
Bandung kota kembang  

-Agnes- 

 

Bandyung adalah kota kembang 

Sejuk hawa mu, gemilau rasa mu 

Tak bosan melihat pemandangan mu 

Takjubku indah milihat pemandangan mu 

Rasa ingin selalu tinggal di tempat mu 

Ingin aku tetap berdiri tegak di gedung sate lagi 

Kenangan indahku dengan mu takkan terlupakan 

Memori keindahan di tempatmu takkan terlupakan 

Sangatlah mengesankan bagiku 

Ku tahu kau kota menawan 

  



  Sahabat sejati  

-Angelica- 

Aku sedih kau menghibur 

Aku kecewa kau menghibur 

Bila aku tak bisa kau mengajariku 

Sahabat  

Kau bagai penerang bagiku 

Semua kebaikan ada padamu 

Satu pintaku untukmu 

Yaitu janji selalu erat 

Tak pernah terpisah 

Untuk selama-lamanya 

  



Keluarga 

-Caroline- 

Saat ku capek 

Saatku letih lesu 

Kumelangkah ke rumah 

Ku membuka pintu 

Dan ku bertemu keluarga 

Semua letih lesu ku hilang 

Dan ku bahagia bisa memiliki keluarga yang sangat 

rukun 

Dan seketika itu juga dipikiranku hanya keluarga 

Keluargaku tercinta 

Keluargaku tersayang 

  



Kota 

-Christoper- 

 

Kota yang indah dan damai 

Kota adalah tempat tinggalku 

Dan kota tempat lahirku 

Ada banayk manusia tinggal di kota- kota 

Kota adalah bertemu teman-teman dan saudara 

Kota yang sangat bersih 

Dan kota yang damai 

Saya mencintai kota 

  



Kotaku 

-Cindy. C- 

 

Engkau bagaikan surga budaya 

Tari, musik dan adat istiadat 

Semua engkau miliki dalam dekapan rakyat-mu 

Tak akan pernah punah walau dihapuskan Air dari langit 

Indah nan Elok alam-mu 

Lestari nan sejuk udara-mu 

Putih nan Bersih daerahmu 

Membuat-ku menjadi seorang Ratu dikerajaan-mu 

Air berisik pelan 

Air berlari mengikuti ombak 

Daun menari dengan senang 

Burung pun bernyanyi di atas keindahan 

Langit senja tersenyum ketika engkau mulai tertutupi 

malam 

Langit pagi tertawa ketika diri-mu kembai cerah  



Kebanggaan 

-Dea Y- 

 

Rasa bangga tertanam dalam jiwaku 

Tinggal dinegeri tercinta ini 

Kekayaan alam berlimpah 

Hutan,pantai, gunung, lautan, sawah terbentang luas 

Aku sngat bangga bisa menjadi bagian negeri ini 

Sang saka merah putih berkibar 

Bertiupkan angin 

Rempah-rempah dan tanaman pun berlimpah 

Sekarang alam sedang mengalami guncangan 

Ratakan tanah dimana mana 

Tapi aku tetap bangga tinggal disini  



Kenangan 

-Diduanto- 

 

Ku tulis kan tentang kenangan tentang caraku bertemu 

dirimu  

Tentang apa yang membuat ku mudah berikan hatiku 

padamu 

Tentang apa yang membuat ku mudah berikan hatiku 

padamu 

Tak akan habis sejuta lagu menceritakan kenangan  

Semoga Tuhan menjaga kita sampai besar dan berpisah  

Dan kita akan bertemu suatu saat nanti  

Kau lah teman baik dari kelas 1 sampai 7 semoga kita 

bisa bersama selalu 

Ku doa kan kau selalu dekat  

Ku pancarkan doa kepada seluruh keluargaku  

Semoga kau mengingat kenangan kita 

Sahabat tak akan pernah pudar 

 

 

 



Bandung 

-Erasus- 

 

Paris van java 

Julukan dari sang kota 

Kota kembang kota perjuangan 

Kota kenang-kenangan 

Kota Bandung dilindung gunung 

Kota Bandung diantara gunung 

Bandung lautan api 

Kota yang kucintai 

Kota yang kusayangi 

Bandung kotaku 

  



Negara atau kota 

-Sandy- 

 

Aku ingin katak itu hijau indah berwarna masih ku kenal 

pohon-pohon 

Yang berbaris dengan gembira masih ku ingat kunang-

kunang yang menari 

Dengan riang masih kurasa suara suara tawa penghuni 

kota 

Dimalam hangat hari itulah dating kelabu gersang 

mencengkam malam itu 

Takkan berpindah dan tuman keras takkan pernah 

terlupa 

Merah api selalu segar dimata 

Kembali aku kekota itu 

Suara tawa terasa bagian mimpi 

Didalam siang 

Suara tangis bagaikan lagu yang tak pernah berhenti  

berputar 

  



Bandung yang ku cinta 

-Wau Andara- 

Bandung kau kota yang tercintai 

Kau selalu dihatiku 

Kau yang merawat 

Kau yang kujaga 

Kota yang indah 

Kota yang subur 

Kau kota yang martabat 

Kau kota kembangku 

Kota kembang yang ku cinta 

Terima kasih Tuhan kau telah memberikan kota bandung 

Aku janji merawat kota ini 

  



Kota Bandung 

-Vanessa- 

 

Bandung adalah tempat tinngal ku 

Disanalah aku lahir dan tumbuh 

Hingga aku bersekolah 

Kota Bandung kota kebanggaanku 

Ku akan doakan yang terbaik untukku 

Terima kasih Tuhan telah menciptakan kota ini 

Kau Bandung jayalah terus 

Bandung bernabat jayalah terus 

Dan terbanglah setinggi mungkin 

Bandung merdekalah terus 

  



Bandung 

-Yoanita- 

 

Oh kota Bandung 

Bandung adalah tempat tinggalku sejak dari lahir 

Di sini aku kesedihan 

Di sini ada kecerian 

Di sini ada sukacita 

Disini ada duka 

Setiap hari kami lewati jalan ini entah pulang sekolah 

atau hanya sekedar lewat 

  



Bersih 

-Zefanya- 

 

Kota bandung yang bersih 

Oleh oleh yang nikmat dan higenis 

Taman taman yang indah dan bersih 

Aku yakin Bandung sehat tur bersih 

Bandung kota yang cemelang 

Aku yakin kota ini akan juara 

Namanya kota Bandung, pasti bersih 

Dukunglah Bandung sehat 

Upaya kota Bandung aman 

Namanya kota Bandung pasti sehat 

Gunung tangkupan perahu rajanya 


