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 Hòn đá cô đơn – Slow Surf – Bass 3 2+1 3 Chuyển (đổi hợp âm) 

 

 C            G            

 Có hòn đá cô đơn xa xăm.  

 Am           Em             

 Đứng ở đó cớ sao một mình.  

 F                  C           

 Phải chăng đá cũng thất 

tình?  

 F                G    

 Hoà niềm đau với ta.  

 C              G           

 Có chị gió bay ngang qua.  

 Am               Em            

 Khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn 

mình  

 F             C           

 ”Này cậu trai thất tình!  

 F        G       C     

 

 Buồn làm chi hỡi em?”  

                             

Có giọt nƣớc rơi trên mi,  

                                  

Khẽ nhẹ thấm xót xa trong 

lòng.  

                                

Hình nhƣ nƣớc cũng biết 

rằng:  

                           

"Nàng đã xa cách ta ..."  

                                     

 

 

 

 

Ôi giọt nƣớc đau thƣơng kia 

ơi !!!  

                                   

Chớ vội khóc khiến ta thêm 

buồn,  

                           

Vì ta cũng đã biết rằng:  

                           

"Nàng đã xa cách ta...."  

                                 

Khi ngƣời nỡ quay lƣng ra 

đi.  

                                     

Dẫu còn chút vấn vƣơng 

trong lòng.  

                                 

Thì ngƣời yêu ơi ta biết 

rằng:  

                           

"Nàng đã xa cách ta ..."  

                                  

Ta ôm một chút đau thƣơng 

thôi.  

                                 

Dẫu thầm kín mãi trong tâm 

hồn  

                                

Vì ngƣời yêu ơi ta biết 

rằng:  

                            

" Nàng sẽ quên mất ta ... "  
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Cô bé mùa đông - Slow Surf – Bass 3 2+1 3 Chuyển (đổi hợp âm) 

    Am                  Em  

Từng cơn gió khẽ vô tình   

     F                 C                  

Chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đƣờng  

         Am                  Em  

Ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về   

  F                   G  

Cô bé đáng yêu của tôi   

   Am                   Em  

Mùa đông đến em vẫn cƣời   

  F                C                  

Em ƣớc mình là bong tuyết ngoài trời  

               Am             Em  

Để đƣợc bay mãi lên thiên đƣờng   

   F                     G        E7  

Một thiên đƣờng tuyết rơi ..hơ..hờ   

     Am                 Em  

Tuyết chẳng có đâu em ơi   

      F                    C  

Chỉ có tôi bên cạnh em thôi   

            Am                   Em  

Mùa đông đến dẫu khiến em sẽ lạnh   

       F              G  

Đừng lo vì còn tôi đây   

    C             G            Am           Em  

Bƣớc cùng với nhau dƣới cơn mƣa phùn rất lâu   

           F          C            Dm                  G        

Tôi nhìn em , em đỏ mặt em không nói khiến cho lòng tôi bồi 

hồi  

     C           G   

Trong ngần mắt em ,  

              Am                  Em  

Thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi   

            F          G  

Một mùa đông em đứng đó   

                   Am   

Một mùa đông êm đềm ...  
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Công chúa bong bóng - Slow Surf – Bass 3 2+1 3 Chuyển (đổi 
hợp âm) 

 

C           G      Am               Em      

Ngày xƣa lúc thơ bé ta thƣờng nhìn m ƣa hắt  

   F             G            Em             Am         

Và khi cơn mƣa n hƣ nặng hạt l ại có bóng nƣớc chợt tan  

    F           Dm       G     

Mẹ bảo ta rằng bong bóng mƣa  

 C         G     Am                   Em      

 Và mẹ cũng đi mã i trong chiều mƣa bon g bóng  

    F               G            Em                Am     

Mẹ đi mang theo câu chuyện buồn cổ tích bong bóng và mƣa  

     F            G        C    

Chuyện mẹ ru ngày xƣa thật xƣa  

  

  

 F             G          Em              Am       

 Yêu và yêu có thế thôi th u về làm mƣa khô ng ngớt  

       F            G               C             

Bong bóng bên mƣa bong bóng không nghe giá lạnh  

 F                   G             Em            Am              

 Nhƣng nàng công chúa biết chăng? Mƣa là ngƣời đàn ông dối 

gian  

    F           G           C         

Vì mƣa chỉ yêu có chính mƣa mà thôi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TỔNG HỢP HỢP ÂM GUITAR – PHẦN 1 - 4DUMMIES.INFO 

Hình Như Là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net 4 

Làng tôi - Văn Cao – Valse – (Bass 3+2+1 3+2+1)2
 

C                             F                C            

G                     

Làng  tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều ,tiếng 

chuông nhà thờ rung  

C                                  F           G                

C        

Đời đang vui đồng quê yêu dấu bóng cau với con thuyền một 

giòng sông.  

  C          F       G       C    F                  C           

G        

Nhƣng thôi rồi còn đâu quê nhà, ngày giặc Pháp tới làng  

triệt thôn.  

  C                            G         C         G7        

C         

Đƣờng ngập bao xƣơng máu tơi bời ,đồng không nhà trống tàn 

hoang.  

  

 C                              F                 C         

G           C       

. Chiều khi quân Pháp qua, chiều vắng tiếng chuông ngân, 

phá tan nhà thờ xƣa.  

 C                                     F              G           

C       

. Làng tôi theo đoàn quân du kích, cƣớp ngay súng quân thù 

trả thù xƣa.  

 C       F      G      C    F                   C          

G      

. Bao căm hờn từ xa quê nhà, rừng chiều nhớ cánh đồng chiều 

xƣa.  

 C                       G         C       G         C       

. Từ xa quê trông lớp cây già, làng quê còn thấy buồn đau.  

   

 C                          F                C          G                     

. Ngày diệt quân Pháp tan,là lúc tiếng chuông ngân,tiếng 

chuông nhà thờ rung  

 C                                         F           G           

C       

. Làng tôi cùng đoàn quân chiến thắng, đánh tan lũ quân thù 

về làng xƣa.  
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 C        F         G       C    F                  C       

G       

. Dân tƣng bừng chặt tre phá cầu, cùng lập chiến lũy đào 

hào sâu.  

 C                             G           C       G        

C     

. Giặc chƣa tan chiến đấu không thôi , đồng quê chờ đón 

ngày mai.  
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Không còn mùa Thu – Boston – Bass (3 2+1)2 Chuyển (đổi gam) 
 

              C                 Em    

Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm  

               F              Dm   

Không còn lời ru mơ trên môi mềm  

    Am               Dm   

Em thơ nhƣ mùa xuân đầu  

             G         

nối dài đêm thâu ...  

   

             C             Em    

Anh làm mùa thu cho em mơ màng  

             F                Dm    

Anh làm lời ru quấn quýt bên nàng  

    Am             Dm    

 

Em đi tiếc gì thu vàng  

              G         

tiếc gì xuân sang ...  

   

                    C                E7  

Còn thƣơng nhớ nhau về thắp sao trời   

                    F               C  

Còn thƣơng nhớ nhau từng đêm bão tố   

                  Am  

Tóc ƣớt trăng thề   

                 Dm               G     

Lời yêu chƣa nói trên môi vụng về ...  

  

                C                    E7  

Đƣờng ta đã qua chìm khuất chân trời   

                F               Am  

Đƣờng ta sẽ qua nào ai biết tới   

                   Am              G  

Chiều buông rã rời ru lòng thôi mơ   

                C       

ru buồn lên thơ .....  
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Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mƣa (Si 7) – Slowrock – Bass 3 2 1 
2 3 Bass(đổi hợp âm) 

 

            B7                 Em   

Hà nội mùa này vắng những cơn mƣa  

             C                            Em    

Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh  

              Am                            G    

Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp  

              B7                     Em      

Đƣờng Cổ Ngƣ Xƣa, chầm chậm bƣớc ta về ...  

  

  

                                  C     

Hà Nội mùa này chiều không buông nắng  

     D                         G        

Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô  

      Em                Am       

 

Quán cóc liêu xiêu một câu thơ  

    B7      D7      G       

Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ ...  

  

  

 Em                          C    

 Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ  

    D                G        

Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay  

     Em              Am        

Hơi ấm trao em tuổi thơ ngây  

 B7                       Em      

 Tƣởng nhƣ, tƣởng nhƣ còn đây ...  
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Cát bụi – Slow Rock 

 

         Am                     

Hạt bụi nào hóa kiếp thân 

tôi  

        Dm                    

Am   

Để một mai vƣơn hình hài 

lớn dậy  

E7               Dm   

Ôi cát bụi tuyệt vời  

          E7                      

Mặt trời soi một kiếp rong 

chơi  

           

Hạt bụi nào hóa kiếp thân 

tôi  

                                

Để một mai tôi về làm cát 

bụi  

                       

Ôi cát bụi mệt nhoài  

                                    

Tiếng động nào gõ nhịp khôn 

nguôi  

           A                       

Bao nhiêu năm làm kiếp con 

ngƣời  

                              

D    

Chợt một chiều tóc trắng 

nhƣ vôi  

                     E7   

Lá úa trên cao rụng đầy  

                           

Am    

Cho trăm năm vào chết một 

ngày  

          Am                    

Mặt trời nào soi sáng tim 

tôi  

         Dm                   

Am    

Để tình yêu xay mòn thành 

đá cuội  

Em             Dm    

Xin úp mặt bùi ngùi  

           F                 

E7   

Từng ngày qua mỏi ngóng tin 

vui  

                            

Cụm rừng nào lá xác xơ cây  

                                 

Từ vực sâu nghe lời mời đã 

dậy  

                      

Ôi cát bụi phận này  

                               

Vết mực nào xóa bỏ không 

hay.  
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Diễm Xƣa – Slow Rock 

 

                               Em  

Mƣa vẫn mƣa bay trên tầng tháp cổ  

                             Am   

Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao  

            Em              B7   

Nghe lá thu mƣa reo mòn gót nhỏ  

                               Em   

Đƣờng dài hun hút cho mắt thêm sâu  

  

                             Em   

Mƣa vẫn hay mƣa trên hàng lá nhỏ  

                                       Am   

Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mƣa qua  

               Em            B7  

Trên bƣớc chân em âm thầm lá đổ  

                                Em  

Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa  

  

              Em               Am   

Chiều nay còn mƣa sao em không lại  

                      Em   

Nhớ mãi trong cơn đau vùi  

           Am               B7   

Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau  

     Am             B7   

Bƣớc chân em xin về mau  

  

                             Em    

Mƣa vẫn hay mƣa cho đời biến động  

                             Am   

Làm sao em biết bia đá không đau  

            Em               B7    

Xin hãy cho mƣa qua miền đất rộng  

             B7             Em    

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau  

  

            Em               B7    

Xin hãy cho mƣa qua miền đất rộng  

             B7             Em    

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau  
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THÔI ANH HÃY VỀ - SLOW ROCK 

C             Am      

Thôi anh hãy về...  

          F                  

G          

Mối duyên mình nhạt nhòa 

nhƣ khói mây  

C        Am         

Thôi anh cứ đi...  

      F                  G        

Để em lại một mình trong 

xót xa  

  

C              Am     

Chiều buồn qua mau,  

     F                G      

Bóng tối vây quanh mù khơi  

C              Am     

Ngồi ôm thƣơng nhớ,  

     F                G          

Nghe con tim anh lạnh giá 

....  

 

  

C         Am    

Em đâu có ngờ  

          F                

G          

Mối duyên đầu tựa nhƣ chiếc 

lá khô.  

C          Am          

Xoay trong bão giông  

          F                  

G          

Ngỡ duyên mình đƣợc đời 

chắp cánh bay  

  

  

C             Am    

Tình sao chua xót  

     F                   G     

Nhức nhối trong anh từng 

đêm  

C           Am        

Ừ ! Thôi em nhé....  

   F       G        C            

Ta chia tay nhau từ đây....  

Am                Em             G           C           

Nghe đêm đang thở dài, tình chót trao nay xa thật rồi.  

           Am            G             C        

Biết không ngƣời dòng lệ trào trên mắt ai ...  

Am              Em             Am           Em         

Xƣa qua bao phố quen từng nhịp chân vui khi có nhau.  

       Am           G              C          

Để bây giờ còn bƣớc anh cô đơn lạc loài ...  

                       

Thôi ... anh hãy về,  

                                   

Cứ yên lòng rồi giông tố sẽ qua,  

                    

Em mong tháng năm  

                                         

Sẽ chôn vùi tình đầu tiên khó quên ...  

                  

Chờ cơn mƣa đến  
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Xóa hết nỗi đau triền miên...  

                          

Ừ !! ... Thôi em nhé...  

                               

Ta chia tay nhau ... từ đây...  
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BUỒN ƠI TA XIN CHÀO MI - BOSTON 
     C              Am  

Buồn ơi ta xin chào mi  

          F               G   

Khi ngƣời yêu ta đã bỏ ta đi  

     C              Am  

Buồn ơi ta xin chào mi  

         F                 G   

Khi tình yêu chấp cánh bay đi  

  

  

     C             Am   

Buồn ơi ta đang lẻ loi  

     F               G    

Buồn hỡi ta đang đơn côi  

     C              Am  

 

Buồn ơi hãy đến với ta  

   F           G        C   

Để quên chuyện tình xót xa  

  

  

Ab             Fm         Bb7     Eb    

Nếu trên đƣờng tình ta lẻ loi một mình  

    Ab         Fm        G                

Thì trên đƣờng đời ta có mi buồn ơi! ...  

  

     C             Am    

Buồn ơi thế nhân là thế  

          F               G   

Sao ngƣời yêu vẫn mãi say mê  

                          

Buồn ơi yêu đƣơng là thế  

                            

Sao tình ta mãi mãi đam mê  

                           

Ngƣời yêu cho ta niềm đau  

                          

Buồn hỡi cho ta quên mau  

                        

Buồn ơi hãy đến với ta  

                               

Để quên chuyện tình xót 

xa...  
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VẪN NHỚ - BALLAD 

                  Em                               

Trời chiều vàng úa , ngồi buồn nhìn từng đợt sóng  

                   Am  

Hải Âu vỗ cánh gọi.   

     D                              D7  

Ngƣời về xa xăm, cuộc tình xanh xao   

            G  

Bờ mi xót xa   

  

                                             

Rồi từng ngày qua, từng giọt sầu là lời ca  

                        

Mà anh đã hát cho em.  

               C                         

 

Những tiếc nuối chơi vơi tràn ngập hồn  

               Bm                        Em  

Những ƣớc muốn tin yêu theo mây vội bay.   

  

  

            C                           Bm        

Có những lúc anh mơ đƣợc gặp lại em lúc ban đầu  

            Am              D7                  G  

Có những lúc mình chợt nghe tình nhƣ giấc mơ qua   

         Em                                      C  

Nếu đã lỡ phôi phai ngàn đời em không quay về đây   

           Am             Bm     Em  

Vẫn nhớ mãi một, hình bóng xa vời ...  
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GIỌT NẮNG BÊN THỀM – SLOW ROCK 

        C                  G     

Hoa vẫn hồng trƣớc sân nhà tôi  

         Em               Am    

Chim vẫn hót sau vƣờn nhà tôi  

               Dm       

Giọt nắng bâng khuâng  

     G                C      

Giọt nắng rơi rơi bên thềm  

             F        

Bài hát bâng khuâng  

                    C      

Bài hát mang bao kỷ niệm  

      D7      G     

Những ngày đã qua  

        C                 Em     

Lâu lắm rồi anh không đến chơi  

                      Am    

Cây sen đá lá bạc nhƣ vôi  

           Dm      

Sỏi đá rêu phong  

    G                 C       

sỏi đá chƣa quên chân ngƣời  

            F       

Bài hát rêu phong  

                   C         

bài hát viết không nên lời  

   D            G      

đã vội ... lãng quên  

    C                 Em                 Am    

Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên  

    Dm               G               C       

Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên  

            Dm               Em    

Trả lại cho tôi, trả lại cho anh  

          F          G        C      

Trả về hƣ không giọt nắng bên thềm  

                                 

Hoa vẫn hồng trƣớc sân nhà tôi  

                                

Chim vẫn hót sau vƣờn nhà tôi  

                  

Một sớm mai kia  
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Chợt thấy hƣ vô trong đời  

                                              

Ngƣời vẫn đâu đây, ngƣời cũng đã nhƣ xa rồi  

                      

Chỉ là ... thế thôi  

  

  

                                

Khi thấy buồn anh cứ đến chơi  

                                   

Chim vẫn hót trong vƣờn đấy thôi  

                                            

Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi  

                                           

Bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi ngƣời  

                   

Để rồi lãng quên  

  

  

                                                 

Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên  

                                                 

Bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn  

                                       

Còn lại trong tôi, còn lại trong anh  

                                      

Chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm  

                                   

Trả lại cho tôi, trả lại cho anh  

                                    

Trả về hƣ không giọt nắng bên thềm  
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Khoảnh Khắc – Balad – Bass3231323Bass – DK: Slow Quạt 

 
C                  Am      G        Am    

Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh  

C                 Am     G      Am   

Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh  

            F              C    

Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi  

            F              C    

Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi  

        E7                 Am    

Khi mùa thu khuất nơi cuối trời  

     F                  G     

Giọt nƣớc mắt khô không lời.  

 

  

C              Am        G         Am   

Và rồi mùa thu qua trống tênh buồn vui  

C                 Am         G         Am    

Vùi lòng mình băng giá, tháng năm lặng trôi  

            F              C    

Chỉ còn đêm nay hãy đến bên em  

           F                C   

Chỉ còn đêm nay hãy đến bên em  

         E7               Am   

Nếu ngày mai bƣớc chân anh về  

     F                             G   

Giọt nƣớc mắt (Một xác lá) rơi bên hè  

             C    

Mùa đông tái tê.  

 

ĐK:  

                 Am  

Ngƣời về đây với em  

       F      Em              Am          

Về bên em, về đây với căn nhà xƣa êm đềm  

     F              C                 G      

Vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong.  

 

                 Am        F       

Ngƣời về đây với em, ngƣời yêu ơi  

    Em               Am              

Thề xƣa hãy trao lời cuối trong đời  
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    F                 G    

Mùa đông đến bên hiên rồi  

           C    

Về đây với em.  
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CHỜ NGƢỜI NƠI ẤY – SLOW SURF 
 

Am                 Em  

Ngồi lại nhấp chén say  

Am                            Em  

Lắng trong lòng mình những đắng cay  

Am                   Em  

Ngày dài thấm thoắt rơi  

          Am        Em       Am  

Muốn quên đi những phận bèo trôi.  

                        

Ngọc ngà cũng mấy phen  

Lấm trong bùn hoài cũng thấy quen  

Ngồi buồn ngó gót sen  

Trách sao cõi đời này đỏ đen.  

              F  

Chờ ngƣời nơi ấy  

            G          C  

Về đây mang theo dấu yêu  

             Dm         G   Em   Am  

Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng  

                     

Chờ ngƣời đâu thấy  

                           

Ngƣời còn hoài xa cách xa  

                                        

Một mình trong đêm lắng nghe gió than.  

   

                 

* Vì lời ai hứa  

                            

Một ngày dìu em bƣớc đi...  

                                  

Tìm về nơi xa phút giây yên bình  

   

                  

Đầu non cuối gió  

                          

Ngƣời còn là mây viễn du  

                                  

Để lại đằng sau tiếng ai thở dài.  
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NGƢỜI HÁT TÌNH CA 

F#m           D           A    

Lơ thơ, những cánh hoa lơ thơ  

        E      F#m  

Gió thu về, bỡ ngỡ  

      D            A            E    

Ngoài trời thay áo mới, dịu mát hơn  

    F#m  

Tôi mơ,  

   D           A           E     

Có lẽ tôi đang mơ, giấc mơ nào!  

       F#m        

Rồi em bƣớc qua,  

    E          A           

Một hƣơng thơm mát trong.  

  

 

  

D                  A            

Qua sông thƣa thấy em mơ màng,  

E                      

Lắng nghe câu tình ca  

      D               A              

Và em đón ánh mắt của tôi thẫn thờ,  

E                     

Muốn em hãy tới gần.  

  

  

          D               A             

Ngoài kia gió sẽ cuốn mái tóc mây bồng  

     E                    

Cuốn theo hƣơng tự nhiên  

       G              E         

Để tôi đón em vào bài hát tôi.  

  

  

       F#m   D     

Bài ca đó là tôi,  

         A           E     

Sáng nay mùa thu ghé qua.  

       F#m       D     

Và tôi biết mình say,  
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          E                  

Say trong bờ môi sƣớt mƣớt.  

  

  

           F#m      D    

Ngƣời đang hát tình ca,  

           A                E      

Bỗng nhiên ngừng trong phút giây.  

      G               

Vì em đứng ngoài đó,  

                      Dmaj7  

Lặng im và thoáng mỉm cƣời.  

  

  

       F#m   D    

Bài ca đó là em,  

           A            E     

Thấy trong lòng da diết hơn!  

         F#m     D    

Tôi muốn nói lời ca,  

        A             E     

Khi tâm hồn đang cháy lên.  

  

  

       F#m     D     

Em hãy tới gần hơn,  

      A              E     

Để em còn trông thấy tôi.  

           G           

Ngƣời đang say vì em,  

                E     

Câu tình ca còn mãi,  

    F#m          

Của riêng em...  
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CÂU CHUYỆN BÌNH MINH – Piano Balad (6 1 2+3 1 2+3 1 2+3) 

 
Bình minh (G) đã lên, chiếc lá (Cadd9) rơi rơi nhẹ bên (G) thềm, có (Cadd9) 

tiếng chim trong lành (G) cùng hòa(Am) vào lời hát em (D) 

Ngoài kia (G) nắng lên, tiếng hát (Cadd9) em ngân vang yên (G) 

bình có (Cadd9) anh bên mình (G) 

Ngồi tựa (Am) vai nhau thiết tha (D) mãi nhƣ là (Em7) nụ hoa hé trong (Bm) 

bình mình. 

Bao (C) kỉ niệm có em (G) và anh mình (Am) nguyện cùng bên nhau, 

hạnh phúc (C) trong tim trào dâng(D) 

* Điệp Khúc: D_D_D_DDU_Chuyển gam  

 

Tình yêu nhƣ những giọt sƣơng (G), nhẹ rơi trên đoá hoa (Em7) hồng. 

Tình em nhƣ những con (Cadd9) sông, tình anh nhƣ những cánh (G) buồm 

chở bao la ƣớc mơ hồng (D) 

Mình bên nhau suốt cuộc(G) đời, cầm tay anh mãi ko (Em7) rời. 

Để nghe hạnh phúc tuyệt (Cadd9) vời, để nghe anh nói ngàn (Cm) lời rằng 

anh yêu mãi em thôi (G) 
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ĐÔI BỜ - ANH TÚ (Slow rock hoặc slow suft) 

------C------------------G---------------------Am-------------F-----------------

------G--------------------C--- 

Đêm qua anh mơ thấy em yêu đến trong mộng buồn Dĩ vãng thoáng tới 

đốt cháy trái tim thương em 

------F--------------------G-------------------Em---------------------------

Am-------Dm----------------G-------------------C 

Khóc mắt đẫm ướt mái tóc xõa mới chấm vai chàng thương em ngàn 

đời Anh kêu tên em qua vùng biển sáng chân trời 

--------------C-----------------Am------------Em-----------F-----------------

G--------------------C 

Bóng con thuyển vượt ngàn trùng lệ trào dâng Lời anh kêu tan trong 

gió reo sóng dâng bao la 

-------F--------------------G------------------------------Em-------------------

Am 

Và từ đây mãi mãi mất nhau, mãi mãi mang thương đau mây đen giăng 

mờ 

------------Dm-------------G---------------------C 

Để duyên ngăn cách đôi bờ, tình mãi mong chờ 

 

Đêm qua anh mơ bóng quê xưa bước anh trở về Đứng dưới bóng mát, 

đến đón em khi tan trường Dáng cũ luyến nhớ đã cách mấy nắng mưa 

Ôi trông nhau xa vời vợi Anh kêu tên em, em mừng chẳng nói nên lời  

ĐK: Nước mắt rơi lòng bùi ngùi mình dìu nhau Nghe tin mơ say gió tới 

cuốn lá thu bay bay Chợt mộng tan gác vắng bóng em thoáng chút hiên 

nghe mưa rơi u hoài Buồn thương thân lang thang quê người trọn kiếp 

lưu đày.  

 

Trong đêm đơn côi gió mưa nhớ em vời vợi Thương cánh hoa xưa đã lâu 

không thấy nhau Qua bao thương đau bóng lan có thắm như xuân ta 

trao mối duyên đầu Đôi môi em tươi qua vùng biển mắt xanh màu  

ĐK: Nếu sớm nào ngày trở về liệu rằng em Còn yêu anh như khi chúng 

ta mới thương yêu nhau Ngại đôi khi bão táp đã khiến núi sông cách 
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ngăn cho em thay lòng Tình ly tan cho ước thề mộng cũ phai tàn  

Hỡi non cao ơi sông sâu đời bể dâu Kể từ đây mãi mãi mang thương 

đau Lời anh kêu tan theo sóng dâng gió reo âm vang bao la xa mờ Để 

cho ta duyên ngăn đôi bờ tình mãi mong chờ Hỡi non cao ơi sông sâu 

đời bể dâu Lòng biển sâu có biết cho nhau thấu những niềm đau Lời 

anh kêu tan theo con sóng dâng gió reo âm vang bao la xa mờ Để cho 

duyên ta ngăn đôi bờ tình mãi mong chờ " 
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Giấc Mơ Chapi – Balad (Bass 3231 323 Bass chuyển hợp âm) 
Trần Tiến 

 

Nhạc Trẻ - Ballad - Hợp âm: [Em] 

 

Ở nơi [Em] ấy tôi đã [Em] thấy trên ngọn [G] núi [Em] cao 

Có hai [Em] ngƣời, chỉ có hai [G] ngƣời yêu [Am] nhau, u.. [Em] hu. 

 

Họ đã [Em] sống không mùa đông, không mùa [G] nắng [Em] mƣa 

Có một [Em] mùa, chỉ có một [G] mùa yêu [Am] nhau, u.. [Em] hu. 

 

Ở nơi [G] ấy, đàn dê trắng nhởn nhơ quanh [Am] đồi 

Một mái tranh [C] nghèo, một nhà [B7] sàn yên [Em] vui. 

 

Ở nơi [G] ấy họ đang sống cuộc sống yên [Am] bình 

Ai nghèo cũng có cây [Em] đàn [G] Chapi. 

Khi rung [Am] lên, vài sợi dây đàn đã đong [C] đầy hồn [B7] ngƣời [Em] 

Rag-lây, ê 

 

[C] Ôi! Rag-lây những rừng cây ngọn núi mang tiếng [B7] đàn [G] Chapi 

[C] Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe [B7] đàn [G] Chapi 

 

[Am] Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không [Em] buồn, không vui. 

[Am] Tôi nghe Chapi chợt thấy nao [C] lòng vì một giấc [B7] mơ, ôi [Em] 

Chapi 

 

[Am] Chapi … [F] i, [B7] Chapi i … [Em] i 

[Am] Chapi i … [F] i [B7], Chapi i … [B7] i, ôi Chapi... [Em] i 
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NGÕ VẮNG XÔN XAO – BOLERO 

Một ngõ vắng xôn xao [G], nằm trong lòng phố lớn [Em] 

Một tiếng nói yêu thƣơng [Am], cho lòng thêm tơ vƣơng [D] 

Một đám lá thu bay [G], rắc vƣơng đầy ngõ vắng [Em] 

Một chùm hoa trƣa nắng [Am], xôn xao [D] cả lòng tôi [G] 

 

* Điệp Khúc: 

Tôi yêu đời [Em], làm một bông hoa nắng [Am] 

Tôi yêu ngƣời [D], làm ngõ vắng dịu êm [G] 

Trong yên lặng [C], mà lại mênh mông lắm [Am] 

Hãy ngƣớc nhìn kìa [A7] trời xanh bao la  [D]! 

 

* Phân Khúc 2: 

Vì nắng mãi nên mƣa [G] Gội trƣa hè loang nƣớc [Em] 

Vì muốn nói với nhau [Am] Nên nhìn nhau thêm lâu [D] 

Chiều ngõ vắng xôn xao [G] Có thêm bầy bé gái [Em] 

Cùng nhảy dây khoe áo [Am] Giăng hoa [D] ngập hồn tôi [G] 

 

* Điệp Khúc 2: 

Khi con ngƣời [Em] để lòng yêu ngõ vắng [Am] 

Thêm rung động, [D] đƣợc đứng ngắm trời mây [G] 

Ai đã từng [C] một lần qua nơi ấy [Am] 

Khi xa rồi [D] lòng bỗng thấy xôn xao [G] ! 
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HUYỀN THOẠI RƢỢU - BOLERO 
       Am Am  

Intro:    

                       Dm                            Am    

Ai trên đời chẳng uống rƣợu, mà đã uống rƣợu là phải say.  

Am                 Dm                       Am     

Rƣợu mà uống không say, không phải hay uống rƣợu.  

                    Dm                           Am    

Không phải hay uống rƣợu, rƣợu là rƣợu mà bia là bia.  

Am                   Dm                        Am   

Ai trên đời chẳng sợ vợ, mà chẳng sợ vợ thì sợ ai.  

Am                 Dm                     Am   

 

Thuở còn bé thì sợ ma, khi làm cha thì sợ vợ.  

                    Dm                           Am    Am  

Vô sinh viên thì sợ nợ, mà nợ thì nợ mà chơi thì chơi.   

 

Am                  Dm                        Am   

Đêm mắc màn ngủ với vợ, nghe đến rƣợu rồi lại đi.  

Am             Dm                  Am   

Vợ mà nói năng chi, đây là cho một đạp  

               Dm                        Am   

Đây là cho một đạp, mà vợ là vợ mà ta là ta.  

Am              Dm                      Am   

Vợ cầm chén lên tay, ta cầm chai ta đập lại  

                      Dm                        Am    

Trong cuộc chiến điêu tàn, mà vợ là vợ mà ta là ta.  

Am            Dm                      Am   

Vợ thì ví nhƣ cơm, em thì ví nhƣ hàng phở  

                     Dm                           Am   Am  

Cơm mà khê thì đi ăn phở, mà phở là phở mà cơm là cơm.   

 

Am                     Dm                            Am    

Ai trên đời chẳng uống rƣợu, mà đã uống rƣợu là phải say.  

Am              Dm                   Am   

Rƣợu thì năm ba chai, bia thì vài ba vại  

                          Dm                                  

Am    

Ai uống bia thì đừng uống rƣợu, mà đã uống rƣợu thì đừng 

uống bia.  

Am                   Dm                        Am   

Ai trên đời chẳng sợ vợ, mà chẳng sợ vợ thì sợ ai.  

Am             Dm                Am  
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Vợ là đấng tối cao hay là con sƣ tử  

                Dm                 Am    

Nhƣng mà ta kết bạn cho đời bớt cô đơn.  

Am                Dm                      Am    

Vì hạnh phúc quốc gia ta phải đi cho bằng đƣợc  

                    Dm                          Am  Am  

Ai nói xuôi hay nói ngƣợc, mà vợ là vợ mà ta là ta   
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CUỘC ĐỜI ANH SINH VIÊN - BOLERO 

       Am Am Am Dm E7 Am Am  

Intro:         

  

  

Am                Am                     F       

Cuộc đời anh sinh viên, hết tiền nhà lại nghèo.  

      G              C                   Dm   

Ngƣời yêu nó đòi hỏi nhiều, không có cho em.  

                  Am                    E7    

Nên anh đành phải hứa, hẹn rằng năm năm nữa  

             Am    Am  

là anh sẽ có tiền.   

  

Am               Am                      F     

Học hành chi nơi đây, suốt ngày chỉ rƣợu chè.  

    G                C                 Dm    

Lại thêm cái tật ngủ ngày. Bởi thế cho nên  

               Am                    E7     

anh sao bài ra giấy, và chờ ngày thi tới,  

               Am    Am  

là anh đút túi quần.   

  

Am             Am                       F      

Ở nhà cha biên thƣ, gắng học hành thành tài,  

   G              C                Dm    

để sau có việc mà làm. Cố gắng lên con,  

                    Am                    E7     

không đua đòi chúng nó, học hành tuy gian khó,  

                Am    Am  

ngày sau mới có tiền.   

  

Am                Am                      F      

Chiều chiều đi ăn cơm, tám thằng ngồi một bàn,  

      G                    C                 Dm     

giành nhau miếng thịt mỏng tèo. Cơm cháy cơm khê,  

                Am                   E7     

có hôm thì nhão nhoét mà còn ngồi ăn hết,  

                Am     Am  

vì thƣơng ba má nghèo.   
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Am               Am                      F       

Học hành sau năm năm, kiếm đƣợc một mảnh bằng,  

    G              C                    Dm    

ngờ đâu nó là bằng thừa. Do thiếu phong bao  

                  Am                  E7     

không ai nhận anh hết, sự đời sao nhƣ thế.  

               Am    Am  

Tiền ơi hỡi ơi tiền.   

  

Am             Am                       F       

Trở về quê yêu xƣa nhƣng không gặp đƣợc nàng,  

    G                C                 Dm     

hỏi thăm bố nàng bảo rằng: Nó đếch yêu anh,  

                 Am                   E7     

nó yêu thằng cha khác, hỏi vì sao thế bác,  

              Am    Am  

vì cha nó lắm tiền.   

  

Am                Am                        F      

Tìm việc anh lang thang, may gặp đƣợc thằng bạn,  

     G             C                Dm   

ngày xƣa nó ở cùng phòng. Nó đánh ô tô  

               Am                   E7   

đƣa anh về nhà nó, bảo rằng sau hôm đó  

               Am   Am  

là anh có việc làm.   

  

Am                Am                     F      

Cuộc đời thật trớ trêu, khi gặp vợ thằng bạn,  

    G               C                 Dm     

thì ra chính lại là nàng. Béo tốt hơn xƣa,  

                  Am                   E7   

không đen gầy nhƣ trƣớc. Và từ sau hôm đó  

                Am   Am  

là anh mất việc làm.   

Am              Am                          F       

Từ ngày em sang ngang, lấy đƣợc thằng chồng giàu,  

   G              C                  Dm     

là em thích ở nhà lầu. Cơm tám, chim quay  

              Am                   E7      

em ăn ngày ba bữa, còn anh thì đói rách,  

               Am    Am  

mỳ tôm suốt cả ngày.   
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Am             Am                      F       

Gặp lại em yêu xƣa, thấy cuộc đời thật buồn.  

      G              C                  Dm     

Ngƣời ta sống chỉ vì tiền, anh quyết đi buôn  

                  Am                      E7   

mong cuộc đời đổi khác, ngờ đâu quân gian ác  

                Am    Am  

lừa anh lấy hết tiền.   

  

Am               Am                    F      

Một chiều ra sân ga trấn lột một thằng già,  

    G             C                Dm   

ngờ đâu nó là đại bàng, nó rút dao ra  

               Am                     E7     

đâm anh vài ba nhát, cuộc đời anh tan nát,  

               Am  Am  

và anh phải đi tù.   

  

Am             Am                   F      

Rời tù sau năm năm, mắt mù, què một giò,  

    G              C                Dm    

lại thêm cái sẹo ở đầu. Đói rách bơ vơ,  

                Am                   E7    

gục bên bờ Hoàn Kiếm và thần Kim Quy đến  

                 Am  Am  

bảo anh hãy đánh đề.   

  

Am               Am                    F     

Tỉnh dậy sau cơn mê, ngỡ mình đƣợc phù hộ,  

     G                 C                 Dm    

lòng anh thấy thật rộn ràng. Bởi thế cho nên  

                Am                   E7      

anh đem giày đi bán, và làm con điện toán,  

                 Am    Am  

ngờ đâu trúng số liền.   

  

Am               Am                      F       

Cuộc đời anh lên tiên, lấy đƣợc ngƣời vợ hiền,  

     G                 C               Dm    

cùng anh trang trải nợ nần. Sắm cái Vi la,  

                Am                   E7    
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anh đi làm cạnh đó. Cuộc đời anh thế đó,  

                Am    Am  

tựa nhƣ giấc mơ hồng.   

 

PHỐ XA – BALAD - capo 5 

Am                Dm  

Mƣa về trên khúc hát   

         G7                  C  

Lắng u buồn đợi bóng hình ai   

     Am                 Dm  

Nhƣ tìm về thoáng hƣơng xa   

     G                 C  

Con đƣờng giờ là kỷ niệm   

      Am               Dm  

Giọt sƣơng lặng lẽ bên em   

      G7              C  

Đọng trên đôi mắt vô tƣ   

    Am               F  

Để buồn cho con phố nhỏ   

    E7                  Am  

Để một ngƣời đến vấn vƣơng .  

  

      

ĐK:  

   

Am                        Dm  

Đi bên em chiều trên lối vắng   

     G                       C  

Phố xa, phố xa ngỡ nhƣ thật gần   

Am                Dm                

Đôi vai em gầy trong chiếc lá  

E7                         E7          

Giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân  

Am                           Dm  

Trên tay em nụ hoa vẫn nở   

     G                              C  

Phố xa, phố xa ngỡ nhƣ thật gần   

Am                     Dm               

Câu yêu thƣơng chìm trong nỗi nhớ  

    E7                            Am  

Mơ về một ngày có mƣa êm đềm ..  
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Ver 2:  

  

Am                Dm  

Mƣa về trên khúc hát   

             G7                  C  

Lắng u buồn đợi bóng hình ai   

         Am                Dm  

Nhƣ tìm về giấc mơ xa   

        G                 C  

Mây mờ giờ là kỷ niệm   

     Am                   Dm  

Mùa thu lặng lẽ trôi đi   

          G                     C  

Mùa đông lạc giữa tình yêu   

         Am                 F  

Xuân về nhƣ con nắng hạ   

         E7                 Am  

Bốn mùa mƣa vẫn đợi ai ...  
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EM VỀ TÓC XANH – BASS321DAP321BASS321DAP - CAPO 3 

    D          Bm        

Một sớm em về tóc xanh  

    F#                  Bm   

Mây trắng thƣơng em níu vai  

    G           D             

Một sớm em ngồi đây nói cƣời  

    G                  F#    

Mùa xuân bay ngang ghé thăm  

    D            Bm                   

Còn đó chăng đôi vai ƣớp thiên hƣơng  

     F#        Bm    

Nuôi cây trái chín  

    G                     D             

Còn chăng làn môi xanh bài hát hôm nào  

   G             F#    

Về tìm yêu dấu xa vời  

  Bm C     

A à… A à…  

     C#7           F#              Bm        

Cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn  

   C           F                  E    

Có đôi lần một ngƣời ngủ quên lỗi hẹn  

              A             F#m      

Bập bùng điệu đàn để ta đón gió lên  

         D               E     

Xin dâng ngƣời một dây đã đứt  

         A                     F#m      

Ngày nào khúc ca yêu xƣa không còn vui  

    D                    E     

Dây đàn chùng quanh giấc mộng  

    A                     F#m      

Này một yêu thƣơng đã tắt đêm qua  

      D               E    

Trông chờ bàn chân em đến  

     A               F#m       

Viết lên con tim câu thơ buồn  

   D                 G   

Để nghìn năm sau hóa đá  

     D           Em            A              D 

Thôi nghe em tóc kia còn xanh Thì xin cứ an lành.  
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CÓ KHI NÀO RỜI XA – BALAD (CAPO 2) BASS 3231323 CHUYỂN 

F                                            G 

Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, 

Em                                       Am 

Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình.. 

F                                             G 

Và môi hôn rất ướt, dư âm giấu trong mưa. 

Am 

Cơn mưa kéo dài… 

F                                          G 

Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo , 

Em                                      Am 

Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất . 

F                                           G 

Vì tình yêu mong manh ,tay em quá yếu mềm .. 

Am 

Người yêu ơi,anh có biết? 

Chorus: 

F                                                      G 

Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói. 

Em                                                Am 

Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên 

F                                                                   G 

Đêm buông xuôi vì cô đơn, còn riêng em cứ ngẩn ngơ 

Am 

Có khi nào ta xa rời… 

F                                                         G 

Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối, 

Em                                               Am 

Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời, 

F                                                          G 

Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai. 
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Am 

Quá xa xôi không, anh ơi 

Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai. 

Biết không anh ,em yêu anh…\ 
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MONG ƯỚC KỶ NIỆM XƯA – BASS 321NGHI123BASS CHUYỂN HỢP ÂM 

 

Thời gian trôi (C) qua mau chỉ còn lại những (Em) kỉ niệm 

Kỉ niệm thân(F) yêu ơi sẽ còn nhớ mãi (C) tiếng thầy cô 

Bạn bè mến (E7) thương ơi sẽ còn nhớ những (Am) lúc giận hờn 

Để rồi mai (F) chia xa lòng chợt dâng niềm (C) thiết tha 

Nhớ bạn (F) bè nhớ (G) mái trường xưa (C) 

 

Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc (Em) nghẹn ngào 

Thời gian (F) sao trôi mau xin hãy ngừng (C) trôi 

Rồi vẫn (E7) mãi luyến tiếc khi đã xa (Am) rồi 

Bạn bè ơi (F) vang đâu đây còn giọng nói (C) tiếng cười 

(F) những nỗi nhớ niềm thương (G), gửi cho ai (C) 

 

ĐK: (G) 

Nếu (F) có ước muốn trong cuộc đời (Em) này 

Hãy (Am) nhớ ước muốn cho thời gian (G) trở lại 

Cho bao (F) tháng ngày đam mê (C) cháy bỏng 

Sẽ còn mãi (Fm) trong tim (Am) mỗi người 

Để tình yêu (F) ước mơ (Dm) mãi ko phai (G) 

Nếu (F) có ước muốn trong cuộc đời (Em) này 

Hãy (Am) nhớ ước muốn cho thời gian (G) trở lại 

Bên nhau (F) tháng ngày, cho nhau (C) những hoài niệm 

Để nụ cười (Fm) còn mãi lắng trên (Am) hàng mi, trên bờ (Dm) môi 

Và trong (G) những... kỷ niệm xưa (C) ... 
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NỖI NHỚ CAO NGUYÊN 

G-Em-C-D: Rải cả bài 

Rồi đi xa thấy nhớ , nhớ cao nguyên chờ đợi  

Mây lang thang đại ngàn , con suối về đi hoang  

Rồi đi xa thấy nhớ , đêm cao nguyên lửa trại  

Đêm âm thanh của rừng , đêm rượu cần men say  

Tôi như say tiếng cồng chiêng , tôi như say hương cao nguyên đại 

ngàn  

Tôi như say đất đỏ Bazan , tôi như say đất trời thênh thang  

Rồi đêm trăng thức giấc , em cao nguyên rạng ngời  

Tôi hoang vu cỏ dại , con thú về lang thang  

Rồi đi xa thấy nhớ ... nhớ EaH'leo .. ... nhớ EaSup.... nhớ, Krông Ana  
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HÀ NỘI ĐÊM TRỞ GIÓ – SLOW ROCK 

       G                       Bm   

Hà nội ơi tươi xanh màu áo học trò  

          Am                      

Những con đường thân quen còn đó  

      D7                              G    

Tiếng rao vang đâu đây nghe động trời đêm  

        Em                        Bm  

Hồng Hà ơi buồm ai khe khẽ thuyền về  

                                      

Cành me thì thầm gục đầu vào dĩ vãng  

         Am      Bm           Am 

Tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè  

          Bm                 Em    

Giọng dân ca sao gợi nhắc hồ Gươm  

   

       G                           Em    

Hà nội ơi xanh xanh liễu rủ mặt hồ Gươm  

                          Bm    

Cô đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng  

         Am                    C   

Con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê  

       Em            Bm  

Hà nội ơi ... Hà nội ơi  

  

  

             G                         

Ta nhớ không quên những tháng năm qua  
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    Am                            

Một nét riêng tư gợi nhắc cho ai  

                             D7   

là nhắc đến những kỷ niệm đã qua  

       G             Em        C     

Hà nội ơi nhớ về mùa thu tháng mười  

       Em                  Bm  

Áo học trò xanh những hàng me  

       C               Am    

Hà nội ơi ta nhớ không quên  

       D7                G   

Hà nội ơi trong trái tim ta  

          G       Em              C       

Chiều mùa thu gió về dọc trên phố phường  

     Am                      Bm    

Nắng vàng hồng tươi những nụ cười  

       C               Am    

Hà nội ơi ta nhớ không quên  

       D7                G   

Hà nội ơi trong trái tim ta  
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NGƯỜI ĐÀN BÀ HÓA ĐÁ – BASS123123 

Nếu ai đã[Am] từng đƣợc nghe  

Chuyện tình yêu[C] trên khắp thế gian [G] 

Chắc sẽ không gì so sánh[Am] lòng thủy chung[C] tình yêu Tô Thị [G] 

Đôi[Dm] uyên ƣơng xƣa đang hạnh phúc[Am] sống trong tổ ấm [C] 

Nhƣng[Dm] bỗng ngày kia tiếng sét ngang trời [E7] 

 

Tiếng sét kia là ác mộng  

Họ cùng chung huyết thống anh em  

Quá choáng váng vì số phận  

Chàng trai đã cất bƣớc ra đi  

Mang bao niềm đau nàng bồng con đứng trên đỉnh núi  

Trông mong ngƣời đi phƣơng trời xa  

 

Ngƣời đàn bà hoá[C] đá  

Chờ chồng nghìn năm[Dm] nhƣng ngƣời đó[F] đã không quay về [C] 

Để nàng sống[Am] góa thân mỏi mòn [E7] 

Ngƣời đàn bà hóa[C] đá  

Vì lòng thủy chung[Dm] còn sắt son  

Câu chuyện đó[F] sẽ mãi lƣu truyền[C] đến mai sau[E7]  

 

Nếu ai đã từng đƣợc nghe  

Chuyện tình yêu trên khắp thế gian  

Chắc sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu Tô Thị  

Nơi phƣơng trời xa chàng trai đó có hay đỉnh núi  

Mang tên Vọng Phu vẫn đứng đợi  

 

Ngƣời đàn bà hoá đá  

Chờ chồng nghìn năm nhƣng ngƣời đó đã không quay về  

Để nàng sống góa thân mỏi mòn  

Ngƣời đàn bà hoá đá  

Vì lòng thủy chung còn sắt son  

Câu chuyện đó[F] sẽ mãi lƣu truyền[C] đến mai sau[ E7] 

Đến mai sau…[Am] 
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Bông hồng thủy tinh – SLOW ROCK 

    G                      

Nếu những đắm say vội vã  

      Em                          

Ta đã trao nhau để rồi lãng quên  

      C          D                                     Em   

Những năm tháng trôi để lòng mang bao vết thƣơng khắc sâu  

   C           D    

Vì ta đã trót yêu  

     G                                                     

Em   

Tình yêu xƣa kia nhƣ vết cứa xót xa khiến anh âm thầm đau 

đớn  

    C                           D                   Em   

Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm  

   Em                                 C          

Và tình yêu đó xin gọi tên bông hồng thuỷ tinh  

   C                               D                   

 

Để sỏi đá quen bƣớc chân anh từng đêm trên phố khuya  

  

  

       

Ref:  

    G                                         D       

Xin nhƣ cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta  

    Em                                        C    

Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi  

   C                                          C                     

D                   

Vì tình yêu kia mong manh nhƣ thuỷ tinh, anh không muốn 

trong đời thiếu em, thiếu em  

   G                           D          

Để thời gian ta chia xa không phai nhoà  

   Em                            C     

Để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên  

    C                    D                    

Xin em hãy giữ, kỷ niệm bông hồng thuỷ tinh  

  

  

    G                       

Nếu những đắm say tìm đến  
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         Em                             

Khi thời gian chƣa xoá nhoà vết thƣơng  

   C              D                               Em    

Dù cho năm tháng qua, cuộc tình chia cách xa đôi nơi.  

     C          D    

Ngày xƣa ta đã yêu  

   G                                         Em         

Dù thời gian cho ai sẽ lãng quên ái ân thầm tiếc nuối  

     C                               D                   Em   

Rồi bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm  

                                     C          

Và tình yêu đó vẫn gọi tên bông hồng thuỷ tinh  

                                  D                  

Để cho mãi mãi vẫn ghi trong lòng ta năm tháng qua.  

  

  

    G                                         D       

Xin nhƣ cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta  

    Em                                        C    

Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi  

   C                                          C                     

D                   

Vì tình yêu kia mong manh nhƣ thuỷ tinh, anh không muốn 

trong đời thiếu em, thiếu em  

   G                           D          

Để thời gian ta chia xa không phai nhoà  

   Em                            C     

Để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên  

    C                    D                   

Xin em hãy giữ, kỷ niệm bông hồng thuỷ tinh  
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Mắt đen – BALLAD – BASS3231323BASS CHUYỂN 

             Em9           D             Em   

Sâu trong đáy mắt em nói gì đôi mắt huyền    

            Em             D               Em   

Không là cao xa ko thật gần nhƣng chứa chan    

    G                             Am   

Khi anh mất lối trên con đƣờng xa    

                D                 Em   

Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về    

               G                  Am   

Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm    

                B7                     Em   

Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới    

  

  

             Em             D               Em   

 

Muốn đƣợc bên em để đắm chìm trong mắt huyền    

          Em             D          Em   

Đến từ đáy mắt đi cao vời đôi mắt ơi    

    G                                  Am   

Ngủ vùi khung tranh trắng trơn ngày qua    

                  D                  Em   

Bao nhiêu ƣớc mong sao còn nhƣ quá xa    

                G               Am   

Màu nào ƣớc muốn màu nào đầy vơi    

                B7                  Em   

Màu nào cháy lên nhƣ lời đôi mắt nói    

  

  

   C9          D                       Em   

Mắt đen đôi khi lung linh hạt tinh khôi    

   C9          D                   Em   

Mắt đen ơi trái tim anh thuộc về em    

    G                             Am   

Khi anh mất lối trên con đƣờng xa    

                D                 Em   

Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về    

               G                  Am   

Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm    

                B7                     Em   

Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới    
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    C9          D                       Em   

Mắt đen đôi khi lung linh hạt tinh khôi    

    C9          D                  Em   

Mắt đen ơi trái tim anh thuộc về em    

    C9           D                      Em   

Mắt đen hãy khát khao cháy một lần thôi    

    C9           D                    Em   

Mắt đen hỡi thắp lên ngọn lửa đam mê    
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DÙ CÓ CÁCH XA 

Ngày hôm qua (G) em chợt mang nắng tới (G) 

Chợt làm ngẩn ngơ (Em) đắm say anh chiếc hôn bối rối 

Chợt làm nên câu ca (C), chợt làm mùa xuân qua (G) 

Đừng rời tay trong tay (Am) anh nghe mùa xuân ôi đắm say (D) 

 

Và rồi em nơi thật xa (G) anh mang tình yêu không phôi pha (G) 

Mỉm cừơi khi bỗng nhớ em (Em) anh nâng câu hát 

Hát yêu em thật nhiều (C), nhớ môi em thật nhiều (G) 

Muốn theo mây và gió (Am) nơi phƣơng trời đó anh đợi ai (D) 

 

Nếu mây kia mang ngƣời yêu (G) anh đi về nơi nào xa vời 

Nếu xa xôi đành để riêng (Em) hai ta về hai phƣơng trời 

Có hay chăng không ngƣời yêu (Am) anh mong rằng tim mình không rời 

Để ngày đêm anh với anh (D) mong một ngày không cách xa 

 

Biết đâu mai đây là mây (G) thênh thang ngƣời say bên mình 

Biết đâu anh nhẹ nhàng nâng (Em) trên môi này câu ru tình 

Biết đâu xa xôi chẳng thêm (Am) cho anh lẻ loi một bóng hình 

Hãy tin rằng trái tim (D) mình có riêng hình bóng em 

Dù cho mình cách xa (G) 
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Lặng thầm một tình yêu [Am][Ballad] 

Bài này giống Thu Cuối: chỉ có 4 hợp âm Am - F - C - G lặp 

đi lặp lại  

Các bạn có thể kẹp Capo ngăn 5 để hát đúng tone của Thanh 

Bùi vs Hồ Ngọc Hà  

                                              

    Am              F          

Khi nắng phai nhạt cuối sân  

    C                            G         

Tim nghe nao nao trong lòng rất nhớ em.  

   Am            F          

Em hỡi khi lòng trót yêu  

    C                G             

Đêm trong cô đơn là lúc dạt dào  

                            

Ngàn tin yêu, ngƣời yêu ơi  

                                    

Rằng trong tim yêu em lòng ko phai  

                            

Tình đôi ta nguyện mai sau  

                                  

Ngƣời yêu ơi một lòng không phai  

  

  

     

ĐK:  

          Am            F      

Lòng muốn nói rằng hết kiếp  

       C                          G          

Thề sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay  

  

                              

Tình khó nói, nhiều sóng gió,  

                                                 

Nào biết trƣớc trên đƣờng đời bao điều đổi thay  

                         

Tình là chi, đời là chi  

                    

Sao toàn buồn đau.  

                          

Tình sẽ chết đời sẽ hết,  
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Buồn chất ngất khi cuộc tình mang nhiều đắng cay  

  

  

                             

Bao tháng năm dần mãi trôi,  

                                   

Tình yêu đôi ta tan vão cõi hƣ vô  

                                           

Yêu em (mãi yêu em) sao nhiều trái ngang,  

                                            

Yình yêu em trao tôi làm con tim chơi vơi.  

                                

Ngàn tin yêu ngƣời tôi yêu hỡi  

                                

Rằng trong tim yêu em nồng say  

                        

Giờ đôi ta tình đã hết  

                                   

Lời chia tay lạnh lùng phôi phai.  
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THU CUỐI – BALLAD – QUẠT CHẢ 

Am----------------------------------- 

Cho bao nhiêu yêu thương nay bay xa... 

F---------------------------------------C----------------------------------------G 

Hoen đôi mi thu đưa em qua... Đã từng ngọt ngào giờ nhận đắng cay vì anh... 

Am 

“Thu vờn tóc em mơn man bên làn gió 

F---------------------------------------C 

Vương trên mi ai lá rụng con phố nhỏ 

--------------------------------------------G 

Nhẹ nhàng đâu đây mùi hương hoa sữa đó 

Am 

Nghe xung quanh âm thanh vang lên sao thân quen 

F----------------------------------------------G 

Trong bao nhiêu ngu ngơ, vu vơ mùa lá vắng. 

--------------F---------------C------------------------G 

Thật nhẹ nhàng dù mùa thu không còn yêu anh nữa...” 

 

Yanbi: 

-----------Am---------------------------------------------F------------------------------------------------------

C 

Đã từ rất lâu rồi, trong anh định nghĩa 2 tiếng yêu thương anh không thể trao cho ai 

kể từ khi anh có em... 

-----------------------G 

Mùa thu đó anh có em... 

------------Am--------------------------------------------F 

Vậy cớ sao giờ... Hơn 1 năm trôi qua, người đã khác xa thật nhiều... 

--------------------------------------C 

Anh nghe tiêng lá rơi không còn êm nữa... 

----------------------------------G 

Mùa thu đến anh không còn em nữa... 

 

Chorus: 

--------Am 
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Có lẽ nào... Em vội quên đi 

--------F 

Có lẽ nào... Em đưa mùa thu đi 

--------C------------------------------------G 

Có lẽ nào... Mùa thu chẳng còn lại gì, trong tâm trí em 

--------Am 

Có lẽ nào... Em buông anh đi xa mất 

--------F 

Có lẽ nào... Anh không phải người mà em yêu nhất 

--------C---------------------------------------------G 

Có lẽ nào... Anh phải tự nhủ rằng chỉ là 1 giấc mơ 

---------------Am 

Anh mất em rồi...! 

 

Hợp âm đầu tiên của lời rap cũng là hợp âm Am vừa đánh ở trên (2 hợp âm là 1) vì lời 

rap đọc nối tiếp luôn lời hát 

Rap Verse 1: (Mr.T) 

--------Am 

Thu đến và đi như những gì đã sắp đặt 

---------------F 

TRANG giấy trắng đâu thể mờ đi từng màu buồn của nắng 

---------C 

À ơi vu vơ câu hát, có lẽ chưa bao giờ anh viết tặng 

-----------G 

EM nhẹ bước chân qua, bao ngọt ngào, bao nhiêu cố gắng 

----------Am 

CÓ hay không những bước thềm trong con tim em cần một khoảng rộng 

-----------F 

BIẾT lúc nào anh có thể lại được gặp, em một lần nữa 

--------C 

LÀ khi đó anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa 

----------G 

ANH yêu em thật nồng nàn như một định lí đã muôn thuở 

---Am 

YÊU...! một người có lẽ phải học thêm nhiều điều 
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---------------------------F 

EM là mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu 

 

NHIỀU đêm dằn vặt tự gắng mình không hiểu 

---------C 

LẮM những yêu thương trôi qua trong em nào thật nhiều 

---------G 

KHÔNG...! Lí do nào đã khiến em cùng người đó gặp mặt rồi vội yêu. 

----------------Am 

Cánh cửa hy vọng như đang đổ sập ngay trước mắt 

-----------------------------------F 

Không còn hơi ấm nụ hôn bờ vai êm thật chặt 

------------------------------ 

Cảm xúc bỗng nhiên chết lặng... 

------------------C 

Đông tới ghé nhắn anh rằng... 

------------------------------------------------------------G 

Thu cuối rồi cũng qua nhanh cuốn theo cơn gió lặng lẽ hòa tan vào trong một buổi 

chiều mưa vắng. 

 

Bridge: (Yanbi) 

 

Am--------------------------------------------F------------------------------- 

Lê đôi chân bơ vơ anh đã hụt hẫng thật nhiều (Thật nhiều) 

-----------------------------------------------C-------------- 

Sao anh không thể ngăn nước mắt nhạt nhoà (Vì ai...?) 

-------------------------------G----- 

Đành ôm bờ vai lạnh cuối thu 

--------------------------Am---------------- 

Cho anh thêm ngậm ngùi... (Vì anh...) 

--------------------------------------F------------ 

Cho bao nhiêu yêu thương vút bay... 

-------------------------------------C--------- 

Cho bao nhiêu yêu thương mãi xa... (Mãi xa) 

--------------------G----- 
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Xa cuối tận chân trời... 

 

Rap Verse 2: (Mr.T) 

----------Am------------------- 

Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm... 

--------------------------F----------------------------------------------------------- 

Cũng chính là lúc ôm em thật chặt băng qua mọi nẻo phố cổ ta thường đến 

----------------------C---------------------------------- 

Nhắm mắt chạm nhẹ nỗi đau miền ký ức không tên 

--------------------------------------------G---- 

Giật mình chợt nhớ anh không thể với đến 

------------------------------- 

Chỉ là giấc mơ quá êm đềm 

-----------------------------Am---------- 

Trọn vẹn 1 vòng tay dịu êm... 

---------------------------------------------------F 

Rồi cứ man mác vu vơ, ngẩn ngơ chờ đông tới... 

--------------------------------------------------------C 

Liệu rằng 1 mai sẽ còn, thấy nhau trên đường đời... 

---------------------------------------------- 

Ta cũng đâu ngờ sau bao ngày chờ đợi 

-------------------------G----------------------------------------------------------------- 

Bài hát cất lên về “Thu Hà Nội” sẽ theo cùng em... nhưng cùng hình bóng mới... 
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YÊN BÌNH - BALLAD 

Am                                                       F 

Sao tôi không ngân nga thêm vài câu ? 

C 

Sao quên mau những suy nghĩ ban đầu ? 

G 

khi tôi còn trẻ ... 

Am F 

Bao lâu tôi chưa yêu ai đậm sâu 

C G 

Chưa nghe tim rung lên như ngày ấy 

 

Verse 2 : Tương tự đến hết  

Sao tôi buông tay khi chưa thành công ? 

Sao không đi đến hết cuối con đường ? 

Hay tôi đã già ...? 

Bao lâu tôi chưa đi qua hàng cây 

Chưa nghe mưa rơi lao xao 

Ngoài ngõ 

 

Chorus : 

* Tôi là ai trong thế gian này ? 

Qua những thăng trầm, những tháng năm dài 

Trôi thả như mây 

Tôi đâu thấy nắng hồng như giấc mơ 

Khác xa những mong chờ ... 

 

Có khi hài lòng với chính tôi 

Hay có rất nhiều hoài bão trong đời 

Tôi đã quên mau ? 

Chìm trong khói sương mờ lạc lối đi 

Đến đâu những bến bờ 

để tôi thấy yên bình ... 

 

Chorus 2 : 
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Thế thôi 

Là bình yên bé nhỏ 

Tôi vẽ tặng mình những bức tranh màu 

Những cành hoa thơm 

Và ngày tháng cuối cùng 

Tôi muốn đi đến nơi chốn chỉ còn 

Nắng xanh với mây hồng ... 
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Nghe tôi kể này - VALSE 

   C                          G                                  

C      

Xin hãy đến đây tôi kể cho nghe câu chuyện về một ngƣời em gái 

xinh  

   F             Fm          Em            Am     

Em làm mùa xuân chín trong nụ cƣời tƣơi sáng  

   Dm/A           G           F            C     

Em rạo rực nghìn năm, trong mùa hạ tình yêu  

   F             Fm         Em             Am   

Em nhìn tựa mƣa thu, trao tình cùng cây lá  

     Dm/A             G          F               C        

Đông dành tặng riêng em, những khát khao miên trƣờng  

  C                    G                                           

C     

 

Và xin hãy đến đây tôi kể cho nghe.Câu chuyện về một ngƣời 

điên rất vui  

   F             Fm       Em              C   

Cô yêu từng hàng cây, trò chuyện cùng hòn đá  

  Dm/A          G       F             C     

Cô mong làm mây bay hóa kiếp thành con gió  

   F             Fm             Em         C     

Cô yêu vạn ngƣời dƣng, yêu thêm ngàn ngƣời điên  

    Dm/A       G            F                  

Yêu tuổi trẻ bỏ hoang, cùng kiếp sống ơ hờ...  

  C               F          G             C      

La la la la la la la... tôi yêu ngƣời em gái!  

  C               F          G7              C      

La la la la la la la... tôi thèm làm ngƣời điên!  
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Home - Michael Bublé – SLOW SURF 

G                    

Another summer day  

D/F#                     

Has come and gone away  

Em               D  

In Paris and Rome   

               C    D  

But I wanna go home   

  

  G        

Mm mmmmmm  

G                     

Maybe surrounded by  

D/F#                 

A million people I  

Em                   D  

Still feel all alone   

                C    D  

I just wanna go home   

              G         D  

Oh I miss you, you know   

  

  

              C                              Em            

And I've been keeping all the letters that I wrote to you  

                A       

Each one a line or two  

               C           D  

I'm fine baby, how are you?   

  

  

                  C                              Em          

Well I would send them but I know that it's just not enough  

                   A          

My words were cold and flat  

                C             D Dsus  

And you deserve more than that    

  

  

G                    

Another aerorplane  
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D/F#                  

Another sunny place  

Em               D  

i'm lucky I know   

               C    D  

But I wanna go home   

                     G      

Mmmm, I've got to go home  

  

  

   

  

               G D Em Bm  

Let me go home      

             C                      D  

I'm just too far from where you are   

             G    D  

I wanna come home   

  

  

      C                                 Em          

And I feel just like I'm living someone else' life  

                 A                

It's like I just stepped outside  

                    C           D  

When everything was going right   

           C                       

And I know just why you could not  

     Em             

Come along with me  

                 A           

But this was not your dream  

               C           D   Dsus  

But you always believed in me   
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Whisky Lullaby – ballad – quạt chả 

        Bm Bm G  

INTRO:     

              D            G                              

Bm    

She put him out like the burning end of a midnight cigar 

ette  

      A         D        G                                 

A    

She broke his heart he spent his whole life trying to for 

get  

  

     Bm                          A   D                   

We watched him drink his pain a way a little at a time  

         Bm                     A     D                        

But he never could get drunk e nough to get her off his 

mind  

          A         

Until to night...  

              

CHORUS #1:  

              D                      G          A        

He put that bottle to his head and pulled the trigger  

      Bm                     A    G  

And finally drank away her memor y  

  D                                  A       

Life is short but this time it was bigger  

           Bm                        A       G      

Than the strength he had to get up off his knees  

       D                                   A       

They found him with his face down in the pillow  

         Bm                           A     G    

With a note that said I'll love her til I die  

      D                              A       

And when we buried him beneath the willow  

      G                           Bm  

The angel's sang a whiskey lulla by  

  Bm                     Bm                G    

La la la la la la la, La la la la la la la  

  Bm                     Bm                G    

La la la la la la la, La la la la la la la  
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                    D          G                                

Bm    

The rumors flew but no body knew how much she blamed her 

self  

      A         D         G                                

A       

For years and years she tried to hide the whiskey on her 

breath  

      Bm                      A   D                   

She finally drank her pain a way a little at a time  

          Bm                     A     D                        

But she never could get drunk e nough to get him off her 

mind  

            A         

Until the night...  

              

CHORUS #2:  

                      D                      G          A        

She put that bottle to her head and pulled the trigger  

      Bm                     A    G  

And finally drank away his memor y  

  D                                  A       

Life is short but this time it was bigger  

           Bm                         A       G      

Than the strength she had to get up off her knees  

     D                                      A    

We found her with her face down in the pil low  

  Bm                      A        G     

Clinging to his picture for dear life  

     D                                A       

We laid her next to him beneath the willow  

        G                           Bm  

While angel's sang a whiskey lulla by  

  Bm                    Bm                G   

La la la la la la la, La la la la la la la  

  Bm                    Bm                G  

La la la la la la la, La la la la la la la  
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Cơn mƣa tình yêu – Slow rock 

Capo trên phím 2  

             D              F#m   

Ngƣời yêu ơi cỏ mềm đã héo khô  

              Bm                              F#m  

Mặt hồ lá xác xơ những con đƣờng vắng sƣơng mờ  

          G          F#m            Bm    

Từng bƣớc chân cuốn đi mùa thu xa lắm  

        Em                    A    

Để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ  

  

           D                   F#m    

Và cơn mƣa ngoài trời đêm gió lạnh  

                  Bm        Bm               F#m   

Giật mình nhớ tới anh hãy chờ em anh nhé    

       G                Em                  F#m   

Và hãy cho nhau sát lại nụ hôn nhƣ bất ngờ    

                 Em                            A   

Ngọt ngào nhƣ vô tình yêu anh ngàn lần hơn nữa    

  

      

  

                      D                     Bm   

Một phút anh ngẩn ngơ , một phút em thầm mơ    

                     Em                       A   

Đừng vội làm cơn mƣa giăng kín trong lòng em    

                     D                        Bm   

Để trái tim ngủ quên , để nỗi đau triền miên    

                        Em                    A   

Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ƣớt mềm    

                       D                       Bm   

Thổn thức ta nhìn nhau , hẹn ƣớc cho ngày sau    

                       Em                   A   

Trọn đời mình bên nhau đi nhé anh, tình yêu    

                    D                     Bm   

Vì chính em mà thôi , vì yêu anh mất rồi    

                 Em                     A          D   

Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời    

  

  

    G               A   
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Mƣa xa dần hàng cây    

        F#m                Bm   

Hạt mƣa mơn man giây phút này  

    Em         A              G A   

Ánh sao đƣa ta về bên nhau     
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CƠN MƢA TÌNH YÊU – BẢN ĐƠN GIẢN – capo2 

                C                         Em 

Người yêu ơi cỏ mềm đã héo khô 

               Am                                                Em 

Mặt hồ lá xác xơ những con đường vắng sương mờ 

                  F           Em                  Am 

Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm 

            Dm                         G 

Để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ 

 

                C                         Em 

Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh 

                         Am              Am         Em 

Giật mình nhớ tới anh hãy chờ em anh nhé 

       F                    Dm                        Em 

Và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bất ngờ 

                           Dm                                 G 

Ngọt ngào như vô tình yêu anh ngàn lần hơn nữa 

 

                             C                                Am 

Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ 

                            Dm                               G 

Đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em 

                         C                             Am 

Để trái tim ngủ quên, để nỗi đau triền miên 

                              Dm                            G 

Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm 

                             C                               Am 

Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau 

                             Dm                          G 

Trọn đời mình bên nhau đi nhé anh, tình yêu 

                         C                         Am 

Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi 

                             Dm                     G               C 

Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời 
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F                          G 

Mưa xa dần hàng cây 

 

        Em                             Am 

Hạt mưa mơn man giây phút này 

       Dm    G      F          C 

Ánh sao đưa ta về bên nhau 
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I’m Yours – FOX 

Tone chuẩn: G capo 4 – Hoặc  A – E – F#m – D (Không kẹp capo) 

G 
Well, you done done me and you bet I felt it 
D 
I tried to be chill but your so hot that i melted 
Em C 
I fell right through the *****s, and i’m tryin to get back 
G 
before the cool done run out i’ll be givin it my best test 
D 
and nothin’s gonna stop me but divine intervention 
Em C 
I reckon it’s again my turn to win some or learn some 

G D 
I won’t hesitate no more, 
Em C 
no more, it cannot wait i’m yours 

G D 
Well open up your mind and see like me 
Em 
open up your plans and damn you’re free 
C 
look into your heart and you’ll find love love love 
G D 
listen to the music at the moment maybe sing with me 
Em 
Ah, la peaceful melody 
C 
It’s your god forsaken right to be loved loved loved loved Loved 

  

Chơi tone C: 

C 
Well, you done done me and you bet I felt it 
G 
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I tried to be chill but your so hot that i melted 
Am F 
I fell right through the *****s, and i’m tryin to get back 
C 
before the cool done run out i’ll be givin it my best test 
G 
and nothin’s gonna stop me but divine intervention 
Am F 
I reckon it’s again my turn to win some or learn some 

C G 
I won’t hesitate no more, 
Am F 
no more, it cannot wait i’m yours 

C G 
Well open up your mind and see like me 
Am 
open up your plans and damn you’re free 
F 
look into your heart and you’ll find love love love 
C G 
listen to the music at the moment maybe sing with me 
Am 
Ah, la peaceful melody 
F 
It’s your god forsaken right to be loved loved loved loved Loved 
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EM ƠI HÀ NỘI PHỐ - SLOW ROCK 

….Am………..|Dm………….|E7 

Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan 

……….F……………..E7 

ta còn em mùi hoa sữa … 

…………….|Am……………………..|Dm 

Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ 

…………|F…………E7………|Am 

Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm 

……..|Am 

Ta còn em, cây bàng mồ côi mùa đông 

………|Dm……………………………..|F 

Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông 

………………………………..|E 

mảnh trăng mồ côi mùa đông … 

……………………F 

Mùa đông năm ấy 

…………………………………………|A m 

tiếng dương cầm trong căn nhà đổ 

………..|F………………………………. ……..|E7 

Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân 

………..|Am……..F………………|Am 

Ta còn em, một màu xanh thời gian 

………E7…………………..|F…………Dm ………|E 

một chiều phai tóc em bay chợt nhòa chợt hiện … 

……………|Am………………………….. ..|F 

Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố … 

…………….|E7…………………………. ………|Am 

bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường … 

………..|Am………Dm…………|Am 

Ta còn em hàng phố cũ rêu phong 

…..E7…………………….|F…………..Dm …..|Am 

và từng mái ngói xô nghiêng nao nao kỷ niệm 

…………..|Am……………………….|F 

Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng … 
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……………..|E7……………….|Am 

chợt hoàng hôn về từ bao giờ … 

….|Am………|Dm…………………………. ..|E7 

Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan 

……….F……………..|Am 

ta còn em mùi hoa sữa … 

………………|Am……………………..|Dm 

Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ 

………….|F……….E7……..|Am 

Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm … 
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Suy nghĩ trong anh – Balad 

                                 C                                         G 
Cứ qua thêm một ngày, mới biết thế nào là yêu 
                                 Am                                                 Em 
Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều 
                                       F                                      C 
Những suy nghĩ trong anh, cứ lớn lên từng phút  
                                    F                                            G 
Cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em 
                                      C                                        G 
Những suy nghĩ trong anh, giờ đang chia làm hai 
                                           Am                                             Em 
Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời 
                                   F                                 C 
Nhưng nếu lỡ một ngày, em nói lời chia tay 
                           Dm                                   G 
Anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây 
                                       C                                               G 
Hãy để cho anh được yêu yêu em trong từng suy nghĩ 
                                  Am                                            Em 
Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi 
                              F                                       C 
Đừng nói chi em ơi! tình yêu không cần nói 
                                Dm                                 G 
Chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi 
                                     C                                                G 
Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ 
                                Am                                          Em 
Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ 
                               F                                      G 
Có khó không em ơi nếu giấc mơ này xa xôi 
                              F                                            G                        C 
Thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi 
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BIỂN NHỚ - TCS – SLOW ROCK 

Ngày mai em [Am]đi biển [Am/G]nhớ tên em gọi [Dm/F]về 
gọi [F]hồn liễu rũ lê [E]thê gọi [E7]bờ cát trắng đêm [Am]khuya 
Ngày mai em [Am/C]đi 
đồi [Dm-E]núi nghiêng nghiêng đợi [E7]chờ sỏi [F]đá trông em từng giờ 
nghe [E7]buồn nhịp chân bơ [E7]vơ 

Ngày mai em [Am]đi biển [Am/G]nhớ em quay về [Dm/F]nguồn 
gọi [F]trùng dương gió ngập [E]hồn bàn [E7]tay chắn gió mưa [Am]sang 
Ngày mai em [Am/C]đi 
thành [Dm-E]phố mắt đêm đèn [E7]mờ hồn [F]lẻ nghiêng vai gọi buồn 
nghe [E7]ngoài biển động buồn [Am]hơn 

Hôm nào em [Dm]về 
bàn [F]tay buông lối [Am]ngỏ đàn [E]lên cung phím [E]chờ 
sầu [E7]lên đây hoang [E7]vu 

Ngày mai em [Am]đi biển [Am/G]nhớ tên em gọi [Dm/F]về 
triều [F]sương ướt đẫm cơn [E]mê trời [E7]cao níu bước sơn [Am]khê 
Ngày mai em [Am/C]đi 
cồn [Dm-E]đá rêu phong rủ [E7]buồn đèn [F]phố nghe mưa tủi hờn 
nghe [E7]ngoài trời giăng mây [E7]tuôn 

Ngày mai [Am]em đi biển [Am/G]có bâng khuâng gọi [Dm/F]thầm 
ngày [F]mưa tháng nắng còn [E]buồn bàn [F]tay nghe ngóng tin [Am]sang 
Ngày mai em [Am/C]đi 
thành phố [Dm-E]mắt đêm đèn [E7]vàng nửa [F]bóng xuân qua ngập 
ngừng 
nghe [E7]trời gió lộng mà [Am]thương . 
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Ảo mộng tình yêu – SLOW ROCK – SLOW SURF – NGẪU HỨNG 
 

Chuyện tình ta [C] nay ra đi vào trong giấc mơ 
Ðể mình em [Am] mang bao nỗi u buồn [Em] 
Phút yêu thương [F] bên nhau còn đâu [C] hỡi anh 
Cho [Dm] riêng em lòng đớn đau [G7] 

Tình yêu ta [C] qua bao khổ đau đắng cay 
Mà hôm nay [Am] đôi ta vẫn xa vời [Em] 
Vì cuộc đời [F] đâu như ta mong chờ [Dm] 
Vì tình yêu [F] trong ta đầy hoài nghi [G7] 

Tình là giọt nắng [C] thắp những ánh sáng [G] lung linh 
Soi rọi ta [Am] trong đêm tối mịt mù [Em] 
Còn lại đây [F] vây quanh em hơi ấm [C] của anh 
Mà vì đâu [Dm] em yêu vội sớm [G7] chia lìa 

Tình là làn gió [C] cất tiếng hát giữa [G] nhân gian 
Vang lời ca [Am] ngân nga đến tuyệt vời [Em] 
Còn lại đây [F] vây quanh em những phút [C] thần tiên 
Mà vì đâu [Dm] tan ra thành khói [G7] ngang trời [C] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TỔNG HỢP HỢP ÂM GUITAR – PHẦN 1 - 4DUMMIES.INFO 

Hình Như Là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net 70 

Con đƣờng xƣa em đi – BOLERO 
 

Con [Am]đường xưa em đi 

Vàng lên mái tóc [Dm]thề ngõ [Am]hồn dâng tái tê 

Anh làm thơ Vu-[Dm]Qui 

Khách qua đường lắng [E7]nghe chuyện tình ta đã ghi 

 

Những [Am]mùa trăng Vu-Qui 

Vì mưa gió không [Dm]về chiến [Am]trường anh bước đi 

Có nàng hoen đôi [Dm]mi 

Ngóng theo đường vắng [E7]hoe hỏi còn ai cố [Am]tri 

 

DK: 

Em [Am]ơi ! nhìn gió lên [C]khơi 

Lòng có trông vời 

Một người xa cuối trời 

Nơi [Am]đây phiên gác canh [Dm]dài 

E ấp đôi [F]lời mình còn nhớ thương [Am]hoài 

 

Em [Am]ơi ! màu áo phong [C]sương 

Mình ước huy hoàng 

Được bàn tay chính nàng 

Dâng [Am]hoa, dâng hết ân [Dm]tình 

Tình đến bao [F]giờ 

Hỏi đường xưa mà [E7]nhớ 

 

Con [Am]đường xưa em đi 

Thời gian có quên [Dm]gì đá [Am]mòn kia vẫn ghi 

Ghi một đêm trăng [Dm]thanh 

Quán bên đường vắng [E7]tênh 

Chỉ còn em với [Am]anh 
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Hƣơng thầm – Slow rock 

             Em            C    

Khung cửa sổ hai nhà cuối phố  

                  B7                   Em  

Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ.   

                 Am             C     

Ðôi bạn ngày xƣa học chung một lớp  

                 D                    G  

Cây bƣởi sau nhà ngan ngát hƣơng đƣa   

                                       Em  

Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay   

                 Am             C    

Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm  

                Em                  D  

Bên ấy có ngƣời ngày mai ra trận,   

                B7               

 

Bên ấy có ngƣời ngày mai đi xa  

  

  

          C                Em  

Nào ai đã một lần dám nói   

                C                  Am  

Hƣơng bƣởi thơm cho lòng bối rối   

                            Em  

Cô bé nhƣ chùm hoa lặng lẽ.   

               D                G  

Nhờ hƣơng thơm nói hộ tình yêu   

  

  

                                          Em  

Hai ngƣời chia tay sao chẳng nói điều chi   

              G                       Em  

Mà hƣơng thầm theo mãi bƣớc ngƣời đi   

                   Am                     D  

Hai ngƣời chia tay sao chẳng nói một lời   

              B7                        Em  

Mà hƣơng thầm vƣơng vấn mãi ngƣời đi!   
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Huyền thoại mẹ - Slow rock (bỏ bớt nốt ngẫu hứng biến tấu) 
 

[Am] Đêm chong [Em] đèn ngồi nhớ [Dm] lại 
Tứng câu [G] chuyện [Em] ngày [Am] xưa. 
Mẹ về [C] đứng dưới [Dm] mưa 
Che đàn con nằm [Am] ngủ 
Canh từng [G] bước chân [Dm] thù. 
Mẹ ngồi [Em] dưới [Dm] cơn [G] mưa. 

Mẹ lội [Dm] qua con [C] suối, 
Dưới mưa [Am] bom không [Em] ngại 
Mẹ nhẹ [G] nhàng đưa [Dm] lối, 
Tiễn con [G] qua [F] núi [Dm] đồi. 
[Dm] Mẹ [F] chìm [Am] trong [Dm] đêm [C] tối, 
Gió [G] mưa tóc [F] che [Dm] lối con [E7] đi. 

[Am] Đêm chong [G] đèn ngồi nhớ [Dm] lại 
Từng câu [G] chuyện [Em] ngày [Am] xưa. 
Mẹ về [C] đứng dưới [Dm] mưa, 
Che tứng căn nhà [Am] nhỏ 
Xoá sạch [G] vết con [Dm] về 
Mẹ ngồi [Em] dưới [Dm] cơn [G] mưa 

Mẹ là [C] gió uốn [Dm] quanh, 
Trên đời con thầm [Am] lặng 
Trong câu [G] hát thanh [Dm] bình. 
Mẹ làm [Em] gió [Dm] mong [G] manh. 
Mẹ là [C] nước chứa [Dm] chan, 
Trôi dùm con phiền [Am] muộn 
Cho đời [G] mãi trong [Dm] lành 
Mẹ chìm [Em] dưới [Dm] gian [G] nan. 
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Mƣa hồng – Slow rock 
 

Trời ươm [C] nắng cho mây [Am] hồng 
Mây qua [F] mau em nghiêng [C] sầu 
Còn mưa [Em] xuống như hôm [F] nào em đến [C] thăm 
Mây âm [Am] thầm mang gió [G] lên 
 
Người ngồi [C] đó trông mưa [Am] nguồn 
Ôi yêu [F] thương nghe đã [C] buồn 
Ngoài kia [Em] lá như vẫn [Em] xanh 
Ngoài sông [Am] vắng nước dâng [G] lên hồn muôn [C] trùng 

Nay em đã [C] khóc chiều mưa đỉnh [Am] cao 
Còn gì nữa [Em] đâu sương mù đã [Em] lâu 
Em đi [Am] về cầu mưa ướt [F] áo 
Đường phượng [Dm] bay mù không lối [F] vào 
Hàng cây [Dm] lá xanh [G] gần với [C] nhau 

Người ngồi [C] xuống mây ngang [Am] đầu 
Mong em [F] qua, bao nhiêu [C] chiều 
Vòng tay [Em] đã xanh xao [F] nhiều 
Ôi tháng [C] năm gót chân [Am] mòn trên phiếm [G] du 

Người ngồi [C] xuống xin mưa [Am] đầy 
Trên hai [F] tay cơn đau [C] dài 
Người nằm [Em] xuống nghe tiếng [Em] ru 
Cuộc đời [Am] đó có bao [G] lâu mà [C] hững hờ 
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Bài ca không tên số 4 – Boston 
 

             Em                 Am  
Khóc cho vơi đi những nhục hình   
             D7                G  
Nói cho quên đi những tội tình   
            Em               Em  
Đời con gái cũng cần dĩ vãng   
          B7                Em  
Mà em tôi chỉ còn tương lai   
   
           Em              Em  
Mai về sau nước mắt có cạn   
          Am                  Em  
Khi xa đờ i thương cho đàn con   
                 Am                G  
Triệu người quen có mấy người thân   
             B7               Em  
Khi lìa trần có mấy người đưa ?  
   
       G                 G  
Lệ xóa cho em được không   
              Em   Em  
Những kỷ niệm đắng   
       Am         Am       Em               Em  
Lời nói yêu thương ngày xưa có còn đượm nồng ?  
 
           Em                 Am  
Đếm cho em giây phút mặn nồng   
           D7           G  
Giữ cho em mái tóc bồng   
            Em             Em  
Lời anh nói sẽ còn mãi đấy   
               B7               Em  
Truyện mai sau xin gửi trên tay   
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Bài ca không tên số 8 – slow rock – capo2 
            C                       Am  
Chiều thắm ru hồn người bềnh bồng   
             F                      C  
Chiều không im gọi người đợi mong   
             D7                    G7  
Chiều trông cho mềm mây ươm nắng   
          G7              Dm          Dm             G  
Nắng đợi chiều nắng say nắng nhuộm chiều hây hây   
  
  
         C                       Am  
Ngày đi qua vài lần buồn phiền   
            F                       C  
Người quen với cuộc tình đảo điên   
            D7                   G7  
Người quên một vòng tay ôm nhớ   
         G7              F        G             C  
Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay   
  
  
                   Em                       G  
Vắng nhau một đêm càng xa thêm ngàn trùng   
                   F                        D7  
Tiếc nhau một đêm rồi mai thêm ngại ngùng   
                  F           Am          Dm  
Bao lâu rồi tiếc những ngày còn ấu thơ   
                      F                        G7  
Lần tìm trong nụ hôn lời nguyền xưa mặn đắng   

 

 

 

 

 



TỔNG HỢP HỢP ÂM GUITAR – PHẦN 1 - 4DUMMIES.INFO 

Hình Như Là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net 76 

Bây giờ tháng mấy – slow rock 
 

       C         Em           Am  
Bây gi ờ tháng mấ y rồi hỡi em   
      Em         G             C C7  
lênh đê nh ngàn mây trôi êm đềm    
        Dm       G               C  
Chiều n ay nếu em đừng hờn dỗi   
         Dm                  G  
trách nh au Em một lời thôi   
       G7                C      G7  
Tâm hồ n mình đâu lẻ đôi.    
       C         Em          Am  
Bây gi ờ tháng mấ y rồi hỡi em   
     Em        G           C        C7  
Anh đi tìm màu hoa em cài    
        Dm       G           C  
Chiều n ay nhớ em rồi và nhớ   
    Dm              G  
áo em đẹp màu thơ   
       G7            C  
môi tr àn đầy ước mơ   
  
  
       C          Em              Am  
Mai đâ y...... anh đưa em đi về   
       Em                  G  
mưa gi ăng chiều nắng tàn   
       G7                C       C7  
cho bu ốt lạnh chúng mình .   
    Dm        G               C  
Em ơi thôi đừ ng hờn anh nữa   
       Dm               G  
nhìn n hau buồn vời vợi,   
    G7                            C  
để mùa đông buốt giá bờ vai mềm   
       C         Em            Am  
Bây gi ờ tháng mấ y rồi hỡi em   
      Em     G                  C       C7  
Anh đ i tìm m ùa xuân trên đời    
       Dm         G            C  
Mùa đô ng chết đi rồi mùa xuân   
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      Dm             G  
mắt e m đẹp trời sao   
      G7                 C  
cho mình thương nhớ nhau   
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Bèo dạt mây trôi – slow surf 
 

[G]Bèo dạt mây [D/F#]trôi, chốn xa xôi, 
Anh [Em] ơi, em vẫn [C]đợi... í i ì... bèo dạt [D] 
[G]Mây í i ì... [D/F#]trôi, 
chim [Em]sa, tang tính [C]tình... í i ì..., cao vời [D] 
[C]Ngậm một tin [G]trông, hai [D/F#]tin [Em]đợi, 
ba bốn [C]tin chờ, sao [D]chẳng thấy [G]anh... 
[G]Một mảnh trăng [D/F#]treo, suốt năm canh, 
Anh [Em]ơi, trăng đã [C]ngả... a á à... ngang đầu [D] 
[G]Thương nhớ... ờ ơ... [D/F#]ai, sao [Em]rơi... đêm sắp [C]tàn... 
trăng tà[D], [C]cành tre đưa trước [G]gió làn [D/F#]gió la [Em]đà 
em vẫn [C]mong chờ, sao [D]chẳng thấy [G]anh... 
 
[G]Mòn mỏi chim [D/F#]bay chốn nơi nao 
Anh [Em]ơi, em ngóng [C]đợi mỏi mòn[D] 
[G]thương nhớ [D/F#]ai chim [Em]ơi cho nhắn [C]một đôi lời[D] 
[C]người đi xa có [G]nhớ là [D/F#]nhớ ai [Em]ngồi 
trông cánh [C]chim trời sao [D]chẳng thấy [G]đâu... 
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Bốn mùa thay lá – Slow rock 
 
            Dm               Am   
Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây  
                 F                         E7    
Những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi  
             Am                Dm    
Đêm chờ ánh sáng, mưa đòi cơn nắng  
              E7                       Am   
Mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần  
   
  
             G                 F     
Con sông là thuyền, mây xa là buồm  
                 Dm           A     
Từng giọt sương thu hết mênh mông  
            Dm            C    
Những giọt mưa, những nụ hoa  
            F              E7   
Hẹn hò gặp nhau trước sân nhà  
   
  
              Dm                Am  
Không hẹn mà đến, không chờ mà đi  
              F                        E7  
Bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta  
               Am               Dm   
Bên trời xanh mãi những nụ mầm mới  
              E7                         Am     
Để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười.  
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Dấu chân địa đàng – Slow rock 

               Am     Dm                    Am  
Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo   
            Dm        F                  Dm      
Mùa xanh lá , loài sâu ngủ quên trong tận chiều  
            F               Dm                 Am  
Cuộc đời đó lửa đem tiến ca lên như than phiền   
                            Dm  
bàng hoàng lạc gió mây miền   
                                E7       Am  
Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm   
  
  
                                          
Ngựa buông vó người đi chùng đã bao lần  
                                          
Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng  
                                                 
Vùng u tối, loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng  
                                                               
Một đời bỏ ngõ đêm hồng, ngoài trời còn dâng nước lên mắt em  
   
  
                   Am         Dm  
Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô   
           Am                  G           F  
Từ mưa gió từ vào trong đá xưa đến bây giờ   
          Em       Am                Dm  
Mắt đã mù tóc xanh đen vần tráng thơ   
             Am                    Gm  
Dòng sông đó loài rong yên ngủ sâu   
            F                    Gm              
Mới hôm nào bão trên đầu, lời ca đâu trên cao  
   
Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ  
                                             
Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vừa  
                                              
Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền  
                                                               
để người về hát đêm hồng địa đàng còn in dấu chân bước quên.  
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Cây đàn bỏ quên  

Hôm [Dm] xưa tôi [F] đến nhà [Dm] em 

Ra [Bb] về mới [F] nhớ rằng [Gm] quên cây [Dm] đàn 

[Am]Tình [Dm] tang tính tính tình tang 

 

Đêm [F] khuya thao [Am] thức mơ [Bb] màng 

Chờ [G] mai tìm [F] đến cô [Am] nàng ngây [Dm] thơ 

Tình [F] tang tính tính tình tang 

 

Hôm [Dm] sau tôi [F] đến nhà [Dm] em 

Cây [Bb] đàn nằm [F] đó nhưng [Gm] em đâu [Dm] rồi? 

[Am]Tình [Dm]tang tính tính tình tang 

 

Bông [F] hoa trên [Am] phím tươi [Bb] cười 

Người [G] tiên tặng [F] đoá hoa [Am] đời xinh [Dm] xinh 

Tình [F] tang tính tính tình tang 

 

Tôi [Bb] nâng niu cây [F] đàn, tình tang 

Đem [Bb] về say [F] đắm, tôi [Dm] nâng niu hoa [Gm] tàn, tình tang 

Khi [Bb] bông hoa úa [Dm] vàng, [Am]tình [Dm]tang 

Lòng [C] tôi vấn [F] vương, nhớ [Am] người hay nhớ [Dm] hương? tình 

tang 

 

Đàn [Bb] ôi Thôi [D7] cứ lên tiếng [Gm] than 

Hay [C7] cứ reo nỗi [F] hoan 

Trên [Bb] đường lên viễn [F] phương 

 

Người [Dm] ôi ! Tôi [Bb] thường hay muốn [F] biết 

Với [Am]tình hoa thắm [Dm] thiết 

Yêu [F]tôi hay yêu [Bb] đàn? 

Yêu [Gm] tôi hay yêu [Dm] đàn? 
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Cô hàng xóm – Bolero 

           Am     G          Am     
Vùng ngoại ô tôi có căn nhà tranh  
     G             Am             A               Dm    
tuy bé nhưng thật xinh tháng ngày sống riêng một mình  
       Dm         Am              Dm  
nhà ở bên em sống trong giàu sang   
      Am            C          F       E       
quen gấm nhung đài trang đi về xe đón đưa .  
  
  
     Dm                 F     
Đêm đêm dưới ánh trăng vàng  
             Dm     F            C  
tôi với cây đàn âm thầm thở than   
               E               G        Em      Am    
vàcô nàng bên xóm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen  
  
  
              Am                      F  
tôi ca không hay tôi đàn nghe cũng dở   
 E                    Am              
 nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều  
     A              Dm              
làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao  
                    Am       G               e7   
như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau .  
  
  
              Am                          F  
Hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngỏ   
 E               Am           
 tôi sợ thân mình là bọt bèo  
     A          Dm                
làm sao dám mơ duyên tơ mai sau  
              F             E                   Am  
tôi sợ ngang trái làm mộng đời chua xót thương đau  
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Chị tôi – Ballad (bass3231323bass) 

[Em]Nhà tôi trên bến [D]sông có chiếc [Em]cầu nhỏ cong cong . 

Hàng cau dưới nắng [D]trong lá trầu [G]không 

[Dm]Chị tôi trông dễ [E7]thương bán rau [Am]chợ cầu Ðông í a 

[Em]Chị tôi [D]chưa lấy [Em]chồng [Am] [G] [D/F#] [Em] 

 

Thời con gái lưng [D]ong có bao [Em]người thầm mong theo 

Mẹ dục con gái [D]yêu lấy chồng [G]đi 

[Dm]Chị thương hai đứa [E7]em thương mẹ [Am]già con đau í a 

[Em]Chị tôi [D]chưa lấy [Em]chồng. [Am] [G] [D/F#] [Em] 

 

Rồi mẹ tôi khuất [D]xa, chúng tôi [Em]không còn thơ ngây 

Chị lại lo các [D]em chuyện [G]chồng con 

[Dm]Ngày chia tay bến [E7]sông thấy chị [Am]buồn mà thương í a 

[Em]Chị tôi [D]chưa lấy [Em]chồng. 

 

Rồi một đêm sáng [D]trong có một [Em]người đàn ông qua 

Họ về xây chiếc [D]cầu nối [G]bờ vui 

[Dm]Gặp chị tôi dễ [E7]thương mới xin [Am]lời cầu hôn í a 

[Em]Chị cũng [D]muốn lấy [Em]chồng. [Am] [G] [D/F#] [Em] 

 

Cầu xây xong đã [D]lâu không thấy [Em]người về đưa dâu 

Ðể chị tôi ngóng [D]chờ mắt [G]lệ nhòa 

[Dm]Hàng cau đâu trái [E7]cau bao lá [Am]trầu buồn rơi theo 

[Em]Chị tôi [D]chưa lấy [Em]chồng. [Am] [G] [D/F#] [Em] 

 

Nhiều năm xa cách [D]xa tôi trở [Em]về làng quê thăm 

Nhìn hàng cau xác [D]xơ lá [G]trầu khô 

[Dm]Mộ chị tôi bé [E7]xinh đứng bên [Am]cầu thương nhớ mêng mông 

[Em]Chị ơi [D]sao vẫn [Em]chưa lấy chồng. [D] [Em] 

[Am]Chị tôi [G]chưa [D/F#]lấy [Em]chồng... 
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Chiếc lá thu phai – Slow rock 

Am          Am                 Dm    
 Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại  
         E7                        
Để lòng theo chút nắng bên ngoài  
 Am                             Dm   
 Mùa xuân quá vội. Mười năm tắm gội  
           E7              Am    
Giật mình ôi chiếc lá thu phai  
   
  
 F         Am         Dm           C   
 Người đâu mất người, đời tôi ngốc dại  
 Dm         E7      Am   
 Tự làm khô héo tôi đây  
   
  
                                      
Chiều hôm thức dậy, ngồi ôm tóc dài  
                                
Chập chờn lau trắng trong tay  
                                      
Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày  
                                    
Vội vàng thêm những lúc yêu người  
                                       
 
Cuồng phong cánh mỏi, về bên núi đợi  
                                   
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay  
                                           
Nằm nghe giữa trời, giòn vang tiếng cười  
                             
Điệu kèn ai buốt trong tôi  
                                        
Mùi hương phấn người, một hôm nhớ lại  
                         
Hẹn ngày sau sẽ mua vui  
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Chiều một mình qua phố - Slow rock 

Chiều một mình [Cm] qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em [Fm]  

Có khi[Ab] nắng khuya chưa lên [G] 

Mà một [G] loài hoa chợt tím [Cm]  

Chiều một mình [Cm] qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em [Fm]  

Gót chân [Ab] đôi khi đã mềm [Fm] 

Gọi buồn [G] cho mình nhớ tên [Cm]  

 

 Chiều qua [Cm] bao nhiêu lần môi cười [Eb] 

Cho mình [C] còn nhớ nhau [Fm] 

Chiều qua [Cm] bao nhiêu lần tay mời [Eb] 

Nghe buồn [Cm] ghé môi sầu. [G] 

Ngày nào [Eb] mình còn có nhau [Fm] xin cho dài lâu [G] 

Ngày nào [Eb] đời thôi có nhau [Fm] xin người [G] biết đau. [Cm] 

 

Chiều một mình [Cm] qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em [Fm] 

Gió ơi [Ab] gió ơi bay lên [G]  để bụi đường [G]  cay lòng mắt [Cm] 

Chiều một mình [Cm] qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em  [Fm] 

Áo xưa [Ab]  chưa quen phong trần [Fm] 

Đợi mùa [G]  thu vàng áo thêm. [Cm] 

 

Chiều một mình [Fm] qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em [Bbm]  

Bước chân [C#] nghe quen[C] cũng buồn[Bbm] 

Lạy trời[C] xin còn [C#]tuổi xanh [Fm] 

Còn một mình [Cm] trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em  [Fm] 

Ngoài kia [Ab] không còn nắng mềm [G] 

Ngoài kia [Fm] ai [G] còn nhớ tên [Cm]  (2 times) 
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Chuyện Tình Lan Và Điệp – BOLERO 

                  Dm              Bb   
Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp    
                        F   
một chuyện tình cay đắng    
                 Gm                      A7   
Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ    
                      Dm   
đem viết thành bài ca    
                                D7               Gm   
Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng ,say đắm bên Lan    
                      Em7                 A7   
Lan như bông hoa ngàn , thương yêu vô vàn    
                                        Dm   
nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan    
  
                     Dm                   Bb   
Chuông đổ chiều sang chiều tan trường về    
                         F   
Điệp cùng Lan chung bước    
                  Gm                    A7   
Cuối nẽo đường đi đôi bóng hẹn mùa thi    
                      Dm   
Lan khóc đời người đi    
                               D7                 Gm   
Lần cuối gặp nhau, Lan khẽ nói , yêu mãi nghe anh    
                     Em7                     A7   
Em yêu anh chân tình , nếu duyên không thành    
                                    Dm   
Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh    
      C          F                 Dm                       
Nhưng ai có ngờ lời xưa đã chứng minh khi tình dang dở  
    Gm            A7                  Dm                 Bb   
Lan đau buồn quá khi hay Điệp đã đi xây mộng gia đình    
   C                F                  C                    F   
Ai nào biết cho ai , đời quá chua cay duyên đành lỡ vì ai    
   Gm                                       A7   
Bao nhiêu niềm vui xin cũng vùi chôn từ đây    
                Dm   
Vùi chôn từ đây    
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                                   Bb                    F   
Lỡ một cung đàn, phải chi tình đời là vòng dây oan trái    
                Gm                 A7                     Dm   
Nếu vì tình yêu Lan có tội gì đâu sao vướng vào sầu đau    
                             D7   
Nàng sống mà tim như đã chết    
                  Gm                    Em7   
Duyên bóng cô đơn đôi môi xin phai tàn    
                     A7   
Thương thay cho nàng    
                                   Dm   
Lìa xa nhân thế náu thân cửa từ bi    
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Con mắt còn lại – QUẠT CHẢ 

             A                  Bm   
Còn hai con mắt khóc người một con  
             E                A      
Còn hai con mắt một con khóc người  
             D                 A    
Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi  
              E                  A     
Nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp  
             D                  A    
Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai  
                E                A    
Tình trong hai tay một hôm biến mất  
             D              A   
Con mắt còn lại là con mắt ai  
             E                A    
Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài  
   
  
                                     
Còn hai con mắt khóc người một con  
                                     
Còn hai con mắt một con khóc người  
                                     
Con mắt còn lại nhìn một thành hai  
                                    
Nhìn em yêu thương nhìn em thú dữ  
                                   
Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi  
                                           
Cuồng điên yêu thương cuồng điên nỗi nhớ  
                                     
Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay  
                                    
Con mắt còn lại nhìn tôi bùi ngùi  
   
  
                                     
Còn hai con mắt khóc người một con  
                                     
Còn hai con mắt một con khóc người  
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Con mắt còn lại nhìn đời là không  
                                  
Nhìn em hư vô nhìn em bóng nắng  
                                   
Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm  
                                
Nhìn em ra đi lòng em xa vắng  
                                 
Con mắt còn lại là đêm tối tăm  
                                   
Con mắt còn lại là đêm nồng nàn.  
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Sao anh nỡ đành quên – BOLERO 

                     G                         D  
Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ  
                     C                               G  
Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ  
                  C                                  Am  
Sao anh nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng  
                          D                   D7  
Những con đường quen lối đi mà nay nằm yên đó  
                     G                       D  
Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết êm đềm  
                    C                           G  
Sao anh nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm  
                    C                   Am  
Sao anh nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón  
                       D                      G  
Những khi buồn ai đến thăm còn đâu nữa mà mong  
                     C                         G  
Nỡ đành quên sao anh dư âm ngày xưa còn đó  
                       C                              Bm  
Thời gian không làm sao xóa bao lần tay xiết trong tay  
        Am         C  
Nhìn em anh âu yếm bảo  
 D               G  
em đừng xa vắng anh  
                     G                        D  
Sao anh nỡ đành quên kỷ niệm xưa buổi ban đầu  
                     C                            G  
Sao anh nỡ đành quên khi tình em đã trót trao  
                   C                       Am  
Anh ơi nếu một mai có ai hỏi người bên ấy  
                      D  
Biết nói gì đây hỡi anh  
                     G  
Mà anh nỡ đành quên  
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CHUYỆN NHƢ CHƢA BẮT ĐẦU – SLOW ROCK 

Giọng nữ (tone của Mỹ Tâm):  
    Em                    D                          C                 
G  
Mưa rơi trên nỗi đau nào lòng chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát 
khao .  
    Em                   Bm                C                 G  
Đợi chờ làm chi nỗi đau ai ngờ, tình yêu đôi ta như là mơ .  
    Em                       D                     C                
G  
Bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng để lòng nát tan 
.  
    Em                 Bm               C                B7  
Vậy mà giờ sao nói ko nên lời, lệ rơi trên đôi mắt em .  
ĐK:  
                 Em                   Bm  
Từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ ,  
            C                          G 
Tinh yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ .  
    Am                    Em               F#7              B7  
Góc phố vắng anh mình em bơ vơ, bao giấc mộng nay tan vỡ .  
                 Em                        Bm  
Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu ,  
            C            D          G  
Để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu...   
    Am                Em             B7                Em  
Như cành hoa đã thôi úa màu, mà ta giữ lại cho nhau .  
Đoạn kết:  
    Am                Em             F#7     B7        Em  
Như cành hoa đã thôi úa màu, mà ta giữ lại cho nhau .  
C                         D   
Em  xin yêu anh trong cơn mơ  
                         Em  
Người hãy đến dù là giấc mơ  
C                 D               Bm    Cm  
Dẫu biết quá ngây thơ mà lòng vẫn nhớ ……   
                                                                 
-----Lượt điệp khúc cuối tone cao thêm một nửa cung (tức là giọng 
Fm)---  
                  Fm                   Cm  
Từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ ,  
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            Db                         Ab  
Tinh yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ .  
    Bbm                   Fm               G7               Cm7  
Góc phố vắng anh mình em bơ vơ, bao giấc mộng nay tan vỡ .  
                 Fm                        Cm  
Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu ,  
            Db           Eb         Ab  
Để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu...   
    Bbm               Fm             Cm7               Fm  
Như cành hoa đã thôi úa màu, mà ta giữ lại cho nhau .  
Đoạn kết:  
    Bbm               Fm             G7       Cm7       Fm  
Như cành hoa đã thôi úa màu, mà ta giữ lại cho nhau .  
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YESTERDAY ONCE MORE – PIANO BALLAD – BASS 3 2+1 3 2+1 3 

2+1 3 BASS CHUYỂN GAM 

 
When I was [C] young 

I'd listen to the [Em] radio 

Waitin' [Am] for my favorite [Am7/G]songs 

When they played [F] I'd sing [Em] along 

It made me [Dm7]smile. [G] 

 

Those were such [C] happy times 

And not so [Em] long ago 

How I [Am] wondered where [Am7/G] they'd [F] gone 

But [Bm7] they're [E] back [Am] again 

Just like a [Am7/G] long lost friend 

All the [F] songs I [Dm7] loved so [G] well. 

F G 

Every [C] Sha-la-la-la 

Every [Am] Wo-o-wo-o 

Still shines [C] [Am]  

Every [C] shing-a-ling-a-ling 

That they're [Am] startin' to sing's 

[Dm7] [G] So fine. 

 

When they [Am] get to the part 

Where he's [Am/G#] breakin' her heart 

It can [Am7/G] really make[Am/F#] me cry [F]  

Just like before [C] [F/C] 

It's yesterday once more. [C] [chuyển đoạn] 

 

Lookin' back on how it was 

In years gone by 

And the good times that I had 

Makes today seem rather sad 

So much has changed. 

 

It was songs of love that 
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I would sing to then 

And I'd memorize each word 

Those old melodies 

Still sound so good to me 

As they melt the years away. 

 

Every sha-la-la-la 

Every wo-o-wo-o 

Still shines 

Every shing-a-ling-a-ling 

That they're startin' to sing's 

So fine. 

 

All my best memories 

Come back clearly to me 

Some can even make me cry. 

 

Just like before 

It's yesterday once more. 
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Những ngày đẹp trời – Slow rock (bỏ nhịp) 

Am      E          Bm7b5   E              Am           G      

F   

Có .... kh i tình ta n hƣ cánh hồng, lay nh ẹ trong sƣơng 

gi ó.  

      Dm       G     C         C    Dm      Bm7b5           

E      

Sợ kh i nắng mƣ a, sợ khi giá rét sẽ héo và tàn theo năm 

tháng.  

                                                                        

Hỡi em xin đừng nhƣ những cánh hồng, rơi rụng và uá tàn 

theo mƣa gió.  

    Dm         G   C      Am      B7                E          

Vì anh đã lỡ y êu rồi em hỡi, đã yêu em nhƣ chƣa bao giờ 

yêu.  

  

ĐK:  

  Am                   Dm                  G       

N hớ lần đầu tiên em nói rằng mình yêu nhau nhé,  

                 C                 

Trọn đời mình mãi mãi bên nhau.  

               Am              Dm     

Cho dù bao năm tháng với thời gian cuốn trôi  

   B7              E7        

Nh ƣng sẽ không thể lìa xa.  

  

  Am                             Dm    

V à anh nhớ những phút giây ngày ấy,  

                      G                   C       Am     

Những chiếc hôn nồng cháy nụ cƣời và ánh mắt em t rao.  

      F              C      

Dù nú i rộng, dù sông dài  

     Bm7b5                  E   

Tình anh vẫn mãi trao về e m.  

 

  Am                        Dm       

X in cuộc đời cho ta đƣợc bì nh yên,  

        F         E           Am      

Để cho ta mãi đƣợ c yêu nhƣ bâ y giờ,  

Bm7b5     E           Bm7b5      E               Am       F   
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Có .... khi tình ta như cánh hồng , lay nhẹ trong sương gió    

      Dm           G           C                   Bm7b5     E   

Sợ khi nắng mưa, sợ khi giá rét sẽ héo và tàn theo năm tháng    

                                                                       

Hỡi em xin đừng như những cánh hồng, rơi rụng và uá tàn theo mưa 
gió.  

      Dm        G               C          B7              E   

Vì anh đã lỡ yêu rồi em hỡi, đã yêu em như chưa bao giờ yêu    

ĐK:  

    Am                            Dm          G   

Nhớ lần đầu tiên em nói rằng mình yêu nhau nhé    

                              C  

Trọn đời mình mãi mãi bên nhau    

                         Am                 F   

Cho dù bao năm tháng với thời gian cuốn trôi    

      B7                 E7   

Nhưng sẽ không thể lìa xa    

     Am                             Dm   

Và anh nhớ những phút giây ngày ấy    

                                    G               C Am   

Những chiếc hôn nồng cháy nụ cười và ánh mắt em trao     

           F            C   

Dù núi rộng , dù sông dài    

         Bm7b5              E   

Tình anh vẫn mãi trao về em    

     Am                            Dm   

Xin cuộc đời cho ta được bình yên    

   E                              Am   

Để cho ta mãi được yêu như bây giờ  
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RỒI MAI TÔI ĐƢA EM – SLOW ROCK 

      C                          Em 

Rồi mai tôi đƣa em xa kỷ niệm. 
            F                     Fm                     C 
Xin lời cuối không dối gian trong mắt em. 
         Am                                               Dm 
Tình yêu cho thƣơng đau nghe buồn thêm. 
         F                     Fm                C/G7 
Gác vắng mƣa gợi niềm chăn chiếu. 
 
       C                                          Em 
Còn đây không gian xƣa quen gót lầy. 
            F                   Fm                C 
Bên hè phố cây lá thƣa chim đã bay. 
         Am                                     Dm 
Ngồi nghe yêu thƣơng đi xa tầm tay. 
          Fm         G                        C/C7 
Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này. 
 
           F                  Fm           Em            Am   
Chiều xƣa em qua đây ru hồn nắng ngủ say 
       Dm                C 
lời yêu trót đong đầy. 
           F                  Fm           Em            Am   
Đón em Thu mây bay tiễn em Xuân chƣa phai 
        Dm 
xót ngày vàng còn gì? 
            F                     Fm                 G/G7 
Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ƣớc... 
 
         C                                       Em 
Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy. 
            F                   Fm                C 
Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. 
       Am                                     Dm 
Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn! 
            F                   Fm                C 
Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng. 
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MẮT BUỒN – CAPO 1 

     G              C 

Ngƣời yêu ơi, em đâu có biết 

     Am      (C)                  D 

ngày chia ly mƣa giăng mắc trên đƣờng về. 

     G                C  

Vòng tay ai buông lơi nuối tiếc 

   Am      (C)                D 

lệ chia ly rơi tuôn, mắt buồn long lanh. 

 

    C              D 

Bao năm tháng trôi qua, 

              Em                 Am 

duyên tình ta vẫn thắm thiết môi hôn ngày nào 

       C             D             G 

mà giờ đây em yêu đã xa trong vòng tay. 

 

C       D           G 

Nàng có hay đôi mắt buồn... 

C       D           G 

Tình vỡ tan tựa mây khói 

C        D            G  D/F# Em 

Và em có nghe lời anh nói với em 

C            D          G 

rằng anh chỉ yêu em mãi thôi 

 

C       D           G 

Nàng có hay đôi mắt buồn... 

C       D           G 

Tình vỡ tan tựa mây khói 

C           D            G  D/F# Em 

Giờ đây mất nhau còn đâu nữa phải không em? 

C        D        G 

Và em có nghe nỗi xót xa...  
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Xin cho tôi – Slow rock – capo4 

Am             Em               

Xin cho mây che đủ phận ngƣời  

Am             G                

Xin cho tôi một sáng trời vui  

Dm             Am             

Xin cho tôi đến tận nụ cƣời  

Em              Am             

Cho tôi quên một nấm mộ tƣơi  

F              Am             

Xin cho tôi xin vạn lần rồi  

         C                 Dm                   

Một góc này chỉ biết rong chơi  

Am             Em              

Xin cho tôi yên phận này thôi  

  

(tƣơng tự)  

Am             Em               

Xin cho tôi yên ngủ một ngày  

Am               G                              

Xin cho đêm không có đạn bay  

Dm              Am                               

Xin cho chim góp nhạc về trời  

Em              Am                             

Xin cho tôi là kiếp của mây  

F                Am                              

Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời  

         C               Dm                    

Để bao giờ trời đất yên vui  

Am             Am                                           

Xin cho tôi xin lại cuộc đời  

  

             

Điệp khúc  

Am                Dm             

Cho tôi đi xây lại chuyện tình  

G              C              

Cho tôi đi nâng dậy hoà bình  

F              Am              

Cho tôi đi qua tận gập ghềnh  

F              Em              

Nhìn giòng máu trong tim anh  
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Am             Dm             

Cho tôi xin tay mẹ nồng nàn  

G                C              

Cho tôi nghe chân trẻ rộn ràng  

F                             G               

Cho quê hƣơng giấc ngủ thật hiền  

Em            Am       

Rồi từ đó tôi yêu em  
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NHƢ VẬY NHÉ 

 
Intro:Em7 ! Bm7 ! C9 ! D 

 

Có thể biến tấu ở đoạn dạo: Em7 ! Bm7 ! C9 ! G ! D/F# 

 

Note: Biến tấu phần cuối - Đổi Em7- Bm7- C9- D thành E5- B5-C5-D5 

 

Cƣời đi em [Em7] đừng khóc nhé [Bm7] 

Mình xa nhau [C9] có lẽ cũng do [D] ông trời 

Đã cho ta [Em7] đƣợc gặp nhau [Bm7] 

Nhƣng không [C9] cho ta bên nhau [D] 

 

Dù ngày mai [Em7] ở bên em [Bm7] 

Không phải anh [C9] nhƣng se có ngƣời [D] thay thế anh yêu em [Em7] 

Dù bên nhau [Bm7] chỉ phút trong giây [C9] nhƣng anh sẽ nhớ [D] 

 

Những nụ hôn đó [Em7] ta trao em những lời nói [Bm7] ngọt ngào 

Vòng tay [C9] ôm xiết đang chặt [D] vào nhau 

Anh chỉ muốn [Em7] ôm em 

Ôm chặt mãi [Bm7] không buông 

Anh chỉ uớc [C9] em mãi là của anh [D] 

 

Nhƣ ng sự thật không [Em7] thể đổi 

Em giờ đã [Bm7] có ngƣời 

Bên cạnh em [C9] ngày mai không phải là anh [D] 

Em đã nói [Em7] những lời anh cảm thấy [Bm7] rã rời 

Có lẽ [C9], ta chỉ là bạn thôi [D] 

Nhƣ vậy nhé [Em7] 
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Tình về nơi đâu / Thanh Bùi – Piano Ballad (rải) – Quạt chả 
Ballad, rải ballad, capo3 

Verse 1: 

[C] Bâng khuâng trong đêm thật dài [G] 

Ở nơi niềm vui đã xa [Am] 

Tình mình nhƣ đang vô vọng [F] 

Cho ta thao thức đêm dài [C] 

Đƣa nhau qua cơn mộng buồn [G] 

Màn đêm càng thêm cách xa [Am] 

Mình lặng im đến lúc nào [F] 

Nghe anh nghe anh đêm nay [Am] 

[Bridge] 

No more hiding , [G] break the silence now [F] 

[Am] Do we quit or try [G] to work things out [F] 

[Điệp khúc] 

[C] Where do we go? 

Tình mình về đâu hỡi em? [G] 

Are we ready to just [Am] give it up 

Should we turn our back [F] on love 

Or should we stand within. [C] 

Chẳng đành lòng buông cánh [G] tay 

Mà chỉ mình anh sao biết [Am] quay lại 

Ngày nào say đắm [F] vô vàn 

Tại sao mình xa cách nhau [C] 

Where do we go? Ngƣời ơi [G] 

Where do we go? Em hỡi [Am] 

Where do we go? Về đâu [F] 

Yêu thƣơng cho tới nơi đâu [F] 

Verse 2 (Tƣơng tự) 

If we begin on where we are 

Try to mend the problems now 

We’ve been looking forward instead of looking back 

I don’t wanna play it safe cos’s wanna cross the line 

Feel just like we’re standing, we’re running out of time. 

[Bridge] 

Đừng lặng im nữa một lần thôi hỡi ngƣời. 

Dừng lại hay sẽ cùng vƣợt qua giông bão. 

[Lặp lại điệp khúc] 
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Cánh Buồm Phiêu Du / Sơn Thạch - Metal ballad - LL DL    LD 
 

* Intro:  Em – Am7 – Cmaj7 – Bm7 

. 

* Phân Khúc :  

. 

Nói (Em) với em rất nhẹ, rằng mãi (Am7) anh yêu em suốt đời 

Và em (Cmaj7) tin lời anh chân thành, con sóng (Bm7) chỉ cƣời 

Biết (Em) anh yêu em nhiều, dù gió (Am7) nói với em bao điều 

Rằng anh (Cmaj7) rất hồn nhiên đa tình, nào em có (Bm7) tin 

. 

Biển mênh mông đến thế (Em), ngàn bờ bến sóng bao (G) cánh buồm 

Vui  buồn (Am7) nhung nhớ (D) khát vọng (Gmaj7) 

Ngày mai (Em) ngƣời xa chốn nào (Am7), anh về hoang vắng (Cmaj7) lạnh lùng 

cô đơn (Bm7) 

. 

* Điệp Khúc : 

. 

Giấc (Em) mơ em lắng sâu (Am7) dịu êm 

Tình em (Cmaj7) chan chứa với say mê (Bm7) đắm chìm 

Đừng nói (Em) với em những gì (Am7) để em, hiểu rằng (Cmaj7) anh ra đi 

mãi mãi (Bm7) 

. 

Tình yêu anh đến (Em) gieo trong tâm hồn (Am7) của em 

Nào nhƣ (Cmaj7) con sóng vỗ phiêu du (Bm7) hững hờ 

Ngƣời dấu (Em) yêu ơi ở phƣơng (Am7) trời nao 

Đừng quên (Cmaj7) em anh nhé ngƣời yêu (Bm7) dấu ơi (Em) … 
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ĐƢỜNG ĐẾN NGÀY VINH QUANG – SLOW ROCK 

             C                      
Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi  
          Am                F   
Để ta khắc tên mình trên đời    
          G                     E   
Dù ta biết gian nan đang chờ đón    
        Am             F   
Và trái tim vẫn âm thầm    
                                 G   
Ta bước đi hướng tới muôn vì sao    
  
                C                          
Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng  
              Am                        F  
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai    
                G                          E   
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió    
        Am                F   
Lời hứa ghi trong tim mình    
                                    G   
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao    
  
  
          F                          G            
Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai  
               F                    G   
Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau    
  
  
       C                       G   
Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi    
        F                       E   
Và chúng ta là người chiến thắng    
           F                                          G   
Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa    
              F                           
Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao   
       C                       G   
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Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi    
        F                       E   
Và chúng ta là người chiến thắng    
          Am                    F             
Đưòng đến những ngày vinh quang không còn xa  
                   C   
Dù khó khăn vẫn còn    
  
  
            C                       
Và mặt trời rực sáng trên cao vợi  
             Am                      F   
Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi    
               G                              E   
Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng    
            Am                F   
Khoảnh khắc ghi trong tim hồng    
                                G   
Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua    
  
  
          F                          G            
Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai  
               F                    G   
Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau    
       C                       G   
Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi    
        F                       E           
Và chúng ta là người chiến thắng . Ha há...  
       C                       G   
Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi    
        F                       E   
Và chúng ta là người chiến thắng    
          Am                    F              
Đưòng đến những ngày vinh quang không còn xa  
          Am                     F                          C    
Đường đến những ngày vinh quang con đường chúng ta đã chọn  .  
        C                       G   
Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi    
        F                       E   
Và chúng ta là người chiến thắng    



TỔNG HỢP HỢP ÂM GUITAR – PHẦN 1 - 4DUMMIES.INFO 

Hình Như Là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net 106 

          Am                     F                                             
C     
Đường đến những ngày vinh quang con đường chúng ta, chúng ta, 
chúng ta đã chọn  .  
 
       C                       G   
Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi    
        F                       E   
Và chúng ta là người chiến thắng    
          Am                    F              
Đưòng đến những ngày vinh quang không còn xa  
       C                       G   
Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi    
        F                       E   
Và chúng ta là người chiến thắng    
          Am                     F                          C    
Đường đến những ngày vinh quang con đường chúng ta đã chọn  .  
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KHÁM PHÁ – SLOW ROCK – NGẪU HỨNG 
 

Thuở ngàn [C] xưa 

Khi nơi đây chỉ là sỏi [Am] đá 

Từ hoang [F] dã 

Người Việt [G] khát khao sống vươn [C] lên 

[Am] Rồi từ tối [Dm] tăm, ta đi [Em] tìm một ngọn lửa [Am] sáng 

[Am]Ngọn lửa sáng ước [Dm] vọng 

Bàn tay với xa hơn mặt [G] trời 

 

[C]Khám phá 

Thế gian này rực [F] rỡ 

Cuộc sống này [Dm] bao la 

Còn bao điều chưa [G] biết (muốn tìm) 

[C]Khám phá 

Những con người [F] quanh ta 

Cùng những đỉnh [Dm] cao xanh 

Để cuộc sống thêm [C] tuyệt vời 

 

 

Những ước vọng [Em] xưa cho ngày nay thêm khát khao 

Ngàn trùng mênh [F] mang ôi ngàn sao trong ánh [G] mắt 

Những ước vọng [Em] xưa cho ngày nay thêm khát khao 

Ngàn trùng mênh [F] mang ta cùng vươn lên mãi [G] mãi 

Cùng [dm] khám phá biết [G7] bao điều kỳ [C] lạ 

Cùng [dm] khám phá cuộc [G7] sống ôi tuyệt [C] vời 
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CÂY BÀNG – SLOW ROCK – NGẪU HỨNG 

Verse( twice ): 

Cây bàng[Em] ơi ..toả [E]bóng tháng năm [C]dài 

dưới vòm[C]lá tuổi [G]thơ dễ thương (đã qua)bao[G] mơ mộng đẹp 

[Em]Rồi một sớm lớn [Am]khôn 

nhặt chiếc[E]lá mà lòng nghĩ[G]suy. 

 

Ðể [C]sống có ý nghĩa[D] hơn dù mùa[C] đông buốt giá 

lá[D]rơi như giọt máu[G]đỏ. 

Vẫn tin[Am] rằng 

rồi xuân sẽ[C]tới mầm sống đâm chồi đón nắng[G]vàng 

 

Bridge( backvocals ): 

[C]Ai vui khi lá [F]bàng đỏ [Dm]rớt xuống giữa mùa [G]đông? 

đỏ như [F]máu dẫu xa lìa[C] cành .nụ cười[Am7]luôn tươi sáng 

trên[A7] môi. 

[C]Ai vui khi lá [F]bàng đỏ rớt xuống giữa mùa[G]đông? 

đỏ như[F]máu dẫu xa lìa[C]cành 

nụ cười [C]luôn tươi sáng trên[A7]môi. 

 

Ref: 

[G]Mênh mang câu hát sâu trong giấc[C] ngủ. 

đi trong bóng[G] mát cây bàng năm[A7]xưa 

Trong tim ta[G] vẫn khắc sâu một[C] thời 

Mênh mang khúc [G]hát Cây bàng năm [A7]xưa 

Back to Bridge 

 

Hot : 

Cây bàng[A7]xưa không còn nguyên vóc[A] dáng 

dẫu báo[G] giông đã thấm bao ngày[E] qua 

[C]Dù cho thời gian phai tàn bao ý[G] thơ 

Còn mãi sức[G] sống cây bàng[A7]xưa. 

 

Dẫu có[A7] lúc mặt trới không chiếu[A] sáng 

vẫn vững [G]tin nắng ấm khi bình [E]minh. 

[C]Ðể thơ còn mãi vẫn đẹp như giấc[G] mơ 

[G]Sống mãi cây bàng [A7]ơi. 
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HAI MÙA NOEL – SLOW ROCK 

Mùa Noel [C]đó chúng ta quen bên giáo đường 

Mùa Noel[F] đó anh đón em vào tình[G] yêu 

Quỳ bên hang[F] sâu nghe lời kinh thánh van[C] cầu 

Nhìn nhau không nói lên[D7] câu 

Vì biết nói nhau gì[G] đây 

 

Mùa Noel qua chúng ta chia tay giã từ 

Hẹn nhau năm tới khi Giáng Sinh về muôn nơi 

Mình trao cho nhau hoa lồng nhẫn cưới thiệp hồng 

Dìu nhau xem lễ đêm đông 

Bên [G]nhau muôn đời đẹp [C]đôi 

 

ĐK: 

Nhưng nay, mùa Noel đến[F] rồi 

Từng đêm anh thức nguyện [C]cầu 

Cầu cho hai đứa thương[G] nhau 

Đêm nay giáo đường vang tiếng kinh[C] cầu 

Nơi xưa mình anh [F]đứng 

Không thấy bóng em [G]đâu 

 

Nửa đêm tan [C]lễ 

Bước anh bơ vơ trở về 

Chợt nghe nước [F]mắt 

Rơi ướt trên bờ môi[C] khô 

 

Rồi Noel[F] qua 

Bao mộng ước cũng qua[C] rồi 

Gặp nhau chỉ để thương [G]đau 

Yêu nhau chi rồi (sao đành) xa [C]nhau ... 
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EM LÀ TẤT CẢ - SLOW ROCK 

                            D   
Em ơi suốt đêm thao thức vì em  
 Bm                       D   
. Vì lời giã từ lúc anh ra về  
     G               F#m   
Rằng mai đây anh lại thăm  
                 A    
Ước gì trọn cuộc đời  
                     A     
Là mình luôn luôn có đôi.  
  
  
                                D    
Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm  
 Bm                             D   
. Làm sao quên được phút giây êm đềm  
    G                 F#m   
Chờ mong sao cho trời sáng  
                  A   
Đúng giờ mình hẹn ḥò  
                    D   
Là đời quên hết sầu o.  
  
  
 G                G                  D   
. Sao em ngồi lặng lẽ để ḷòng anh tái tê  
                G                  D    
Hăy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ  
                    A   
Nhiều lần chung ước mơ  
                 G    
Bên nhau ta cùng hứa  
     Em            A    
Quên đi chuyện năm xưa  
  
  
                                                  D    
Em biết cho chăng...?Thương em, nhớ em, tất cả là em.  
 Bm                         D     
. Còn gì đẹp bằng lúc ta xum vầy.  
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    G                  F#m  
Cầu mong sao duyên đẹp đôi  
                   A    
Ước nguyện cả cuộc đời  
                    D    
Là được mãi mãi gần em!!  
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ĐỜI TÔI CÔ ĐƠN – BOLERO 

           Am                     Am    
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn,  
            Dm                        Am      
đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành.  
            E                      E      
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang,  
                E                          E     
yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi.  
            Am                       Am   
Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu  
          Dm                          Am      
ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng.  
              E                          E    
Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em.  
                    E                         Am   
Tôi quen rồi những chuyện dang dở từ khi mới yêu.  
  
  
 Am                       Am   
 Tôi quen tôi đã quen rồi em,  
                  F                          Am     
dang dở khi tình yêu tôi không xây trên bạc vàng.  
     Dm                   Dm                E                        
E     
Tôi quen tôi đã quen rồi em em khóc làm gi nữa bận lòng gi kẻ 
trắng tay.  
 Am                       Am                   F                         
Am    
 Tôi xin xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em 
cả cuộc đời.  
       Dm                                           E                       
Am     
riêng tôi duyên kiếp luôn dở dang nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn 
như tình nhân.  
  
  
            Am                     Am   
Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn  
           Dm                           Am     
dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng.  
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              E                        E    
Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây  
                    E                        Am    
tôi không hề trách đời hay giận đời mau đổi thay.  
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Sao em nỡ vội lấy chống - Ballad 

        Am                             

Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang  

  Dm        Am          Em         Am     

S au lũy tre làng khiến lòng tôi xô n xao  

        Am                        

Ngày lấ y chồng em đi qua con đê  

         Dm        Am  

Con đê m ọc lối cỏ về  

     Em           Am           

Có c hú bƣớm vàng bay theo em  

 G   C            Am   C        

 Bƣớm vàng đã đậu cây m ù u rồi  

  Am             F        Dm                

L ấy chồng sớm là m gì, để lời ru thêm buồn  

  G             Am           

 

R u em thời thiế u nữ xa xôi  

     G                        

Còn đâu bao đêm trăng thanh  

       E          C         

Tát gà u sòng, vui bên anh  

  G                          

R u em thời con gái kiêu sa  

   G        E           Dm      

Em đố ai tì m đƣợc lá diê u bông  

     E         Am      

Em x in lấy làm chồng  

  

  

                              

Ru em, thời thiếu nữ xa xôi  

                                                    

Mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi  

                              

Ru em thời con gái hay quên  

                                      

Thƣơng em tôi tìm đƣợc lá diêu bông  

                               

Sao em nỡ vội đi lấy chồng ?  



TỔNG HỢP HỢP ÂM GUITAR – PHẦN 1 - 4DUMMIES.INFO 

Hình Như Là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net 115 

Sao anh nỡ đành quên – BOLERO 

                     G                         D  
Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ  
                      C                               G  
Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ  
                    C                                Am  
Sao anh nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng  
                          D                   D7  
Những con đường quen lối đi mà nay nằm yên đó  
                       G                       D  
Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết êm đềm  
                     C                           G  
Sao anh nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm  
                     C                        Am  
Sao anh nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón  
                          D                      G  
Những khi buồn ai đến thăm còn đâu nữa mà mong  
                      C                         G  
Nỡ đành quên sao anh dư âm ngày xưa còn đó  
                       C                              Bm  
Thời gian không làm sao xóa bao lần tay xiết trong tay  
        Am         C  
Nhìn em anh âu yếm bảo  
 D               G  
em đừng xa vắng anh  
                     G                        D  
Sao anh nỡ đành quên kỷ niệm xưa buổi ban đầu  
                    C                            G  
Sao anh nỡ đành quên khi tình em đã trót trao  
                   C                       Am  
Anh ơi nếu một mai có ai hỏi người bên ấy  
                      D  
Biết nói gì đây hỡi anh  
                     G  
Mà anh nỡ đành quên  
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QUÊ HƢƠNG TÔI – BALLAD – CAPO3 

Tông C giảm xuống 2 cung rưỡi tất cả các hợp âm. Cụ thể là 

đây: 

 

F ~> C 

Dm ~> Am 

Bb ~> F 

C ~> G 

 

-----------------------------------C-------------------------------G-----

- 

Một buổi chiều êm đềm quá lòng chợt nhớ về một nơi xa 

-----------------------Am------------------------------Em 

Hà nội bình yên quá nơi có những bản tình ca 

----------------------F-------------------C------------- 

Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt 

----F------------------------------G 

Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá 

 

-------------------------C-----------------------------------G 

Giờ này tôi đang đứng , đang đứng ở một nơi xa 

------------------------Am------------------------Em 

Nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà 

--------------------------F-------------------------------C--------- 

Giờ này mùa xuân tới chắc phố phường thật đông vui 

--------------------------F-----------------------G 

Một tình người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi 

 

DK 

----------------------------------------C---------------------------------

----G-- 

Gửi chút thương thương nhớ nhớ gửi một chút buồn thật vu vơ 

----------------Am------------------------------------Em 

Gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ 

------------------F-----------------------------------C--------- 
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Gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi 

---------------------------F---------------------------------------G 

Nụ cười xinh trong nắng mới người con gái Việt Nam ơi 

 

-----------------------C--------------------------G 

Là người tôi yêu đó là người luôn vẫn chờ 

-------------------------Am---------------------------Em--- 

Một tình yêu đẹp lắm có thể viết như một bài thơ 

-------------------------F-------------------------------------C----------

------- 

Người Việt Nam là thế đơn giản lắm nhưng đậm chất tình người 

-------------------F------G------------------------C 

Và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam 
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QUÊ HƢƠNG – SLOW ROCK 

Quê [Am]hương là chùm khế ngọt  

Cho [C]con trèo hái mỗi [Am]ngày  

Quê [Dm]huong là đường đi[Am]học 

Con [E7]về rợp bướm vàng bay  

Quê [Am]hương là con diều [C]biếc  

Tuổi [G]thơ con thả trên [C] đồng  

Quê [Dm]hương là con đò [Am] nhỏ 

Êm [E7]đềm khua nước ven [A]sông 

 

 

Quê [A]hương là cầu tre nhỏ  

Mẹ [A7]vê nón lá nghiêng [D]che  

Quê [E7]hương là đêm trăng tỏ 

Hoa cau rụng trắng ngoài [A]thềm  

(x2)  

 

 

Quê [Am] hương mỗi người chỉ một  

Như [Am7]là chỉ một mẹ [Dm]thôi  

Quê [E7]hương nếu ai không nhớ 

 

 

Sẽ không lớn nổi thành [Am]người 

(x2) 
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QUÊ HƢƠNG TUỔI THƠ TÔI – SLOW ROCK 

                C                 Em  
Tôi yêu quê tôi xanh xanh lũy tre   
                    F               G  
Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi   
                     F                Dm  
Đường làng quanh co sông Thu êm đềm   
                  G          F          G  
Thả diều đá bóng nắng cháy giũa đồng   
                     C                 
Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy  
                 Dm                 G  
Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao   
  
  
              
Như đoạn trên  
                                       
Tôi xa quê hương, bao năm tháng qua.  
                                         
Nhưng trong trái tim không bao giờ xa.  
                                 
Lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè.  
                                     
Mùa lụt nước lũ bắt cá giũa đường.  
                                      
Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy,  
                  Dm        G7      C  
Biết đâu tìm lại biết đâu mà tìm   
  
  
                 C                Am  
Ngày ấy đâu rồi ngày ấy đâu rồi   
                 F                Em  
Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ   
                 Dm       F         G  
Cho tôi tìm lại cho tôi một ngày   
               
Như đoạn trên  
                                      
Ngày ấy đâu rồi? , ngày ấy đâu rồi?  
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Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ.  
                     Dm     F        C  
Nhưng câu chuyện cổ mẹ kể năm nào   
                 C                Am  
Ngày ấy đâu rồi ngày ấy đâu rồi   
                 F        G        C  
Ngày ấy đâu rồi ngày ấy đâu rồi   
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PHÔI PHA - SLOW ROCK 

        Am    
Ôm lòng đêm  
                     F                  Am    
Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ  
        Bdim  
Ôi phù du  
                   Esus4                 E7   
Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ  
                   Am    
Đời người như gió qua  
  
Không còn ai  
                                         
Đường về ôi quá dài những đêm xa người  
                                       
Chén rượu cay một đời tôi uống hoài  
                                              
Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi  
  
  
                    E       
Về ngồi trong những ngày  
                    E                       E      
Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay  
  E                          Am     
 Có những ai xa đời quay về lại  
                 G             E       
Về lại nơi cuối trời làm mây trôi  
  
  
              
Thôi về đi  
                                         
Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa  
                                      
Có nhiều khi từ vườn khuya bước về  
                                            
Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa  
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PAPA – DISCO 

[Dm]Everyday my papa worked 

To [Gm] help to make ends meet 

To [A7] see that we would eat 

(To) [Dm] keep those shoes upon my feet 

Every night my papa would take 

And [Gm] tuck me in my bed 

Kiss [A7] me on my head 

After [Dm] all my prayers were said 

 

Growing up with him was easy 

time just flew on by 

The years began to fly 

He aged and so did I 

 

[Bb] I could ©tell 

That [A7] mama wasn't [Dm] well 

Papa [Bb] knew and © deep down so did [F] she 

So did [A7] she 

[Bb] When she © died 

My [A7] papa broke down and [Dm] cried 

[Bb] All he said was, [Gm] "God, Why not take [A7] me!" 

 

(giong doan 1) 

Every night he sat there sleeping in his rocking chair 

He never went upstairs 

All because she wasn't there 

 

Then one day my Papa said, 

"Son, I'm proud (of) the way you've grown 

make it on your own 

I'll be O.K. alone." 

 

Every time I kiss my children 

Papa's words ring true 

"Your children live through you. 

They'll grow and leave you, too" 
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I remember every word my papa used to say 

I live that every day 

He taught me well that way 

 

Every night my papa would take 

And tuck me in my bed 

Kiss me on my head 

After all my prayers were said 

 

Every night my papa would take 

And tuck me in my bed 

Tuck me in my bed 

After all my prayers were said 
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Over and over – Slow rock (đánh nhanh) 

[Dm] I never dare to reach for the [A7] moon 
[A7] I never thought I'd know heaven so [Dm] soon 
I couldn't [Bb] hold to say how I [F] feel 
The joy in my [A7] heart no words can [Dm] reveal 

Chorus: 
[Dm] Over and over I whisper your [A7] name 
[A7] Over and over I kiss you [Dm] again 
I see the [Bb] light of love in your [F] eyes 
Love is [A7] forever, no more [Dm] goodbye 

[Dm] Now just a memory the tears that I [A7] cried 
[A7] Now just a memory the sighs that I [Dm] sighed 
Dreams that [Bb] I cherished all have come [F] true 
All my [A7] tomorrows I give [Dm] to you 

(Chorus) 

[Dm] Life's summer leaves may turn into [A7] gold 
[A7] The love that we share will never grow [Dm] old 
Here in your [Bb] arms no words far [F] away 
Her in you’re [A7] arms forever I'll [Dm] stay 
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NỒNG NÀN HÀ NỘI – Quạt Ballad 

G) Bƣớc xuống phố sáng tinh mơ (D) dạo qua góc công 

 

viên(Am) 

 

Thấy bao điều (Em) ngƣời ngƣời chào bình minh đang 

 

đến(G) nhìn cụ già tập dƣỡng sinh (D) 

 

Sao trong tim ta thấy bình yên (Am), một Hà Nội rất thân 

 

quen (D) 

 

(F) Mặt trời hồng rạng rỡ (G), phố xa bỗng nhiên càng 

 

đông (D) hơn 

 

(F)Nhìn dòng ngƣời vội vã (G) nối những chiếc xe dài lê 

 

thê (A) A 

 

(C) Đƣa em đi qua phố phƣờng (Am) bao sắc màu bao 

 

ánh đèn (F) 

 

Ngồi ăn một quán ven đƣờng (G), Hà Nội nhẹ nhàng ấm 

 

áp (Am), dịu dàng đậm chất thơ (Em) 

 

Một ngày xa (F) một cảm giác lòng chợt nhớ (G) 

 

(C) Đƣa em đi qua thăng trầm (Am) bao tháng năm đã úa 

 

màu (F), gọi tên từng phố cổ (G) 

 

Chiều nhạt nhoà hồ Gƣơm lung (Am) linh, ngọt ngào hoa 
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sữa thơm(Em) 

 

Gọi mùa thu (F) về thật lâu để ta biết (G) nồng nàn (Am 

 

hoặc C nếu kết thúc) 
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VÀ CƠN MƢA TỚI 

             C                   G   

Từng ngày qua đi qua đi rất nhanh    

            Am                  Em   

Mái hiên xƣa cây hoa ngô lá xanh    

          F                   Dm               G   

Lòng buồn trong đêm, chợt gió đem ngày mƣa tới    

              C                   G   

Ngƣời trên phố đi bên nhau rất vui    

            Am                    Em  

Chỉ riêng em cô đơn theo mãi thôi   

            F                 Dm                   E   

Ðƣờng xa lắm hắt hiu mây trời , nên mây ngừng trôi    

               A            E   

Và cơn mƣa tới mát tâm hồn    

   Fm#            Cm#       

 

Em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ  

      D                  A   

Ngoài trời mƣa rất nhiều    

                E/E7   

Chờ dấu chân anh    

             A             E   

Vì em đã biết dƣới cơn mƣa    

    Fm#              Cm#   

Dịu dàng anh sẽ tới    

       F            G               A   

Hát lên lời ru êm ái cho em mà thôi.    

       F            G               A   

Hát lên lời ru êm ái cho em mà thôi.    
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ĐỒNG XANH – SLOW ROCK 

   Am               Dm  

Đồng xanh là chốn đây   

                 E7  

thiên đàng cỏ cây   

  Am                Dm  

là nơi bầy thú hoang   

             C              E7  

đang vui đùa trong nắng say   

   F                  G  

đây những bờ suối vắng   

            C           Am  

im phơi mình bên lùm cây   

   Dm                   G  

đây những giòng nƣớc mát   

            C             E7  

 

khẽ vƣơn tay về thung lũng   

  Am                    

và những đôi nhân tình  

            E7             Am  

đang thả hồn dƣới mây chiều   

  

  

                         

Đồng xanh giờ vắng tênh  

                     

dƣới trời lãng quên  

                       

còn đâu bầy thú hoang  

                            

đang vui đùa trong nắng êm  

                        

đâu những bờ suối vắng  

                          

im phơi mình bên lùm cây  

                          

đâu những giòng nƣớc mát  

                            

khẽ vƣơn tay về thung lũng  

                            

và những đôi nhân tình xƣa  
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đã lìa cách xa rồi  

  

  

   F               

Ta yêu đồng xanh  

           G                E7  

nhƣ đã yêu thƣơng con ngƣời   

  F                          

ta thƣơng đôi tình nhân kia  

              G            E7  

nhƣ gió thƣơng yêu mây trời   

      Am                                       Dm  

nhƣng sao giờ đây chẳng thấy ai chung quanh ta   

        Am             Dm  

đất trời nhƣ bãi tha ma   

         E7            E7  

trên đồng hoang cỏ cháy   

                        

Và giờ ta còn đứng đây  

                   

giữa vùng hắt hiu  

                         

trời không một chút mây  

                        

đã khô cằn nhƣ đáy tim  

                     

sao ta còn đứng mãi  

  

nhƣ ngƣời tình mong đợi ai  

                     

sao ta còn đứng mãi  

                        

để nghe tâm hồn tê tái  

                   

và đã bao năm rồi  

ta đứng chờ  

                

giữa cánh đồng  

 

 



TỔNG HỢP HỢP ÂM GUITAR – PHẦN 1 - 4DUMMIES.INFO 

Hình Như Là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net 130 

DONNA DONNA – Slow surf 

 

Am 
Mái nhà 

E 
xƣa yêu dấu, 

Am 
Bức tƣờng 

E 
rêu phong cũ 

Am 
nơi cậu bé 

Dm 
qua những 

Am 
ngày thơ 

E 
ấu. 

Am 
Muốn mình 

E 
mau khôn lớn, 

Am 
giữa lụa 

E 
là yên ấm

 Am
, 

em ngồi 
Dm 

ƣớc mơ bƣớc 
Am

  chân 
E 

giang 
Am 

hồ. 

 
G 

Mơ bay theo cánh 
C 

chim ngang 
Am 

trời, 

Dm 
biển xa núi chơi 

C 
vơi. 

G 
Mơ bay đi khát 

C 
khao cuộc 

Am 
đời. Một đêm 

E 
nhớ tiếng ai ru 

Am 
hời. 

E 
Dona Dona Dona ngủ đi 

Am 
nhé. 

Dm 
Ngoài trời đƣờng nhiều 

G 
gió tuyết 

C 
rơi. 

E 
Dona Dona Dona ngủ đi 

Am 
nhé. 

E 
Hãy nằm trong cánh tay của 

Am 
mẹ. 

 

Có một 
E 

ngƣời đàn ông, 
Am 

trƣớc thềm 
E 

nhà rêu phong 

Am bỗng ngồi 
Dm 

khóc nhớ những 
Am 

ngày thơ 
E 

ấu. 
Am 

Sống đời 
E 

bao cay đắng, 
Am 

tóc bạc 
E 

phai mƣa 
Am 

nắng. 

Tay đành 
Dm 

trắng những giấc 
Am 

mơ 
E 

thơ 
Am 

dại. 

 
G 

Đi qua bao núi 
C 

sông gập 
Am 

ghềnh. 
Dm 

Cuộc tình mãi lênh 
C 

đênh. 
G 

Đi qua bao tháng 
C 

năm vô 
Am 

tình, một đêm 
E 

nhớ tiếng ru mẹ 
Am 

hiền. 

Dona Dona Dona ngủ đi 
Am 

nhé. 
Dm 

Ngoài trời đƣờng nhiều 
G 

gió tuyết 
C 

rơi. 
E 

Dona Dona Dona ngủ đi 
Am 

nhé, 
E 

Hãy nằm trong cánh tay của 
Am 

mẹ  
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TUỔI HỒNG THƠ NGÂY – SLOW ROCK 

                   C                

Am  

Tuổi hồng thơ ngây dƣới mái 

trƣờng   

         Dm             G  

Tuổi thơ đã đi qua rồi   

                 C             

Am  

Để lại trong tôi một nỗi 

buồn   

        Dm                   

G  

Nói lên tiếng yêu lặng thầm   

                C  

Anh dành cho em   

  

  

    C                      

Am  

Xƣa chúng ta chung trƣờng   

          Dm               

G  

 

Cùng nhau kết hoa ƣớc hẹn   

       C                 Am  

Mà sao bỗng dƣng em lại   

        Dm                 

G  

Bỏ quên hoa quên tình tôi   

             C              

Am  

Em vội ra đi trong ly biệt   

          Dm                

G   

Tháng năm vẫn trôi qua dần 

,  

               C   

Anh chờ tin em !  

  

  

                  C           

Am  

Kỉ niệm trong tôi đã phai 

mờ   

       Dm                  

G  

Giờ em bƣớc đi theo chồng   

                 C              

Am  

Bỏ lại trong tôi một bóng 

hình   

        Dm                   

G   

Nói lên tiếng yêu lặng thầm 

,  

                C  

Anh dành cho em   

  

  

    C                Am  

Khi biết tin em rồi ,  

         Dm                

G  

lòng anh bỗng se thắt lại   

       C                        

Am  

Và khi tiếng chuông giáo 

đƣờng   

          Dm               

G  

chợt ngân xe hoa dừng lại   

             C              

Am  

Em là cô dâu khoác áo hồng   

         Dm                 

G   

Sánh vai bƣớc đi bên chồng 

,  

                 C   

Tình anh đơn côi !  
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        C               Am  

Hãy hát khúc nhạc buồn   

           Dm                 

G  

Cùng chung tiếng ca cung 

đàn   

        C                    

Am  

Còn đâu dáng em những chiều   

            Dm                

G  

Nhè nhẹ đƣa bƣớc chân phù 

du   

                C                  

Am  

Êm đềm trôi qua khi em theo 

chồng   

        Dm                    

G   

Nhớ sao những khi tan 

trƣờng ,  

               C  

Mình anh bơ vơ !  

 


