixar o cabelo daquele jeito: 
basta lavar e secar com secador. Nada de escova, gel, spray 
e muito menos chapinha! A única coisa com que ele precisa 
se preocupar é a posição da franja. Como ele gosta que fi que 
jogada para o lado, acabou fi cando com a mania de balançar 
o pescoço para arrumar o caimento dos fi os sobre o rosto. 
Com o corte ele também não encana. Diz que apenas procura 
o cabeleireiro quando sua mãe diz que as madeixas estão 
grandes demais. Nos Estados Unidos, o corte de cabelo igual 
ao do cantor já foi batizado de “Bieber” pelos cabeleireiros. 
Segundo uma pesquisa feita pelo jornal The New York Times, 
esse é o pedido de cerca de 60% dos adolescentes nos salões 
de Nova York.

C
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 CAITLIN BEADLES 
Foi namorada de Justin antes de ele fi car famoso. Mas a ro-
tina corrida de astro pop teria atrapalhado a relação, e 
eles terminaram. Caitlin e Justin continuaram amigos, e ele 
até dedicou uma música a ela em um show em Atlanta, em 
dezembro de 2009. Em junho Justin viajou para as Bahamas, 
de férias, e Caitlin foi junto. A menina postou algumas men-
sagens no Twitter que levantaram suspeitas de que os dois 
teriam voltado: “O que acontece nas Bahamas, fi ca nas 
Bahamas!”. “Eu odeio quando você tem de ir. É como se 
metade de mim estivesse indo embora. Eu já sinto a sua 
falta.” Justin desmentiu o falatório de que teriam voltado, 
postando: “Eu estou solteiro e pronto para me misturar! Ha-
ha” (ver U – Urso customizado).

 CAMARIM
O astro tem alguns caprichos nos bastidores. Ele pede que 
estejam à disposição, em seu camarim, duas caixas de 
meias brancas, uma no tamanho extra-P e outra no tamanho 
G. O mesmo vale para camisetas brancas com decote re-
dondo, das quais ele pede três caixas. Ele também gosta 
de encontrar um cesto grande de frutas, um nebulizador 
para aliviar a tosse e cerca de dez tipos diferentes de chá. 
O camarim também precisa ser abastecido com balas de 
goma, que Justin come aos montes antes de entrar no palco.

 CARA LIMPA
Justin não gosta de garotas que carregam na maquiagem. 
Prefere uma aparência mais natural, e não resiste a um belo 
olhar e a um sorriso simpático. Ele também acha atraentes 
as garotas que saibam fazê-lo rir, sejam inteligentes e boas 
de conversa.
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 CHAZ SOMERS
É um dos amigos mais queridos de Justin (ver M – Melhores 
amigos). Quando os dois se conheceram, na escola, Chaz não 
sabia que Justin gostava de música. Até que ouviu o amigo 
cantar o hino do Canadá e fi cou surpreso. A mãe de Chaz, Lee 
Somers, estava junto com eles nesse momento. Ela quase deu 
uma bronca nos garotos por não tirarem o boné para cantar o 
hino nacional, mas quando percebeu a voz afi nada de Justin, 
desistiu e apenas fi cou ouvindo-o cantar.

 CHICAGO WHITE SOX
Em maio de 2010, o time de beisebol convidou Justin para 
fazer o primeiro lançamento, chamado também de primeira 
bola. Depois dessa participação especial em campo, o cantor 
foi curtir o jogo da arquibancada, onde roubou a cena mais 
uma vez. Ele pegou uma bola rebatida, lançada pelo jogador 
Paul Konerko, do White Sox. Depois da partida, ele contou o 
que havia acontecido para seus seguidores no Twitter (ver 
T – Twitter): “Hoje foi épico... Fui ao jogo do White Sox e fi z o 
primeiro lançamento... mas a parte mais legal foi que peguei 
uma bola lançada na arquibancada. SEM MENTIRA”.

 CHUCK NORRIS
Justin adora falar desse ator, de quem é superfã. Em entrevista 
à revista Atrevida, ele confessou que Norris é a celebridade 
que ele mais gostaria de conhecer pessoalmente. Mas por que 
tanta admiração por ele, Justin? “Porque se eu tiver qualquer 
problema, ele pode me proteger com um roundhouse kick 
(chute circular praticado pelo ator em seus fi lmes)”. 

 CODY
Foi no YouTube que apareceu o vídeo de Cody, de três anos. A 
mãe da menina fi lmou a pequena chorando por causa de Justin 
Bieber. A conversa das duas fez muito sucesso na internet:

–  Cody, por que você está tão triste, querida? – 
pergunta a mãe.

–  Porque eu amo Justin Bieber! – responde Cody, em prantos.

16

AF JB miolo pg1-32.indd   16 11/4/10   6:14 PM



– Você está chorando porque ama Justin Bieber?
– Sim, e estou estragando meu quarto!
–  Você está estragando seu quarto e chorando 

porque você o ama?
– Sim!
– Por que isso te deixa triste?
– Porque eu não posso ouvir Justin Bieber o dia todo!
– Por que você ama Justin Bieber?
– Porque eu sei que ele me ama também!
–  Querida... Nós não precisamos chorar porque 

amamos Justin Bieber.
– Sim, nós precisamos, às vezes. 
– Mas o que faz você chorar?
–  Justin Bieber sempre me faz chorar com 

as músicas dele.
– Querida, você tem três anos, certo?
– Sim, mamãe, eu tenho.
–  Quando nós temos três anos, não choramos 

por causa de garotos.
–  Eu sei, mas eu amo Justin Bieber! – responde Cody 

chorando mais ainda.
– O que você quer que Justin Bieber faça?
– Eu quero que ele seja da minha família!

Cody continua chorando e gritando, até que ouve o toque do 
telefone.

–  Eu aposto que é o Justin Bieber! – diz séria, com cara 
de desconfi ada, e para de chorar imediatamente. – 
Me dá o telefone! 

A família de Cody foi convidada para levar a menina até o Jimmy 
Kimmel Live, um programa de TV dos Estados Unidos. Justin 
também estava lá, e surpreendeu Cody quando apareceu para 
conhecê-la. Ao ver seu cantor favorito entrar para abraçá-la, 
Cody se jogou no colo dele.

–  Eu vi você no vídeo, você teve muitas visualizações – 
comentou Justin logo de cara.

–  Você viu? Eu chorei por sua causa! – respondeu 
a menina.
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 COLARES
Justin adora! Está sempre com correntes compridas, com 
pingentes de identifi cação ou com crucifi xos.

 COMIDA
As guloseimas favoritas de Justin são os doces e os lanches 
fast-food. Mas ele também não dispensa uma boa comida 
italiana e a carne assada que sua avó, Diane, prepara. E ele 
também gosta muito de espaguete à bolonhesa, cheesecake 
e balas de goma da marca americana Sour Patch Kids. 

 CONFUSÃO NO SHOPPING CENTER
Justin estava se preparando para se apresentar para cerca 
de setecentas pessoas em um shopping center em Nova York. 
Mas apareceram 10 mil! Do carro, ele viu os helicópteros da 
polícia rondando o local, até que um dos agentes se dirigiu ao 
cantor e disse: “Se você não for embora agora, a gente vai te 
prender”. Chateado, ele cancelou a apresentação.

 CSI
Justin atacou de ator em julho de 2010, quando gravou uma 
participação especial para o seriado CSI, exibido nos Estados 
Unidos pelo canal CBS. Ele interpretou um adolescente 
perturbado que enfrentava um problema em família. O pai 
estava preso e o irmão queria se vingar da polícia. Ele até 
contracenou com um cadáver (de mentira, claro). 

 CUBO MÁGICO
Justin consegue montar um cubo mágico em dois minutos. Ele 
também faz cálculos com bastante rapidez, como publicou a 
revista Life & Style.
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 DANIEL RADCLIFFE
O ator que interpretou o bruxo Harry Potter no cinema contou, 
em entrevista à MTV dos Estados Unidos, que não tem o 
costume de acompanhar as novidades musicais da cultura 
pop. Deu pra notar! Em junho de 2010, ele afi rmou que havia 
escutado Justin Bieber pela primeira vez duas semanas antes. 
Para completar, disse ainda: “Ao ouvir a música, pensei que 
se tratava de uma menina. Nunca o tinha ouvido”.

 DECEPÇÃO AMOROSA
Aos 13 anos, Justin sofreu sua primeira desilusão amorosa. 
Ele era apaixonado por uma garota, mas nunca se declarou a 
ela. Até o dia em que tomou coragem e fi nalmente convidou 
a sortuda para sair. Mas, para a tristeza de Justin, a menina 
recusou o convite.

 DESILUSÃO AMOROSA
Justin terminou a relação com sua primeira namorada por 
telefone. Ele ligou para a menina e disse que não queria vê-
 -la nunca mais. Do outro lado da linha, ela começou a chorar, 
mas não adiantou. O namoro tinha mesmo chegado ao fi m.

 DIÁRIO DE JUSTIN BIEBER
Justin estrelou seu próprio programa na telinha. Era o The 
Diary of Justin Bieber, na MTV dos Estados Unidos. O programa 
falava sobre o cotidiano do cantor, e ganhou sua versão com 
legendas em português para ser exibido no Brasil. Foi o maior 
sucesso! O programa mostrou que, apesar de ser um grande 
ídolo musical, Justin não é tão diferente assim dos outros 
adolescentes. Os fãs puderam conhecer a rotina e o lado 
divertido do ídolo, que foi fi lmado até enquanto brincava de 
pular na cama.

D
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 DISNEY
Em abril de 2010, surgiram rumores de que o Disney Channel 
iria propor a contratação de Justin para fazer uma versão 
masculina do seriado de Hannah Montana, em que Miley Cyrus 
vive uma adolescente que tem vida dupla como estudante e 
estrela pop. Mas Justin não passou nem perto. “Não fui pela 
linha da Disney. Não fui pro brega, mas ao mesmo tempo fui 
cool e na minha”, disse ele em entrevista ao site da MTV.

 DIVÓRCIO DOS PAIS
Em um show realizado em Cincinnati, nos Estados Unidos, 
em julho de 2010, Justin deixou o palco chorando. Ele se 
emo cionou depois de cantar esta música, que ele mesmo 
compôs sobre a separação de seus pais, Jeremy Bieber e 
Pattie Mallette.

DOWN TO EARTH
Mommy, you were always somewhere,
Mamãe, você sempre esteve em algum lugar,
And Daddy, I live out of town,
E papai, eu moro em outra cidade,
So tell me how could I ever be normal somehow?
Então me diga como eu poderia ser normal de alguma 
forma?
You tell me this is for the best,
Você me diz que é melhor assim,
So tell me, why am I in tears?
Então me diz, por que estou chorando?
So far away and now I just need you here.
Tão longe e eu agora só preciso de você aqui.

 DOCES
Justin aceita qualquer presente de suas fãs, exceto doces. 
Isso porque a mãe do garoto, Pattie, proibiu-o de comer 
qualquer coisa dada por estranhos. Ela diz que pode ser pe-
rigoso e, por precaução, achou melhor evitar.
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