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Karena-Mu                      
Ya Tuhanku...

Karena-Mu lah aku hidup
Karena-Mu lah aku bernapas
Karena-Mu lah aku menjadi anak yang pintar
Karena-Mu lah aku bahagia

Tiada kata untuk mengucapkan kata syukur kepada-
Mu
Tapi akan kulakukan semua perbuatan baik
Dan menjauhi semua perbuatan buruk
Untuk membuat-Mu senang ya Tuhan...

Ayahku sehat dan bisa bekerja mencari uang karena berkah-
Mu
Ibuku sehat dan bisa memasak makanan yang kusuka karena 
berkah-Mu
Aku juga sehat dan bisa belajar dengan giat karena berkah-
Mu
Terima kasih ya Tuhan...
Janjiku kepada-Mu...

Aku akan tumbuh menjadi anak yang berguna 
Bagi-Mu, negara, dan orang tuaku...
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Hanya Pada-Mu

Diberi udara untuk bernapas
Diberi hujan untuk diminum dan mandi
Diberi matahari untuk menerangi bumi

Diberi tanah untuk berpijak
Diberi mata untuk melihat

Diberi hidung untuk merasakan aroma
Diberi kulit untuk meraba
Diberi lidah untuk perasa

Dari siapa semua karunia itu, Teman?
Berapa harga yang harus kita bayar?

Terlalu banyak dan istimewa pemberian-Nya
Yang tak dapat dibayar dengan uang sebanyak apa pun.

Hanya pada Tuhan kita harus bersyukur
Mengucap terima kasih sebanyak mungkin

Dengan cara yang baik-baik
Yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya
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Tidak Boleh Dua

Tadi di sekolah aku belajar Pancasila
Kata Ibu Guru panca itu artinya lima

Jadi Pancasila adalah lima sila
Sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa

Ibu Guru bilang Tuhan itu cuma satu
Tuhan tidak boleh dua

Kalau ada dua, dunia ini akan berantakan
Bayangkan saja bila matahari terbit di timur dan selatan

Alangkah panasnya bumi ini jadinya
Sekarang saja sudah amat terik

Dan itu membuat aku malas pergi les
Oh Tuhan ….

Tolong kurangi panasnya
Aku tidak mau kulitku jadi hitam

Dan membuat Ibu marah kalau aku jadi malas
Amin Tuhan amin
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Orang Bilang

Banyak orang bilang negeriku kaya
Banyak orang bilang negeriku indah
Banyak orang bilang negeriku memesona
Tapi, banyak orang yang ingin merebut kekayaan, keindahan, 
dan pesona negeriku

Jika tangan-tangan kecilku ini bisa menolongnya
Akan kulakukan segala cara
Tapi apa mungkin jika orang-orang besar di sana 
hanya diam?
Tapi apa mungkin jika orang-orang besar di sana 
malah membuat kerusuhan?

Dan apa mungkin jika orang-orang besar di sana hanya 
mencuri?
Tuhan... aku ingin menggantikan orang-orang besar itu
Aku ingin menyelamatkan negeri tercintaku
Karna aku tidak ingin kehilangan kekayaan, keindahan, dan 
pesona negeriku.
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Peristiwa Senin Pagi

Alangkah rapi mereka berbaris
Pada Senin pagi yang cerah
Untuk memberi hormat
Pada pahlawan dan bendera

Lagu hening cipta dinyanyikan dengan sendu
Menandakan para murid ingat perjuangan dahulu
Dengan nyawa pahlawan beradu
Melawan pasukan sekutu

Angin bertiup mengibarkan bendera
Tanda merdekanya Negara Indonesia
Setelah melawan penjajah Jepang dan Belanda
Untuk kebahagiaan seluruh anak bangsa

Berat perjuangan pahlawan
Untuk menyelamatkan Indonesia dari jajahan
Mari kita hormati dan hargai seluruh perjuangan
Dengan belajar keras dan menjadi kebanggaan  


