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Abirama terasa nyaman

Hanya Tuhan dan kau tahu bahwa kau gila, ah hu, kau membebaskanku dan Ha haa aa denganmu aku mengenalmu karena kau menyukaiku karena kau dekat denganku, memelukku, aku merasa nyaman denganku, Aku ingin kalian semua ini luar biasa, Ya, apa yang Anda pikirkan tentang Anda adalah Polling khusus
Saya apa ayo membawa keajaiban dunia Anda membuat hati saya gila Gila Aku tahu Anda suka karena Anda elactified Anda memeluk saya Aku merasa nyaman dengan saya Aku ingin haa ahaa hu Anda tertawa, dan ha ha aa aa aa dengan Anda, Anda membebaskan saya dan Haa aa dengan Anda Aku mencintaimu
karena Anda mencintaiku karena Anda mencintaiku, aku tahu , Kerena memelukku, Ooo, merasa bebas, memberiku pelukan aku ingin kau akord dasar Agiram - merasa Unan :] G --- BM - A #m - Am --- G - C G --- Bm - A#m - Am --- G# Cinta biasa G Am C Dengarkan saja dirimu G Am Aku ingin menceritakan kisah
semua rahasia, yang dewa dan kamu tahu bahwa BM Kau membuatku tidak kompeten G Am Haa hu you freeze dan G Am (G# G# G# D) Haaa aaa aaa aaa denganmu Am D Aku tahu kau mencintai Emku Am D Karena kau memelukku dari dekat. Merasa nyaman dengan saya E Am (D G) Saya ingin Anda G Am
Semua itu tidak biasa thie yee yee G Am C Bagaimana perasaan Anda adalah G AmItii khusus Saya apa gila G Am Ayo membawa keajaiban dunia BM Kau membuat hati gila - gila, hatiku gila - gila Am D G tahu Karena Anda memeluk saya dari dekat. Saya merasa nyaman dengan saya E Am (D G) Saya ingin Anda G
Am Haaa aaa hoo Anda tertawa dan GAA (G # G # G # G # D ) Haaa aaa bersama-sama G Am Haa aa hu Anda membekukan saya dan G Am (G # G # G # D # D ) Haaa aaa aaa dengan Anda D G Saya tahu Anda mencintai saya Am D . Karena kau memelukku dari dekat, aku tahu kau mencintai M.M.D. Karena kau
memelukku, M.M.D. merasa nyaman memelukku dengan E Am D yang kuinginkan, 13 November 2017 23:08 TRIBUNSTYLE.COM - Abrma adalah penyanyi pendatang baru. Dia baru saja menghubungi single terbarunya, Feeling Compelled. Lagu ini hadir dengan nuansa musik pop-jazz. Yuk Denjerin dari lagunya. •
Lirik Lagu Langsung Untuk Anda Rayen Pono feat. Giselle - Romantic Tembang For New Bride Abirama - Merasa nyaman itu bukan lagu cintanya yang biasa, nada denty, yang memanjakan diri dengan cerita ku smileymud semua rahasiayang hanya rahasiayang hanya Allah dan kamu tahu tentang aku sedikit acuh tak
acuh haa Aaah huu dan aaa sama kamu tahu, Bahwa kau menyukai kerikil di dekatnya, yang kau peluk akuarium nyamanmu denganku, aku ingin kau melakukan ini bukanlah thie yeapa yang tidak biasa, yang kau rasakan di pemukiman khusus, aku membawa mujizat ke dunia untuk membuat hatimu gila, aku tahu kau
suka dekat dengan timah. Kau membuatku tertawa danhaaa aaa shuja hu memberimu gratis danhaa aa denganmu aku tahu kau suka karena kau memelukku karena kau memelukku, apa kau dengan nyaman memelukku, aku juga ingin berita terbaru web1-superball.superball.id Intro: C Em D #m Dm C Dm D #m Dm G
Ini bukan lagu cintamu yang biasa C Em D # m Dm Hanya penyok. yang merusak senyumnya C M D ##m Dm G ingin menceritakan semua rahasia C Em D #m Dm Yang hanya Allah dan anda yang tahu GM Anda membuat saya lemah tak berdaya Ref: C M.M. F#m FM Haaa aaa hoo Anda telah membebaskan saya
dan CM D #m Dm Haaa aaa aaa dengan Anda G Dm G CMaj7 bahwa kau suka Dm G CMaj7 karena kau memelukku dengan erat, DM G CMaj7 Anda merasa nyaman bersama saya Dm G C Saya ingin Anda C EM D Ini benar-benar tidak biasa bagi Anda untuk menjadi mm D # m Dm G Apa yang saya merasa seperti
Anda khusus CM D DM Menyelidiki saya apa CM D # m Dm Mari kita hancurkan dunia keajaiban Fm Anda membuat hati gila Ref: Aku Dm Wood Wood, aku tahu kau seperti saya. Karena beri aku pelukan GDm G CMaj7, aku suka kau Dm G CMaj7 Karena kau memelukku erat-erat Dm G CMaj7 Kau merasa nyaman,
bahwa Anda bersama saya Dm G C saya juga ingin memberitahu Anda dan 0 2 4 5 6 6 7 8 9 ini bukan lagu cinta biasa yang hanya tersenyum induksi memberitahu Anda untuk memberi tahu Anda semua rahasia yang hanya Tuhan dan Anda yang tahu yang membuat saya lemah tak berdaya X TIPS mencari lirik favorit
Anda tahu judul dan nama penyanyi mengetik nama penyanyi dan judul lagu, berikan kutipan dalam judul lagu, misalnya: Yovie Keep the heart; jika tidak berhasil, cobalah untuk melintasi tanda kutip, misalnya: Yovie Melindungi 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 dapatkan apa yang Anda cari. ANDA TIDAK TAHU JUDUL LAGU, TETAPI ANDA TAHU NAMA PENYANYI KETIK NAMA PENYANYI, MISALNYA: YOVIE, banyak halaman akan muncul, menelusuri dan memilih dari halaman ini; atau klik menu A B D D ... dengan
nama artis Y, cari Yovie dan cari teks yang Anda cari. ANDA TIDAK TAHU JUDUL LAGU, TETAPI ANDA TAHU JENIS PUISI ELEMEN YANG ANDA TAHU, MISALNYA: tanpa berarti bahwa Anda tidak lagi dapat menahan cahaya cinta membawa saya kembali ke tangan Anda Masukkan kata-kata penting. Misalnya: ini
tidak berarti berdiri lampu di dek. Hindari kata-kata yang mungkin memiliki dua versi atau lebih. Misalnya: tanpa Anda dapat ditulis tanpa Anda. MASIH TIDAK DAPAT MENEMUKAN TEKS YANG ANDA CARI PILIH MENU A B C D E ... dengan nama artis atau judul lagu. Jika Anda masih tidak dapat menemukan teks
yang Anda cari, kami dapat membantu Anda. Silahkan hubungi kami. Ini hanya nada berkedip yang merusak senyum Anda. Karena kau menyukaiku karena kau memelukku, kau memelukku, Saya juga ingin Anda bersama saya, dan saya juga ingin Anda bersama yeyaapa yang tidak biasa, saya pikir Anda sedang
menyelidiki saya sebagai isno dan mengalihkan keajaiban dunia Anda untuk hati, saya sangat mengenal Anda karena Anda sangat menyukainya karena Anda sangat menyukainya Memeluk saya dengan nyaman, bahwa Anda bersama saya, saya juga ingin Anda menyukai saya karena Anda memeluk saya, memeluk
saya, saya ingin Anda menjadi orang-orang yang suka mendengarkan radio. nama Abyeramas mungkin sudah tidak asing lagi. Penyanyi yang dikenal dengan terasha Noman yang luas ini sibuk membuat lagu di berbagai daerah. Selain promo, Abi juga sibuk mempersiapkan album pertamanya yang akan dirilis tahun ini.
Berikut 10 fakta Abirama yang bisa membuat Anda terpesona.1 Lulusan pemuda luar negeri, yang sering disapa Abi merupakan lulusan Universitas Belanda Lo, yaitu NHTV University yang berlokasi di Breda .2. Standar menjadi tuan rumah anak pertama dari dua bersaudara tidak hanya pandai bernyanyi. Ketika
menjadi tuan rumah/MK berhasil menunjukkan pengalamannya. Untuk acara resmi dan informal. Beneran gak tuh idola, hhe... Sumber: instagram.com/abiramamusic 3. Untuk bisa memasak ketika masih menjadi mahasiswa dan tinggal jauh dari keluarganya, Abby harus hidup mandiri. Kemerdekaan sebenarnya
membuatnya pandai memasak berbagai jenis masakan. Sumber: instagram.com/abiramamusic 4. Menguasai berbagai alat musik Meski tidak lahir dari keluarga musisi, Abby cukup aset dalam memainkan berbagai alat musik. Tentu saja, Abby dulu menyukai musik sejak kecil. Dimulai dengan drum, gitar, bass, bahkan
piano, apa saja yang bisa dimainkan. Bahkan, ia juga memiliki studio musik di rumahnya. Sumber: instagram.com/abiramamusic 5. DjPergaulan dan menguasai lingkungan saat menempuh pendidikan di Belanda, Abi mengenal banyak jenis genre musik. Bahkan, dia sangat pandai bermain peralatan DJ. Saat bermain di
kesempatan yang berbeda, ia sering memainkan instrumen DJ dan membuat penonton terpana dengan tindakannya. Sumber: instagram.com/abiramamusic 6.Sayang Binantmeski disibukkan dengan berbagai kegiatan, Abby juga merupakan pecinta hewan yang sangat, terutama anjing. Terbukti dengan banyaknya
anjing peliharaan di rumahnya. Bahkan sayangnya, beberapa dari mereka suka tidur dengannya. bii-5aa1f313dd0fa849a85b2f22.png 7. Pandai menciptakan laguDescripted experience pemuda berkacamata ini sering dituangkan ke dalam sebuah karya berupa sebuah lagu. Salah satunya adalah lagu Feel Comfortable,
yang berhasil ia ciptakan dan saat ini didistribusikan di berbagai stasiun radio di Tanah Air. Sumber: instagram.com/abiramamusic 8. Sangat modernAnani dengan penampilan. Mungkin ini kalimat yang tepat untuk gaya abirama. Bagaimana tidak, Abby kerap mencoba gaya pakaian yang tidak biasa. Itu membuatnya
terlihat lebih keren dan berbeda dari yang lain. Sumber: instagram.com/abiramamusic 9. Top Four Dreams menjadi kenyataan dengan kompetisi Air Asia yang digelar SpotifyMeski tergolong baru di industri musik Tanah Air, rupanya Abirama cukup mampu membuktikan ekspansinya. Terbukti dengan banyaknya
pendengar lagunya yang berjudul Merasa Nyaman. Bahkan, hal itu membuatnya menjadi empat besar dalam kompetisi yang digelar Spotify beberapa waktu lalu. Abirama sukses bersaing dengan beberapa musisi yang berkarier dan juga bersaing dengan musisi di seluruh Asia Tenggara. Tak malu, keempat pemenang
ini juga berkesempatan bertemu David Foster. Abby, yang mengaku sangat terkesan dengan David Foster, juga tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Saat bertemu David, Abby mengaku banyak berbagi tentang musik dengan idolanya. Apa prestasi besar itu tidak. Sumber: instagram.com/abiramamusic 10. Setelah
berbondong-bondong datang ke beberapa stasiun tv nasional di luar negeri, ia membuat Abby memilih magang di Jakarta. Beberapa stasiun TV juga telah berhenti untuk magang. Seperti trans TV dan Rcti. Bahkan selama magang, keingkasaan dan postur tubuhnya yang baik membuatnya memiliki banyak penggemar.
Source: instagram.com/abiramamusic Well, inilah fakta seorang Abrma, penyanyi muda berbakat yang saat ini menjadi idola remaja. Jangan lupa untuk mendengarkan lagu di spotify, joox, itune kalian. VIDEO PILIHAN
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