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Lagu betrand peto sahabat kecilku

Jakarta, Insertlive - Penyanyi cilik asal NTT, Betrand Peto, sukses merilis lagu berjudul Sahabat Kecil pada Kamis (18/7). Lagu ini bercerita tentang seorang pria yang merindukan temannya yang telah lama berpisah. Betrand Peto sendiri pertama kali muncul saat diajak bernyanyi di acara Brownis pada
April 2019 lalu. Semua orang yang mendengar suara Betrand terkesan dengan kejelasan suaranya. Penyisipan penasaran dapat didengar lirik dan video musiknya! Di seberang jalan saya duduk sendirianBahwa bukan Anda yang selalu bersama sayaKetika kami menangis dan tertawa Kami merasa
bersama, menjemput bersama untuk bintangKini hilang adalah semua ceritaA bisnis kecil di mana Anda masih ingat AndaKami waktu yang baikKini saya tidak tahu di mana bisnis kecil saya selalu mengidamkan. tidurmu kalau kamu pergi Usaha kecil aku selalu rindu suatu hari kamu datang aku harap
kamu datang [Udang:Youtube] (dis/des) TABLOIDBINTANG.COM - Ruben Onsu baru-baru ini mengorbitkan seorang anak laki-laki asal Nusa Tenggara Timur (NTT) bernama Betrand Peto menjadi penyanyi. Pada 18 Juli 2019, Betrand merilis video musik untuk lagu pertamanya yang berjudul Sahabat
Kecil. Lagu ini menggambarkan kisah menunggu seorang teman yang menunggu temannya kembali menemuinya. Ditonton pada Senin (19/8), video musik Betrand Peto telah dilihat lebih dari 4,9 juta kali. Berikut lirik lagu Buddy - Betrand Peto Di tengah jalan Aku duduk sendirian Tidak ada orang yang
selalu bersamaku Ketika kita menangis dan tertawa Kita merasa bersama Janji bersama Untuk mencapai bintang Sekarang jika mereka semua cerita bahwa teman kecil di mana anda berada saya masih ingat Anda Momen indah Sekarang saya tidak tahu di mana teman kecil saya selalu merindukan
tidur Anda jika Anda tidak punya sedikit teman bahwa saya selalu merindukan saya berharap bahwa ketika Anda datang Berharap Anda datang Buddy Saya selalu merindukan tidur Anda jika Anda pergi Teman kecil saya selalu merindukan saya berharap suatu hari Anda datang Teman kecil saya selalu
merindukan tidur Anda jika Anda pergi Teman kecil saya selalu merindukan saya berharap suatu hari Anda datang Berharap Anda datang (dika) KOMENTAR Ini adalah tanggapan pribadi , tidak mewakili kebijakan penulisan tabloidbintang.com. Kami berhak untuk mengubah atau tidak memposting
komentar yang berisi kata-kata pelecehan, intimidasi, dan ARDS. JAKARTA, KOMPAS.com - Sahabbat Kecil merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Betrand Peto. Betrand Peto atau Betrand Peto Putra Onsu merupakan anak angkat dari pasangan selebriti Ruben Onsu dan mantan anggota band
Cherrybelle Sarwendah. Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Deritaku - Betrand Peto Berikut lirik dan chord lagu Sahabbat Kecil yang dinyanyikan oleh Betrand Peto. G BmIn depan jalan Saya duduk sendirian Di D CTak ada Anda selalu Saya D Bm InKetika kami menangis dan tertawa bersama Am C
DJanji bersama-sama mencapai bintang G BmKini hilang adalah semua cerita di D CSahabbat kecil di mana Anda Am D Bm EmT ingat momen indah Anda Am D G Sekarang saya tidak tahu di mana Anda G Bm In G #mSahabbat sedikit saya selalu merindukan saya C DLelapkan tidur Anda jika Anda
pergi G Bm In G #mSahabat sedikit yang saya selalu lama untuk Am CKu berharap suatu hari nanti DKamu akan datang C D GHopefully Anda akan datang G Bm Di G #mSahabat sedikit saya selalu merindukan saya C DLelapkan tidur Anda jika Anda pergi G Bm Di G #mSahabat sedikit saya selalu
menantikan Am CKu berharap bahwa suatu hari DKamu akan datang G Bm In G #mSahabat sedikit bahwa saya selalu merindukan Am C DLelapkan tidur Anda jika Anda G Bm In G Bm In G #mSahabat sedikit bahwa saya selalu merindukan Am C DLelapkan tidur Anda jika Anda G Bm In G Bm In G
#mSahabat sedikit bahwa saya selalu merindukan Am C DLelapkan tidur Anda jika Anda G Bm In G Bm In G G #mSahabat sedikit bahwa saya selalu mendingin untuk Am CKu Berharap bahwa suatu hari DKamu datang C D G saya harap Anda datang C D GHopely Anda akan pulang » LIRIK LAGU » B
» BETRAND PETO » SURAT BETRAND PETO LAGU Semua foto profil gambar video Surat X TIPS CARI SURAT FAVORIT ANDA ANDA TAHU JUDUL DAN NAMA PENYANYI Masukkan nama penyanyi dan judul lagu, berikan kutipan dalam judul lagu, misalnya: Yovie Keeping the Heart. jika tidak
berhasil, cobalah untuk melintasi tanda kutip, misalnya: Yovie Menjaga hati; atau Anda juga dapat mengklik menu A B C D.., lalu mencari berdasarkan nama artis. Yovie mulai dengan Y, klik Y. Lihat daftar putar dan ambil apa yang Anda cari. ANDA TIDAK TAHU JUDUL LAGU, TETAPI TAHU NAMA
PENYANYI Masukkan nama penyanyi, misalnya: YOVIE, banyak halaman akan muncul, menelusuri dan memilih di halaman ini; atau klik pada menu A B C D E ... dengan nama panggung Y, cari Yovie, dan cari huruf yang Anda cari. ANDA TIDAK TAHU JUDUL LAGU, TETAPI TAHU PUISI Seperti
potongan puisi yang Anda tahu, misalnya: Tanpa Anda itu tidak berarti tidak bisa tetap cahaya cinta Anda membawa saya kembali ke pelukan tangan Anda Di antara kata-kata penting. Misalnya, itu tidak berarti berdiri di lampu dek. Hindari kata-kata yang kemungkinan memiliki dua versi atau lebih.
Misalnya: tanpa Anda dapat ditulis tanpa Anda. MASIH TIDAK DAPAT MENEMUKAN HURUF YANG ANDA CARI PILIH MENU A B C D E ... dengan nama artis atau judul lagu. Jika kau masih tak bisa menemukan surat yang kau cari, mungkin kami bisa membantumu. Silahkan hubungi kami. Pada saat
yang sama saya duduk sendirianN tidak ada orang yang Anda selalu bersama sayaKetika kita menangis dan tertawa Kami merasa bersama Sekali dalam mencapai bintang-bintangKini hilang adalah semua cerita itu Hal kecil di mana Anda berada Ketika Anda masih mengingat AndaKetika itu LindaKini
Aku tidak tahu di mana bisnis kecil aku selalu merindukan Lepaskan tidurmu jika kau sudah menjadi bisnis kecil aku selalu menantikan aku berharap suatu hari nanti kau datang Aku harap kau datang bisnis kecil yang selalu kuinginkan. akan datang Bisnis kecil Saya selalu merindukan tidur Anda jika



Anda pergi Bisnis kecil Yang saya selalu lama untuk saya harap suatu hari Anda datang Saya harap Anda datang Lihat Berita Betrand Peto Kamis, 20 Agustus, 2020 22:24 TRIBUNMANADO.CO.ID - Berikut Chord dan Lirik Lagu Teman Kecil - Betrand Peto, Kunci Gitar Dasar C Pendahuluan: C E Am G
F -C Dm G CAs the Crossroads EmKu duduk sendirian Am GTak di sana kamu selalu FTemani I Dm GWhen menangis dan tertawa Pada AmKami merasa bersama Dm Promise dengan DG GMenggapai bintang ckini sudah pergi EmTo ceritanya adalah Am Small GSahabat dimana FKau menjadi dm
GMasih ingat kamu Di amtimes cantik Dm GKini aku tidak tahu C GKau ondeReff : C Buddy That And I Am A I always miss Dm F Sleep your sleep if not not g You not have C Little friend that And I am A I always yearn for Dm F I hope thatsomeday G You will come F G C saya harap anda akan
datangMusik : F.. Dalam A Dm.. Bb.. G.. Reff: C Teman kecil itu Dan aku A aku selalu merindukan Dm F Tidur kamu jika pada kenyataannya G Kamu tidak punya C Little teman itu Dan aku A aku selalu merindukan DM F Aku berharap bahwa suatu hari nanti G Kamu datang C Teman kecil itu Dan Aku A
aku selalu merindukan Dm F Sleep jika faktanya G Anda tidak memiliki C Guinho que E Am A saya selalu mendingin untuk Dm F Saya harap suatu hari nanti G Anda datang F G F C Saya harap Anda datang Dm G C Berharap Anda akan datang (Tribunsolo.com/Reza Dwi Wijayanti) BACA JUGA: •
Jennifer Jill dan wakil perwira berbagi berita duka, Panik dan berusaha menolong pria pingsan • Pria KSAD Jenderal Andika ditemukan tewas tergantung di pohon , Tali diikat dengan leher dan tangan • Mike Tyson: Rongga Mata Patah, Rahang Patah dan Tulang Rusuk, Ini Semua Menyenangkan Bagi
Saya WATCH JUGA : Artikel ini ditampilkan dalam Tribunsolo.com berjudul Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Teman Kecil - Betrand Peto, Semoga Kamu Akan Datang. Ayo, mari kita pergi, mari kita pergi.
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