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NGẪU HỨNG PHỐ - BOSSA NOVA 

Hà Nội (Em) cái gì cũng rẻ (Bm7) chỉ có đắt nhất (C7) bạn bè thôi(B7).. 

Hà Nội(Em) cái gì cũng rẻ(Bm7) chỉ có đắt nhất(C7) tình(B7) ngƣời thôi(Em).. 

Hà Nội(Am7) cái gì cũng buồn(Bm7)! buồn thƣơng đến thế(C7) mùa thu ơi(B7).. 

Hà Nội(Am7) cái gì cũng vui(Bm7)! rủ nhau ra phố(C7) bia(B7) hơi vỉa 

hè(Em)(Am/F#)(B7).. 

Hà Nội mùa mƣa(G7), bạn bè tuổi thơ(B7) lội dòng sông phố(D7) nô đùa(Asus2) .. 

Hà Nội mùa đông(C7), quán đêm thơm nồng(B7) mùi ngô nƣớng 

xám(Em)(Am/F#)(B7).. 

Hà Nội là em(G7)! vụng dại thầm kín(B7), một thời thiếu nữ(D7) u hoài(Asus2).. 

Hà Nội mẹ tôi(C7)! vẫn khăn nâu xồi(B7), một đời áo cố(Em).. 

..thƣơng con(Asus2) mắt đỏ (C7)thờ(B7) chồng(Em).. 

 
Hà Nội lúc nào cũng bụi cả nhà xa ngắm Hồ Gƣơm xanh.. 

Hà Nội tiết trời giá lạnh chỉ chờ êm ái bàn tay anh.. 

Hà Nội có lần khóc thầm! chạy lên thang gác bóng mẹ còn đâu.. 

Hà Nội có gì rất đau! ngƣời ta yêu dấu đi không trở lại.. 

Hà Nội Hồ Gƣơm bình rƣợu ngàn năm để lại bên phố nghiêng buồn.. 

Hà Nội nghìn thu, lối xƣa xa nhoà! đành lòng thƣơng nhớ.. 

Hà Nội đầu ô, một chiều đầy gió, một ngƣời không nỡ quay về.. 

Hà Nội lòng tôi - giấc mơ xa vời của ngƣời xa quê.. 

..ai ơi sống gửi thác về.. 
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HOANG MANG - Capo ngăn 2 hoặc 3 

 

[Am]Những câu nói [G]trên đầu môi 

Phải [F]chăng ngƣời trao cho [E7]riêng mình tôi ? 

[Am]Dẫu đã biết em [G]không hề yêu 

[F]Nhƣng vẫn [G]mơ mộng [C]nhiều 

Vì [Dm]em lạnh lùng băng giá 

Còn [Am]tôi con tim thật thà 

[Dm]Nên mình tôi, (B)ôm lòng đêm nhức [E7]nhối 

 

[Am]Xa là nhớ, [G]đêm nằm mơ 

Mơ [F]tình ta xanh nhƣ [E7]bài thơ 

[Am]Ánh trăng sáng, [G]soi màn đêm 

[F]Đƣa tình yêu[G] qua thềm[C] 

Vì [Dm]sao ngƣời không nhận lấy ? 

Để [Am]tôi hoang mang tháng ngày 

[Dm]Em ở đâu?(B)Cho tình tôi miên[E7] man 

 

ĐK: 

Ngày qua ngày [Am]gió thét gào vì [G]em hững hờ 

Dù [F]biết sẽ buồn lòng [C]vẫn mãi chờ 

Một [Dm]mai đƣờng xa chung đôi 

Ân [E7]tình tuyệt vời lên ngôi 

 

Tình yêu của những [Am]phút đầu, tựa nhƣ [G]phép màu 

Sƣởi [F]ấm cõi lòng vƣợt[C] qua nỗi sầu 

Để [Dm]đêm mùa đông trôi xa 

Nụ [E7] cƣời rạng ngời trên môi thiết [Am] tha ... 

 

Điệu : đoạn đầu móc dây slow hoặc blue cũng đc, đk quạt Ballad 
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XA VẮNG – CAPO 2 

                  D                     D     

Khi ngƣời đã, ra đi bỏ lại tôi.  

              G      Gm            D  

Cho từng ngày mà tôi mong nhớ ngƣời   

                 F#m Bm7                            Em7 A7  

Chờ ngƣời và hát hát lên, yêu anh mà thôi .  

         D                       Bm7  

Tôi thầm ƣớc mong anh quay về đây .  

                 G           F#m  

Ngƣời yêu đã cất bƣớc ra đi   

                  G                  Gm  

Mãi mãi không về, suốt kiếp không về .  

                       Em7  

Anh quên tôi thật sao?   

                                       D A7 

Tình mình đành có thế thôi. .  

 A7                   D                   F#m   

N ày anh có hay chăng, ngày đêm nhớ thƣơng anh,  

                  Bm                        F#m  

Một mình tôi lặng lẽ thức suốt nhƣng đêm dài .  

                   G                      D  

Sẽ không quen ngày tình yêu thật nồng cháy .  

 D                    Em7                    A7  
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M ãi mãi yêu mình anh, suốt kiếp yêu mình anh .  

                        D                      F#m  

Chuyện tình yêu tan rồi vì ngƣời ra đi không về   

                 Bm                      F#m  

Còn lại tôi ngồi đây, với những con đƣờng .  

                G                    D  

Khi xƣa ta đã đi , cùng bao kỷ niệm cũ .  

           Ẻm7                           A7  

Cùng ra đi mãi mãi vinh viên chỉ là hƣ vô .  

               D   

Này ngƣời tình ơi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TỔNG HỢP HỢP ÂM GUITAR - TẬP 2 - 4DUMMIES.INFO 

 

Hình Như Là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net  5 

 

DĨ VÃNG CUỘC TÌNH (Am) – CAPO 2 - Slow rock 

Intro:[C]G[F]Em[C]-[Am]Em[F]G[Am] 

            Am              C   

Đã lâu rồi từ ngày em ra đi    

            G                 Am   

Để trái tim ta đã mang thƣơng đau  

           Am                F   

Ta mới tìm về lại nơi chốn cũ    

           G                    C  

Tìm chút dƣ âm của cuộc tình xƣa    

              Am                  C   

Trong cuộc đời nào đƣợc nhƣ ý muốn    

              G                    Am   

Nhiều lúc yêu thƣơng đã không trọn vẹn  

         Am                      F    

Nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối  

       G                     Em             Am   

Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi    ...  

 

              C                      G   

Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ  

            Em                  Am    

Để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu  

         F              G               C E   

http://vnmylife.com/mychord/lyric/di-vang-cuoc-tinh-am-/1058/
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Từng lời nói, từng khúc hát còn vang mãi     

           C                       G      

Tại sao yêu nhau không đến đƣợc với nhau  

      Em                   Am   

Để giờ đây hai ta phải khổ đau  

             F          G            Am   

Mà sao không hề tha thứ cho nhau một lần  
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LẶNG NGHE NƢỚC MẮT – SLOW, PIANO BALLAD 

Emadd9                            D 

   Buổi sáng hôm ấy thấy em | chợt khóc | 

Cmaj7+     -      D                G 

 Rồi vội vàng lau thật nhanh | nƣớc mắt | 

Emadd9                          D 

   Vẫn biết ta đã sai khi | gặp nhau 

     Cmaj7+  -   D            Emadd9 

Vì | em...đã có...ngƣời | yêu. 

 

 

Emadd9                                 D 

   Goodbye...I'm fine...xin đừng | bận tâm | 

CMAJ7+      -       D             G 

   Đừng buồn vì những gì ta | đã có 

Emadd9                            D 

   Anh biết sẽ vẫn quan tâm | nhiều lắm 

     CMAJ7+ -  D       Emadd9 

Dù | anh chẳng là | ai. 

 

 

 

Emadd9                           D 

   Em có thể dối anh trong | lời nói | 

CMAJ7+       -       D                 G 

   Nhƣng làm sao giấu đƣợc trong | ánh mắt | 

Emadd9                             D 

   Tình yêu thì không có sai | hoặc đúng 

       CMAJ7+  -   D         Emadd9 

Chỉ | cần trái tim rung | động. 

 

 

 

                   G      

Nghẹn ngào giây | phút ta chấp nhận sống  

            D/F# 
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không cần | nhau. 

                          Em 

Chẳng khác chi Trái Đất | này làm sao tồn tại  

           D 

không có | Mặt Trời. 

                 CMAJ7+ 

Chỉ biết lặng | nhìn em quay lƣng bƣớc đi | 

 G/B 

lòng anh thắt lại 

           CMAJ7+   -   D          Em 

Nghĩ đến | mình sẽ không gặp | lại... | 

 

                 G              D/F# 

Tình yêu đâu | phải ai cũng may mắn tìm đƣợc | nhau 

                           Em 

Chẳng giống nhƣ chúng ta | tìm đƣợc nhau rồi lại  

              D 

hoang phí | duyên Trời 

               CMAJ7+ 

Tại sao phải | rời xa nhau mãi mãi | 

G/B                         

Biết đến khi nào... 

        Am     -    Bm                    Em 

Chúng | ta nhận ra chẳng thể quên đƣợc | nhau.  
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TÌM LẠI GIẤC MƠ – BALLAD – NGẪU HỨNG – CAPO 2 

 

Đêm đi qua(Am9), sao tim (Dm7)buốt giá 

Cơn(G) mƣa đêm nhƣ cào sâu(Cmaj7) vết thƣơng 

Đã có(Fmaj7) lúc tình mình (Bmb5)ấm áp, trong em(B7) cứ ngỡ 1 đời(E7) 

Em yêu anh(Am9), yêu không(Dm7) hối tiếc 

Em yêu anh(G), yêu bằng cả(Cmaj7) trái tim 

Nhƣng sao anh(Fmaj7), anh vội vàng (F#mb5)ra đi......ra đi(Bmb5) không 
chút tiếc thƣơng(E7) 

Chorus: 

Đêm dài mình em bật khóc(Am9), sao lòng vẫn cố kiếm tìm(Dm7) 

Tìm về 1 nơi ấm á p(G), giấc mơ ngọt ngào(Cmaj7) 

Vì ngƣời ra đi lặng lẽ(Fmaj7) 

Vì ngƣời ra đi để em đớn đau(F#mb5) 

Hằn sâu (B7)vết thƣơng riêng mình em thôi(E7) 

Không còn ai bên đời nữa(Am9) 
Không còn ai chia nỗi buồn(Dm7) 

Không còn ai chia khỏanh khắc(G) sƣớng vui ngọt ngào(Cmaj7) 

Dù lòng vẫn biết là thế(Fmaj7).....mà vì sao em vẫn không (Bmb5)thể quên 

Em không(E7) thể quên đƣợc ngƣời(Am9).... 

Xin (Dm7)cho em quên, xin(G) cho em quên 

Em(Cmaj7) thôi quay nhìn lại(Am9) 

Xin (Dm7)cho em quên, xin(Bmb5) cho em quên 
Em(F)...thôi không nhung nhớ.(E7) 

Am9: x02410 

Dm7:xx0211 

Gadd9:3x0200 

Cmaj7:x32000 

Fmaj7:xx3210 

Bmb5:x23230 (Bdim?) 

F#mb5:(202210) 004210 
E7:020100  
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VÀI LẦN ĐÓN ĐƢA – BOSSANOVA 
 

--------------------Am7------D7 

Ai đi theo em mấy lần , phố mƣa 
-----------------------Gmaj7------Cmaj7 

Mƣa bay theo em áo dài đón đƣa 

--------------Am---------------B7 

Hồn tựa là mƣa, mƣa vọng hát 

-----------------------Am7--------D7 

Ai đi theo em mấy chiều phố xa 

---------------------Gmaj7---------Cmaj7 
Hƣơng hoa bay vây lối về thiết tha 

----------------Am-----------B7 

Lòng tựa là hoa, hoa rực rỡ 

E7 -------Am7-------D7------------------Gmaj7-------Cmaj7 

Vài lần đón đƣa, lặng im trên phố mƣa rơi triền miên 

--------------Am7-----Am7/F#---------------B7 

Vài lần đón đƣa, em về nụ cƣời giấu kín 

E7 -----------Am7------------D7------------------Gmaj7-------Cmaj7 
Vài lần đón đƣa, đƣờng quen hƣơng gió bay qua lòng em 

---------------------Am7------Am7/F#--------------B7 

Chiều nào bƣớc chân vô tình ngƣời không đến 

E7 ----------Am7-------D7--------------------Gmaj7-------Cmaj7 

Vài lần đón đƣa, rồi quen hồn nhiên đến gọi buồn phiền 

---------------------Am------B7------------Em 

Chiều nay thoáng nghe lẻ loi bên hàng me 
 

Am7/F#: 202210  
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CHIẾC ĐÈN ÔNG SAO - BOSSANOVA 
 

Chiếc đèn ông sao(A) sao năm cánh tƣơi màu.(A/F#) 
Cán đây rất dài(Bm7) cán cao quá đầu.(E7) 

Em cầm đèn sao(A) em hát vang vang(Bm7). 

Đèn sao tƣơi màu (E7)của đềm rằm liên hoan(A) ! 

 

Tùng rinh rinh(A), tùng tùng tùng rinh rinh(A/F#) ! 

Đây ánh sao vui(Bm7) chiếu xa sáng ngời(E7). 

Tùng rinh rinh(C#m), rinh rinh tùng rinh rinh(Bm7). 
Ánh sao Bác Hồ(E7) toả sáng nơi nơi(A) ! 

 

Đây đèn ông sao(A)sao năm cánh tƣơi vàng.(A/F#) 

Ánh sao sáng ngời(Bm7) chiếu miền non ngàn.(E7) 

Đây cầm đèn sao(A) sao chiếu vô nam.(Bm7) 

Đây ánh hoà bình(E7)đuổi xua loài xâm lăng(A)! 

 

Tùng rinh rinh(A), tùng tùng tùng rinh rinh(A/F#)! 
Đây ánh sao vui(Bm7)chiếu xa sáng ngời(E7). 

Tùng rinh rinh(C#m), rinh rinh tùng rinh rinh(Bm7). 

Ánh sao Bác Hồ(E7) toả sáng nơi nơi(A)! 
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CHUYỆN TÌNH LAN CAN – DISCO 

 

   Dm                                        
Trong đêm trăng thanh, em gọi nhầm tên anh.  

                                  

Anh lao lên tung quả đá song phi  

           Gm         
Em đập vào lan can.  

                  Dm        
Ô ú ô, em đập vào lan can  

                                           

Lan can lung lay, em gƣợng dậy đƣợc ngay,  

                                     

Anh lao lên luôn tung quả đấm 2 tay  

               Gm        
Em lại đập vào lan can  

                  Dm        
 

Ô ú ô, em đập vào lan can  

                                    

Em kêu đau lƣng anh lại gọi em ra.  

                                       

"Anh ơi xin anh, anh đừng đánh em nha  

                 Gm         
không em đập vào lan can"  

 Am               Dm        
Ô ú ô, em đập vào lan can  

                                           

Trong đêm trăng thanh em dựa vào vai anh,  

                                       

Đôi ta yêu nhau bên cạnh cái lan can,  

               Gm        
Nơi va đập vào lan can  

 Am               Dm        
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Ô ú ô, em đập vào lan can  

  

          

Dm - Am - Dm - C  

   Dm                                
Đêm nay anh mang cân mực ra lan can  

   Em                                           
Đêm nay anh mang chai rƣợu ra lan can (làm gì)  

                                            Am                        
Em đi xa anh ngồi nghĩ lan man, tâm sự cùng lan can (bố thằng điên)  

 Bm                Em                        
Ô ú ô, tâm sự cùng lan can (điên thật rồi)  

    Em                                 
Thôi quên đi, ôi mày ơi thôi quên đi.  

                                             

Tao bảo này: Mày quên mẹ nó đi (ôi cậu này)  

                   Am        
Ôi câu chuyện tình lan can  

 Bm                    Em        
Ô ú ô, câu chuyện tình lan can  

                                              

Anh không say nhƣng mà lan can say (say quá)  

                                        
Yêu nhau chƣa lâu nhƣng mà đã chia tay  

                   Am        
Ôi câu chuyện tình lan can  

 Bm                    Em                            
Ô ú ô, câu chuyện tình lan can (nhiều lan can thế)  

                   Am        
Ôi câu chuyện tình lan can  

 Bm                    Em        
Ô ú ô, câu chuyện tình lan can  

                                    

Anh không say nhƣng mà lan can say  
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Yêu nhau chƣa lâu nhƣng mà đã chia tay  

                   Am        
Ôi câu chuyện tình lan can  

  Bm              Em         
Ô ú ô, câu chuyện tình lan  

                Am                  
Câu chuyện tình lan (lan can đâu)  

                       Em   
Ôi câu chuyện tình lan can  
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THÀNH PHỐ TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - SLOW ROCK 

 

              Am                Dm  
Có tự bao giờ hàng me xanh ngắt   

               Am             E7  
Mà nay đứng đó cho em làm thơ   

                 Am               F  
Con đƣờng ta qua đến nay bao tuổi   

                                  E7  
Em qua trăm buổi em lại nghìn lần   

                                Am  
Mà sao bối rối khi cầm tay nhau   

                                        C                  E7  
Em ơi hãy lắng nghe em ơi hãy lắng nghe nghe thành phố thở   

  
 

  

                Gm                     Dm7  
Bằng tiếng sóng vỗ dƣới những thân tàu   

                                    E7  
Bằng hƣơng rừng già trên vai bộ đội   

                                            
Bằng hƣơng đồng nội thanh niên xung phong  

                    Am                C  
Bằng những tấm lòng chờ mong chờ mong   

                                           

Em ơi hãy lắng nghe em ơi hãy lắng nghe  

                     

nghe thành phố thở  

                                      
Bằng đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời  

                                       

Bằng hoa phƣợng đỏ tƣơng lai trao ai  
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Yêu lắm cuộc đời ta xây tƣơng lai.  

  

  

                       A              E7  
Dù nơi chiến trƣờng xa nhiều gian khổ   

                                      A  
Vẫn đập trong lòng trái tim thành phố   

                 D               Em A       E7  
Nhƣ là cuộc sống nhƣ là tình yêu và nỗi nhớ   

                  E7                 A  
Suốt đời suốt đời suốt đời mang theo. 
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CON ĐƢỜNG TÌNH YÊU – BALLAD 

 

Có một con đƣờng (C) mang tên là tình yêu (G) 

Khi tôi bƣớc một mình (Am) đếm những nỗi cô đơn (Em) 

Đếm trong từng làn (F) gió thoảng... đếm trong từng hạt (Em) mƣa bay 

Đến đây (Dm) từng tiếng nắng sớm mai, đến khi ngàn ánh (G) sao rơi trong 

bóng đêm 

 
Có một con đƣờng (C) mang tên là tình yêu (G) 

Một ngày khi em đến (Am) sánh bƣớc đi cùng tôi (Em) 

Có nằng ấm giữa mùa đông (F), có tiếng hát trong con tim (Dm) cô đơn 

bấy lâu (G). 

 

Điệp khúc: 

 

Nào ngờ đâu duyên số (C) em đi với tôi một đoạn (Am) thôi 
Bóng em xa khuất dần (F) giấu nƣớc mắt nghe cô đơn em quay về (G) 

Và giờ đây thêm nỗi (F) nhớ em... quấn quanh đêm (G) 

 

Và giờ tôi không muốn (C) đi tiếp con đƣờng (Am) kia 

Ngày em xa tôi (F) giấc mơ kia đã tan (G) rồi 

 

Chỉ có thể yêu em thôi (Em) tình này trao hết em (Am) rồi 
Và từng đêm tôi vẫn (F) mơ về, ở đoạn cuối (G7) con đƣờng có em (C). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://hopam.hocguitar.net/2011/06/hop-am-guitar-uong-tinh-yeu.html
http://hopam.hocguitar.net/2011/06/hop-am-guitar-uong-tinh-yeu.html
http://hocguitar.net/
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BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG – CAPO 3 – BALLAD – NGẪU HỨNG 

 

           Am7                       D7    
Còn lại đây bao yêu thƣơng, bao nhung nhớ  

           Gmaj7              Cmaj7  
Còn lại đây bao cô đơn, xót xạ   

           Am9                                   B7               Em   E7  
Còn mình ta nhƣ chơi vơi mang bao kỉ niệm với nỗi buồn .  

           Am7                     D7   
Và mùa đông không mang theo bao hơi ấm  

       Gmaj7           Cmaj7  
Mùa thu không có lá rơi   

           Am                    Am/F#          B7   
Còn mình ta nhƣ chơi vơi nghe con tim ta nát tan ...  

  

  

     E7    Am                            D7  
Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại   

         Gmaj7                                Cmaj7  
Và em nhƣ cánh chim vút bay mãi nơi phƣơng nào .  

               Am                    
Chỉ còn mình ta ôm cô đơn  

                     B7                      Em                          E7  
nhớ nhung kỉ niệm để lòng ta bông nghe sao buốt giá .  

  

  

      E7    Am                            D7                                     
Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại  

        Gmaj7                                Cmaj7  
Và em nhƣ cánh chim vút bay mãi nơi phƣơng nào  

                     Am                                         B7                       Em               E7 
chỉ còn mùa đông vây quanh ta hát với ta rằng bài tình ca nghe ôi sao xót xa.  
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   Am       D7      Gmaj7          Cmaj7 
Nói đi em ngƣời ơi dù đã xa nhau thật rồi  

         F                      Am/F#          B7      
Dù cho em không yêu tôi, cho con tim tôi nát tan ......  

  

  

      E7    Am                            D7                                     
Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại  

             Gmaj7                                Cmaj7                                                
Và em nhƣ cánh chim vút bay mãi nơi phƣơng nào  

                     Am                                   B7 

Chỉ còn mình ta ôm cô đơn nhớ nhung kỉ niệm  

                        Em                     E7               
Bỗng nghe ôi sao lòng này buốt giá...  
  

  

               Am                                           D7       
Ngƣời có nhớ chăng tình ta với bao tháng ngày  

           Gmaj7                                         Cmaj7                                                                                     
Hỡi em cho ta đớn đau xót xa trong cuộc đời này  

                     Am                                          B7                       Em               E7 
Chỉ còn mùa đông vây quanh ta hát với ta rằng bài tình ca nghe ôi sao xót xa  

 

Am/F#: 202210 

Am9: x02410 
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VỀ NGHE GIÓ KỂ - PIANO BALLAD 

G                            D/F#  

Ơi... Ngọn núi trên cao 

                     D/F 
Gọi gió xôn xao 

                           Cadd9 

Thênh thang đại ngàn... 

 Am7                    D 

Theo ngọn gió đi hoang 

                     Am7 

Về với buôn mê 

        D                               G   

Núi đồi cà phê xanh ngút ngàn... 

 

G                            D/F#  

Ơi... Em gái cao nguyên 

                       D/F 
Đội nắng trên vai 

                                            Cadd9 
Đôi mắt sáng sáng hơn sao trời 

                     Cm 

Dù bao gian khó 

                D                              G 

Gian khổ lắm miệng vẫn tƣơi cƣời. 

  

                   Em7 

Ta về nghe gió 

                   Bm7 

Hát ca bên ta 

                         Cadd9 

Thƣơng về nơi ấy 

             D              G 

Thênh thang đại ngàn. 

                    Em7 
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Mai này rời xa 

                    Bm7 

Em có quên ta 

                     Cadd9  

Xin gửi chút nắng 

        D       G    

Cho ta lại về... 

  
Ta về với nguyên sơ 

Về giữa không gian 

Bao la tình ngƣời 

  

Không lừa dối bon chen 

Ngồi sát bên nhau 

Chén rƣợu cần hòa khói thuốc say. 

  
Nghe lời gió ngân nga 

Kể những câu ca 

Ơi cao nguyên với bao huyền thoại 

Chàng trai Tây nguyên mang dòng máu hùng dũng kiên cƣờng. 
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BÓNG MÂY QUA THỀM – BOSSANOVA 

Nàng đi qua lối đó, [Bm7] [F#7] [C#m7b5] [F#7]mùi hƣơng bay theo gió, , 

[Bm7] [F#7] [C#m7b5] [F#7] hohoho.  

 

Giọt cà phê vẫn đó, [Bm7] [F#7] mà chẳng có mùi hƣơng [A7] bay theo đôi 

bàn chân.[DMaj7] [F#7] 

 

Nàng đi qua lối đó, [Bm7] [F#7] [C#m7b5] [F#7] nhiều anh hay đứng ngó, 

[Bm7] [F#7] [C#m7b5] [F#7] hohoho. 

 

Giọt cà phê tôi uống, [Bm7] [F#7]oh thật chẳng làm sao [A7]hƣơng phai tự 

thuở nào.[DMaj7] [F#7] 

 

Nàng đẹp dịu dàng nhƣ làn [G] mây qua ngã tƣ [D]này, mang về đây[G] mùa 

thu [A7]lá rơi đầy,[Dmaj7] 

 

khiến bao anh [G]cà phê tí tách rơi[D] từng ngày trông ngóng[F#7] dáng em. 

 

Vì nụ cƣời đó ngỡ nhƣ hoa, [Bm7] [F#7] [C#m7b5] [F#7]cƣời, vì một làn tóc 

ngỡ nhƣ mây, [Bm7] [F#7] [C#m7b5] [F#7]trời. 

 

Hình dáng ấy qua đây [G]từng ngày mây trôi [D]lạc loài bao anh bao[G] anh 

đắm say.[F#7] 

 

Vì nụ cƣời đó ngỡ nhƣ quen, [Bm7] [F#7] [C#m7b5] [F#7] rồi và rồi từng 

bƣớc bƣớc chân tuyệt , [Bm7] [F#7] [C#m7b5] [F#7]vời. 

Hình dáng ấy nhƣ mây[G] từ trời qua đây[D] từng chiều bao anh[G] bao anh 

ngất ngây.[F#7] 

[C#m7b5][Dmaj7]: X45454, XX0222 
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GỬI NGƢỜI EM GÁI (Đoàn Chuẩn)– SLOW ROCK 

C  

Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng 

                           Em                  Dm7                G  

đƣợm đà phong kín cánh mong manh tấm hoa lòng 

                   C                          F                            G  

Hà Nội chờ đón tết vắng bóng ngƣời đi liễu rũ mà chi 

               C            A7            Dm  

đêm tân xuân Hồ Gƣơm sao long lanh, 

                  G                                  C  

hoa á mai rơi rủ nhau nơi phƣơng xa 

 

           F                      Dm  G                                          C  

đƣờng phố vắng bóng đèn, chạnh lòng tôi nhớ tới ngƣời em 

Am                    Dm                  G                                          F 

 Tôi có ngƣời em gái, tuổi chớm dâng hƣơng, mắt nồng rộn ý yêu  

thƣơng,  

F                                Fm                          C      G                

đôi mắt em nói nhiều tha thiết nhƣ dáng kiều, ôi tình yêu 

 Am                            Dm                        F                  

Nhƣng một sớm mùa thu giữa chân trời xanh ngát,  

G                C   

nàng đi gót hài xanh 

         C                    Am              C                    G              C  

Nàng đi cho dạ sao đành, đừng quên lối cũ ân tình nghĩa xƣa 

                   C  

Rồi từ ngày ấy nƣớc sông ngăn cách đôi lòng 

                        Em          Dm7              G  

Chuyện tình vỡ lỡ bến cô đơn không ai ngờ 

                 C                      F                          G  

Tình nghèo xa cách mãi em tôi đành ôm mối sầu mà đi 

 C                    A7        Dm  

Em tôi đi màu son lên đôi môi 

        G                            C 

 Khăn soan bay lả lơi trên hai vai 
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         F                    Dm    G                                      C  

Nhìn xác pháo bên thềm gởi lòng tôi nhớ tới ngƣời em   

 

DÒNG THỜI GIAN – BALLAD/SURF 

Từng ngày [G]nào... nồng nàn từng câu [D]ca dao... 

 

Từng ngày lặng [C]lẽ sống với kỉ niệm ngọt ngào 

 

Bình minh những giấc[D] chiêm bao 

 

Qua [G]rồi một thời vội vàng rong chơi 

 

[D]Rồi một thời yêuđƣơng sớm tối 

 

[C]Giữa thênh thang bầu trời nắng gió muôn nơi [D] 

 

[C]Thời gian qua đi bộn bề nhiều lần [G]suy nghĩ 

 

[G]đời ngọt ngào thì đôi [D]khi 

 

[C]Tình yêu nơi đâu vội [G]vàng tìm hoài không thấu 

 

[Am]Thôi dừng làm chi rồi lại [D]đi 

 

Bao nhiêu năm [G]rồi làm gì và đƣợc gì 

 

Ngày tháng sao vội [D]đi đôi khi không nhƣ ý 

 

Trôi qua bao nhiêu năm [C]nữa có lẽ ta không ngây [D]ngô nhƣ bây giờ 
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Bao nhiêu cho [G]vừa từng ngày và từng giờ 

 

Cành lá sao lặng [D]im nhƣ thôi không mong nhớ 

 

Trôi qua bao nhiêu năm [C]nữa có lẽ bao nhiêu đây [D]thôi 

 

Cho ta nhìn thời gian [G]trôi 

 

Đƣờng còn dài và còn nhiều hơn chông gai 

 

Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại, ngày vui dễ lắm mau phai 

 

Mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê 

 

Về nhìn lại yêu thƣơng vẫn thế, giữa cơn đau lặng lẽ, khốn khổ lê thê 
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ĐÊM NẰM MƠ PHỐ - BLUE (SLOW SURF) (Quạt chả nhƣ rải slow 

surf nhƣng thay dây kép thành quạt 3 dây treble) 

[Em] Đêm đêm nằm mơ [Am] phố, trăng rơi [Bm]nhòa trên [Em] mái 

[C] Đi qua hoàng hôn [D]ghé thăm [Em] nhà 

[Em] Anh nhƣ là sƣơng [Am] khói mong[Bm] manh về trên [Em] phố 

[C] Đâu hay một hôm[D] gió mùa [Em] thu 

 

[G] Đâu hay mùa thu [D] gió, [Em] đêm qua mặc thêm [Bm] áo 

[C] Tay em lạnh mùa [D đông ngoài [Em] phố 

[G] Đêm xin bình yên [D] nhé con đƣờng [Emm] vàng ánh [Bm] trăng 

[C] Đèn dầu khuya quán [D] quen chờ [B7] sáng 

 

[Em]Đêm đêm nằm mơ [Am] phố, [Bm] mơ nhƣ mình quên [Em] hết 

[C] Quên đi tình yêu [D] quá vô cùng [Em] 

[Em] Sƣơng giăng hồ tây [Am] trắng [Bm] đâu trong ngày xƣa [Em] ấy 

[C] Tôi soi tình tôi [D] giữa đời [Em]anh 
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CHỈ LÀ GIẤC MƠ – 6543(2+1) – (Quạt chả đoạn 1 XX XLXLX đoạn 2 

XXXX XLXLX) 

Hè sang thu tới,(Em) 

Mà anh chƣa (C) đến, 

Khung trời trong (D)đầy một nỗi 

nhớ...(G) 

Bờ vai êm (Em) ái, 

Giọng cƣời thật (C) vang, 

Mắt cƣời (Am) sao sáng 

Làn tóc xõa...(B7) 

 

Dòng sông đầy (Em) nắng, 

Bờ đê đầy (C)gió, 

Anh gần mơ (D) hồ nhƣ khói 

thuốc... (G) 

Bờ vai êm (Em) ái, 

Giọng cƣời thật (C) vang... 

Thì thầm (Am) anh nói,tựa sƣơng 

(B7) khuya... 

 

Đk: Vì anh chƣa đến, (Em) 

Ở đây mình em, (C) 

Tình yêu chỉ mãi (D) là giấc 

mơ...(G) 

Nụ cƣời ánh sáng, (Em) 

Bờ môi biển sâu,(C) 

Đợi e ở đâu? (D)  

Ở đâu (G) 

Dòng sông đầy (Em) nắng, 

Bờ đê đầy (C)gió, 

Anh gần mơ (D) hồ nhƣ khói 

thuốc... (G) 

Bờ vai êm (Em) ái, 

Giọng cƣời thật (C) vang... 

Thì thầm (Am) anh nói,tựa sƣơng 

(B7) khuya... 

 

Đk: Vì anh chƣa đến, (Em) 

Ở đây mình em, (C) 

Tình yêu chỉ mãi (D) là giấc 

mơ...(G) 

Nụ cƣời ánh sáng, (Em) 

Bờ môi biển sâu,(C) 

Đợi e ở đâu? (D) 

Hay chỉ là giấc mơ...~~(G) 

Hơ.... 

 

Vì anh chƣa đến... 

Ở đây mình em... 

Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ... 

Nụ cƣời ánh sáng... 

Bờ môi biển sâu... 

Đợi em ở đâu??? Ở đâu???... 
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PROUD OF YOU – SLOW SURF (Quạt chả nhƣ cánh buồm phiêu du - 

Metal Ballad) 

Love [G] in your eyes [D/F#] 

Sitting silent [Em7] by my side[Bm/D] 

Going on [C], holding hands [G/B] 

Walking through [Am7] the nights [D] 

Hold me up [G], hold me tight [D/F#] 

Lift me up [Em7] to touch the sky [Bm/D] 

Teaching me [C] to love with heart [G/B] 

Helping me [Am] open my mind [D] 

Chorus: 
I can fly [G] 

I’m proud [D/F#] that I can fly [Em7] 

To give [Bm/D] the best of mine [C] 

Till the [G/B] end of the time [Am7] 

Believe [D] me, I can fly[G] 

I’m proud [D/F#] that I can fly[Em7] 

To give [Bm/D] the best of mine [C] 

The heaven [D] in the sky [G] 

 

 

 

 

 

Stars in the sky 

Wishing once upon a time 

Give me love, make me smil

e 

Till the end of life 

Hold me up, hold me tight 

Lift me up to touch the sky 

Teaching me to love with he
art 

Helping me open my mind 

I can fly 

I’m proud that I can fly 

To give the best of mine 

Till the end of the time 

Believe me, I can fly 
I’m proud that I can fly 

To give the best of mine 

The heaven in the sky
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HÃY YÊU NHAU ĐI – VALSE 

Hãy (C)yêu nhau đi khi rừng thay (Am7)lá 

Hãy (Dm)yêu nhau đi, dòng (D#dim7)nƣớc đã trôi (Em)xa 

Nƣớc (Dm)trôi qua tim dâng đầy trí (Am)nhớ 

Ngày (A7)mãi mong (Dm)chờ, ngày (D7)sẽ thiên (G)thu 

 

Hãy (C)ru nhau trên những lời gió (Am7)mới 

Hãy (Dm)yêu nhau cho gạch (D#dim7)đá có tin (Em)vui 

Hãy (Dm)kêu tên nhau trên ghềnh dƣới (Am)bãi 

Dù (A7)mai nơi (Dm)này ngƣời (G7)có xa (C)ngƣời(C7) 

 

(F)Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối 

(Em)Dù vẫn biết mai đây xa (Am)lìa thế giới 

Mặt (A7)đất đã cho (Dm)ta những ngày vui (Am)với 

Hãy (D7)nhìn vào mặt ngƣời lần (G)cuối trong (C)đời 

 

Hãy(C) yêu nhau đi bên đời nguy (Am)khốn 

Hãy (Dm)yêu nhau đi bù (D#dim7)đắp cho trăm (Em)năm 

Hãy (Dm)yêu nhau đi cho ngày quên (Am)tháng 

Dù (A7)đêm súng (Dm)đạn, dù sáng(D7)mƣa (G7)bom 

 

(C)Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu (Am)dấu 

(Dm)Hãy trao cho nhau hạnh (D#dim7)phúc lẫn thƣơng (Em)đau 

(Dm)Trái tim cho ta nơi về nƣơng (Am)náu 

(A7)Đƣợc quên rất (Dm)nhiều ngày(G7)tháng tiêu(C)điều. 
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NIỆM KHÚC CUỐI – BOSTON 

      C                G                 Am     

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời  

       Em           F                  C    C7   

Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây    

      F                 Em     

Dù có gió, có gió lạnh đầy,  

             Am               F       

Có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy,  

   Fm              G                 C    

Dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em  

  

  

        C                  G               Am     

Tựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời  

        Em                 F                C   C7   

 

Tìm môi nhau cho nhau rã nát, rã nát tim đau    

    F                 Em        

Vừa đôi tay ước muốn tù đày  

        Am                    F     

Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu  

     Fm                G                  C     

Nhìn em, nhìn em giây phút muốn nói yêu em  

  

  

    C7    F                 F     

Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ  

   Fm              C     

Ru em, đưa em một lần  

   Am                       Dm    

Ru em vào mộng, đưa em vào đời  

    G7              C7   

Một thời yêu đương    
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         F               F       

Cho tôi xin em như gối mộng  

    Fm             Em     

Cho tôi ôm em vào lòng  

            Am               Dm     

Xin cho một lần cho đêm mặn nồng  

G7             C        

yêu thương vợ chồng  

  

  

       C           G                    Am     

Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời  

       Em            F               C    C7   

Dù cho em, em đan tâm xé, xé nát tim tôi    

      F                 Em    

Dù có ước, có ước ngàn lời  

             Am                F      

Có trách một đời cũng đã muộn rồi  

     Fm            G                C    

Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em  

     Fm            G                C       

Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em...  
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TA CHẲNG CÒN AI – VALSE 

      Am              C              D            Am    

Ngày anh ra đi mang theo trái tim ai bao buồn đau  

           G                        Em         F         Am   

Bỏ đi rất xa quê nhà nơi có những người hờn ghen đôi ta  

  

  

    Am             C            D               Am   

Để em nơi đây cô đơn với nỗi đau riêng mình em  

                  G                           

Chẳng còn ai xót thương duyên tình của đôi  

 Em         F            Am   

 Mình ngày sau đâu anh ơi  

  

  

       Em            F            G              C      G  

Ai đã từng khóc vì yêu xin hãy yêu nhau thật nhiều   

 C                      F            G                C    

G/C  

 Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu   

          G/C                 

Nhưng đã mất đi người yêu.  

  

 Am                        Em                 

 Khi con tim ai trót trao ai tiếng yêu đầu  

          F            G            Am                

Xin đừng đem nỗi xót xa gieo sầu trên yêu thương  

  

  

 Am                    Em                

 Cô đơn anh đi để nơi đây em vẫn ngồi  

         F             G            Am             

Vẫn chờ anh mang dấu yêu xoá dần bao chua cay  
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NHỎ ƠI – VALSE 

______Dm_____C________Am_______Dm_ 

Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay 

______Dm________C______C_________F_ 

Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên 

____Dm_______C______C_______Am___Dm_ 

Ừ thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi 

______Dm_____C_______Am________Dm_ 

Lần này ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay 

______Dm_____C_______C__________Dm_ 

Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chƣa yêu 

____Dm_______C______C_______Am___Dm_ 

Ừ thì nhỏ chƣa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi 

____Dm_________C________C________Am_ 

Lần này, nhỏ quay đi, không thèm nhìn ta nữa 

______Dm_______C______Dm_____C_____Dm_ 

Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình, nhỏ ơi 

____Dm_______C_______Am_________Dm_ 

Còn gì đâu hỡi nhỏ, trong nắng chiều phôi phai 

____Dm_______C_____C______F_ 

Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hƣ vô 

_____Dm_____C____C_______Am____Dm_ 

Nụ cƣời là hƣ vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi. 

_____Dm_____C______Am_________Dm_ 

Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai 

_____Dm_____C______C_________F_ 

thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi 

_____Dm____C_______C_________Am____Dm_ 

Ừ thì khờ ghê đi, thƣơng rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi 
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MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN - VALSE 

    E7                          Am   

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về    

    E7                            Am   

Mùa bình thường mùa vui nay đã về    

                   C                  Am   

mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên    

                       Dm           G              

C   

Với khói bay trên sông gà đang gáy trưa bên sông    

              F        E        E7   

một trưa nắng cho bao tâm hồn    

  

  

     E7                          Am   

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về    

      E7                        Am   

Người mẹ nhìn đàn con nay đã về    

                   C                   Am   

Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên    

                      Dm           G            C   

Nước mắt trên vai anh giọt sưởi ấm đôi vai anh    

             F               E7        Am   

Niềm vui phút giây như đang long lanh    

  

    C              E                                                

Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân (F) 

vui đầu tiên.  

   C                   E                         Am       

Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm 

ấm.  

   Am             C          Am   

Từ đây người biết quê người    

   Dm             G7           Dm   
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Từ đây người biết thương người    

   

 F               C          E7   

Từ đây người biết yêu người    

  

    E7                          Am   

Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về    

     E7                             Am   

Mùa bình thường, mùa vui nay đã về    

                   C               Am   

Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu    

                       Dm          G             Am   

Với khói bay trên sông gà đang gáy trưa bên sông    

              F              E7        Am  

Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông   
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BƢỚC CHÂN LẺ LOI - VALSE 

      Dm        F           C           Dm   

Từng ngày trên phố ,bước chân anh lẻ loi    

     Dm        F      C              F   

giờ em đến chốn mờ xa nhạt bóng mây    

          Bb                      C              F   

nơi chân trời không ngày tháng,phiêu du quên lối về    

        Bb           C              Dm   

đặt tên dấu chân em trong đời tôi    

   

  

                                      

Giọt mưa kia đã xóa tan bóng hình em  

                                           

Còn đây nước mắt hòa chung niềm nhớ nhung  

                                                   

Trên con đường xanh màu lá đã quen dấu chân người  

                                 

Lẻ loi bước chân anh đi về đâu.  

  

          Bb       C                       F   

Chơi vơi anh bước qua nhanh con đường xa    

        Bb            C         A7   

nơi ta đã có những ngày vui    

           Bb      C                      F   

bao nhiêu ân ái xin trôi theo làn mây    

         Bb        C           A7   

miên man câu hát khẽ gọi em    

                Dm              Bb       C              

F   

tiếng mưa buồn hoang lạnh quá ,cô đơn anh khóc thầm    

        Bb                   C          Dm  

lẻ loi bước chân anh trong chiều mưa   
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TRƢỜNG LÀNG TÔI – VALSE 

                                      D  

Trƣờng làng tôi cây xanh lá vây quanh   

                               A7  

Muôn chim hót vang lên êm đềm   

Trƣờng làng tôi, con đê bé xinh xinh  

                               D  

Len qua đám cây xanh nhẹ lƣớt   

                                      

Trƣờng làng tôi hai gian lá đơn sơ  

                                 A7  

Che trên miếng sân vuông mơ màng   

Trƣờng làng tôi, không giây phút tôi quên  

                                D  

Nơi sống bao kỷ niệm ngày xanh   

 

 D       F#m         G         A  

 Nơi sống bao mái đầu xanh màu   

 D                       A7          

 Ðời tƣơi nhƣ cây lá xanh , lá xanh  

                                     D  

Theo tháng ngày chiến cuộc lan tràn   

             E7                   A  

Qua thôn xóm nát ngôi trƣờng xƣa   



TỔNG HỢP HỢP ÂM GUITAR - TẬP 2 - 4DUMMIES.INFO 

 

Hình Như Là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net  38 

 

  

  D         F#m          G      A  

 Không bóng hình bao trẻ nô đùa ,  

                   D             A7  

Cùng nhau vang hát khúc ca vô tƣ   

                                 D  

Mơ đến ngày nƣớc non thanh bình   

                  A7               D  

Trong thôn xóm ấm ngôi trƣờng xƣa   

                                   D   

Trƣờng làng tôi nay vang tiếng ê a ,  

                          A7  

Nay in bóng bao em nô đùa   

                                           

Trƣờng làng tôi không giây phút tôi quên  

                                D    

Dù cách xa muôn trùng trƣờng ơi !  

                                D   

Dù cách xa muôn trùng trƣờng ơi !  
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TÌNH KHÚC BUỒN – BOSTON 

              Am                       Dm     

Em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng.  

                C                    Dm      

Em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng,  

               F                       E7    

Sẽ ru ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa.  

                   E7   E7  

Chuyện tình đã như mơ...   

  

  

                 Am                   Dm     

Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng.  

               C                    Dm     

Em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào,  

               F                      E7     

 

Sẽ qua đi ngày tháng tình rồi cũng xa xưa,  

Am     Am  

buồn...   

  

  

                    Am                       Dm    

Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào.  

                       G                      C     

Chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời.  

                       F     

Cuộc tình quý giá mong manh  

                       Dm    

Có chơi vơi ngược dòng đời,  

                         E7    

Nghìn trùng dòng sông có vui.  
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                   Am                   Dm    

Ôi! sao người miệt mài ngày vui nào còn dài.  

                 C                       Dm    

Ta ưu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gầy,  

                F    

Chết đi bao lời nói  

               E7                  E7    

Rừng nào có sa mưa tình nào sẽ như thơ.  

  

  

                 Am                    Dm    

Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần.  

                 C                     Dm     

Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm,  

               F                        E7    

Có qua đi ngày tháng trả lại thoáng mây bay  

Am      Am  

buồn...   

  

  

                                                   

Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào.  

                                                    

Chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời.  

                             

Cuộc tình quý giá mong manh  

                             

Có chơi vơi ngược dòng đời,  

                               

Nghìn trùng dòng sông có vui.  

  

  

                                              

Ôi! sao người miệt mài ngày vui nào còn dài.  
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Ta ưu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gầy,  

                     

Chết đi bao lời nói  

                                         

Rừng nào có sa mưa tình nào sẽ như thơ.  

  

  

                                             

Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần.  

                                             

Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm  

                                               

Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay  

         

buồn...  

                                               

Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay  

         

buồn...  

                                               

Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay  

        

buồn...  
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MẮT BIẾC - BOSTON 
                    A     

Nhớ tới năm xưa bên nhau  

                                 D    

bước trong chiều mưa phím ru nhẹ đưa  

                  E7   

Bến cũ đam mê say sưa  

            D                  E7     

lá thu còn rơi người xa vắng người  

  

  

                     A    

Mắt biếc năm xưa nay đâu  

                              D     

cánh sao còn đây tóc mây nào bay  

                      E7   

 

Phố vắng mênh mang mưa rơi  

            D                  Am   

ước mơ nào nguôi tình đã phai rồi  

  

  

     Am           F     

Tình yêu như mây khói  

                Dm      Am  

thoảng theo gió buồn mơ hồ  

     F                            E7   

Tình yêu như giông tố qua phố đìu hiu  

   Am            G     

Nhớ dáng xưa yêu kiều  

                 G7                 C   

trong chiều nhạt nắng, cung đàn gợi ý  

     Dm             E7      

Chờ nhau trong tê tái...  
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                      A    

Mắt biếc năm xưa nay đâu  

                                D    

bến ga tịch liêu vắng xa người yêu  

                 E7  

Lá úa đơn côi bơ vơ  

                 D                E7   

cuốn theo chiều rơi người xa cách rồi  

  

  

                    A   

Dĩ vãng như bao cung tơ  

                                 D    

lướt theo chiều mơ kết muôn bài thơ  

                      E7   

Nuối tiếc yêu đương xa xưa  

               D                 A     

tháng năm nào trôi để nhớ nhung hoài  

  

  

      Dm               A        

Tình yêu như kiếp mây trôi...  
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CHIỀU TÍM – BOSTON 

          Am                  E7                Dm  

Chiều tím chiều nhớ thương ai , người em tóc dài   

                  C                      G  

Sầu trên phím đàn , tình vương không gian   

                 F       Am  

Mây bay quan san , có hay ?  

  

  

                                                  

Đàn nhớ từng cánh hoa bay, vầng trăng viễn hoài  

                                      

Màu xanh ước thề, dòng sông trôi đi  

                              

Lúc chia tay còn nhớ chăng?  

  

 

  

       Am                   Dm  

Ai nhớ ... mắt xanh năm nào   

                   C                   Dm  

Chiều thu soi bóng , nắng chưa phai màu   

               G            F             Am   

Kề hai mái đầu nhìn mây tím ... nhớ nhau ...  

  

  

                                                     

Chiều tím chiều nhớ thương ai, còn thương nhớ hoài  

                                      

Đàn ơi nhắn dùm người đi phương nao  

                                 

Nếp chinh bào biếc ánh sao ...  
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Từ đấy đàn nhớ thanh âm chùng dây vỹ cầm  

                                      

Người xa vắng rồi chiều sang em ơi!  

                               

Thương ai hoa rơi lá rơi ...  

  

  

                                                   

Người ấy lòng hướng trăng sao, hồn say chiến bào  

                                              

Tìm trong tiếng đàn ... mùi hương chưa phai  

                              

Ý giao hòa người nhớ chăng?  

  

  

                                    

Mây gió ... bốn phương giăng hàng  

                                  

Mùa thu thêu áo nét hoa mơ màng  

                                          

Và em với chàng kề vai áo ... vấn vương  

  

  

                                                    

Chiều hỡi! Đàn nhớ mong nhau, tình thương bắc cầu  

                                           

Người đi hướng nào ? Tìm trong chiêm bao  

                             

Tóc bay dài, gió viễn khơi  
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TÌNH NHỚ - BOSTON 

               Em                   G 

Tình ngỡ đã quên đi, như lòng cố lạnh lùng. 

                Am       D            G 

Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang. 

               B                    Am 

Ôi áo xưa lồng lộng, đã xô dạt trời chiều, 

                  G                    B7 

Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu. 

                 Em                     G 

Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy 

                Am        D              G 

Người ngỡ đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây 

                    Em                 Am 

Những bước chân mềm mại, đã đi vào đời người, 

                 B7                     Em 

Như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi. 

                 D                     G 

Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng, 

                B                   Em 

Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông 

                  G                     Am 

Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu 

(D)               C/G      B7             Em 

Để cuộc tình chìm mau, như bóng chim cuối đèo. 

Tình ngỡ chết trong nhau, nhưng tình vẫn rộn ràng 

Người ngỡ đã quên lâu, nhưng người vẫn bâng khuâng 

Những ngón tay ngại ngùng đã ru lại tình gần 

Như ngoài khơi gió động hết cuộc đời lênh đênh 

Người ngỡ đã xa xưa, nhưng người bỗng lại về 

Tình ngỡ sóng xa đưa, nhưng còn quá bao la 

Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ, 

Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa. 
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RIÊNG MỘT GÓC TRỜI - BOSTON 

Tình yêu nhƣ nắng [Am], nắng đƣa em về, bên giòng suối [C] mơ 

Nhẹ vƣơng theo [Am] gió, gió mang câu [C] thề, xa rời chốn [Dm] xƣa 

Tình nhƣ lá [E] úa, rơi [F] buồn, trong nỗi [C] nhớ 

Mƣa vẫn mƣa [Dm] rơi, mây vẫn mây [F] trôi, hắt hiu tình [E] tôi 

Ngƣời vui bên [Am] ấy, xót xa nơi này, thƣơng hình dáng [C] ai 
Vòng tay tiếc [Am] nuối, bƣớc chân âm [C] thầm, nghe giọt nắng [Dm] phai 

Đời nhƣ sƣơng [E] khói, mơ [F] hồ, trong bóng [C] tối 

Em đã xa [Dm] xôi, tôi vẫn chơi [F] vơi, [E] riêng một góc [Am] trời 

Chorus: 

[Am] Ngƣời yêu dấu, ngƣời yêu dấu hỡi 

Khi mùa [E] xuân vội qua chốn [A] nơi đây 

Nụ hôn đã [Dm] mơ say, bờ môi ƣớt mi [F] cay, nay còn [E] đâu 

Tìm đâu [Am] thấy, tìm đâu thấy nữa 

Khi mùa [E] đông về theo cánh [A] chim bay 

Là chia cách [Dm] đôi nơi, là hạnh phúc rã [E] rời, ngƣời [Am] ơi 

[Am] Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá [C] khô 
Ngàn sao lấp [Am] lánh, hát câu mong [C] chờ, em về lối [Dm] xƣa 

Hạ còn nắng [E] ấm, thấy [F] lòng sao buốt [Am] giá 

Gọi tên em [Dm] mãi, trong cơn mê [E] này, mình nhớ thƣơng [Am] nhau 

(Chorus) 

Gọi tên em [Dm] mãi, trong cơn mê [E] này, 

mình [F] nhớ [E] thƣơng [Am] nhau 
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BỐN MÙA THAY LÁ – BOSTON 

Bốn mùa nhƣ [Dm] gió, bốn mùa nhƣ [Am] mây 

Những dòng sông [F] nối đôi tay liền với biển [E7] khơi 

Đêm chờ ánh [Am] sáng, mƣa đòi cơn [Dm] nắng 
Mặt trời lấp [E7] lánh trên cao vừa xa vừa [Am] gần 

.  

Con sông là [G] thuyền, mây xa là [F] buồm 

Từng giọt sƣơng [Dm] thu hết mênh [A] mông 

Những giọt [Dm] mƣa, những nụ [C] hoa 

Hẹn hò gặp [F] nhau trƣớc sân [E7] nhà 

.  
Không hẹn mà [Dm] đến, không chờ mà [Am] đi 

Bốn mùa thay [F] lá thay hoa thay mãi đời [E7] ta 

Bên trời xanh [Am] mãi những nụ mầm [Dm] mới 

Để lại trong [E7] cõi thiên thu hình dáng nụ [Am] cƣời. 
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BẢN TÌNH CA ĐẦU TIÊN – SLOW SURF 
#1  

          C                            G            

Ngày không em không lung linh nắng trên con đường.  

               Am                          Em     

Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man.  

         F                              G        Am      

Và em hỡi có biết tim anh vấn vương bóng hình đợi 

mong.  

                  F         Dm           G     

Nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em.  

               F         Dm            G       

Vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xốn xang.  

  

  

#2  

          C                       G            

Ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn.  

          F           B7            E7      Am    

Ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em.  

    F                        Dm                G        

... Em nơi chốn nào anh miên man nỗi nhớ không 

nguôi.  

                  F                     G     

Lòng anh khát khao sẻ chia buồn vui cùng em.  

  

   

#3  

             C          G     

Vì nếu em cần một bờ vai êm.  

          Am              Em     

Nếu em cần những phút bình yên.  

          F           G     
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Anh sẽ đến ngồi kề bên em.  

           A7            Dm           

Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan.  

            G              C     

Dẫu phong ba anh sẽ đến với em.  

      Am                  F  

Cho dù không làm em cười.   

          D                 G     

Anh sẽ đến để được khóc cùng em.  

  

  

              C                   G   

Vì nếu em cười nụ cười long lanh.    

           Am             Em      

Con tim anh hạnh phúc rạng ngời.  

          F             C   

Anh sẽ đến như bao lần.    

            F       G        C   

Để mình cùng tựa vào vai nhau    
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MẶT TRỜI BÉ CON – FOX 

[Am] [F] [G] [Am] 

Ngoài kia [Am] có cô bé nhìn qua khe [C] nghe tiếng đàn [G] của tôi 

[Am] Ngoài kia [Am] có chú bé trèo cành me [C] mắt xoe tròn [G] lắng 

nghe [Am] Đàn tôi [Am] hát câu gì [G] mà sao cô bé cƣời [F] ngộ ghê 

[E] 

Đàn tôi [Am] hát câu chi [G] mà sao chú bé ngồi [F] mơ 

màng [E] Hạnh phúc [Am] quá đơn sơ [Dm], đời tôi đâu có 

ngờ [F] 

Từng đêm cô bé chờ [E] nhƣ chờ từng [G] giấc mơ 

[Am] [Am] [F] [G] [Am] 
 

Ngày xƣa [Am] cũng nhƣ bé tuổi còn thơ [C] tôi vẫn thƣờng [G] trộm nghe 

[Am] Nhà bên [Am] có anh lính rời xa quê [C] hay chơi đàn [G] rất khuya 

[Am] 

Đàn anh [Am] đã cho tôi [G] trời xanh nhƣ ƣớc mơ [F] tuổi thơ [E] 

Đàn anh [Am] đã cho tôi [G] dòng sông mang cánh buồm [F] khát 

vọng [E] Tuổi thơ [Am] đã đi qua [Dm], giờ đây hát bên em [F], 

Từng đêm đứng quanh tôi [E] những mặt trời [G] bé con 

[Am] [Am] [F] [G] [Am] 
 
Đàn anh [Am] đã cho tôi [G] trời xanh nhƣ ƣớc mơ [F] tuổi thơ [E] 

Đàn anh [Am] đã cho tôi [G] dòng sông mang cánh buồm [F] khát 

vọng [E] Tuổi thơ [Am] đã đi qua [Dm], giờ đây hát bên em [F], 

Từng đêm đứng quanh tôi [E] những mặt trời [G] bé con [Am] 
 

Trời mƣa [Am] quá em ơi [G], bài ca ƣớt mất rồi [F], còn đâu[E]. 

Trời mƣa [Am] đến bao lâu [G], mà sao em vẫn chờ [F] 

vẫn đợi [E]... 

Hạnh phúc [Am] quá đơn sơ [Dm], đời tôi đâu có ngờ 

[F], 

Từng đêm em vẫn chờ [E], vẫn chờ đợi [G] dƣới mƣa 

[Am].... 

[Am] [F] [G] [Am] 
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EM LÀ HOA HỒNG NHỎ - FOX 
       G                    

Em sẽ là mùa xuân của mẹ  

       D7               G     

Em sẽ là màu nắng của cha  

                            C   

Em đến trường học bao điều lạ  

         A7               D     

Môi mỉm cười là những nụ hoa.  

           G                     

Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ  

        D7                G    

Em gối đầu lên những vần thơ  

                          C    

 

Em thấy mình là hoa hồng nhỏ  

                            G     

Bay giữa trời làm mát ngày qua.  

   

  

                          C    

Trời mênh mông, đất hiền hòa  

          D7             

Bàn chân em đi nhè nhẹ  

                               

Đưa em vào tình người bao la  

        G                     

Cây có vườn bầy chim làm tổ  

         D7                 G   

Sông có nguồn từ suối chảy ra  

                          C    

Tim mỗi người là quê nhà nhỏ  

           D7                G   

Tình nồng thắm như mặt trời xa.  
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KACHIUSA – FOX 

 
   Dm                                     A7   

Dòng sông xưa, rừng táo trắng hoa nở đôi bờ    

            A7                          Dm   

Lặng lờ trôi , mặt nước đã loang sương mờ    

               F    Am/F# Gm           Dm  

Kìa thấp thoáng bống ai đó chính Kachiu sa  

             A7                         D   

Giữa trời mây bến sông lộng gió chan hòa    

                                           

Kìa thấp thoáng bống ai đó chính Kachiusa  

                                          

Giữa trời mây bến sông lộng gió chan hòa  
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VÌ YÊU - DISCO 
 

Nắm tay nhau trên [Dm]đường tung tăng quên cả ngày 

[Gm]tháng 
Dấu chân xưa ghi [A]lại đôi ta yêu nhau ngày [Dm]ấy 
Tóc em xanh[C] vì [Bb]anh , mắt em vui vì[A] anh chung bước vì 

[A]yêu 
 

Biết em yêu anh [Dm]nhiều đôi khi anh lạc[Gm] lối 
Gió đưa anh quay[A] về mong em trong đêm biển [Dm]tố 
Mắt môi xưa [C]còn [Bb]đây chiếc hôn nay vụt[A] bay bay xa 

tầm[A] tay 
 

Yêu dù là [Dm]xa ở nơi [C]đâu anh xin đượcyêu 
[Gm]Xa dù thật xa nếu đôi [Dm]ta yêu nhau thật sâu 

[Bb]Muôn nghìn trùng không xa cách đôi nơi[A] mình yêu nhau 
[Dm]mãi hỡi [E]em vì tình yêu anh [A]sẽ 
 

Chờ [Dm]em dang vòng tay và thứ [C]tha cho anh ngày ấy[Bb] 
Nơi đây mình anh tìm bóng [F]em như chim lạc lối 

[Bb]Ngày chờ đêm khóc mưa trong[A] lòng giông [Dm]tố 
Giấc [A7]mơ sao chưa sớt nỗi [Dm]buồn 
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TRƢỜNG SƠN ĐÔNG TRƢỜNG SƠN TÂY – DISCO 

Cùng mắc (Dm) võng trên rừng Trƣờng Sơn 

Hai đứa (F) ở hai đầu xa (Dm) thẳm 

Đƣờng ra (Am) trận mùa này đẹp (C) lắm 

Trƣờng Sơn (Gm) Đông nhớ (Am) Trƣờng Sơn(Dm) Tây ( câu này hợp âm 

Gm và Am đánh nửa nhịp) 

 

Trƣờng Sơn (Dm) Đông anh đi 

Thƣơng em, thƣơng em bên ấy mƣa (F) nhiều con đƣờng là gánh (Dm) gạo ( 

trƣớc khi về Gm ai chơi tốt thì chèn thêm hợp âm D7 sẽ hay hơn) 

Muỗi bay rừng (Gm) già cho dài mà tay(Dm) áo 

Hết rau (Dm) rồi em có lấy măng (F) không? 

 

Còn em thƣơng bên Tây anh mùa (C) đông 

Nƣớc khe (Am) cạn bƣớm bay (i) lèn(C) đá 

Biết lòng (C) anh say miền đất (Am) lạ 

(Là) chắc em lo đƣờng chắn bom (Dm) thù 

 

Anh lên (Bb) xe trời đổ cơn mƣa 

Cái gạt (Dm) nƣớc xua đi nỗi nhớ 

Em xuống (Am) núi nắng về rực rỡ 

Cái nhành (Dm) cây gạt mối riêng tƣ 

 

Từ bên (C) em đƣa sang bên nơi anh 

Những binh (Am) đoàn nối nhau ra tiền tuyến 

Nhƣ tình (C) yêu nối lời vô (Am) tận 

Đông Trƣờng (C) Sơn (Am) nối Tây Trƣờng (Dm) Sơn... 
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BẤT CHỢT MỘT TÌNH YÊU – DISCO 

#1  

                 Am   Dm  G                      Am    

Phố đông một ngày nắng khi đôi chân lang thang đi 

tìm  

       

nhau.  

                Am   Dm G                        Am    

Bất chợt nụ cười xinh em lung linh giữa bao khuôn 

mặt  

      

kia.  

            Dm                G                         

Một tia nắng vương trên làn mi , vội in sâu lên bờ 

môi.  

  F                               C   

Đã muốn cất tiếng nói yêu thương.    

             Dm                 

 

Vài tình nhân anh đã làm quen,  

       G                      E7     G   

Và tiếp nối những giấc mơ nồng cháy.    

 

#2  

                 Dm           G       

Tiếng yêu ban đầu chợt như vạt nắng.  

             F         G        Am     

Thấp sáng gọi những ban mai tình yêu.  

            F        G           C           

Đừng vội đến đừng vội đi đừng vội mất nhau.  

            F       G        Am     

Trái tim này hát mãi lời nồng say.  

           F      G         Am    
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Có một ngày đã bất chợt tình yêu  

    

#3  

                                       

Nếu có lúc yêu thương thật mong manh.  

                                            

Xin cho bao dung về sâu hơn trong mắt nhau  

                                     

Một mai kia sẽ tìm đâu, mãi bền lâu  

                                 

Cuộc tình bất chợt ngỡ là ta mơ  

                

Mơ con tim này  

                             

Mang cho em những rung động  

                              

Khi tia nắng vội qua khe cửa  

                     

Ta bất chợt yêu ...  
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TÓC EM ĐUÔI GÀ - DISCO 

 Em                            

 Này cô bé có mái tóc đuôi gà  

 Em                  Am              

 Đạp xe trên phố phố đông người qua  

 D                              

 Chờ anh với nếu có lỡ ai cười  

 D                    G             

 Thì anh sẽ nói "tình cờ sánh đôi"  

  

  

 Em                            

 Này cô bé có mái tóc đuôi gà  

 Em                     Am           

 Đạp xe nhanh quá khiến anh hụt hơi  

 B7                              

 

 Chờ anh với sắp tới ngã tư rồi  

 B7                  Em            

 Thì xin em hãy chầm chậm mà thôi  

  

  

 Am                                                

 Tóc đuôi gà trong gió bay nhẹ ngây ngất lòng anh  

 Em                                                   

 Nắng xuân hồng môi thắm em cười chúm chím thật 

xinh  

 D                                    

 Ước chi làm cơn gió hay là tia nắng  

               G      E7      

dạo quanh phố vui, a ha ...  

  

 Am                                             

 Chớ vội vàng em hãy coi chừng không kịp thắng  



TỔNG HỢP HỢP ÂM GUITAR - TẬP 2 - 4DUMMIES.INFO 

 

Hình Như Là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net  59 

 

 Em                                                        

 Giữa con đường thành phố đông người đừng nên chạy 

nhanh  

 D                                   B7    

 Để anh được nhìn ngắm em cười trong nắng  

             Em  

tóc em đuôi gà  

  

  

 Em                            

 Này cô bé có mái tóc đuôi gà  

 Em                     Am         

 Chiều nay trên phố đón em về qua  

 D                                    

 Tà áo trắng vẫn trắng mãi trong anh  

 D                G               

 Nụ cười ai đó mà lòng vấn vương  

  

  

 Em                           

 Này cô bé, bé biết chăng là  

 Em                     Am             

 Vòng xe lăn bánh khiến anh ngẩn ngơ  

 B7                                 

 Nào ai biết có những nỗi mong chờ  

 B7                 Em          

 Vì anh yêu mãi tóc em đuôi gà  

 B7                                 

 Nào ai biết có những nỗi mong chờ  

 B7                 Em          

 Vì anh yêu mãi tóc em đuôi gà  
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GIỌT LỆ ĐÀI TRANG – BOLERO 

    Am                  Dm      

Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng  

      G                   C       

Ngày xưa ai quyền quý cao sang  

 G                  E7      

Em chính em ngày xưa đó  

   E7           E7             E7      

Ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian  

     Am                     Dm     

Ngày xưa ai tiếng nhạc cung đàn  

      G                   C        

Ngày xưa anh nghệ sĩ lang thang  

 G                    E7    

Tôi chính tôi ngày xưa đó  

     E7                        Am      

Cũng đèo bòng mơ người đẹp lầu hoa  

  Am                  F                   

Rồi một hôm tôi gặp nàng  

   A7             Dm     

Ðem tiếng hát cung đàn  

                Am      

Với niềm yêu lai láng  

    G                 C       

Nhưng than ôi quá bẽ bàng  

  C                E7     

Bao tiếng hát cung đàn  

                         E7       

Người chẳng màng còn chê chán  

   Am                 F        

Nhìn đời thấy lắm phũ phàng  

  A7                Dm     

Mượn tiếng hát cung đàn  

               Am      
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Với niềm đau dĩ vãng  

    

   G                    C       

Nhưng bao giông tố lan tràn  

    C            E7       

Lên gác tía huy hoàng  

                     Am      

Xiêu đổ theo nước mắt nàng  

    Am                    Dm      

Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng  

    G                      C       

Còn đâu đâu quyền quý cao sang  

 G                  E7                       

Em chính em ngày xưa đó  

 E7             E7               E7       

Ðến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian  

    Am                       Dm     

Ðời tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn  

    G                     C        

Ðời tôi vẫn nghệ sĩ thênh thang  

 G                   E7         

Em,em nhớ xưa rồi em khóc  

  E7                  E7            Am        

Tôi thoáng buồn thương giòng lệ đài trang.  
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CHA – (Rải giống bài Nhƣ vậy nhé) 

Em7 - Cadd9 - G- Dsus2 - Asus2 

Làn da cháy (Em7) nắng, vai còng nhấp (G) nhô, cuốn đôi (Dsus2) chân, ông 

đạp (Asus2) qua bao phố phƣờng. 

Giọt mồ hôi (Em7) rơi, cho con (G) lớn khôn, bữa (Dsus2)cơm no, chiếc áo 

mới (Asus2) đến trƣờng. 

(G)Đứa (Em7) con nào đâu thèm (Cadd9) nghĩ suy, ( Cadd9) ngày qua chỉ 

(Dsus2) trách cha cơ (Asus2) hàn, 

(G) Nó (Em7) luôn mong ƣớc nhƣ (Cadd9)chúng bạn, và cha của (Dsus2) nó 

không là (Asus2) ông…. 

Thời gian (Em7) cứ thế vô tình (G) lƣớt qua, đứa (Dsus2) con nay lại làm 

(Asus2) cha nhƣ bao ngƣời.  

Chợt trong (Em7) ký ức, bóng ngƣời (G) cha già, gánh (Dsus2) cho con bao 

năm (Asus2) tháng nhọc nhằn. 

 

[DK] (G) Dáng (Em7) cha giờ đây đã (Cadd9) khất xa, còn chăng là (Dsus2) 

ký ức nhạt nhoà. (Asus2) 

(G) Nỗi (Em7) đau từng đêm dày (Cadd9) xéo con, chỉ mong đƣợc (Dsus2) 

thừ tha một lần (Asus2). 

(G) Dáng (Em7) cha giờ đây đã (Cadd9) khất xa, còn chăng là (Dsus2) ký ức 

nhạt nhoà. (Asus2) 

(G)Ƣớc (Em7) mong một ngày trời (Cadd9) nắng hồng, tuổi thơ về (Dsus2) 

với bóng hình cha. (Asus/ Em7) 

 

[Rap ] Tuổi thơ con vẫn thƣờng trách cha vì không cho con đƣợc những thứ 

giống ngƣời ta . 

Từ miếng ăn tới quần áo mọi thứ đều thua xa. 

Bởi ngoài chiếc xích lô cha chẳng có gì cả. 

Đến một ngày không còn cha, con mới nhận ra 
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Bao năm qua, cha vì con hy sinh đau buồn cách mấy nhƣng cha vẫn lặng 

thinh 

Đơn giản cha muốn gánh mọi thứ một mình. 

Con đã sai, và không thể làm lại 

Vì dáng cha, thử bƣớc xa mại mãi 

Dẫu nƣớc mắt có lăn dài dù vẫn biết cũng chẳng thể quay về 

Những ngày tháng cha còn tồn tại, thèm khát gọi tiếng  

Cha nhƣ những ngày xƣa 

Nhƣng biết phải làm sao khi cha không còn nữa 

Cứ thế hằng đêm con lại nhớ về cha 

Một mình ôm trọn những kí ức nhạt nhòa 

(Dáng cha giờ đây đã khất xa, còn chăng là ký ức . 

Nỗi đau từng đêm dày xéo con, chỉ mong đƣợc thứ tha a ha...) 

 

Ngày con (Em7) bé xíu,cha thƣờng (G) cõng con, những lo (Dsus2) toan đè 

lên (Asus2) đôi vai gầy. 

Rồi con vững (Em7) bƣớc ,cha luôn (G) dõi theo, những (Dsus2) suy tƣ, đè 

lên đôi (Asus2) chân trần. 

(G)Mãi mê (Em7) học đòi cùng (Cadd9) bao ngƣời , (Cadd9) mà con nào 

(Dsus2) biết cha hao (Asus2) gầy. 

(G)Lánh xa (Em7) ngƣời cha già (Cadd9) cơ hàn, vì lo sợ (Dsus2) chúng bạn 

cƣời (Asus2) chê.  

Ngày mƣa (Em7) gió rét cha về (G) túi không, nỗi (Dsus2) âu lo hằn (Asus2) 

sâu ánh mắt buồn (Em7) 

Nhà còn bát (Em7) cháo, cha nhìn rồi bảo con: “ hãy ăn (Dsus2) đi, cha đã no 

(Em7) rồi! “ 

[DK] (G) Dáng (Em7) cha giờ đây đã (Cadd9) khất xa, còn chăng là (Dsus2) 

ký ức nhạt nhoà. (Asus2) 

(G) Nỗi (Em7) đau từng đêm dày (Cadd9) xéo con, chỉ mong đƣợc (Dsus2) 

thừ tha một lần (Asus2). 
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(G) Dáng (Em7) cha giờ đây đã (Cadd9) khất xa, còn chăng là (Dsus2) ký ức 

nhạt nhoà. (Asus2) 

(G)Ƣớc (Em7) mong một ngày trời (Cadd9) nắng hồng, tuổi thơ về (Dsus2) 

với bóng hình cha. (Asus/ Em7) 
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NHẠC RỪNG – VALSE 

Cúc 
A 

cu! Cúc cu! Chim rừng ca trong nắng 

Im 
Bm 

nghe! Im nghe! Ve 
E 

rừng kêu liên 
A 

miên 

Rừng hát gió lay trên cành biếc 

Lao 
Bm 

xao! Rì 
E 

rào! Dòng suối uốn quanh làn nƣớc trôi trong 
A 

xanh 

Róc rách! Róc rách nƣớc luồn qua khóm trúc 

Lá
 Bm

 rơi! Lá rơi! Xoay 
E 

tròn nƣớc cuốn 
A 

trôi 

 

Có anh chiến sĩ đi qua khu rừng vắng 

Lắng 
E 

nghe nhạc rừng tâm hồn vui phơi 
A 

phới 

Anh 
D 

cƣời một mình rồi cất tiếng hát 
Bm 

vang 

Cây 
E 

rừng dội tiếng theo lời ca mênh 
A 

mang 

 

Tính tang! Tính tình! Miền đông gian lao 
D 

mà anh 
E 

dũng 

Tính tang! Tính tình hăng 
D 

hái chiến đấu với quân 
A 

thù 

Đƣờng xa chân đi vui bƣớc 

Lòng 
E 

xuân thêm bao thắm 
A 

tƣơi 

Nhạc rừng vẳng đùa cùng nhịp 
E 

bƣớc 

Hƣơng rừng thoảng đƣa hồn say 
A 

sƣa 

 

(hát từ đầu và tiếp): 

 

Rừng bát 
E 

ngát, ôi rừng mến 
A 

yêu… 
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NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC – VALSE 

        C           Em  
Ngày đầu tiên đi học .  
      F             Dm  
Mẹ dắt em đến trường .  
      Am          Em      D7              G  
Em vừa đi vừa khóc , mẹ dỗ dành yêu thương .  
        C           Em  
Ngày đầu tiên đi học .  
      F             Dm  
Em mắt ướt nhạt nhòa .  
     Am       Em        G             C  
Cô vỗ về an ủi , chao ôi sao thiết tha .  
        C          Dm  
Ngày đầu như thế đó .  
       Dm          G  
Cô giáo như mẹ hiền .  
      G          F         G          C  
Em bây giờ cứ ngỡ , cô giáo là cô tiên .  
      C            Dm  
Em bây giờ khôn lớn .  
        G          Am  
Vẫn nhớ về ngày xưa .  
        Dm           G  
Ngày đầu tiên đi học .  
     G          C  
Mẹ cô cùng vỗ về .  
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SAO EM 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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57a. HOA SỨ NHÀ NÀNG - BOLERO 
 

                 Am      

Đêm đêm ngửi mùi hương,  
                Dm    

mùi hoa sứ nhà nàng  
          C               Am    

Hương nồng hoa tình ái,  
      F        G         C  

đậm đà đây đó gọi tên  
      Am                Dm    

Nhà nàng cách gần bên,  
                        F     

giàn hoa sứ quanh tường  
        A7           C             Dm    

Nhìn sang trộm nhớ thương thầm,  
       C             E   

mơ ngày mai lứa đôi  
  

  
                Am    

Hôm qua mẹ bảo tôi,  
                Dm    

nhờ hoa sứ nhà nàng  
        C              Am      

Ướp trà thơm đãi khách  
      F         G        C    

họ hàng cô bác đều khen  
       Am               Dm    

Nhờ nàng hái giùm tôi,  
                        F  

màu hoa thắm chưa tàn  
      A7        C          Dm     

Nụ hoa còn giữ nhụy vàng,  
          E   E7           Am   

chắc nàng hiểu tình tôi  
          G         C     

Nhưng đêm trở sầu,  
      Dm        Am   

em bước qua cầu  
         F          G          C     

Cuộc tình tan theo bể dâu,  
        Am           Dm   

biết chăng ngày mai  
                     E E7     
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Khi ngõ về gần nhau,  
                      

 

                         Am   

tình yêu đã vội phai mầu  
  

  
                  Am      

Đêm đêm ngửi mùi hương,  
               Dm                     C          Am 

mùi hoa sứ bẻ bàng Hoa tình yêu rụng vỡ  
        F         G         C              Am            Dm   

Màu trời tím tím thở than. Nhà nàng với nhà tôi  
                         F   

tình thân thiết vô vàn  
      A7        C          Dm     

Làm sao nàng nỡ phụ phàng,  
     E               Am    

để tình tôi dở dang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TỔNG HỢP HỢP ÂM GUITAR - TẬP 2 - 4DUMMIES.INFO 

 

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

 

CƠN GIÓ LẠ - CAPO5 

[C] Lặng yên căn gác , lặng [G] yên vầng [Am7] tră ng … 

Lặng yên thơm [Csus4] ngát môi [Em] hồng thật trong [Am] sáng … 

Ánh [F] mắt bên ô cửa sổ , cứ [Em] thao thức mong chờ … 

[Dm7] Cơn gió lạ [G7] 

Ngủ ngon em [C] nhé tình [G] yêu của [Am7] anh , 

và ngày mai [Csus4] sẽ ngọt [Em] ngào những ƣớc [Am7] hẹn 

Phải làm [F] chi để hết buồn , chỉ vì [Am7] quá nhớ ngƣời … 

1 cảm [Dm7] giác rất trống vắng đến hiu quạnh [G7]. 

  

Ngoài đời sƣơng [F] gió tội [G] lắm đôi vai [Em] gầy … 

Giờ em nơi [F] ấy , hình [G] dung anh chốn [C] này 

Rất [F] cần hơi ấm , rất [Am7] sợ đêm trắng … 

Anh [Dm] thƣờng vẫn ƣớc ao [G] rằng : 

1 ngày đang [F] tới , ngày [G] ấy không xa [C] vời . 

Và em sẽ [F] đến … nhìn [G] anh … hé môi [Am7] cƣời ! 

Em về đi [F] nhé , hãy về [Am7] đi nhé … 

Chính [G] nơi mà ta hẹn [C] thề. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hopam.vn/buon/
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ĐÊM BUỒN TỈNH LẺ - BOLERO 

        Am                        C                                  Am 

Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi tơ duyên xƣa còn hay mất  

                Dm                    E7                        Am 

Mái trƣờng ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào  

                E7                                                        Am 

Ngày xƣa đó ta hay đón dìu nhau đi trên con đƣờng lẻ loi 

                  Dm                          Am 

Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa  

                            F                              E7                                Am 

Bao yêu thƣơng và nhớ anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn  

 

Điệp khúc  

Am                      F 

Mƣa mƣa rơi từng đêm  

                  C                  Dm 

Mƣa triền miên trên đồn khuya  

              E7                  Am 

Lòng ai thƣơng nhớ vô biên  

Dm                  Am 

Anh ra đi ngày đó  

                                  F 

Ta nhìn nhau mắt hoen sầu  

                                  E7 

Không nói nên câu giã từ  

Am                          F 

Mong anh mong làm sao  
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              C                          Dm 

Cho tình duyên không nhạt phai  

                E7                      Am 

Theo năm tháng thoáng qua mau  

Dm                        Am 

Yêu, yêu em nhiều lắm  

                                      F 

Nhƣng tình ta vẫn không thành  

      E7                      Am 

Khi núi sông còn điêu linh  

2.  

                Am                              C                                            Am 

Ở phƣơng này vui kiếp sống chinh nhân nhƣng không quên dệt mơ ƣớc  

              Dm                                    E7                                           

Ƣớc ngày nao quê hƣơng tàn chinh chiến cho tơ duyên đƣợm thắm  

Am 

màu  

                E7                                                    Am 

Và phƣơng đó em ơi có gì vui xin biên thƣ về cho anh  

                        Dm                            Am 

Nhớ thƣơng vơi đầy, đêm nay trên đồn vắng 

                                                F                            E7   

Thƣơng em anh thƣơng nhiều lắm, em ơi biết cho chăng ... Tỉnh lẻ  

        Am 

đêm buồn 

 

Female: Am->Dm, C->F, Đm>Gm, E7->A7, F->Bb 
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THƠ VIẾT THỜI CON GÁI – SLOW ROCK 

Thơ viết thời con (A)gái  

Em mƣời ngón tay (Cm7)ngoan  

Bây giờ tôi đọc (D)lại  

Nhƣ cầm lấy nõn (E)nà  

Em nhƣ cây trầu (A)đầy  

Dịu dàng và đằm (F#m)thắm  

Tôi còn ngây thơ (D)lắm  

Nông nổi nhƣ giếng (E)khơi  

 

Thơ viết thời con (A)gái  

Đọc lại vẫn còn (Cm7)duyên  

Cũng nhƣ em tôi (D)nhớ  

Ánh mắt nhìn đầu (E)tiên  

Chim nhảy qua cửa (A)lớp  

Mang theo thơ học (F#m)trò  

Tôi về quê ăn (Bm7)tết  

Bài thơ còn thơm (E)tho  

 

Thơ vọng đến xa (A)xôi  

Trong chiều dài kỷ (F#m)niệm  

Ngày ấy em xa (Bm7)tôi  

Nụ hôn còn ngọt (A)lịm  

Ngày ấy tôi xa (D)em  

Lời thơ còn đọng (E)lại  

 

Thơ viết thời con gái  

Thơ viết thời con gái  

Thời viết thời con gái....hƣ ƣ ƣ ừ ừ... 
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CƠN ĐAU CUỐI CÙNG 

(Bm)Đứng bên em im lặng thật lâu(F#) 

Nhìn thấy nhau(Bm), cứ thêm(Bm/A) u sầu(Bm/G) 

(C#dim)Trái tim anh đang ghì thật sâu(F#) 

Từng nỗi đau(Bm) mà anh muốn giấu(B7) 

(Em)Biết bao nhiêu ân tình của ngày xƣa(A7) 

Còn lại đây vài phút(Dmaj7) giây thôi sẽ chẳng còn chi nữa(Bm) 

Năm tháng(Em) bên nhau êm đềm của hai đứa(C#dim) 

Từ đây sẽ rất xa…..F# 

Nếu em không thể nào ở lại đây  

Vì lý do hết yêu anh rồi 

Nếu hôm nay em đành lòng chia tay 

Vì lúc xƣa là anh có lỗi. 

Chúc cho em luôn tìm đƣợc niềm vui 

Từng niềm vui từ những nỗi đau riêng một mình anh thôi 

Xin cứ cho anh thêm một lần em hỡi 

Một cơn đau sau cuối. 

Vì(F#) em đã muốn (Bm)nhƣ thế, anh sẽ(Em) nhƣ thế 

Anh sẽ(A7) ghi sâu bao điều lỗi lầm(Dmaj7) 

Từ đây cho đến (G)muôn kiếp 

Anh sẽ (Em)âm thầm vùi chôn(C#dim) bao nỗi yêu thƣơng lặng câm(F#). 

à em đã muốn nhƣ thế, em cứ nhƣ thế 

Em hãy quên đi cuộc tình chúng mình 

Từ nay cho đến muôn kiếp anh sẽ vô tình. 

Làm sao anh dám trông mong em về với anh.  
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KIẾP RONG BUỒN – capo 2/3 

Cách rải: 4 phách: Bass 4321323 

2 phách: Bass 4 3 2 hoặc Bass 3 2+1 3 (2+1 là móc cùng 1 lúc) 

Cách quạt chả: Cách 1: X...xlxl (dấu . là phách các bạn phải nghĩ) Cách 2: X.l.xlxl 

(dấu . là phách các bạn nghĩ) 

            A                       E       F#m  

   Mùa thu qua từng chiếc lá bay về nơi chốn xa  

            D                 E                      A  

   và cơn gió tìm lãng quên về nơi cuối trời  

            D             E               C#m  

   Người yêu hỡi giờ lối xưa còn đâu gót hồng,  

           F#m       Bm                 E          A  

kiếp rong buồn tình hoang vu mãi trôi hoài về nơi xa  

           A                     E              F#m  

Còn trong anh từng nỗi nhớ theo anh trong bóng đêm,  

            D               E               A  

đường xưa bước, lòng giá băng từ nay mất ngườị  

         D                 E                 C#7  

Người yêu hỡi, đời đã chia tay từ đây mất ngườị  

        F#m             Bm7        D  

Còn đâu nữa, từng đêm nhớ giờ xa xôi  

           E  

người dấu yêụ  

  

ĐK:  

        A             F#m  

Tình đã bay, người có hay,  

        Bm               E              C#m  

ngồi đếm lá rớt qua tầm tay, bóng em đâu rồi,  

                  F#m  

tình như gió qua thềm.  

Bm            E           A  

Thu tàn lá khô rơi mùa đã xa,  

         F#m                 Bm            E  

mình mất nhau lòng vẫn nhớ đấu chân người xưa  

              C#m  

vẫn đâu đây còn.  
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                   F#m  

Nồng ấm những con đường.  

Bm               D  

Đã qua mùa băng giá,  

 E                  A  

thân anh kiếp rong buồn.  

 

Ver2:  

           A  

Còn trong anh  

         E                      F#m  

từng nỗi nhớ theo anh trong bóng đêm,  

          D                E               A  

đường xưa bước, lòng giá băng từ nay mất ngườị  

          D             E                 C#7  

Người yêu hỡi, đời đã chia tay từ đây mất ngườị  

        F#m             Bm  

Đã không còn từng đêm nhớ,  

        D              E  

giờ xa xôi người dấu yêu.....  
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ĐÊM BUỒN TỈNH LẺ - BOLERO (Dm) 

           Dm                             F                   Am                Dm 

Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi tơ duyên xƣa còn hay mất  

                  Gm                          F               Am          Dm 

Mái trƣờng ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào  

                 C                                    A                               Dm 

Ngày xƣa đó ta hay đón dìu nhau đi trên con đƣờng lẻ loi 

 D7                  Gm                                F 

Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa  

                                  Gm                              A                               Dm 

Bao yêu thƣơng và nhớ anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn  

Điệp khúc  

  Dm                       Bb 

Mƣa mƣa rơi từng đêm  

                   F                  Dm 

Mƣa triền miên trên đồn khuya  

              Gm         C          F D7 

Lòng ai thƣơng nhớ vô biên  

Gm                  Dm 

Anh ra đi ngày đó  

                Gm                  Bb 

Ta nhìn nhau mắt hoen sầu  

                   E7              A7 

Không nói nên câu giã từ  

 

 Dm                            Bb 

Mong anh mong làm sao  
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                F                         Dm 

Cho tình duyên không nhạt phai  

                  Gm          C           F D7 

Theo năm tháng thoáng qua mau  

Gm                        Dm 

Yêu, yêu em nhiều lắm  

                    Gm                 Bb 

Nhƣng tình ta vẫn không thành  

            C         Am       Dm 

Khi núi sông còn điêu linh  

 

2.  

                     Dm                                    F                         Am                Dm 

Ở phƣơng này vui kiếp sống chinh nhân nhƣng không quên dệt mơ ƣớc  

                  Gm                                        F               Am                         Dm 

Ƣớc ngày nao quê hƣơng tàn chinh chiến cho tơ duyên đƣợm thắm màu  

                    C                        A                               Dm 

Và phƣơng đó em ơi có gì vui xin biên thƣ về cho anh  

  D7                     Gm                                  F 

Nhớ thƣơng vơi đầy, đêm nay trên đồn vắng 

                                           Gm                                       A                                  Dm 

Thƣơng em anh thƣơng nhiều lắm, em ơi biết cho chăng ... Tỉnh lẻ  đêm buồn 

 

Female: Am->Dm, C->F, Đm>Gm, E7->A7, F->Bb 

 

 

 



TỔNG HỢP HỢP ÂM GUITAR - TẬP 2 - 4DUMMIES.INFO 

 

Hình Như Là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net  79 

 

GỌI TÊN NGƢỜI YÊU – ALINE 

                           G                            Bm    

Ngồi họa hình ngƣời tình vào bãi cát vàng  

                           C                            D       

Hình dáng em ngoan nụ cƣời ôi mến thƣơng  

                         G                   Bm        

Rồi trời mịt mù làn mƣa rồi xóa nhòa  

                          C                             D    

Hình dáng nên thơ chìm dần trong bão mƣa  

                 G    

Rồi anh sẽ hét  

          Bm           C                 D    

Sẽ hét lên, hét lên gọi tên ngƣời quen  

                 G     

Rồi anh sẽ khóc  

            Bm                 C                  D     

Sẽ khóc lên, khóc lên lòng đau triền miên  

                            G                                Bm     

Ngồi buồn tủi ngoài đời tƣởng nhƣ ngồi với ngƣời  

                   C                      D    

Ngƣời đã xa xôi ngƣời đi mất hơi  

                  G                    Bm         

Rồi tìm tìm hoài rồi nhƣ ngóng đợi  

                  C                    D     

Ngƣời hỡi có ai tìm em giúp tôi?  

                     G                           Bm       
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Chỉ còn họa hình mặt ngƣời trên nền cát mềm  

 

                 C                             D   

Nằm chết êm êm chìm dần trong nƣớc lên  

Rồi anh sẽ hét  

Sẽ hét lên, hét lên gọi tên tên ngƣời quen  

Rồi anh sẽ khóc  

Sẽ khóc lên, khóc lên lòng đau triền miên  
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PHỐ ĐÊM – BOLERO 

    Am                Am       
Phố đêm đèn mờ giăng giăng  
                 F        Em     Am    
Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên  
    G                 Em   
Phố đêm nhiều lần suy tư  
     G             C     
Ghi nhớ còn trong đời  
      Am                C    
Những ngày thương tích lớn  
    Dm                Am    
Mây đen làm úa trăng gầy  
    Am                  C     
Cho nên còn tiếng say mềm  
      Am                C  
Trước thềm ngàn lời vu vơ  
             G       Em       Am    
Vì người hay mơ dòng đời như thơ  
         Dm                     F     
Nhớ ngày nao hoa nắng ngủ trên cây  
          G        Am    
Thương lá vàng úa tàn  
D       F           A7       Dm     
Mây bơ vơ bay khắp nẽo vô tình  
    Dm              C    
Cho người yêu ước mơ  
      Em                   G  
Người đi khai phá nét kiêu sa  
                  Em       A7          Dm    
Tuy lính chiến xa nhà mà vẫn luôn yêu đời  
                   F     
Bằng câu ca tiếng cười  
    G               C    
Tìm vui trong giấc mơ  
F   Em   G         Am    
Dù bâng khuâng chữ ngờ  
    Am                  Am     
Phố đêm lạc loài hương yêu  
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                   F        G         Am    
Chìm đắm như hàng cây giá lạnh ướt mềm  
    G                   Em      
Phố đêm chờ người phong sương  
                   C     
Chinh chiến từ lâu rồi  
   Am             C A7    
Có niềm riêng hay ước  
    Dm                   F     
Cho tôi mười ngón thiên thần  
    Am                    C      
Cho tôi mười ngón thiên thần  
   Am                C    
Để rồi dìu người tôi yêu  
               G    Em  G         Am 
Dìu người đang yêu. Và người chưa yêu  
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CHỈ CÒN MÌNH ANH - SLOW SURF 

           Dm      Gm            C      F   

Người ra đi để sầu úa lên ….trăng ….vàng    

            Bb       E     A   

Để xuân chết trên đồi ..vắng    

          Dm        Gm              C   

Lệ chia ly nàng còn thấm đôi vai này    

      F         Bb           E                 A   

Tạ từ mà nụ hôn nồng đêm cuối vẫn còn tha thiết    

       Gm     C                      F      Dm   

Em hỡi mình đã không chung tình duyên xa rồi    

   Em        A                 Dm               D7   

 

Ta hờn trách nhau chi cho lòng nghẹn ngào chua xót    

     Gm      C                  F      Dm   

Thôi mình xoá cho nhau niềm đau cơn hận    

   E                         Asus4 A   

Để thuyền lòng nhẹ sang ngang     

ĐK:  

   Dm           Gm         

Mối tình đầu lắm chôn sâu  

             C                          F A   

Khi em qua cầu làm hành trang ta tiễn nhau     

    Dm          Gm         

Biết rằng đời sẽ quên mau  

                 A                 Dm   

Hãy coi như mình chẳng hề quen nhau    

 

Nàng ra đi tìm hạnh phúc cho riêng mình  

                                                

Còn lại lòng ta chết trong khung trời im vắng.  

                                          

Sầu đơn côi tình buồn khắc sâu trong hồn  

                                                            

Trọn đời chẳng hề nguôi nhìn chăn gối hương nồng chưa dứt.  

                                                  

Người yêu hỡi mình xoá cho nhau niềm đau cơn hận  

                                                              

Để thuyền em nhẹ gác sang ngang xuôi chiều tìm vui duyên mới  

                                                     

Đường muôn lối hình bóng theo ta ngày đêm không rời  

                       

Đời còn mình em thôi!  
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XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ 

Intro:  D A F#m7 Bm G D/F# D A A7 

                                        D(chạy note)A/C#                                     Bm 

Con biết bây giờ mẹ chờ tin con  khi thấy mai đào nở vàng bên nương  

 G                                           D/F#                                      Bm 

Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về nay én bay đầy trước ngõ  

            E                        A  Asus2 Asus4 

mà tin con vẫn xa ngàn xa  

                                               D       A/C#                                               Bm 

Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui  nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi 

 G                                                D/F# 

Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng  

             Bm                          Em                    Asus2             D  (chạy note 

giaiđiệu)  

trông bánh chưng chờ trời sáng  đỏ hây hây những đôi má đào  

 

D7                    Em                          G                      Em                               

F#m 

Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa 

sang  

                 Bm                          Em  (chạy note giai điệu)    Asus2 

Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân  

                Em                         F#m                                    A 

Đàn trẻ thơ ngây chờ mong  anh trai sẽ đem về cho tà áo mới  

               E7                         A Asus2 Asus4 

ba ngày xuân đi khoe xóm giềng 

                                                 D           A/C#                                   Bm 

Con biết bây giờ mẹ chờ em trông  nhưng nếu con về bạn bè thương 

mong  

G                                                       D/F#            Bm                    Em 

Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường không lẽ riêng mình êm ấm  

        Asus2                            D 

Mẹ ơi con xuân này vắng nhà  
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CON ĐƢỜNG MÀU XANH 

Này ngƣời yêu (G) xin quay mặt đi 

Đã hết(D/F#) yêu thƣơng lâu rồi(Em9) 

Này ngƣời yêu(C) em đi về đi(Am7) 

Nhƣng xin em(B7) đừng hờn trách tôi (Em) 

Vì(C) giờ đây, trái tim(Em/C#) đã giá lạnh(D)(Dsus2) 

Nhìn giọt mƣa (G)bay trong chiều thu 

Khẽ xóa(D/F#) môi son phai nhạt 

Nhìn giọt mƣa (C) bay trong chiều thu(Am7) 

Cho ai(B7) lòng thầm nát tan(Em) 

Vì giờ đây (C)tôi và em (Em/C#) chia tay (D) 

 

Ngƣời yêu hỡi(G) vẫy tay biệt ly 

Em cô đơn(D/F#) trên con đƣờng dài(Em) 

Giọt nƣớc mắt(G) hãy lau thật khô 

Vì không muốn(D/F#) thấy em u sầu(Em) 

Tôi mong em từ nay(C) 

Hãy xóa hết(042000) tâm tƣ buồn vƣơng(D) 

Ngƣời yêu hỡi (G)vẫy tay biệt ly 

Em thênh thang(D/F#) trên con đƣờng tình(Em) 

Giọt nƣớc mắt(G) hãy lau thật khô 

Tình yêu đã(D/F#) tan theo mây trời(Em) 

Tôi mong em từ nay (C) 

Nhìn lại con(Em/C#) đƣờng em đi trên(D) 

Đầy màu xanh (Cadd9) 
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THÀNH PHỐ BUỒN – SLOWROCK 

Intro: [002400][032400][020400][Am7][Bm][024000][Em] 

Thành phố [Em]nào nhớ không [G]em? 

Nơi chúng [Bm]mình tìm chút êm [Em]đềm 

Thành phô [G]nào vừa đi đã [Em]mỏi ? 

đƣờng quanh [Am]co quyện gốc thông [C]già 

Chiều đan [D]tay nghe nắng chan hòa[G] 

Nắng hôn [Bm]nhẹ 

làm hồng môi [D]em 

Mắt em [Bm]buồn trong sƣơng [D]chiều 

Anh thấy đẹp[002400]]hơn ... 

Một sáng [Em]nào nhớ không [G]em? 

Ngày chúa [Bm]nhật ngày của riêng [Em]mình 

Thành phô [G]buồn nằm nghe khói [Em]tỏa 

Ngƣời lƣa [Am]thƣa chìm dƣới sƣơng [C]mờ 

Về bên [D]em trong góc giáo đƣờng[G] 

Tiếng kinh [Bm]cầu dệt mộng yêu đƣơng[D] 

Chúa thƣơng [Bm]tình, sẽ cho [D]mình 

mãi mãi gần [Em]nhau ... 

Rôi từ [Em]đó vì cách [D]xa 

duyên tình [C]thêm nhạt nhòa[G] 

Rồi từ [Em]đó chốn phong [F]ba 

em làm [C]dâu nhà [Em]ngƣời 

Âm [D]thầm anh tiếc thƣơng [G]đời 

đau [Bm]buồn em khóc chia [Em]phôi 

Anh [D]về gom góp [Bm]kỉ niệm tìm [Em]vui ...[Am7][024000] 

Thành phố [Em]buồn lắm tơ [G]vƣơng 

Cơn gió [Bm]chiều lạnh buốt tâm [Em]hồn 

Và con [G]đƣờng ngày xua đã [Em]lỡ 

Giờ không [Am]em sỏi đá u [C]buồn 

Giờ không [D]em hoang vắng phố phƣờng[G] 

Tiếng chuông [Bm]chiều chầm chậm thê [D]lƣơng 

Tiễn đƣa [Bm]ngƣời 

quên núi [D]đồi 

quên cả tình [Em]yêu ... 
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VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI – BALLAD 

Intro: [A][Asus2][Dsus2][D][A][Asus2][Esus4][E] 

                       A Asus2 

Tìm một con đƣờng  

                   Dsus2   
Tìm một lối đi  

                Esus4 E    

Ngày qua ngày  

                        A Asus2   
Đời nhiều vấn nghi  

                  F#m    
Lạc loài niềm tin  

                           F#m 

Sống không ngày mai  

         E                   
Sống quen không ai cần ai  

      Dsus2                 Esus4 E    

Cứ vui cho trọn hôm nay  

                      A Asus2                  Dsus2 D 

Rồi cuộc vui tàn, mọi ngƣời bƣớc đi  

                Esus4 E                     A Asus2   

Một mình tôi về, nhiều lần ƣớt mi  

                      F#m               
Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai  

        E               
Xóa tan màn đêm u tối  

                     D     

Cho tôi biến đổi tâm hồn  

                              E 

Thành một ngƣời mới  

  

            A                  
Và con tim đã vui trở lại  

               F#m                   Bm    

Tình yêu đến cho tôi ngày mai  

               D                             Dsus2 

Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời  

           E                           A        

Tôi hy vọng đƣợc ơn cứu rỗi  
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               Asus2 A              

Và con tim đã vui trở lại  

  

              D                    

Và niềm tin đã dâng về ngƣời  

              Esus4 E    
Trọn tâm hồn  

                         E                          A Asus2 

Nguyện yêu mãi riêng ngƣời mà thôi...  

    

            A Asus2                 Dsus2        

Và bây giờ, ngày buồn đã qua  

            Bm              E           A 

Mọi lỗi lầm, cũng đƣợc thứ tha  

               F#m                          

Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai  

        E               
Xóa tan màn đêm u tối  

                    D             E 

Cho tôi biến đổi tâm hồn  

                    E 

Thành một ngƣời mới  

    F#m                    F                A 

Dẫu nhƣ tôi phải đi qua vực sâu tối  

         D              F#m 

tôi vẫn không sợ hãi gì  

            F                    F7 

Vì ngƣời gần bên tôi mãi  
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VỪA BIẾT DẤU YÊU 

  Em                            G        
Tóc ai bay ngang lƣng trời.  

    C           Dsus2              Em         

Nhớ đem  mây về  trần đấy nhé!.  

    Am                     Am/F#      
Áo ai bay thênh thang đồi.  

    B7               Em  
Vực sâu hé môi  cƣời .  

  

    Em                     G      

Mắt ai xa lung linh đèn.  

   C            Dsus2               Em         
Dỗ chiêm bao cuộc tình mới đến.  

   Am               Am/F#    
Phố ai quen ai  xa lạ.  

     B7                    Em  
Ðẹp hơn mỗi ngày  qua .  

 

   D                                    Am         
Em cho ta yêu  thƣơng tình cờ.  

     Em                  G  
Nuôi cho tóc xanh  lại .  

      Em             Am        B7        Em  
Những âm u vừa chớm đã  tan đi  nhẹ .  

   D                            Am          
Em cho ta vô  tƣ tình cờ.  

      Em                    G  

Và tô son những đêm dài .  

       Em                Am  
Những sớm mai tỉnh  giấc .  

          B7        Em  
Ðời thành vƣờn  hoa .  

 

   Em              B7      

Phố quanh và phố dài.  

               Em     
Phố em vừa  dấu hài.  

    C              A                 B7  
Vừa một bàn  chân bình  yên .  

    

       Em                 B7     

Gió đêm về  gió mừng.  

                    Em     
Gió reo lòng  tƣng bừng.  

    C              A           B7  
Thấy ta vừa  biết dấu  yêu .  

              Em  
Hồn tinh  khôi .  
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CÕN THƢƠNG RAU ĐẮNG MỌC SAU HÈ - BALLAD 

               Am                       D                 F 

 Nắng hạ đi mây trôi lang thang cho hạ buồn  

                   Am                      F              Em        Am    

 Coi khói đốt đồng, để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng  

                             F        C                  Am    

Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần  

                 G                      Em                F        Em         Am 

Biểu cậu ngồi, mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc nhƣ nhau  

  

  Am                       F 

 Đôi mắt cậu buồn thiu,  

           G                               Am         G  

Phiêu lƣu rong chơi những ngày đầu hè  

 G            Em                      G                            Am    

 Ba vá miếng dừa để mòn sƣơng, dãi nắng dầm mƣa  

                           F                          Am  

 Ai cách xa cội nguồn, ngồi một mình  

                      C             Dsus2                      F    

 Nhớ lũy tre xanh dạo quanh, khung trời kỷ niệm  

           Em                      Am     

Chợt thèm rau đắng nấu canh  

                        F                                          Am 

 Xin đƣợc làm mây mà bay khắp nơi giang hồ  

                         D                    F               D        Am      

 Ghé chốn quê hƣơng xa rời ngƣời cất bƣớc ly hƣơng  
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                         C                               Am    

 Xin đƣợc làm gió dập dìu đƣa điệu ca dao  

                         C                    F                        Esus4 E      

 Trái bể phiến sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau.  

    Am                  F           G 

 Xin sống lại tình yêu đơn sơ,  

                             Am            G  

 Rong chơi những ngày đầu hè,  

                    Em                       G                      Am    

 Ba vá miếng dừa để mòn sƣơng, dãi nắng dầm mƣa.  

                    Am                  

 Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi  

                     C               D                             F    

 Nhớ lũy tre xanh dạo quanh, khung trời kỷ niệm  

            Em                   Am/Am7    

Chợt thèm rau đắng nấu canh ..  

 

 

 

 

 

 

 


