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EM TRONG MẮT TÔI – Bass 123 đập 123 bass 123 đập 

   Am                       Em                            C F G   

Em đẹp không cần son phấn xinh thật xinh… thật xinh... rất hiền      

   Am                       Em                    F                   

Không quần jeans giầy cao gót em chọn riêng mình em áo dài…  

       G 

duyên dáng    

  Am                         Em                             F     

Giống như hoa kia bên thềm ngát hương không khoe sắc màu ngàn 

đóa 

                            G   

hoa đang rực rỡ không sánh bằng    

                   Am             Em           

Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài Em phụ nữ Việt  

    F                                  G   

Ánh lên bao rạng ngời người Phương Đông    

         C                     G                        Am            

Người đẹp dáng xinh hay vì anh đang ngập tràn hạnh phúc bên em 

bừng  

                    F     

lên khúc xuân xanh ngời  

 

              G                  Am    

Người con gái Việt mặc chiếc áo dài  

            Em                F      

Đẹp khắp bốn phương một nét Á Đông  

     G  Am  G  F   

hóu qo hóu qo    

  

               F                                    G    

Một ngày nơi xa chiều buồn lang thang tình cờ ngang qua  

               Dm7                        C      

Một tà áo trắng một bờ vai xinh tôi không quen  

                Dm7              F            G       

Lòng chợt ấm áp gửi làn gió nói về miền yêu thương  

          F           G  

Tôi Yêu Em … Tôi Nhớ Em   
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WHAT’S UP 

A(*) – Bm – D(*) – A  

Repeat 

D DUD DUD DU UDU (*) 

D DUD DUDUDU UDU 

 

G /// A 

Am /// Bm 

C /// D 

 

G 

Twenty Five years and my life is still 

Am                                      C 

Trying to get up that great big hill of hope 

           G 

For a destination 

G 

I realized quickly when I knew that I should 

          Am                                   C 

That the world was made of this brotherhood of man 

                  G 

For whatever that means 

 

G                                     

And So I cry sometimes when I'm lying in bed 

        Am 

Just to get it all out  

                       C                        G 

whats in my head and I, I am feeling a little peculiar. 

G  

So I wake in the morning and I step outside 

      Am 

and I take a deep breath and I get real high and 

  C                                         G 

I Scream at the top of my lungs  WHATS GOIN ON? 
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Chorus: 

G 

And I said Heyeyeyeyey  

Am 

Heyeyey 

       C               G 

I said Hey Whats going on? 

G 

And I said Heyeyeyeyey  

Am 

Heyeyey 

       C               G 

I said Hey Whats going on? 

 

G     Am  C   G 

Ooh, Ooh Ooh 

      G                   Am 

And I try, oh my god do I try 

              C                  G 

I try all the time, in this institution 

      G                    Am 

And I pray, oh my god do I pray 

                    C 

I pray every single day 

          G 

For a revolution 

 

G                                     

And So I cry sometimes when I'm lying in bed 

        Am 

Just to get it all out  

                       C                        G 

whats in my head and I, I am feeling a little peculiar. 

G  

So I wake in the morning and I step outside 

      Am 

and I take a deep breath and I get real high and 

  C                                         G 

I Scream at the top of my lungs  WHATS GOIN ON? 
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Chorus: 

 

G 

And I said Heyeyeyeyey  

Am 

Heyeyey 

       C               G 

I said Hey Whats going on? 

G 

And I said Heyeyeyeyey  

Am 

Heyeyey 

       C               G 

I said Hey Whats going on? 

 

G 

Twenty-five years and my life is still 

Am                                      C 

Trying to get up that great big hill of hope 

           G 

For a destination  
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HOTEL CALIFORNIA 

D D DU UD D DU 

 Bm                        F# 

 On a dark desert highway, cool wind in my hair 

 A                     E 

 Warm smell of colitas rising up through the air 

 G                         D 

 Up ahead in the distance, I saw a shimmering light 

 Em 

 My head grew heavy and my sight grew dim 

 F# 

 I had to stop for the night 

 

 Bm                               F# 

 There she stood in the doorway;  I heard the mission bell 

 A                                          E 

 And I was thinking to myself this could be heaven or this 

could be hell 

 G                        D 

 Then she lit up a candle, and she showed me the way 

 Em                                   F# 

 There were voices down the corridor, I thought I heard 

them say 

  

 CHORUS 

 ------ 

 G                        D 

 Welcome to the Hotel California. 

        Em                   Bm7 

 Such a lovely place, such a lovely face 

    G                               D 

 (1)Plenty of room at the Hotel California 

 (2)They livin' it up at the Hotel California 

        Em                                      F# 

 (1)Any time of year (any time of year) you can find it   

here 

 (2)What a nice surprise (what a nice surprise) bring your 

alibis 
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Her mind is Tiffany twisted, she got the Mercedes bends 

She got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends 

How they dance in the courtyard, sweet summer sweat 

Some dance to remember, some dance to forget 

 

So I called up the captain;  "Please bring me my wine." 

"We haven't had that spirit here since nineteen sixty-nine" 

And still those voices are calling from far away 

Wake you up in the middle of the night, just to hear them 

say 

 

CHORUS (with ending 2) 

 

Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice 

And she said "We are all just prisoners here, of our own 

device" 

And in the master's chambers, they gathered for the feast 

They stab it with their steely knives, but they just can't 

kill the beast 

 

Last thing I remember, I was running for the door 

I had to find the passage back to the place I was before 

"Relax" said the nightman, "We are programmed to receive" 

"You can check out anytime you like, but you can never 

leave" 
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XE ĐẠP – BASS 321; Piano Ballad 

Dường[F] như nắng đã làm má em[C/E] thêm hồng..làn[Dm7] mây bay đã yêu tóc em[C] 

Trộm[F]nhìn anh khẽ cười khiến em[C/E] thẹn thùng.. áo trắng[Dm7] em bây giờ[G] tan 

trường[C]..  

Đạp[F] xe nơi sân trường tóc em[C/E] buông dài..lặng[Dm7] thinh anh ngóng trông[G] 

đã lâu[C].. 

người[F] ngẫn ngơ đứng nhìn đánh rơi[Em] nụ cười rồi em xao[Dm7] xuyến chợt nghe 

vu[G]vơ.. 

Gần lại[C]bên anh em nghe tim em âm áp[Em]..là lần[Am] em nghe tim e vu vơ 

xuyến[Em] xao..  

đợi anh góc[F] phố quen mình em..chỉ mình em[Em] và nỗi nhớ[A7] mong dù có[Dm7] 

nhau.. đạp xe trên phố[G] tan trường...intro 

 

M4u: 

Thấp[F] thoáng thấy bóng em ngoan hiền. ..tim[C/E] anh lặng giữa phố đông người.. 

[Dm7]ngập ngừng trên môi [G]không nói ra[C]..... 

[Am]ngày nào nụ cười em bé thơ...[Em]bên em bạn bè cùng tới lớp[F]....giờ chờ em đã 

lớn[G] xinh... 

Một lần bên em hỡ[C]i..nắng gió sân trường vui[G] đùa..ngồi tựa vai nhau[Am] anh đưa 

em qua bao con phố[C7] 

..là anh nói[F] thật dịu dàng rằng đã yêu[Em] rất lâu rồi..nụ cười e[Dm7]cho anh ngàn 

mơ[G] ước.. 

từng chiều nguyện mong ngóng[C]..vẫn đó nơi hàng cây [G]qià.. đợi nhau vu vơ[Am] a 

mang tên e trong giấc mơ[C7]..rồi mùa thi chợt đến[F]..bồi hồi nhìn phượng rơi[C]. để 

chờ một chút mưa[Dm7] cho đôi mình..được đứng[G] bên nhau thật lâu.[C]Giờ trên từng 

bước(Bb) chân cuộc đời a đã( D#)có 1 người để ngóng trông(Cm).. 

E đã nhìn thấy(G#) a trong đời nhìn thấy anh(Fm) và sẽ bên người mãi(G) mãi.. 
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NHỚ MÙA THU HÀ NỘI – SLOW ROCK 

Hà Nội mùa 
C 

thu 

Cây cơm nguội vàng 

Cây bàng lá 
Am 

đỏ 

Nằm kề bên 
Dm 

nhau 

Phố xƣa nhà 
G 

cổ 

Mái ngói thâm 
C 

nâu 
G7 

 

 
G 

Hà Nội mùa 
C 

thu 

Mùa thu Hà 
F 

Nội 

Mùa hoa sữa 
Dm 

về thơm từng ngọn 
C 

gió 

Mùa cốm xanh 
Am 

về thơm bàn tay 
C 

nhỏ 

Cốm sữa vỉa 
G7 

hè thơm bƣớc chân 
C 

qua 

 

Hồ Tây chiều thu 

Mặt nƣớc vàng 
Am 

lay bờ xa mời 
Dm 

gọi 

Màu sƣơng thƣơng 
G 

nhớ 

Bầy sâm cầm 
G7 

nhỏ vỗ cánh mặt 
C 

trời 

 

Hà Nội mùa thu 

Đi giữa mọi 
Am 

ngƣời 

Lòng nhƣ thầm 
Dm 

hỏi 

Tôi đang nhớ 
Em 

ai, 

Sẽ có một 
G 

ngày ngày trời thu Hà Nội trả lời cho 
F 

tôi 

Sẽ có một ngày từng con đƣờng 
G 

nhỏ trả lời cho 
C 

tôi 

 
Fm 

Hà Nội mùa 
C
 thu 

Fm
 

Mùa thu Hà Nội 
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Nhớ đến một 
Ab 

ngƣời 
G7 

Để nhớ mọi 
C 

ngƣời 

CÓ PHẢI EM MÙA THU HÀ NỘI – SLOW ROCK 

[F] Tháng tám mùa [C] thu, lá rơi [Bb] vàng chưa [F] nhỉ 

Từ độ người [Bb] đi thương nhớ âm [F] thầm 

Có phải [Bb] em là mùa [Dm] thu Hà [Am] Nội 

Tuổi phong [Gm] sương ta cũng [C7] gắng đi [F] tìm 

Có phải [Bbm] em mùa thu [C7] xưa 

Có bóng mùa [C] thu thức [Bb] ta lòng sang [F] mùa 

Một ngày về [Bb] xuôi chân ghé Thăng Long [F] buồn 

Có phải [Bb] em là mùa [Dm] thu Hà [Am] Nội 

Ngày sang [Gm] thu anh lót [C7] lá em [F] nằm 

Bên trời [Bbm] xa sương gió [F] bay 

[Bb] Thôi thì có em [F] đời ta hy vọng 

[C7] Thôi thì có em sương [Bb] khói môi [F] mềm 

Có phải [Bbm] em là mùa thu Hà [Fm] Nội 

Nghe đâu [Bbm] đây lá [Fm] ướt và mi [Db] xanh 

Nghe đâu [Bbm] đây hồn Trưng Vương sông [C7] hát 

Có chắc mùa [C] thu lá rơi [Bb] vàng tiếng [F] gọi 

Lệ mừng gặp [Bb] nhau xôn xao phím dương [F] cầm 

Có phải [Bb] em là mùa [Dm] thu Hà [Am] Nội 

Nghìn năm [Gm] sau ta níu [C7] bóng quay [F] về 

Ôi mùa thu [Bbm] của ước [F] mơ 
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MÙA THU CHO EM – SLOW ROCK 

 

Em có (C)nghe mùa thu mưa giăng lá (Em)đổ  

Em có (Dm)nghe nai (G7)vàng hát khúc yêu (C)đương(C7)  

Và em có (F)nghe khi mùa thu tới  

mang ái (Em)ân mang tình yêu (Am)tới  

Em có (Dm)nghe, nghe hồn thu nói(G7)  

mình yêu nhau (C)nhé  

 

Em có (C)hay mùa thu mưa bay gió (Em)nhẹ  

Em có (Dm)hay thu về hết dấu cô (C)liêu (C7) 

Và em có (F)hay khi mùa thu tới  

bao trái (Em)tim vương màu xanh mới(Am) 

Em có (Dm)hay, hay mùa thu tới(G7) 

hồn anh ngất (C)ngây  

 

Nắng (F)úa dệt mi (Em)em, và mây (Am)xanh thay tóc (C)rối  

Nhạt (F)đôi, môi em thơm nồng  

Tình (Em)yêu vương vương má (G7)hồng  

Sẽ (F)hát bài cho (Em) em, và ru (Am)em yên giấc (C) tối  

Ngày (Em) mai khi mưa ngang lưng(G7) đồi  

Chờ em anh nghe mùa thu (C)trôi  

 

Em có (C) mơ mùa thu cho ai nức (Em) nở  

Em có (Dm)mơ, mơ (G7)mùa mắt ướt (C)hoen (C7)mi  

Và em có (F)mơ khi mùa thu tới  

hai chúng (Em) ta sẽ cùng chung (Am)lối  

Em với(Dm) anh mơ mùa thu ấy (G7) 

tình ta ngát hương (C) 

 

 

 



TỔNG HỢP HỢP ÂM - TẬP 3 - 4DUMMIES.INFO 

 

Hình như là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net Page 11 

 

CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU – SLOW ROCK 

          C                   F 

Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới 

            Em              C 

Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói 

            F                 D7 

Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi 

              G7   G... 

Thời gian nơi đây 

 

            Dm                Em 

Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi 

            C 

Tình yêu xứ này 

 

             C                  Dm 

Một lần yêu thương, một đời bão nổi 

        G 

Giã từ giã từ 

                C           G 

Chiều mưa giông tới em ơi em ơi... 

 

               C               F 

Sầu thôi xuống đầy, làm sao em nhớ 

               Em  

Mưa ngoài song bay 

            G                 C 

Lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đây 

 

               F 

Sầu thôi thôi đầy 

     G            C 

Sầu thôi xuống... đầy 
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ANH - BALLAD/ngẫu hứng 
        C                   G               

Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối  

             Am                     Em              

Dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng  

    F                        C             

Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn  

             Dm7            G7  

Nụ cười trên môi xóa hết âu lo  

  

         C                       G           

Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp  

            Am                         Em           

 

Tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ  

    F                      C             

Như thấp ánh sáng cho tình yêu đôi mình  

         Dm7                      G7                 C                       

G    

Hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương Là đôi cánh chim 

nâng em bay cùng cuộc đời  

          Am                      Em  

Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố  

         F                   G         

Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng  

         Em                       Am         

Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào  

   F                       Dm7                 G7    

Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng  

  

       C                   G          

Nguyện đi với anh suốt con đường đời  

       Am                  Em          

Dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước  

      F                  G          

Vì em hãy tin khi có anh dẫn đường  

        Em                      Am        

Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời  

       Dm7                G               C           

Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương  
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CÂY ĐÀN SINH VIÊN – BALLAD 

Đời sinh [Em]viên có cây [D]đàn guitar [Em] 

Đàn ngân [C]lên chúng ta [D]cùng hòa [G] ca 

Có [Am] anh bạn xa nhà [Em] 

Có [C] cô bạn [D] nhớ cha [G] 

[C]Cất vang [D]cùng lời ca [Em] 

 

Đời sinh [Em]viên quý cây [D] đàn guitar [Em] 

Nhờ [C] guitar mới quen [D]nàng mời [G]ca 

Buông [Am] tiếng đàn, tang tình tang tính [Em] 

Hát [C] lên bài [D] nhớ thương [G] 

[C]Thương mến [D]tình đồng hương [Em] 

 

Đời [C] sinh viên, sống trong [D] tình bạn thân [G] 

Khi anh [A] thấy buồn tôi [Em] nâng phím đàn 

Tính [A] tang tình tình tang [Em] 

Cùng [C] dắt [D]nhau qua những [G]ngày gian khó 

Cùng [C] dắt [D]nhau qua quãng [Em]đời sinh viên 

Rồi [C] mai đây, bước danh [D] lợi phồn hoa [G] 

[A]Khi nghe tiếng đàn ta [Em] nhớ năm nào 

[A]Thức suốt đêm dài những [Em]ngày thi đến 

Giờ [C] nhớ nhau [D] ,nhớ nhau thật nhiều [G] 

Giờ nhớ [C] nhau, ta ôm [D]đàn [Em]guitar… 
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TÌM LẠI BẦU TRỜI 

Anh khóc(Gadd9) vì giờ đây anh đã mất(D/F#) em rồi,  

Anh khóc (C/E)vì giờ đây em đã xa thật rồi(Bm7),  

Anh nhớ (Cmaj7)lời hẹn ước ta(Bm7) không xa rời (Em9)mà giờ đây(Am7) sao chỉ anh 

lẻ loi(Dsus2).  

Anh cứ(Gadd9) cố gắng tại sao vẫn cứ (D/F#)xa vời,  

Anh và (C/E) em dường như ta đã hết yêu nhau (Bm7)rồi,  

Em hãy(Cmaj7)nói cho anh nghe (Bm7)đi hỡi người yêu (Em)ơi mà tại sao(Am7) giờ 

chúng ta lìa đôi(Dsus2 Dsus4).  

 

Tại anh (Gadd9)đã vô tâm hay tại anh không quan(D/F#) tâm em mỗi ngày? 

Để giờ đây(C/E) khi lời anh nói em không tin anh(Bm7) nữa vậy 

Trong tình yêu(Cmaj7) đôi lúc ta hay giận hờn(Bm7) anh biết(Em9) 

Nhưng anh thấy (Am7)giờ em không còn yêu anh(Dsus4 Dsus2) 

Vậy thôi(Gadd9) anh cho em đi về nơi ta (D/F#)chưa bắt đầu 

Nơi ngày (C/E)xưa khi chưa quen nhau, anh thấy em (Bm7)vui hơn nhiều 

Anh xin (Cmaj7)lỗi vì đã đánh mất khoảng (Bm7)trời của (Em9)em 

Nhưng có (Am7)người sẽ cho (Dsus2) em lại một bầu (Gadd9)trời 

Gadd9:3x0203 

D/F#200230 

C/E:032010 Bấm như C đánh Bass E(Dây 6) 

Bm7:x24232 

Em9:024030 

Am7:x02010 
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XA VẮNG – CAPO 2 

          Cadd9           Cadd9  

Khi người đã ra đi còn lại tôi   

           F                     Fm  

Cho từng ngày mà tôi mong nhớ người   

             Em       Am7           Dsus2 D   

Chờ người và hát hát lên , yêu em mà thôi   

 

         Em                  Am7  

Tôi thầm ước mong em quay về đây   

          F            Em               Am7                  

Người yêu đã cất bước ra đi Mãi mãi không về , suốt kiếp  

      Fm    

không về .  

                 Gadd9  

Em quên tôi thật sao?  

           Am7    E7  Cadd9  

Tình mình này có thế thôi  .  

 

                   C                      Em  

Này em có hay chăng , ngày đêm nhớ thương em ,  

                  Am7                      Em  

Một mình anh lạnh lẽo thức trắng những đêm dài   

                     F(Không Barre)         Em  

Sẽ không quên những ngày tình yêu thật nồng cháy .  

                   Dm                     G  

Mãi mãi yêu mình em , suốt kiếp yêu mình em .  

 

                    C                       Em  

Chuyện tình yêu tan rồi vì người ra đi không về   

                Am7                  Em  

Chỉ còn tôi lại đây , với những con đường   

              F(không Barre)        Em  

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

                Dm                      G  

Cũng ra đi mãi mãi vĩnh viên chỉ còn hư vô ,  

             Cadd9  

Này người yêu ơi  !  
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KHÔNG CÒN MÙA THU – BOSTON (HỢP ÂM KHÓ) 

A9(A9 này không chơi nốt sol# là bậc 7 của A9)  

Không còn mùa (A9) thu, trăng rơi (A9/B) bên (C#m7)thềm 

Không còn lời (Dmaj7)ru, mơ trên môi (A9/C#)mềm  

Em (Bm) thơ nhƣ mùa xuân (Bm/A)đầu, nối dài đêm (E/G#)sâu E7/F#, E6) 

 

Anh làm mùa (A9) thu, cho em mơ (C#m7) màng 

Anh làm lời (Dmaj7) ru, quấn quýt bên (A9/C#) nàng 

Em đi (Bm) tiếc gì thu (Bm/A) vàng, tiếc gì xuân (E/G#)sang (E/F#, E6/E, E) 

 

Còn thƣơng nhớ nhau (A9) về thắp sao (C#7)trời 

Còn thƣơng nhớ (F#m7) nhau từng đêm bão (F#m7/E) tố 

Tóc ƣớt trăng (Dmaj7) thề, lời yêu chƣa nói (B7) trên môi vụng (Esus4)về (E6, E/F#, 

E/G#) 

 

Đƣờng ta đã qua (A9) chìm khuất chân (C#7)trời 

Đƣờng ta sẽ (F#m7) qua nào ai biết (F#m7/E)tới 

Chiều buông rã rời (Dmaj7), ru lòng thôi (Esus4) mơ, ru buồn lên thơ (A9, E6) 

....CODA 

Chiều buông rã rời (Bm), ru lòng thôi (E7)mơ, ru buồn lên thơ (Dm6, A9) 

A9: 002400 Có thể thay bằng Aadd9: 002420 

A9/B: Chạy nốt B slide 

A9/C#: X4X200 (Đánh bass C#) 

Bm/A: X04432 (Nhƣ Bm bỏ nốt B đánh bass 

A) 

Dmaj7: 000222 

E/G#: 4X2450  

E7/F#: E7 Bass nốt F# (Có thể thay bằng 

D/F#) 

E6: 022120. Có thể thay bằng E13 (0X012X) 

Dm6: XX0201 

F#m7/E: 042222   
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ĐỨA BÉ – SLOW ROCK – NGẪU HỮNG 

 

[C]Trong đêm một bàn chân[Am] bước 

Bé xíu[F] lang thang trên[C] đường 

Ánh mắt buồn[Am], mệt nhoài của em[Em] 

Em rất buồn[F] vì em không biết đi[G], đi về đâu[Am] 

 

Cuộc sống [c] mưu sinh [G] chỉ làm em[Am] qua cơn đói từng[Em] ngày 

Vì em [F]không cha, vì em[Am] đã mất mẹ 

Thương đau [Dm]vẫn là đau thương[Dm] 

 

[c]Em mơ một vì sao[Am] sáng 

Dẫn lối[F] em trên đường đời[Em] 

Dẫu biết rằng[Am] chỉ là giấc mơ [Em] 

Đã lâu rồi [F] em đã không[G], không có tình thương[Am] 

 

Nhìn thấy[c] ai ai[G] cũng đều vui[Am] bên mẹ cha[Em] 

Giọt lệ[F] em tuôn rơi, hòa tan [c]với nỗi buồn 

Bước đi[G] trong chiều mưa[c] 

 

Hãy [c]lau khô[G] cuộc đời em[Am] 

Bằng tình thương[F], lòng nhân ái [G]của con người[c] 

Và hãy [c]lau khô[G] giọt nước mắt[Am] trong lòng em[Em] 

Bằng tất cả [F]trái tim[G] con người Việt Nam[c] 
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BỤI PHẤN – VALSE 

    C                
Khi Thầy viết bảng  
    F        C      
bụi phấn rơi rơi.  
   Dm            
Có hạt bụi nào  
             F       
rơi trên bục giảng  
   G7            
Có hạt bụi nào  
               C          
vương trên tóc Thầy ...  
   C                   
Em yêu phút giây này  
     F               Em     
Thầy em, tóc như bạc thêm  
    C                  
bạc thêm vì bụi phấn  
       D7         G7    
đã cho em bài học hay  
    C                    
Mai sau lớn, nên người  
    F               Em       
Làm sao, có thể nào quên ?  
     C            D7   
Ngày xưa Thầy dạy dỗ  
                C         
khi em tuổi còn thơ ...  
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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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PHƢỢNG HỒNG – SLOW ROCK 

 

Những chiếc (Dm)giõ xe chở đầy (Gm)hoa phượng 

Em (F)chở mùa hè của (A7)tôi đi đâu 

Chùm (Dm)phượng vĩ em cầm tuổi tôi (F)mười tám 

Thuở (A7)chẳng ai hay thầm lặng mối (Dm)tình đầu 

 

Mối (Gm)tình đầu của (Dm)tôi 

Là (Gm)cơn mưa giăng giăng ngoài (F)cửa lớp 

Là (C)áo ai bay trắng (Dm)cả giấc mơ 

Là (A7)bài thơ còn hoài trong vở 

Giữa giờ chơi mang đến lại mang (Dm)về 

 

Cánh phượng (Gm)hồng ngẩn (Dm)ngơ 

Mùa hè đến (Gm)trường khác nỗi nhớ trên (F)cây 

Và mùa (C)sau có biết còn gặp (Am)lại 

Ngày khai trường áo lụa gió thu (F)bay 

 

Mối tình (Gm)đầu của (Dm)tôi 

Nhờ cây (Gm)đàn buông tiếng xa (F)xôi 

Ai cũng (Dm)hiểu chỉ một người không (Am)hiểu 

Nên có một gã (A7)khờ ngọng nghịu đứng làm (Dm)thơ 

Em chở (Gm)mùa hè đi qua còn tôi đứng (A7)lại 

Nắng ngập ngừng một (C)vạt tóc nào (Dm)xa 
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ĐI HỌC – BALLAD 

    C               Am       F               C           

Hôm qua em tới trường mẹ dắt tay từng bước ......ơ' ơ  

    Am            E           F        C     

hôm nay mẹ lên nương . một mình em tới lớp  

      Am             Em           F           C     

hương rừng thơm đồi vắng ,nước suối trong thầm thì  

   F           Dm         F           C   

cọ xòe ô che nắng ,râm mát đường em đi    

  

  

  

  

          Am        Dm         F         C   

trường của em be bé nằm lặng giữa rừng cây    

     Am          E        F           C   

cô giáo em tre trẻ dạy em hát rất hay    

        Am              E         F        C      

hương rừng chen hương cốm cá dưới khe thì thầm  

    F            Dm       F         C   

cọ xòe ô che nắng râm mát dường em đi  
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KIẾP CẦM CA – SLOW ROCK 

...........Am........................G 

Khi biết em mang kiếp cầm ca 

..........................F....................... .................Em.....................Am 

Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui 

...................G......................E....... ..... 

Hỏi rằng anh ơi: Còn yêu em nữa không 

.........Am............G 

Đừng nói nữa em ơi 

....................F..........Em 

Xin đừng nói nữa làm gì 

...............Am 

Anh nghĩ rằng 

...................E.............................. ..........Am 

Đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu 

.......Am....................... 

Tình yêu, em sợ tình yêu 

..........F.........................Em 

Vì tình yêu như là hương hoa 

..........Dm........................F 

Lỡ mai sau em mất người yêu 

.............E.......... 

Em khổ thật nhiều 

.........Am.........................C 

Ngày mai trên đường phố này 

...................Dm............................. ...F 

Những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ 

................Em............Dm...E.............A m 

Xa lìa ánh đèn có anh đưa em về bến mơ 

Khi trót mang duyên kiếp cầm ca 

Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê 

của đời 

Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi 

Còn tin anh nữa thôi 

Đời vẫn thế em ơi 

Xin đừng nói đến tình đời 

Em nhớ rằng đời là gian dối 

Nhưng đôi ta mãi còn nhau 
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NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU – SLOW SURF – NGẪU HỮNG – BALLAD 

[Em] Ta quen nhau đã [C] bao lâu rồi, hỡi [D] đêm đêm có hay,  

[C] mà giọt buồn hoài vương [D] trên môi mặn đắng [G] . 

[Em] Ta quen nhau đã [C] bao lâu rồi, hỡi [Bm] đêm sao vẫn [Em] mãi đêm dài [C]  

để mình ta với [D] con tim khô cằn [Emsus4] giá băng[Em] .  

 

Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ,mình ngồi cạnh thật lâu bên 

nhau lặng lẽ.  

Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đông về. 

Phải chăng khi biết yêu, giắc mơ là nơi bắt đầu.  

[Chorus]: 

Này mùa đông ơi xin [C] hãy làm tuyết [D] rơi để [Bm] chắn lối em anh [Em] về.  

Này mùa đông ơi xin [C] hãy làm tuyết [D] rơi để [Bm] em biết anh cần [Em] em.  

Và thời gian ơi xin [C] hãy ngừng chốn [D] đây để [Bm] những dấu yêu đong [Em] đầy.  

Một vòng tay anh khao [C] khát 1 giấc [D] mơ, anh [Bm] đã yêu em người [Em] ơi. 

 

Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ,mình ngồi cạnh thật lâu bên 

nhau lặng lẽ.  

Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về .  

Phải chăng khi biết yêu, giắc mơ là nơi bắt đầu.  

 

(Điệp khúc lần cuối lên giọng La thứ, hợp âm như bên dưới)  

Này mùa đông ơi xin [F] hãy làm tuyết [G] rơi để [Em] chắn lối em anh [Am] về.  

Này mùa đông ơi xin [F] hãy làm tuyết [G] rơi để [Em] em biết anh cần [Am] em.  

Và thời gian ơi xin [F] hãy ngừng chốn [G] đây để [Em] những dấu yêu đong [Am] đầy.  

Một vòng tay anh khao [F] khát 1 giấc [G] mơ, anh [Em] đã yêu em người [Am] ơi. 
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DẤU CHÂN ĐỊA ĐÀNG – SLOW ROCK 

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

Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ  

Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vừa  

Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền  
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để người về hát đêm hồng địa đàng còn in dấu chân bước quên.  

TUYẾT RƠI MÙA HÈ 

              Em     Em   

Nếu anh gặp em từ đầu    

                 Am         Am   

Có lẽ đã không ai qua bể dâu    

             D           D   

Nếu anh được sống từ đầu    

               B7               B7   

Vẫn muốn bên em như thời thơ ấu    

  

              Em       Em   

Nếu mai rời xa nhìn lại    

                 Am     Am       

Trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra  

          B                  

Như tuyết mùa hè rạng ngời  

     Am           B7     

Trong màu áo trắng phau  

 

    B       Em         

Nếu em rồi sẽ ở lại  

       Em    Am             Am    

Anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa  

             D           D   

Nếu những màu sắc nhạt dần    

         B7             B7   

Anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ  

 

           Em    C          

Và nếu thời gian dừng lại  

   C           F                D      

Thì những nhánh sông hay bao con đường  

           B7            

Cung sẽ dẫn về một ngày  

       Em      

Anh chờ em...  

           Em          Em            D    

Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè  

    D        C               G               B     

Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay  
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   B      Em             Em         D     

Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề  

   D       Am       B7      B7              Em    

Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn  

 

 

 

VẪN NHỚ - JIMMY NGUYỄN – CAPO 2 
 

Trời chiều vàng úa(Em9),ngồi buồn nhìn từng đợt sóng  

Hải Âu vỗ cánh gọi.(Am)  

Người(D) về xa xăm,cuộc tình xanh xao (D7) 

Bờ mi xót xa.(Gmaj7) 

Rồi từng ngày qua (Em9),từng giọt sầu là lời ca  

Mà anh đã hát cho em(Am).  

Những tiếc nuối(C) chơi vơi tràn ngập hồn  

Những ước muốn (Bm)tin yêu theo mây vội bay. (Em) 

Có những lúc(C) anh mơ được gặp lại em lúc (Bm)ban đầu  

Có những lúc(Am) mình chợt nghe (D7)tình như giấc mơ qua(G)  

Nếu đã lỡ(Em) phôi phai ngàn đời em không quay về đây(C)  

Vẫn nhớ mãi(Am/F#) một,hình bóng(Bm7) xa vời(Em9)... 
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VẪN NHỚ - TUẤN HƢNG 

                    G                      
Từng chiều buồn lang thang bước trên đường  
                  Bm7                   
Lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm  
                Bm7/E                                
Một mình thương nhớ ai, không gian như hoang vu  
                 Am7                       D Dsus4     
Một tình yêu giá băng, yêu đơn phương mình tôi  
 
                  G                       
Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời  
                  Bm7                     Bm7/E     
Nụ cười xinh tươi sáng như ánh sao hướng dương  
                  Am7                     Am7/G        
Lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo  
                 Am7                     D   
Còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh  
 
  Bm7/E                         D            
-Một cuộc tình mà mình giành riêng cho em  
       C              D       Gadd9    
Dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây  
       Bm7/E                             Bm7/E        
Biết yêu em, thương em, mong em trong trái tim  
                Am7             D   
Nhưng không thể nói lên anh yêu em  
 
    G                    D    
Hãy bước đi và đừng nghĩ suy  
                    Bm7                    Bm7      
Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em  
                 C               Bm7    Bm7/E      
Dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh  
         Am7                     D            
Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em  
       
(ttu)  
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   G                 D                             
Sẽ mãi mơ về em, hỡi em  
                      Bm7/E 
Tình yêu trong mơ của anh  
                  Bm7                        C    
Anh thầm mong một lần được ôm em trong vòng tay  
               Bm7  Bm7  Bm7/E            
Cùng nhau bước trên yêu thương  
         Am7           E7              G7 G     
Cùng đắp xây mộng mơ, mình sẽ mãi bên nhau  
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HAPPY NEW YEAR – SLOW SURF 

INTRO: Asus2  E/A  A   E/A 

VERSE: (A) No more cham (Bm7)pagne 

And (A)the fireworks are through(E) 

Here we are (D) 

Me and you (A/C#) 

Feeling lost (Bm7) 

And feeling blue (E9sus4) 

It's the (A) end 

Of the party (Bm7b5) 

And the (A/C#) morning seems so (C#7) grey 

So unlike (D) 

Yesterday (A/C#) 

Now's the (Bm7) time for us to say (Esus4) (E) 

 

CHORUS: Happy new (A) year 

Happy new (C#7) year 

May we all (F#m) have a (D) vision now and then (F#7) (E) 

Of a world (D)where every neighbour is a friend (Bm7) (E) 

Happy new (A) year 

Happy new (C#7) year 

May we all (F#m) have our (D) hopes, our will to try (F#7)(E) 

If we don't(D), we might as well lay down and die (Bm7) (E)  

You and I (Bm7) (E7) (A) 

 

VERSE: Sometimes I see 

How the brave new world arrives 

And I see 

How it thrives 

In the ashes of our lives 

Oh yes, man is a fool 

And he thinks he'll be ok 

Dragging on (ooh) 

Feet of clay (ooh) 
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Never knowing he's astray 

Keeps on going 

Anyway 

 

CHORUS  

 

VERSE: Seems to me now 

That the dreams we had before 

Are all dead 

Nothing more 

Than confetti on the floor 

It's the end (end) 

Of a decade 

In another ten years time 

Who can say (ooh) 

What we'll find (ooh) 

What lies waiting 

Down the line 

In the end of 

Eighty-nine? 

 

CHORUS 

E/A: x02100 

A/C#: x4222x 

Bm7: x24232 or 797777 

E9sus4: 022232 

Bm7b5: x2323x 

C#7: x46464 

Esus4: 022200 

F#7: 242344 
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TÔI ĐƢA EM SANG SÔNG – SLOW ROCK 

                     Am  
Tôi đưa em sang sông   
                          E7  
Chiều xưa mưa rơi âm thầm   
                         Am  
Để thấm ướt chiếc áo xanh   
       F              E7  
Và đẫm ướt mái tóc em   
        A7             Dm  
Nếu xưa trời không mưa   
           G               C 
Đường vắng đâu cần tôi đưa   
         F                E7  
Chẳng lẽ chung một lối về   
      Am               B  
Mà nỡ quay mặt bước đi   
  
  
        E7           Am  
Tôi đưa em sang sông   
                        E7  
Bàn tay nâng niu ân cần   
                        Am  
Sợ bến đất lấm gót chân   
       F                 E7  
Sợ bến gió buốt trái tim   
        A7          Dm  
Nếu tôi đừng đưa em   
         G                   C  
Thì chắc đôi mình không quen   
          F                 E7  
Đừng bước chung một lối mòn   
                          Am    
Có đâu chiều nay tôi buồn ...  

  
              Am           G  
Rồi thời gian lặng lẽ trôi   
                      F  
Đời tôi là chiến binh   
                    Dm    
Đi khắp phương trời ...  
          F         C  
Mà đời em là ước mơ   
         A7         Dm  
Đẹp muôn ngàn ý thơ   
                    E7  
Như ngóng trông chờ   
  
  
                      Am  
Hôm nào em sang ngang   
                           E7  
Bằng xe hoa hay con thuyền ?  
                          Am  
Giờ phút cuối đến tiễn em   
              F              
E7  
Nhìn xác pháo vướng gót chân   
         A7          Dm  
Gót chân ngày xa xưa   
       G                 C  
Sợ lấm trong bùn khi mưa   
        F               E7  
Nàng đã thay một lối về   
                            Am   
Quên cả người trong gió mưa 
...  
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TRƢỜNG CŨ TÌNH XƢA – TANGO – C C CBC (1 2 345) 

                                Dm  

Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ  

                                      

Nhiều nét đổi thay tường mái rêu mờ  

                                 A    

Bên hiên hằng giờ tìm những bạn xưa  

                   Bb   

May ra có còn đôi đứa  

                           A      

Vẫn yên vui sống đời học trò..  

                                     Dm    

Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến?  

                                 

Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm  

                                    A    

Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên  

                       Bb   

Hoa leo phũ phàng đan kín  

          A                Dm      

Tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm..  

 

           Gm                        Dm    

Bạn cũ xa rồi, có người về đất buôn xuôi  

                             

Năm ba đứa bạt phương trời  

                                   

Hai thằng chờ đầu quân năm tới..  

 

    Gm                           

Ve ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly  

                          A    

Khóc người biền biệt sơn khê  

                        Dm   

Cố nhân đi bao giờ mới về?  

                                 Dm   

Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới  

                                      

Thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi?  

                                 A    

Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ  

                                

Vang trong nỗi niềm nhung nhớ  

                           Dm  

Có ai đi thương về trường xưa  
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EM TRONG MẮT TÔI – BASS 123 ĐẬP 123 BASS 123 ĐẬP 
 

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

Em đẹp không cần son phấn… xinh thật xinh… thật xinh... rất hiền... 

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

Không quần jeans… giầy cao gót… em chọn riêng mình em áo dài… duyên 

--G 

dáng... 

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

Giống như hoa kia bên thềm… ngát hương không khoe sắc màu… ngàn đóa 

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

hoa đang rực rỡ không sánh bằng... 

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

Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài... Em phụ nữ Việt… 

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

Ánh lên bao rạng ngời người Phương Đông… 

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

Người đẹp dáng xinh… hay vì anh đang ngập tràn hạnh phúc bên em bừng 

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

lên khúc xuân xanh ngời... 

 

-----------G------------------Am----- 

Người con gái Việt… mặc chiếc áo dài… 

----------Em-------------------F--------------(---G---Am--G--F) 

Đẹp khắp bốn phương... một nét Á Đông…........(đoạn hóu qo hóu qo......) 

 

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

Một ngày nơi xa… chiều buồn lang thang… tình cờ ngang qua… 

-----------Dm7--------------------C-------- 

Một tà áo trắng… một bờ vai xinh tôi không quen… 

-------------Dm7-------------F-------------G----- 

Lòng chợt ấm áp… gửi làn gió nói về miền… yêu thương… 

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

Tôi Yêu Em… Tôi Nhớ Em… 
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ĐỐI VỚI ANH EM VẪN LÀ CÔ BÉ – 

BALLAD/BASS123ĐẬP123BASS123ĐẬP 

 

(C)Có những đêm anh nằm lòng thao thức 

(Am)Có những đêm anh cần phải suy nghĩ 

Về (F)anh về em về nhau , về bao chuyện lâu nay 

Để(Dm) đêm nằm nghe thời gian lê bước (G)những bước dài 

(C)Đối với anh em vẫn là cô bé 

(Am)Những nghĩ suy trong đầu còn non nớt 

Chẳng(F) lo ngày nay ngày sau đến 

Còn mơ (Dm)tình yêu sẽ như những(G) giấc mơ nhiệm màu 

(E7)Dù rằng anh sẽ cố ,dành trọn thời gian(Am) để luôn bên em 

(E7)Dành vòng tay âu yếm ,lắng nghe buồn vui của(Am) em mỗi đêm 

Nhưng biết(Dm) sau này cuộc sống không đẹp 

Tựa (G)như giấc mơ chính em đang mơ 

Tình yêu non nớt(C) em dành 

Nhỏ xinh và rất(E7) vô tư 

Nụ cười em (F)đó khi kề bên anh(G) 

Chỉ biết khóc(E7) khi mong nhớ anh thôi(Am) 

(F)Đó cũng chính những lúc anh lo(G) 

Ngày mai cô bé(C) hôm nào 

Giờ như giọt nắng (E7)lung linh 

Chờ em mau(F) lớn trong tình yêu(G) thương 

Và những nghĩ (E7)suy sẽ lớn theo em(Am) 

(Dm)Đó là lúc giấc mơ được nhiệm màu(G7) 
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BAY GIỮA NGÂN HÀ – SLOW SURF / SLOW ROCK RẢI 

........Am........................................ .....Em............. 

Vòng đu quay cứ một phút giây lại càng bay lên cao,  

..........F....................................... ...............G..........  

Dường như với tới đám mây đang hoài trôi lững lơ, 

...........Am.........................Em……  

Những ngọn đèn đường thêm nhỏ bé,  

.........F.....................Em 

Cả thiên đường ngàn sao lấp lánh ,  

.......F.............................G  

Cả bầu trời giờ chỉ riêng cho anh và em,  

........Am........................................ .....Em.............  

Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay, 

…………F……………………….G  

Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm,  

…………F……………Em  

Ngồi bên em mà tim bối rối  

………Am………………….Em 

thời gian ơi đừng trôi nhanh quá, 

………..  F……………….        G                  C  

Để anh giữ lấy từng phút giây được bên em 

ĐK:  

...............C................G…………..  

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi, 

........Am...............Em 

Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng, 

.......F..............C 

Chỉ là do ánh mắt một người, 

........F...............G 

Làm cho anh ngây ngô cả đời, 

...............C................G…………..  

Và anh vẫn muốn được ôm lấy em, 

.......Em...............Am  

Để mãi mãi chở che suốt đời, 

.......F...........G.................C  

Có thể nào tình sẽ không bao giờ đổi thay. 
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ĐIỀU GIẢN DỊ - SLOW ROCK 

Dịu dàng hạt [G]nắng đùa nhẹ trên [B7]áo 

Đôi môi [Em]em gọi bao khát [Am]khao 

Mắt em vời [D7]vợi đăm đắm trời [G]cao 

Em mong manh [Am]tựa rừng [Am]cây trút rơi [D7]lá 

Gió chiều bỗng[D7]chợt xao xuyến mãi không [G]thôi 

 

Người yêu [E7]ơi dù mai này cách [Am]xa 

Mãi mãi diệu [D7]kỳ là tình yêu chúng [G]ta 

Và ta [E7]biết một [E7]điều thật giản [Am]dị 

Càng xa [D7]em ta càng thấy yêu [G]em 

 

Hội [G]ngộ rồi chia [B7]ly cuộc đời vẫn thế 

Dẫu là mặt [Em]trời nồng nàn khát [Am]khao 

Hay đêm [D7]mịt mù lấp lánh ngàn [G]sao 

Nếu không có [Am]người cuộc đời trôi về [D7]đâu 

Nếu không có [D7]người mặt đất quá hoang [G]vu 

 

Người yêu [E7]ơi dù mai này cách [Am]xa 

Mãi mãi diệu [D7]kỳ là tình yêu chúng [G]ta 

Và ta [E7]biết một [Am]điều thật giản dị 

Càng xa[D7]em ta càng thấy yêu [G]em 
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LÀ CON GÁI THẬT TUYỆT – BOSSANOVA 

            C                        G    

Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi  

            Am                      F     

Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố  

               C                    G       

Ngại ngùng như thế, đôi môi em khẽ cười,  

                Am                  F               C       

đôi chân em cất lời, tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên  

           G              Am              F            C    

cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu hà ha hà ha há ha ha hà ha  

  

  

             C                      G    

Dịu dàng đôi mắt biết hát thay lời ca  

           Am                       F     

 

Để mùa thu qua buông hương nơi mái tóc  

             C                       G    

Nhẹ nhàng em nghe trên cao kia nắng về  

                 Am               F                   C     

Xuân tan đi chút buồn, là em hờn ghen chờ mong tình yêu  

               G                   Am              

Vui là con gái ha, Vui là con gái ha hàha hàha  

F                 C      

Nắng cho em ngày yêu  

               G                   Am             

Vui là con gái ha, Vui là con gái ha hàha hàha  

F                C     

Nắng cho em màu yêu  

            G    Am           F    

Lá lá lá lá la, la la la la lá  

C            G    Am           F    

Lá lá lá lá la, la la la la lá  

  

  

             C                     G    

Lạnh lùng em bước cứ bước như làm lơ  

           Am                    F     

Để mặc cho ai kia theo em xuống phố  
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              C                      G      

Ngập ngừng em biết con tim đang rối bời,  

                  Am            F                      C     

trông em như hững hờ, là em sợ thương, sợ vương lòng ai.  

                    G                     Am                         

Tiếng thương, tiếng yêu, tiếng ca, tiếng lòng, nhẹ thôi 

người ơi,  

F                C     

hát em nghe mùa yêu  

  

  

               G                    Am      

Vui là con gái ha, Là con gái thật tuyệt  

            F                          C     

La la la la lá, thấy em tinh khôi trẻ con  

               G                    Am      

Vui là con gái ha, Là con gái thật tuyệt  

            F                       C      

La la la la lá, thấy em ưu tư trầm ngâm  

               G                    Am      

Vui là con gái ha, Là con gái thật tuyệt  

            F                          C     

La la la la lá, thấy em phiêu du cùng mây  

               G                    Am      

Vui là con gái ha, Là con gái thật tuyệt  

            F                          C       

La la la la lá, thấy em tinh khôi trẻ con.  
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BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC 

 
 
Bm--------------------A 
Đến chiếc lá cũng cần có nhau  
G---------------------D 

Sao em không giữ nổi yêu thương  
Bm ------------------------F#m  

Lạc về đâu giữa cơn giông chiều về  
G  
Lá cứ trôi buồn miên man  

 
Bm --------------------------A  

Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau 
G------------------------D  
Sao em không cứ khóc cho vơi đi  

Bm---------------------------F#m  
Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt  
-------------G-----------------------E  

Chuyện vui em hãy giữ , cho nỗi buồn đừng qua đây  
 

Bm----------------------F#m  
Khi đêm còn lại trong kí ức  
---------------------G  

Em ru một thời ta êm ấm  
--------------------------E  
Có nước mắt đắng lăn vệt dài trên mi 

Bm---------------------F#m  
Qua đi thật rồi cơn mơ ấy  

--------------------------------A  
Miên mang chuyện buồn riêng em thôi 
-------------(G)----------Bm  

Bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay 
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TÌM LẠI - MICROWAVE - RAP (BIẾN TẤU) 

Dm-----Bb----------F 

Chẳng muốn nghe gì 

----------C------------Dm 

Chẳng muốn nhìn khác 

-------Bb------F-------C 

Đôi mắt luôn tìm, tìm về 

 

Người nhếch môi cười 

Người như hụt hẫng 

Người khóc trong lòng 

Hết rồi 

Dm-------------Bb-------------------F 

Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người 

----------------C----------------Dm 

Để ta không thấy ta như lúc này 

------------------Bb---------------F 

Đường xa quá dài và ta mệt nhoài 

----------------C--------------------Dm 

Vì ta không đứng bên nhau nữa rồi 

 

Ngồi đếm sao tàn 

Ngồi nhớ ngày xưa 

Cạn hết đêm này 

Hết rồi 

Ngồi xuống đây bạn 

Cạn chén rượu kia 

Cạn hết đêm này 

Hết rồi 

Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người 

Để ta không thấy ta như lúc này 

Đường xa quá dài và ta mệt nhoài 

Vì ta không đứng bên nhau nữa rồi 

Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người 

Để ta không thấy ta như lúc này 

Đường xa quá dài và ta mệt nhoài 

Vì ta không đứng bên nhau nữa 

Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người 

Để ta không thấy ta như lúc này 

Đường xa quá dài và ta mệt nhoài 

Vì ta không đứng bên nhau nữa rồi 

Nữa rồi , nữa rồi … 

Nữa rồi , nữa rồi … 
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VỀ ĂN CƠM - RAP (BIẾN TẤU) - xuống-chặn-lên-lên-chặn 

 Dm - Bb - G - A 

Tone: Thảo Trang 

Am--------------------Dm-------------G------------------------E7---------- 

Quê tôi bao la bao la bát ngát, dòng sông uốn cong suốt quê tôi lượn vòng. 

Am--------------------Dm-------------G-----------------------E7 

Quê tôi mênh mông mênh mông lúa mới cò bay lả lơi câu hát a i a. 

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

Chiều chiều nhớ về chốn xa. một thời con nít còn chăn trâu.  

---Am------------------C------------G------------------------E7 

Mặc dù tôi có ở nơi xứ người, tôi luôn khao khát hình bóng quê nhà. 

 

Am-------------------F--------------------------Dm----------------E7------- 

Sáng sớm đi bắt cua đồng, đi thả diều, huýt sáo nô đùa bên đám bạn, nơi lũy tre 

chơi trốn tìm. 

Am-------------------F---------------------------Dm---------E7--------Am.. 

Khói bếp cay mắt mẹ già bên bếp lò, cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm. 
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PRICE TAG - Strumming Ballad 

Hợp âm Guitar bài hát "Price Tag"  - bản cover ở giọng Fa 

 Nhịp 4/4-Ballad. Bắt nhịp từ phách 3 

 

[F] Seems like everybody's got a price, 

[Am] I wonder how they sleep at night. 

[Dm] When the sale comes first, 

[Bb] And the truth comes second, 

Just stop, for a minute and 

Smile 

 

[F] Why is everybody so serious! 

[Am] Acting so damn mysterious 

[Dm] You got your shades on your eyes 

[Bb] And your heels so high 

That you can't even have a good time. 

 

[Pre-chorus] 

[F] Everybody look to their left (yeah) 

[Am] Everybody look to their right (ha) 

[Dm] Can you feel that (yeah) 

[Bb] We're paying with love tonight 

 

[Chorus] 

 

[F] I t's not about the money, money, money 

[Am] We don't need your money, money, money 

[Dm] We just wanna make the world dance, 

[Bb] Forget about the Price Tag 

 

[F] Ain't about the (uh) Cha-Ching Cha-Ching. 

[Am] Aint about the (yeah) Ba-Bling Ba-Bling 

[Dm] Wanna make the world dance, 

[Bb] Forget about the Price Tag. 
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[Jessie J - Verse 2] 

[F] We need to take it back in time, 

[Am] When music made us all UNITE! 

[Dm] And it wasn't low blows and video hoes, 

[Bb] Am I the only one gettin'... tired? 

 

[F] Why is everybody so obsessed? 

[Am] Money can't buy us happiness 

[Dm] Can we all slow down and enjoy right now 

[Bb] Guarantee we'll be feeling Alright. 

 

[Pre-choru s] 

[F] Everybody look to their left (yeah) 

[Am] Everybody look to their right (ha) 

[Dm] Can you feel that (yeah) 

[Bb] We're paying with love tonight 

 

[Chorus] 

 

[F] I t's not about the money, money, money 

[Am] We don't need your money, money, money 

[Dm] We just wanna make the world dance, 

[Bb] Forget about the Price Tag 

 

[F] Ain't about the (uh) Cha-Ching Cha-Ching. 

[Am] Aint about the (yeah) Ba-Bling Ba-Bling 

[Dm] Wanna make the world dance, 

[Bb] Forget about the Price Tag. 

 

[Chorus] 

 

[F] It's not about the money, money, money 

[Am] We don't need your money, money, money 

[Dm] We just wanna make the world dance, 

[Bb] Forget about the Price Tag 
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[F] Ain't about the (uh) Cha-Ching Cha-Ching. 

[Am] Aint about the (yeah) Ba-Bling Ba-Bling 

[Dm] Wanna make the world dance, 

[Bb] Forget about the Price Tag. 

 

[F] It's not about the money, money, money 

[Am] We don't need your money, money, money 

[Dm] We just wanna make the world dance, 

[Bb] Forget about the Price Tag 

 

[F] Ain't about the (uh) Cha-Ching Cha-Ching. 

[Am] Aint about the (yeah) Ba-Bling Ba-Bling 

[Dm] Wanna make the world dance, 

[Bb] Forget about the Price Tag.
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BÊN ĐỜI HIU QUẠNH - Slow Surf / Rải và Strumming Slow Surf 

In tro : [Dm - C - C - Dm - Dm - C - C - Dm - Dm]. 

Một (Dm) lần chợt nghe (Dm) quê quán (C) tôi xưa (F). 

Giọng (A) người gọi tôi (A) nghe tiếng (A7) rất nhu mì (Dm). 

Lòng (Dm) thật bình yên (Bb) mà sao (C) buồn thế (F). 

Giật (Dm) mình nhìn tôi (Bb) ngồi hát (A7) bao giờ (Dm). 

ÐK : [Dm - C - C - Dm - Dm - C - C - Dm - Dm]. 

 

Rồi (Dm) một lần kia (Dm) khăn gói (C) đi xa (F). 

Tưởng (A) rằng được quên (A) thương nhớ (A7) nơi quê nhà (Dm). 

Lòng (Dm) thật bình yên (Bb) mà sao (C) buồn thế (F). 

Giật (Dm) mình nhìn tôi (Bb) ngồi khóc (A7) bao giờ (Dm). 

ÐK : [Dm - C - C - Dm - Dm - C - C - Dm - Dm]. 

 

Ðường (Dm) nào quạnh hiu (Dm) tôi đã (C) đi qua (F). 

Ðường (A) về tình tôi (A) có nắng (A7) rất la đà (Dm). 

Ðường (Dm) thật lặng yên (Bb) lòng không (C) gì nhớ (F). 

Giật (Dm) mình nhìn quanh (Bb) ồ phố (A7) xa lạ (Dm). 

ÐK : [Dm - C - C - Dm - Dm - C - C - Dm - Dm]. 

 

Ðường (Dm) nào dìu tôi (Dm) đi đến (C) cơn say (F). 

Một (A) lần nằm mơ (A) tôi thấy (A7) tôi qua đời (Dm). 

Dù (Dm) thật lệ rơi (Bb) lòng không (C) buồn mấy (F). 

Giật (Dm) mình tỉnh ra (Bb) ồ nắng (A7) lên rồi (Dm). 

ÐK & Kết : [Dm - C - C - Dm - Dm - C - C - Dm - Dm]. 
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NGƢỜI CON GÁI VIỆT NAM DA VÀNG - SLOW SURF, Srumming 

C            C       F     C   
Người con gái Việt Nam da vàng 
G7         G7       G7            C  
yêu quê hương như yêu đồng lúa chín 
C            C          F       C 
Người con gái Việt Nam da vàng 
G7         G7            G7     C   
yêu quê hương nước mắt lưng ròng 
C            C          F       C    
Người con gái Việt Nam da vàng 
G7         G7          G7         C  
yêu quê hương nên yêu người yêu kém 
C           C           F          C 
Người con gái ngồi mơ thanh bình 
G7         G7          G7       C 
yêu quê hương như đã yêu mình 
C         F           Dm         G7 
Em chưa thấy quê hương thanh bình 
C         F          Dm         G7 
Em chưa thấy xưa kia Việt Nam 
C         F      Dm         G7 
Em chưa hát ca dao một lần 
C       C       G7        C 
Em chỉ có con tim căm hờn 
C            C         F         C  
Người con gái một hôm qua làng 
G7         G7           G7                C  
đi trong đêm, đêm vang ầm tiếng súng 
C             C          F        C 
Người con gái chợt ôm tim mình 
G7        G7          G7          C   
trên da thơm, vết máu loang dần 
C            C          F       C 
Người con gái Việt Nam da vàng 
G7          G7        G7                  C 
mang giấc mơ quê hương lìa kiếp sống 
C            C          F       C 
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Người con gái Việt Nam da vàng 
G7         G7         G7           C 
yêu quê hương nay đã không còn 
C         F           Dm           G7 
Ôi cái chết đau thương vô tình 
C           F        Dm         G7  
Ôi đất nước u mê ngàn năm 
C        F           Dm            G7 
Em đã đến quê hương một mình 
C           C        G7      C  
Riêng tôi vẫn âu lo đi tìm 
(Hát nhiều lần) 
C            C          F       C 
Người con gái Việt Nam da vàng  
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BÊN EM LÀ BIỂN RỘNG - SLOW SURF 
 

Lấy tông, nốt: [G C] 

Intro: [Cm G7 -Cm -Cm G7 -Cm -Fm -Cm -G7-Cm Fm -Fm Cm -Cm Fm -Fm C) 

 

Tình [Cm]ơi sao đi [G7]mãi nên sông dài [Cm]mênh mông[Fm] 

Bàn [Cm]tay ôm nỗi [G7]nhớ xôn xao [Cm]biển rộng[Fm] 

Vì [Fm]em mất anh, mất anh 

Mùa [Cm]xuân đã qua rất nhanh 

Còn [G7]chăng nỗi đau nỗi đau tuổi xanh 

 

Tình [Cm]anh như cơn [G7]lũ cuốn [Cm]đôi bờ mưa giông[G7] 

Tình [Cm]em như sông [G7]vắng trong xanh [Cm]phẳng lặng 

Mùa [Fm]thu đã qua đã qua 

Mùa [Cm]đông đã sang đã sang 

Tình [G7]đã ra đi vội [Cm]vàng ... 

 

[Fm]Khi anh xa em sóng thôi [Cm]không xô bờ 

[Ab]Khi em xa anh đá [G7]chơ vơ ... 

[Ab]Con sông lang thang đã [Gm]khô nơi đầu nguồn 

[Ab]Bên em, bên em biển đã [G7]chết 

END with: [Cm Fm -Fm Cm -Cm Fm -Fm C] 
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BIỂN CẠN - SLOW ROCK 

Có [E]người từ lâu nhớ thương [Am]biển 

Ngày xưa biển [dm]xanh không như bây [G]giờ biển là hoang [C][C7+]vắng 

Lời tôi nhỏ [Am]bé tiếng gió thét [E]cao biển tràn nỗi [Am]đau [A] 

Tình em quá [dm]lớn sóng cũng vỡ [G]tan đời tôi đánh [C]mất 

Giấc mơ không [E]còn biển xưa đã [Am]cạn 

Vắng em trên [G]đời biển thầm than [G7]khóc ngàn lòng với [C]tôi 

Cùng tôi biển [E]chết, cùng em biển [F]tan 

[A]Ngàn năm nỗi [dm]đau hóa kiếp mây [E]ngàn cô đơn biển [Am]cạn  

 

Có người hẹn tôi tới phương trời 

Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng 

Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau 

Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái 

Sóng reo não nề hải âu không về 

Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi 

Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan 

Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn  

 

Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau.... 

Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn..... 
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CHIỀU NAY KHÔNG CÓ EM - SLOW ROCK 

        D                            F#m   

Chiều nay mình lang thang trên phố dài    

            G             G#dim              D   

 

Không có em ai chung bước dỗi nhau giận hờn    

            G                            D   

Không có em đường xưa giăng mắc mây trôi    

         Bm                 A7   

Chiều nào hai đứa chung đôi    

                        A7   

Lặng nhìn mùa thu lá rơi    

  

  

      D                          F#m   

Dù mai tình lên khơi như sóng gào    

            G            G#dim             D   

Không có em cho phố vắng dấu chân hẹn hò    

           G                          D   

Không có em mùa thu thôi lá vương bay    

         Bm               A7   

Mùa đông buốt giá qua đây    

                         D   

Vòng tay ấy ôi sao lẻ loi    

  

  

            G                      F#m           

Không có em đời mình, sao vắng vui cuộc tình,  

           G       A               D   

như lá khô mộng mơ cơn mê chiều.    

            G            A7             A7   

Không có em đôi mắt buồn nào đợi chờ,    

             D           Bm              A7                 

D   

Xin cho nhau lời vỗ về, sao đành quên đi ngày tháng đó.    

 

   D            G                   F#m                   

Bm   

.. Không có em một mình, ta với ta ngày dài thôi chóng qua    
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           Bm             Bm   

tuổi hoang trôi vai gầy.    

          G            A7             A7  

Như ước mơ xin nhớ lần mình hẹn hò,   

                                   A7                 D A7   

xin cho nhau một lời rồi, xin tình yêu hãy lên ngôi.     

  

  

       D                            F#m  

Rồi mai mình em thôi trên phố người   

             G                G#dim                   D   

Sao mắt nhung không nuối tiếc  khát khao đợi chờ    

            G                        D   

Không có em còn ai thương lá thu bay    

       Bm                A7   

Còn ai vương vấn cơn say    

                           D    

Đời gian dối cô đơn mình ta ...  

 

G#dim:  
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Cho Em Một Ngày - Slow rock (bỏ nhịp) 

Mi-Mi-Re-Re... 

[Am]Cho em một [E7]ngày, một ngày [Am]thôi 

[Am/C]Một ngày không khắc khoải chờ [G]đợi 

[E]Một ngày không mưa rơi, mưa rơi buồn tủi 

Một ngày không tê tái heo [E7]may 

 

[Am]Cho em một [E7]ngày, một ngày [Am]thôi 

[Am/C]Một ngày không có đêm vời [G]vợi 

[E]Một ngày đôi chân, đôi chân không mệt mỏi 

[E7]Đường về không có lá thu [Am]rơi 

 

[Am]Là một ngày anh [F]đến không trễ hẹn cùng [Am]em[G-Am] 

[Am]Một nụ hôn say [F]đắm sau những lời đầu [Am]tiên[G-F] 

Ngày mùa đông ấm [Dm]áp trong vòng [Am]tay anh nồng nàn 

[E7]Một ngày cho em, cho em một ngày dịu [G]dàng[Am] 

 

[Am]Là một ngày anh [F]đến như ước nguyện của [Am]em[G-Am] 

[Am]Một ngày mưa reo [F]hát như tiếng cười của [Am]anh[G-F] 

Ngày mùa đông ấm [Dm]áp trong vòng tay anh nồng [Am]nàn 

[E7]Một ngày cho em, cho em một ngày dịu [Am]dàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vnmylife.com/mychord/lyric/cho-em-mot-ngay/177
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CHUYỆN HẸN HÒ - RUMBA 
Hẹn chiều [D]nay mà sao không thấy em 

Gió hiu [A7]hiu, lòng bỗng nghe lạnh [D]thêm. 

Chiều mù [Em]sương hay mù khói thuốc anh? 

Em không [A7]lại anh nhủ lòng sao đây? 

. 

Em cứ hẹn chiều [D]mai rồi lại không thấy em. 

Áo ai [A7]xanh hờ hững đi vào [D]đêm. 

Đợi một [Em]giây nghe bằng thế kỷ sầu 

Em mới yêu lần [A7]đầu, anh đã yêu lần [D]sau. 

. 

Điệp khúc: 
. 

Chắc tại [Bm]chiều hôm nay không còn nắng 

Để thêm [D]hồng đôi má thắm giai [Em]nhân. 

Chắc tại [A7]mưa nơi vùng xa tít [Em]đó, 

Sợ mưa [A]lạc đường làm ướt áo em [D]anh. 

Hay tại [Bm]ngày hôm kia em gần khóc 

Anh [D]vụng về quên lau mắt thu [Em]mưa. 

Thôi em cứ [A7]hẹn nhưng em đừng đến [Em]nhé 

Để anh [A7]buồn như anh chàng làm thơ. 

. 

Em có hay trời [D]buồn trời chuyển mưa đó không? 

Biết yêu [A7]em là biết nghe chờ [D]mong. 

Chuyện tình [A7]yêu muôn đời kiếp đến [Em]nay, 

Nàng cứ quên hẹn [A7]hoài, chàng cứ mong chờ [D]ai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hopam.vn/chuyen-hen-ho/
http://hopam.vn/buon/
http://hopam.vn/buon-2/
http://hopam.vn/chuyen-tinh-duong-thu/
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Cô Bé Dỗi Hờn - Disco/Rap biến tấu 

 

(G) Chiều hôm nay vừa (Am)tan buổi học 
(D) Em lơ ngơ ra (G)trước sân trường 

(E7) Dường như anh -đứng -(Am)đó bao giờ 

(D7) Đợi chờ em rất (D)lâu 
 

(G) Lòng em như mùa (Am)Xuân -đến gần 

(D) Nhưng con tim sao (G)cứ ngập ngừng 
(E7) Vì sao anh không (Am)nói bao giờ 

(D7) Lời yêu em -đắm (G)say  
 

Em ghét anh gọi (Am)em cô bé 

(D7) Nên thấy anh em vờ (G)như không thấy 
(Em) Em bắt anh làm cái -(Am)đuôi em -đó 

(D7) Xem rất tội (D)nghiệp  

 
(G) Anh có theo hàng (Am)trăm cây số 

(D7) Em vẫn không thèm (G) quen anh -đó 
(Em) Em ngó lơ dù lòng (Am)nghe xao xuyến 

(D7) Đáng -đời anh (G)chưa  

(D7) Đáng -đời anh (G)chưa 
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CON ĐƢỜNG ĐẾN TRƢỜNG - BALLAD 

Một chiều [Am] đi trên con đường này 
Hoa điệp vàng [G] trải dưới chân tôi [C] 
Ngập ngừng [Am] trong tôi như thầm hỏi [Dm] 
Đường [E7] về trường ôi sao lạ quá! [E7] 

Một lần [Am] đi qua con đường này 
Bao kỷ niệm [G] chợt sống trong tôi [C] 
Về lại [Am] trong sân ngôi trường này [Dm] 
Còn [E7] đâu đây nỗi nhớ vô bờ… [Am] 

Nhớ [Am] nhớ những ngày nơi đây [G] 
Cùng bạn bè sống dưới mái trường này [Dm] 
Nhớ tiếng nói thầy cô [Am] 
Chắp cánh ta bay [E7] bay vào cuộc sống… [E7] 

Nhớ [Am] nhớ mỗi mùa thi qua [G] 
Là một lần ghi dấu trong cuộc đời [Dm] 
Nhớ ghế đá hàng cây [Am] 
Làm bạn cùng tôi [E7] mỗi lần đến trường [Am] 

Nhớ mãi [Am] ngày chia tay [E7] 
Nụ cười còn xao xuyến lòng ai [Am] 

Nhớ mãi [Am] ngày chia tay [E7] 
Cùng bạn bè đến những miền xa [Am] 
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CÒN TA VỚI NỒNG NÀN - Slow rock biến tấu/ Slow Surf/ bass123 

[C]Ngày vừa xinh cho [F]những ân cần [G]trôi qua tim đầm [C]ấm 

[F]Cho xôn xao qua [Dm]giấc mơ, [E]dấy lên đôi vần [Am]thơ. 

[C]Nụ tròn xinh cho [F]tiếng nói thưa, [G]vang vọng vào đời chói [C]chang 

[F]cho nắng tắt cho [Dm]trăng rằm lên cho [E]vừa đôi chân em đến. 

Này [Dm]em ngoan ơi ,nói [Am]câu tình, [F]cho thân ta tái [Am]sinh 

[F]Cứ nói khẽ nói [C]khẽ thôi ,[E]là khiến ta vui [Am]rồi 

[Dm]Em tung tăng đến [Am]nơi này gọi [F]gió về cho lá [C]bay 

[F]gần lại đây ngắm [G]những hân hoan bên [E]đời còn ta với nồng [Am]nàn. 

 

[C]Ngày thật xinh cho [F]mắt em huyền, [G]cho câu ca ngọt [C]tiếng 

[F]Em ra đi [Dm]nhan sắc đi, [E]thế nên em đừng [Am]đi. 

[C]Nụ tròn xinh, cho [F]tiếng nói thưa, [G]cứ dịu dàng dòng suối [C]ngoan. 

[F]Cho áo mới vuốt [Dm]ve bờ vai ,cho [E]tình nâng nâng êm ái. 

Này [Dm]em ngoan ơi hãy [Am]ra nhìn, [F]cây xanh lên tiếng [Am]đây,  

[F]gió đã nói với [C]lá non [E]rằng mắt em trong [Am]ngần. 

[Dm]Em tung tăng đến [Am]nơi này gọi [F]gió về cho lá [C]bay, 

[F]ngồi lại đây ngắm [G]những hân hoan bên [E]đời, còn ta với nồng [Am]nàn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vnmylife.com/mychord/lyric/con-ta-voi-nong-nan/192
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ĐÀN BÀ - SLOW ROCK 

            Am                           F   
1.Đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm    
             A7             Dm   
Mang nỗi buồn không biết tên    
           G7                C   
Tôi đã thầm thề mây hẹn gió.    
             Am            C  
Tôi muốn lánh xa chuyện đời    
              Dm           F   
Tôi muốn quên đi loài người    
           Dm6                             E7   
Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà.    
  
  
              
(tương tự 1)  
                                             
2.Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau  
                            
Tôi nghĩ tình chỉ thế thôi  
                                   
Đầu biết lòng thầm mang niềm nhớ.  
                             
Tôi muốn lánh nhưng lại tìm  
                              
Tôi muốn quên nhớ càng nhiều  
            E7                           Am   
Tôi muốn xa nhưng lại gần hỡi đàn bà ơi.    
   
    
ĐK  
   C                       Am   
Ôi đàn bà là những niềm đau    
          A7                    Dm   
hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao    
         G               E7               Am   
Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu.    
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   C                      Dm   
Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua    
          G                 C   
Hay đàn bà lạnh lùng hôm nay    
          A7            Dm   
Ôi đàn bà là vần thơ say    
    E7              Am   
Khúc nhạc chua cay.    
  
  
              
(Tương tự 2)  
                                             
3.Vĩnh biệt nhau thương chút tình nơi xứ xa  
                         
Tôi biết rồi em sẽ quên  
                                 
Muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ  
                           
Em đã đến như huyền thoại  
                        
Em đã đi không một lời  
                                         
Ôi thế nhân, ôi cuộc đời hỡi đàn bà ơi.  
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Đâu Phải Bởi Mùa Thu -  Slow rock 

Em ru [Am]gì 

Lời ru cho đá núi 

Đá núi tật [Dm]nguyền vết [E7]sẹo thời [Am]gian 

Em ru [E7]gì 

Lời ru cho biển [Dm]khơi 

Biển khơi biết bao [C]giờ ngừng [Am]lại 

 

Đ.K: 

Em ru [Am]gì 

Lời ru cho [E]anh 

Một đời đam mê một đời giông [Am]tố 

Em [Dm]ru gì cho ta 

Khi [E7]bao ngày phôi pha 

Câu hát ngân (Cmaj7)lên bỗng tắt nửa [Am]chừng 

Thôi đừng hát [E]ru 

Thôi đừng day [C]dứt 

Lá trút rơi [E]nhiều đâu [E7]phải bởi mùa [Am]thu. 

 

Em ru gì Lời ru bao tiếc nuối 

Tiếc nuối một đời ước vọng tàn phai 

Em ru gì Lời ru cho ngày mai 

Thời gian có bao giờ trở lại 

 

 

 

 

 

 

 

http://vnmylife.com/mychord/lyric/dau-phai-boi-mua-thu/203
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ĐƢỜNG XA ƢỚT MƢA - SLOW ROCK 

(D) Đêm nay thời gian (A) đứng yên lắng đọng (G) (A)  

Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng (D) (Bm)  

Mưa rơi làm them (B7) khó câu giã từ (Em)  

Và đường (A) xa ướt mưa (D) (G) (D)  

 

Da em lụa là (Ă) tóc em xoã mềm (G) (A)  

Lung linh trời sao sáng trong mắt em (D) (Bm)  

Môi em làm thêm (B7) khó câu giã từ (Em)  

Và đường (A) xa ướt mưa (D) (G) (D) (D7)  

 

Ngại đường (G) xa ướt mưa (ÁG)  

Em muốn (D) anh đưa em về (Bm)  

Sao em (Em) không ở (A) lại đây đêm nay (D) (D7)  

Ngại đường (G) xa ướt mưa (ÁG)  

Đừng bắt (F#7) anh đưa em về (Bm)  

Anh xin em (E) đừng về đường quá xa xôi (A)  

 

Xin mưa triền mien (Ă) mãi không lắng đọng (G) (A)  

Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng (D) (Bm)  

Trong cơn ngủ quên (B7) trốn câu giã từ (Em)  

Vì đường (A) xa ướt mưa (D) (G) (D) 
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MỐI TÌNH ĐẦU (FOREVER) - Slow surf 
 

Tình[Am] trót trao[Em] trao nhau ngày nào[F] đã vội quên[C], 
dấu [Dm]yêu trong lòng nhớ [G]thêm[Am] khi xót xa[E7]. 
Người [Am]vẫn đây[E7] bước chân buồn[F] lá nhẹ rơi [C], 
anh[Dm] ngồi nhớ[G] tình em[Am]. 
 
Về chốn đây buớc chân buồn lá nhẹ rơi, 
gió qua ru cành thiết tha, người đã xa. 
Hạnh phúc xưa ghi trong lòng ai vội quên, 
sao người nỡ đành quên. 
 
Trong tim này[Am], tình yêu đó[G] vẫn mãi mãi[C] không [Em] phai mờ[Am]. 
Dẫu mây ngàn[F] đi xa mãi[G] vãn chờ[Am]. 
Và nói bao lời[F], dù trong mơ[G] lòng xin giữ[C] câu [Em] yêu đầu[Am]. 
Dẫu hoa tàn[F] mùa đông sang[G] vẫn chờ [Am] 
 
Forever 
 
i [Am]stand a[G]lone in the [F]dark[C]ness 
the [F]winter of [G]my life [Am]came so [Em]fast, 
[Am]memory [G]goses back to [F]child[C]hood, 
[F]today i [G]still re[Am]call.. 
oh how happy i was then 
there was no sorrow there was no paint, 
walking through the greenfields 
sun shines in my eyes 
 
DK: 
i´m still [Am]there every [G]where, 
i´m the [C]durst in the [Am]wind, 
i´m the [F]star in the [G]northern [Am]sky, 
i´ll never stay anyway, 
i´m the winter in the trees, 
would you wait for me forever..... 

 

 

http://vnmylife.com/mychord/lyric/moi-tinh-dau-forever-/246
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GIỌT SƢƠNG TRÊN MÍ MẮT - SLOW SURF, NGẪU HỨNG 

Em [Am] đâu có biết [C] , lúc mặt trời [G] sinh ra [Am] Mặt 

trời [F]là nước mắt [C] , suốt [Am] một đời mẹ cha [G] Khi 

[Am] em đã lớn [C] , nụ hồng [G] nở trong tim [Am] Giọt 

sương [C] trên mí mắt [G] 

Là cuộc tình [G] , là cuộc tình đầu tiên [Am] 
 

Khi [Am] em cất tiếng [C] , khóc chào đời [G] bên môi [Am] Buồn 

vui [F] như cơn gió [C] , thóang [Am] ngoài trời xa xôi [G] Khi [Am] 

ta bỗng thấy [C] tuổi ngày [G] càng nhiều thêm [Am] Cạn khô [C] 

dòng nước mắt [G] 

Còn cuộc đời [G] ,cuộc đời buồn tênh. [Am] 
 

Có những lúc [G] , em cười [Dm] thật buồn 

Sao [G] em không khóc, cho lòng lòng nhẹ nhàng hơn [Am] 

Vì có [G] những lúc, ta nhìn [Dm] cuộc đời 

Nìềm vui [G] trong ánh mắt, còn lệ buồn lệ buồn trên môi [Am] 

 
Xin [Am] em hãy khóc [C] nồng nàn [G] từ con tim [Am] 

Xôn xao [F] dòng nước mắt [C] , hết [Am] muộn phiền [G] trong em 

Khi [Am] ta đã có [C] , nụ cười [G] ở trong tim [Am] 

Giọt buồn [F] trên mi mắt [G] 

Là mặt trời [G] , mặt trời dịu êm. 

[Am] Giọt sương trên mí mắt [G] 

Là mặt trời, mặt trời dịu êm. 

[Am] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
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HÀ NỘI VÀ TÔI - SLOW ROCK 

Nơi tôi sinh[Am]- Hà Nội. Ngày tôi sinh[Am]- một ngày bỏng cháy. 

Ngõ nhỏ[Am] phố nhỏ[Am] nhà tôi ở đó[C] 

Đêm lặng nghe trong gió[F] tiếng sông Hồng[E7] thở than[Am]. 

 

Những ngày tôi lang thang[Am], tôi mới hiểu[E7] tâm hồn người Hà Nội[Am]. 

Mộc mạc thôi [Am] mà sao tôi bồi hồi[Dm]. 

Mộc mạc thôi[Dm] mà bâng khuâng nhớ mãi[Am]. 

Tuổi thơ đã đi qua[C] ko trở lại[Dm]. 

Cháy hết' mình[E7] cánh phượng nhẹ nhàng rơi[Am]. 

 

Hà nội ơi[Am], Hà nội ơi![Am] 

Cái ngày tôi chia xa Hà Nội[C], 

giờ ra di [Dm] mới thấy lòng tiếc nuối[Am]. 

Những kỷ niệm[Am] 1 thời nông nổi[Am], 

Cứ thôi thúc hoài[E7] khắc khoải nơi trái tim[F]. 

 

Hà Nội ơi[Am]! Hà Nội ơi! 

[Am] khát vọng trong tôi[Am], 

tình yêu trong tôi[Dm]. 

 

Thời gian có bao giờ phôi phai[Dm]. 

Như nước Hồ Gươm [C]xanh vời vợi[Am]. 

Như hương hoa sữa[Am] vẫn nồng nàn đắm đuối[Am]. 

Bước chân tôi qua[E7] bao nẻo đường[Dm] 

Vẫn mong 1 ngày[E7] trở về HN ơi[Am] 

 

ngõ nhỏ[Am], phố nhỏ[Am] nhà tôi ở đó[Am]. 

trong giấc mơ[E7], tôi vẫn thầm mơ[Am] 
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HẠ TRẮNG - SLOW ROCK 

           Am  
Gọi nắng!   

                 Am  
Trên vai em gầy   

                 Dm  
Đường xa áo bay   

                   Dm  
Nắng qua mắt buồn   

                   E  
Lòng hoa bướm say   

              Am 
Lối em đi về   

                   Dm  
Trời không có mây   

                   E  
Đường đi suốt mùa   

                   Am  
Nắng lên thắp đầy   

           Am  
Gọi nắng!   

                  Am  
Cho cơn mê chiều   

                     Dm  
Nhiều hoa trắng bay   

                Dm  
Cho tay em dài   

                   E  
Gầy thêm nắng mai   

                 Am  
Bước chân em về   

                Dm  
Nào anh có hay   

                  C  
Gọi tên cho nắng   

                    Am  
Chết trên sông dài   

  
                 Dm  

Thôi xin ơn đời   
                  Dm  

Trong cơn mê này   
                 Am  

Gọi mùa thu tới   
               Am  

Tôi đưa em về   
                  Am  

Chân em bước nhẹ   
                   C  

Trời buồn gió cao   
                 Dm  

Đời xin có nhau   
                 Dm  

Dài cho mãi sau   
                    Am  

Nắng không gọi sầu   
                Am  

Áo xưa dù nhàu   
                  E  

Cũng xin bạc đầu   
                  Am  

Gọi mãi tên nhau   
    

            Am  
Gọi nắng!   

                Am  
Cho tóc em cài   

                   Dm  
Loài hoa nắng rơi   

                Dm  
Nắng đưa em về   

                  E  
Miền cao gió bay   

               Am  
Áo em bây giờ   

               Dm  
Mờ xa nẻo mây   
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                C  

Gọi tên em mãi   

                     

Suốt cơn mê này...  

 

HÁT VỚI DÒNG SÔNG - SLOW ROCK 

Mỗi khi chiều về [Cm] , em ngồi hát bên dòng sông [G] Dòng 

sông nơi [Fm] xa xôi, nơi đất [G] khách quê người [Cm] Từng giờ 

em hát [Fm] , cho vơi đi nỗi buồn [Eb] 

Nỗi buồn của em [Ab] , người lữ [B7] khách tha phương… [G] 

 
Thời gian dần trôi [Cm] , em lớn [Bb] lên cùng dòng sông [Cm] 

Ánh mắt bờ môi [Bb] , rạng ngời ấm áp mùa đông [Eb] 

Dòng sông ngày ấy [Fm] , cũng chạnh lòng [G] thương xót [Cm] Khi 

ánh mắt của em [Ab], vương vấn [Bb] giọt lệ buồn... [Cm] 

 
Tình yêu đến [Eb] em không mong đợi [Fm] 

Tình yêu đi [Bb] em không hề hối tiếc [Eb] 

Dòng sông xưa [Gm] xót xa nỗi lòng của em [Fm] 

Và tiếng hát [Bb] đã làm vơi đi nỗi nhớ… [Eb] 

Em đã hát [Ab], để xoa dịu [Bb] nỗi đau trong từng [Eb] đêm vắng [G] 

 
Tình yêu đến [Eb] em không mong đợi gì [Fm] 

Tình yêu đi [Bb] em không hề hối tiếc [Eb] 

Ngày xa xưa [Gm] em hát với dòng sông [Fm] 

Và ngày nay [Bb] em hát giữa dòng đời [Eb] 

Dù dòng đời [Ab] , không êm ái [Bb] như dòng sông. [Cm] 
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HÃY YÊU NHƯ CHƯA YÊU LẦN NÀO - SLOW ROCK 

[C] Hỡi em yêu xin anh đừng [Am] buồn  

Có đôi [Dm] khi anh hay giận [G7] hờn  

Để [C] cho anh quên đi [Am] ngày dài  

Với [D7] bao đêm suy tư [G7] miệt mài.  

 

[C] Mắt môi đây xin em [Am] đừng chờ  

Chiếc hôn [Dm] kia mong em từng [G7] giờ  

Ngón [C] tay kia xin chớ [Am] hững hờ  

Dắt [G7] anh đi về trong [C] đợi chờ.  

 

ĐK.:  

Biết bao [Em] ngày đã [F] qua,  

Biết bao [Dm] chiều xót [G7] xa.  

Ngồi [C] đếm những giọt [Am] nắng,  

Rơi [Fm] rụng trước mái hiên [C] nhà.  

Người sao [Bb] chưa đến với [F] ta,  

Tình sao [Fm] chưa thấy ghé [C] qua.  

Dù con [A7] tim vẫn thiết [Dm] tha,  

Mộng xưa [G7] cũng vơi theo tháng [C] ngày.  

 

[C] Hãy cho anh môi hôn nồng [Am] nàn  

Lỡ mai [Dm] sau duyên ta muộn [G7] màng  

Sẽ không [C] ai cho ta vội [Am] vàng  

Mới yêu [D7] đây nay sao phũ [G7] phàng  

 

[C] Hãy yêu như chưa yêu lần [Am] nào  

Hãy cho [Dm] nhau môi hôn ngọt [G7] ngào  

Hãy đưa [C] em về nơi cuối [Am] trời  

Giấc mơ [G] yêu cùng anh trọn [C] đời. 
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HOA SỮA - SLOW ROCK (BIẾN TÂU) 
 

Em vẫn [A7] từng đợi anh [Dm] 
Như hoa [Dm] từng đợi nắng [F] 
Như gió [Gm] đợi rặng phi lao [C] 
Như trời cao [A7] mong mây trắng [Dm] [D7] 

Anh vẫn [Gm] từng đợi em [Bb] 
Trên những [Dm] chặng đường quen [F] 
Tiếng hát ai xao động [C] 
Thoáng mùi hoa [Dm] êm [F] đềm [A7] 

Kỷ niệm ngày xưa [Dm] vẫn còn đâu đấy [C7] 
Những bạn bè chung [Em7] , Những con đường nhỏ [A7] 
Hoa sữa [Gm] vẫn ngọt ngào, đầu phố đêm đêm. [Dm] 
Có lẽ nào [A7] , anh lại quên em [C] 
Có lẽ nào [A7] , anh lại quên em. [Dm] 
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KIẾP ĐAM MÊ - SLOW ROCK 
              Dm                        D7                 Gm   
Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi    
            c                Gm           E                 A   
Nên tôi còn được thấy đời vui , khi cơn mưa mùa đông đang tới    
                               A7   
Xin giã từ ngày tháng rong chơi    
           Dm                           D7            Gm   
Đôi tay này vẫn chờ mong, con tim này dù lắm long đong    
              C                          Gm          E               
A   
Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan, không than van và không trách 
oán    
             A7             Dm D7   
Cho tôi trọn một kiếp đam mê     
 
ĐK:  
   Gm                       Eb                Dm          E   
Ôi tôi ước mơ em bỏ cuộc vui , trở về căn phòng này đơn côi    
          Bb                Gm                Dm     C   
Môi em run nỗi đau tuyệt vời , Khi màn đêm phủ lứa đôi    
            Gm                  A D7   
Là thời gian cũng như ngừng trôi     
               Gm                     Bb             C       Gm   
Thương yêu này người hãy nhận lấy, ôm tôi đi môi hôn tràn đầy    
               E                      A        G      A7   
Trong tay người hồn sẽ cuồng say, bao khốn khó vụt bay    
              Gm              Bb           C               Gm   
Tôi không cần và nghi ngại chi , ai chê bai thân tôi khờ dại    
              E                   A         G          A7    
Tôi yêu người hồn trắng tình trong , tôi vẫn cứ đợi mong    
             Dm                       A7               Gm   
Tôi xin người cứ gian dối, khi tôi hỏi người có yêu tôi    
          C                  Gm           E                 F   
May ra còn được chút tình vui , khi cơn mưa mùa đông đang tới    
             Gm          Bb                A              Dm   
Tôi xin người cứ gian dối , nhưng xin người đừng lìa xa tôi    
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KHI GIẤC MƠ VỀ - BALLAD / SLOW ROCK BIẾN TẤU 
 

[Am]Khi giấc mơ đã quay trở về 

[Em]Em vẫn không tin rằng có ngày [B7]em sẽ đón anh nơi cuối [E]đường.[E7] 

[Am]Anh nhớ không khi xưa ta gặp [Em]nhau chính cũng nơi đây ta 

ngồi [B7]mơ... 

Về giấc mơ nơi thiên [Em]đường. 

 

Rồi một ngày anh [D]đi 

Em buồn như [G]khóc anh đâu hay [Bm]biết 

Bao đêm em thức nước mắt đầy [F#7]vơi rớt theo dêm [B]dài. [B7] 

[Em]Dù giờ này em [G]biết 

Xa nhau năm [Bm]tháng hôm nay anh [D]cũng đã quay về [Am]đây, 

Bên em đêm [B]ngày chẳng muốn chia [E7]tay. 

 

[Am]Nhưng tiếc thay anh ơi 

Những mộng [Em]mơ mãi cũng chỉ là những mộng [B7]mơ, 

Chẳng có thiên đường bao [E]giờ! [E7] 

[Am]Em biết anh trách em 

Cũng vì [Em]em bước đi con đuờng nơi mà [B7]ta chẳng thể đến với nhau 

bao [Em]giờ. 

 

Ðuờng gập ghềnh em [D]đi, 

Riêng! một mình [G]em đường dài em [Bm]đi 

Nơi đây anh đứng chẳng biết làm [F#7]chi chẳng biết nói [B]gì, [B7] 

[Em]Rồi chợt buồn em [G]khóc 

Anh đâu hay [Bm]biết trong tim em [D]chỉ có riêng mình [Am]anh, 

Yêu! anh cho [B]dù phải cách xa [E7]anh. 

 

Em mãi mơ giấc mơ đêm ngày 

Em có anh bên em muôn đời nhưng chẳng biết nên làm thế nào. 

Em biết anh trách em 

Cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ.... 
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LANG THANG - BALLAD / SLOW ROCK BIẾN TẤU 

 
Am                          C     
 Lang thang trong chiều mưa rơi  
               Dm              Am  
Nghe lòng sao nức nở bồi hồi   
        F                
Như ru ta vào giấc mơ  
            G               C  
Bao lá khô rơi mùa thu tới   
                        Am  
Nhớ sao là nhớ sao nhớ   
                  G                    C  
Những tháng ngày bên nhau bao êm đềm   
     Am           Dm            G  
Nhớ sao là nhớ ôi hạnh phúc   
                         E7 
Là thế đấy vui biết bao   
            Am                  C  
Lang thang trên đường mưa rơi   
              Dm               Am  
Tin rằng anh có ngày trở lại   
 F                            
 Em không tin rằng chia tay  
              G                 C  
Em vẫn nghe tim mình đắm say   
                           Am  
Nơi phương trời ấy và anh   
               G                   C  
Ôi tháng ngày yêu nhau đã xa rồi   
     Am           Dm                E7  
Co" bao giờ anh thoáng giây phút   
                                 Am  
Anh nhớ đến vui biết bao nhiêu   
            Am                  Dm  
Đã bao giờ trời mưa ngất ngây   
           G                   
Em đạp xe mình em vòng quay  
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                F                   
Trên đường xưa giờ sao vắng tanh  
                          E7  
Bỗng nghe lòng hiu quạnh   
             Am                     Dm  
Anh giờ đây tựa như cánh chim bay   
               G                    
Phiêu bạt bay về phương trời nao  
            F                G  
Ta làm sao làm sao có nhau   
                  
Em biết làm sao  
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LỐI CŨ TA VỀ - SLOW ROCK/ SLOW SURF 

 
          D                G    
Lối cũ ta về dường như nhỏ lại  
               A7             Bm   
Trời xanh xanh mãi một màu ấu thơ  
          D               G    
Lối cũ ta về, vườn xưa có còn  
                A7                      D    
Hoàng hôn buông xuống thoảng hương ngọc lan  
  
   G                                   
Dù gió có trút lá úa xuống vườn chiều  
         F#m                          Bm  
Bước chân ai đêm lang thang về cô liêu   
               G                    
Chốn xa xôi kia mang bao kỷ niệm cũ  
      D                    Em    
Em đã quên hay là vẫn mang theo  
  
   G                                 
Dù cho bên anh nay em không còn nữa  
     A7                                D    
Biết chăng trong con tim anh luôn hằng nhớ  
      G             D             
Người yêu ơi nay em đã bỏ anh đi  
       Bm              A7  
Sao em nỡ bỏ anh đi mãi ư  
  
 
          D                   G     
Lối cũ ta về, soi nghiêng gót giầy  
                  A7                 Bm   
Chiều nghiêng vạt nắng, buồn chờ tóc mây  
          D                   G     
Lối cũ ta về, dừng chân trước thềm  
               A7                    D   
Chờ nghe trong gió thoảng hương ngọc lan  
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LÒNG MẸ - SLOW ROCK 
            Am                                  
Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào ...  
             F                     C               E7    
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào ...  
           C                F             Dm    
Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào ...  
              C                  E7                
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu ...  
   
  
                Am                                    
Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu ...  
             F                C           E7    
Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ ...  
            C               F            Dm   
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ ...  
              C                     E7           Am   
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ ...  
   
  
        F                             C     
Thương con thao thức bao đêm trường ...  
            Am       F                    C         
Con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao ...  
        G                             Em   
Thương con khuya sớm bao tháng ngày ...  
              G         E7                     Am   
Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn ...  
   
             Am                                    
Dù cho mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền ...  
               F                 C               E7    
Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền ...  
              C                 F             Dm    
Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm ...  
             C                E7                Am   
Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên ...  
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Lòng Mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa  
                                                
Tình Mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe  
                                              
Lời ru xao xuyến núi đồi suối rừng rặng tre  
                                            
Sóng ven Thái Bình im lìm khi tiếng Mẹ ru  
   
  
                                              
Một lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thơ  
                                              
Một tình thương mến êm như tiếng đàn lời ca  
                                            
Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà  
                                               
Khắc ghi bên lòng con trẻ muôn bước đường xa  
   
  
                                
Thương con Mẹ hát câu êm đềm,  
                                             
Run lòng thơ ấu quản gì khi thức trắng đêm  
                                  
Bao năm nước mắt như suối nguồn  
                                               
Chảy vào tim con mái tóc chót đành đẫm sương  
   
  
                                            
Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu  
                                             
Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu  
                                                    
Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng nhạt màu  
                                            
Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu.  
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MẸ YÊU - BALLAD 

     G                                  
Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc  
          C                           
Mẹ ru con yêu thương con tha thiết  
             G                       
Mong cho con luôn luôn ngoan hiền  
            Bm7   
Giấc mơ say    
           Em                      
Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu  
           G                             
Đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời  
      A7                             D   
Mẹ đã bên con Mẹ đã cho con lớn lên    
 
  
     G                                    
Luôn bên con khuyên răn con nên người  
              C                        
Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống  
             G                    
Mong cho con luôn luôn yêu đời  
              Bm7   
Sống vui tươi    
                Em                     
Tình thương cho con bao la biết mấy  
             G                                 
Những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con  
           Am                  
Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều  
           Am                            D7   
Dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói    
  
  
            G                             
Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu  
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            C                              
Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu  
           A7                          
Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa  
           D7                        
Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu  
           G                            
Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu  
              C                             
Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu  
            D7                      
Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi  
          G   
Ơi mẹ yêu    
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MƯA - SLOW SURF/BASS321NGHỈ23BASS 

[C]Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya 

Biết nói [F] rằng ngày cũ đã [G] qua 

Từng [F] hạt mưa bay bay vang vọng [C] mãi trong tim 

Từng [F] dòng suy tư qua còn bên [G] ai ? 
 
 
Ai lang thang trên đường phố đêm mưa 

Vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn 

Từng hạt mưa mơn mang trên bờ mi ai kia 

Ðể hòa tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng (C) 
 
 
ÐK: 

[F]Mưa ơi mưa hãy [G] nói lên đi [E] sao mưa mãi không [Am] nguôi 

[F]Cho ai kia vẫn [G] mãi lang thang [E]đi đâu suốt đêm [Am] khuya 

[F]Hay mưa ơi cứ [G] mưa nhanh lên [E] để xóa hết ưu [Am] phiền [F]Qua 

đêm nay có [G] ánh dương [E]bừng [Am] sáng lên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
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MƯA NGÂU - SLOW SURF 

    C                 C      
Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu  
    Am                      F      
búp non trên cành thành lá biếc  
     Dm                Dm     
Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu  
     F                 G7    
tròn xoe chiếc ô trên đầu  
  
  
     C               C      
Ngày xưa đôi ta bên nhau  
      Am                  F   
chiếc ô xoe tròn là bóng lá  
     Dm           Dm   
mong sao mưa thật lâu  
   G7       G7       G7     
để cho đôi lứa bên nhau  
  
  
     C              C      
Ngày nay đôi ta xa nhau  
     Am                    F     
vắng em anh nhìn từng góc phố  
     Dm                 Dm     
từng đôi uyên ương bên nhau  
     F                G7    
tròn xoe chiếc ô trên đầu  
  
  
     C              C      
Ngày nay đôi ta xa nhau  
   Am                       Dm   
lá xanh trên cành thành lá úa  
     G7                     G7     
từng giọt mưa ngâu rớt bên thềm  
     C                C      
tình yêu đâu dễ lãng quên  
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       C            C               F              F     
Và cơn mưa mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió  
         G7           C                G7      
giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau?  
  
  
            C                               F                  
Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió  
        G7                         C       
để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu.  
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MÙA THU CHO EM - SLOW ROCK 
 

|E |E 
Em co' nghe mu`a thu mu+a gia(ng la' ddo^? 

|B7 |E E7 
em co' nghe nai va`ng ha't khu'c ye^u ddu+o+ng ... 

|A 
Va` em co' nghe khi mu`a thu to+'i 

|
E 

mang a'i a^n mang ti`nh ye^u to+'i 
|B7 |E 

em co' nghe nghe ho^`n thu no'i mi`nh ye^u nhau nhe' ... 
 

|E |E 
Em co' hay mu`a thu mu+a bay gio' nhe. 

|B7 |E E7 
em co' hay thu ve^` he^'t da^'u co^ lie^u 

|A 
Va` em co' hay khi mu`a thu to+'i 

|
E 

bao tra'i tim vu+o+ng ma`u xanh mo+'i 
|B7 |E 

em co' hay hay mu`a thu to+'i ho^`n anh nga^'t nga^y ... 
 
 

|A   

Na('ng 

u'a  

      E 

de^.t mi 

em 
|E C#m 

va` ma^y xanh thay to'c ro^'i 
|E7 A 

Nha.t ddo^i mo^i em tho+m no^`ng 
|B7 E 

ti`nh ye^u vu+o+ng vu+o+ng ma' ho^`ng 
|A E 

Se~ ha't ba`i cho em 
|E 

va` ru em ye^n gia^'c to^'i 
|C#m A 

nga`y mai khi mu+a ngang lu+ng ddo^`i 
|B7 E 

cho+` em anh nghe mu`a thu tro^i 
 
 

http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
http://hocnhac.net/4rum
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|E |E 
Em co' mo+ mu`a thu cho ai nu+'c no+? 

 
|B7 |E E7 

Em co' mo+ mo+ mu`a ma('t u+o+'t hoen mi ... 
|A 

Va` em co' mo+ khi mu`a thu to+'i 
|E 

Hai chu'ng ta se~ cu`ng chung lo^'i 
|B7 |E 

em co' mo+ mu`a thu a^'y ti`nh ta nga't hu+o+ng ... 
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HOA TÍM NGÀY XƯA - RẢI BIẾN TẤU 

         D              F#m   

Con đường em về ban trưa    

        G                       A   

Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ    

        Bm                Em   

Tuổi em vừa tròn mười bảy    

       A                   D   

Tóc em vừa chớm ngang vai    

  

  

          D             F#m   

Con đường em về mưa bay    

        G                   A   

Ta đứng trông theo bao ngày    

      Bm                 

 

Từ bao giờ lòng cứ ngỡ  

         Em             A    

Yêu người mà nào có hay  !  

  

  

          D                Bm   

Con đường em về thơm hương    

        F#m                    Bm   

Ngọc lan khuya rụng trong vườn    

            Em              A   

Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ    

       G                  F#m   

Đưa ta về phía cuối đường    

  

  

          Em             G   

Con đường em về năm xưa    

        E7                A   

Có biết hay chăng bây giờ    

       G                   A   

Hoa tím thôi không chờ nữa    

     A9                 D   

Chỉ còn ta đứng dưới mưa    
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NỖI NHỚ DỊU ÊM - BALLAD 

 [Cm] Nghe hạt mưa rơi [Ab] rớt quanh đời 
Anh [Fm] ngồi nhớ [Bb] em mùa [Eb] đông [G7] 

[Cm] Những đêm trắng thao [Ab] thức mong chờ 
Anh [Fm] ngồi nhớ [Bb] em suốt [Eb] đời [G7] 
[Fm] Bao nhiêu ngày vui giờ [Cm] đã xa rồi 

Cuốn [G] xa như [Ab] gió ngoài [G] khơi 
[Fm] Anh đi tìm em chỉ [Cm] thấy kỷ niệm 

Trốn [G] trong bóng [Ab] đêm [Bb] dịu [Cm] êm 
 
Em [Cm] ơi vì sao.. ta [Ab] đã xa nhau 

Trăm [Fm] năm nỗi [Bb] nhớ vẫn [Eb] hoài 
[Cm] Xa nhau thật sao ta [Ab] mãi xa nhau 
[Ab] Anh biết đến [Fm] bao giờ [G] nguôi 

[Cm] Em ở đâu khi [Ab] bóng đêm về 
Quanh [Fm] đời tiếng [Bb] mưa thật [Eb] êm [G7] 

Còn [Fm] anh ngồi đây nỗi [Cm] nhớ đong đầy 
Trốn [G] trong bóng [Ab] đêm [Bb] dịu [Cm] êm 
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Tiếng gọi - Ballad Stumming 

Trần Lập 

[Verse1] 

Em [C] cười thứ tha, gõ lên [G] cánh cửa nhỏ 

Đánh [Am] thức ước muốn từng ngủ quên [Em] 

Gọi [F] tên tôi, thoát xa [Em] cơn mơ nào 

Chênh vênh [Dm] bờ bến xấu bao gọi mời [G] 

[Chorus] 

Em [C] kề vai tôi ngồi bên thềm [Am] 

Bỏ lại đằng sau những khúc [Dm] quanh co 

Và cám dỗ để quay về [G] 

Ở đó có tôi với em [C] 

Này đây tiếng gọi rất êm [Am] 

Thổi ngọn lửa bừng trong mắt [Dm] thêm sâu 

Hẹn ước ngày tháng êm đềm [G] 

(Uhm…ahhh)… 

[Verse2] 

Tiếng [C] gọi rất quen nơi khung [G] trời bỏ ngỏ 

Nuôi [Am] những ao ước dù lẻ loi [Em] 

Gọi[F] tên tôi vượt qua[Em] những hãi hùng 

Chênh vênh[Dm] bờ đem sâu bao gọi mời[G] 

[chorus] 

Em [C] kề vai tôi ngồi bên thềm [Am] 

Bỏ lại đằng sau những khúc [Dm] quanh co 

Và cám dỗ để quay về [G] 

Ở đó có tôi với em [C] 

Này đây tiếng gọi rất êm [Am] 

Thổi ngọn lửa bừng trong mắt [Dm] thêm sâu 

Hẹn ước ngày tháng rất xa [G] 

(Uhm…ahhh)… 

[Bridge] 

Gương [Em] soi thật nhiều chỉ vậy thôi [Am] 

Sóng [Dm] gió bên đời hỏi chính mình [G] 

Lựa [Em] chọn một lối để bước đi [Am] 

Dừng chân [Dm] hay băng qua tiếng gọi [G][C] 
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MƯA TRÊN CUỘC TÌNH - RẢI SLOW ROCK/ SLOW SURF/Piano Ballad 

[C] Từng hạt mưa, rơi tí tách bên hiên nhà [Am] nàng 
Lòng thầm [C] mong một ánh mắt, thấp thoáng mong [Em] chờ 
Người yêu [F] hỡi, mãi mãi yêu [C] nàng 
Em dù [Am] biết, vẫn luôn hững hờ 
Mặc cho [G] anh, đêm đêm vấn vương cuộc tình [G7] đôi ta 

[C] Giọt buồn rơi, rơi lặng lẽ, trên con đường [Am] dài 
Một mình [C] anh, lòng se sắt, với gió đông [Em] về 
Rồi thôi [F] hết những ước mơ [C] dài 
Mưa còn [Am] rớt, rớt trên nỗi sầu 
Lạnh đôi [G] vai em ơi biết chăng tim anh [C] lẻ loi 

Kỷ niệm [C] xưa, em ơi nhớ chăng 
Bao lời [Am] yêu đã nói hôm nào 
Từng cơn [F] mưa đôi ta có nhau phút giây thần [C] tiên 
Giờ mình [Em] anh trên con phố xưa 
Ngồi lặng [Am] lẽ ngắm mây dừng trời 
Mặc [F] cho thời gian hờ hững xô nhau mãi [G7] đâu 

Chuyện tình [C] yêu đôi ta rẽ dôi 
Bao lời [Am] yêu đã vỗ cánh rồi 
Thầm cầu [F] mong cho em hãy quên những kỷ niệm [C] xưa 
Cuộc tình [Em] ta tan theo giấc mơ 
Hình bóng [Am] cũ mãi trông về đâu 
Giờ [F] đã hết bao nhiêu [G7] yêu thương cô đơn lối [C] về... 
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NGƯỜI TÌNH TRĂM NĂM - BALLAD STRUMMING 

             Em            D   
Đến một ngày  một ngày nào đó     
          Am             G/B7   
Em xa anh  một ngày nào đó     
         Em                       D   
Anh nhớ có một lần  một lần mình nói     
            Am                   G/B7   
Ta yêu nhau  có vầng trăng làm chứng     
         Em                  Am   
Bầu trời nhiêu sao sáng đêm nay    
       D                     G   
Nhiều như những gì mình muốn có     
        Em               Am   
Một lần đã trọn vẹn ái ân    
     D         B7                 Em 
Với anh em mãi là người tình trăm năm     
  
  
       Em                            D   
Và nếu như có một ngày  một ngày nào đó     
          Am                G/B7   
Em sang ngang  một ngày nào đó     
        Em                         D   
Anh xin chúc em được  được nhiều hạnh phúc     
             Am                G/B7   
Cho em luôn luôn  được gì em muốn     
         Em                  Am   
Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay    
      D                     G   
Nhiều như những gì mình đã có     
        Em                 Am   
Một lần đã trọn vẹn hiến dâng    
    D          B7                 Em  
Với Anh em mãi là người tình trăm năm   
  
  
      Em                          Am   
Nhưng vòng tay yêu dấu đã xa rồi    
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                 Em 
Như con tàu ra khơi     
    Em                           Am   
Đến một ngày nào đó em sẽ biết rằng    
                       Em 
Anh yêu em nhiều bao nhiêu     
         Em                  Am   
Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay    
      D                    G/B7   
Nhiều như những gì mình đã mất     
        Em                     Am   
Một lần đã trọn vẹn hiến dâng    
     D         B7              Em 
Với anh em mãi là người tình trăm năm   
  
  
     Em                          D 
Và nếu như có một ngày  một ngày nào đó     
         Am               G/B7   
Em quên anh  một ngày nào đó     
         Em                  D   
Những ân tình nhạt nhòa phai dấu     
           A                    G/B7   
Trong con tim  chẳng còn thương đau     
         Em                  Am   
Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay    
      D                      G/B7   
Nhiều như những kỷ niệm qua tay     
        Em             Am   
Một lần đã trọn vẹn ái ân    
        D       B7                 Em   
Với anh em mãi là người tình trăm năm    
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NHỚ VỀ EM - RẢI SLOW ROCK/SLOW SURF/BALLAD 

 

[Bm]Ngồi nhìn mây trôi mãi trôi về [A]nơi xa xăm mịt mù 

[G]Trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên [D]em 

[Em]Những ước muốn mong chờ còn tìm [Bm]nhau trong cơn mê này  

Giọt sầu [C#m]rơi miên mang trong [F#7]đời khi đã xa [Bm]người  

Còn gì trong thương nhớ tóc em ngày [A]nao xanh như tơ trời  

[G]Bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên [D]nhau 

[Em]Chiếc lá úa xa cành giờ còn [Bm]bay về nơi phương ấy 

Người đã [Em6]đi cho bao tháng [F#7]ngày chìm khuất trong [Bm]mơ  

Nhớ về [G]em trong những lúc cô đơn trở [F#m]về [Bm] 

Nhớ về [Em]em nhớ ánh [A7]mắt môi cười thơ [D]ngây [F#7] 

Nhớ về [G]em trong tiếc nuối nhớ mong trông [F#m]chờ trở về chốn [Bm]xưa 

Trọn cả [G]suốt đời này ta vẫn [A]luôn nhớ về [Bm]em 
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NHƯ ĐÃ DẤU YÊU - SLOW ROCK 

                               Am  
Trong đôi mắt anh em là tất cả   
               G                         C E  
Là nguồn vui, là hạnh phúc anh dấu yêu    
                  Am  
Nhưng anh ước gì   
                       Dm              Am  
Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc   
       B                 Esus4 E7  
Và em chưa thuộc về ai    
 
                                    Am  
Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng   
                G                        C E 
Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh    
                Am  
Anh sẽ cố quên   
                           Dm  
Lần đầu mình đến bên nhau   
          F               E            Am Dm Am  
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào     
  
                Am   ÁmF            Am  
Anh đến với em với tất cả tâm hồn   
                Dm   G7               C E  
Em đến với anh với tất cả trái tim    
                 Am         A7           Dm  
Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau   
         G                   C Fmaj7    Esus4 E7  
Một lần cho mãi nhớ thương  dài lâu    
                                Am  
Trong đôi mắt anh em là tất cả   
              G                              C E  
Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây    
                Am                           Dm  
Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau   
          F               E            Am Dm Am  
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào     
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NHƯ CÁNH VẠC BAY - SLOW ROCK 

 Em                            
 Nắng có hồng bằng đôi môi em  
 D7                           
 Mưa có buồn bằng đôi mắt em  
 B7                   
 Tóc em từng sợi nhỏ  
 Em                                
 Rớt xuống đời làm sóng lênh 
đênh  
   
  
 Em                        
 Gió sẽ mừng vì tóc em bay  
 D7                             
 Cho mây hờn ngủ trên trên vai  
 B7                   
 Vai em gầy guộc nhỏ  
 Em                           
 Như cánh vạc về chốn xa xôi  
   
  
 E                            
 Nắng có còn hờn ghen môi em  
 B7                            
 Mưa có còn buồn trong mắt em  

 E                 
 Từ lúc đưa em về  
    B7            E      
Là biết xa nghìn trùng  
   
  
 Em                             
 Suối đón từng bàn chân em qua  
 D7                          
 Lá hát từ bàn tay thơm tho  
 B7                 
 Lá khô vì đợi chờ  
 Em                           
 Cũng như đời người mãi âm u  
   
  
 Em                           
 Nơi em về ngày vui không em  
 D7                            
 Nơi em về trời xanh không em  
 B7                    
 Ta nghe từng giọt lệ  
 Em                                  
 Rớt xuống thành hồ nước long 
lanh.  
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NHỮNG NẺO ĐƯỜNG PHÙ SA - RẢI SLOW ROCK/SLOW SURF 

 

Thoáng(Am) trong gió buồn bên dòng nước(Dm) trôi lững lờ 

Chờ (G) một ngày tươi sáng nước sông Hậu (C/G) Giang xanh ước mơ (E) Nhấp (Am) 

nhô chuyến đò, đưa người đi (Dm) tìm đường tranh đấu [Bm7b5]Giành lại đời ấm no 

những [E7] ngày sau 

Sóng(Am) dâng cuốn trào như ngàn tiếng(Dm) kêu thét gào 

Cùng (G) tìm đường tranh đấu xóa tan khổ (C/G) đau muôn kiếp sau(E) Lắng (Am) nghe 

tiếng hò, thương miền quê(Dm) hương ôi da diết [Bm7b5]Giọng hò càng thiết tha cùng 

[E7] năm tháng 

Hàng cây soi (Am) bóng in trên dòng sông Dòng sông hiu (F) hắt mênh mông buồn trông 

Trút cô (Dm) đơn trong cõi lòng 

Hờn căm (G) dâng theo con sóng ngọn sóng vút (C) cao 

Dẫu bao(Dm) gian nguy không sờn,(Am) gái trai xông pha lên đàng 

Nước [B7] sông quê tôi dâng trào dòng thương nhớ [E7] 

Gạt đi nước [Am] mắt thôi ta biệt ly 

Tình yêu non [F] nước trong tim còn ghi quyết [Dm] ra đi không nản lòng 

Tầm vông (G) trong tay ta tiến nguyện cứu © nước non 

Sắc [Dm] son trong tim xa rời 

Tuổi [Am] xuân hy sinh cho đời 

Ước [B7] mong tương lai rạng ngời(E7) đất mẹ ơi(Am) 

 

 

 

 

 

 

 

 



TỔNG HỢP HỢP ÂM - TẬP 3 - 4DUMMIES.INFO 

 

Hình như là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net Page 93 

 

NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU - SLOW ROCK 

         Em                                Am   
Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa    
           B7                Em   
Cho tôi về đường cũ nên thơ    
            Am7               B7   
Cho tôi gặp người xưa ước mơ    
                Em        
Hay chỉ là giấc mơ thôi  
                    Am7        Em   
Nghe tình đang chết trong tôi    
                   B7                   Em   
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời    
         Em         B7                  Am7  
Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau    
            B7                 Em   
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau    
           Am6                B7   
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào    
          B7          Em    
Anh ở đâu ? Em ở đâu  ?  
                 Em        C        B7   
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu    
         Em                               Am7   
Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt    
              DMaj7                GMaj7   
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất    
             CMaj7       Bsus4/B7   
Và tiếng hát và nước mắt    
    E                 
Đôi khi em muốn tin  
    Em                
Đôi khi em muốn tin  
               C               Am   
Ôi những người ôi những người    
            B7       Em   
Khóc lẻ loi một mình    
 (Rall ...)  
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                  B7   Am6  Em    C Am Em  
Khóc (ư ... ư) lẻ loi một mình     

 

SẮC MÀU - RẢI TỪ TRÊN XUỐNG 

[Am] [Em] [G] [C] [A7] [D7] [G] 
[F] [Em] [Dsus4] [C] [D] [E7] [Am] 

[Am] Một màu xanh xanh, chấm thêm [Em] vàng vàng 
Một màu [A7] xanh chấm thêm [D7] vàng cánh đồng [Em] hoang 
[Am] Một màu [Dm] nâu nâu, [G] một màu [C] tím tím 
Màu nâu [F] tím mắt em [Em] tôi ôi đẹp [Am] dịu dàng 

[Am] Một màu xanh lam, chấm thêm [Em] màu chàm 
Thời chinh [A7] chiến đã qua [D7] rồi sắc màu [Em] tôi 
[Am] Một màu [Dm] đen đen, [G] một màu [C] trắng trắng 
Chiều hoang [F] vắng chiếc [Em] xe tang đi thật [Am] vội vàng 

[F] [Em] [G] [C] [F] [Em] [Am] 

[Am] Một đường cong cong, nối bao [Em] đường vòng 
Họa người [A7] dưng nhớ [D7] khuôn mặt bắt hình [Em] dong 
[Am] Rồi một [Dm] đêm chơi vơi, [G] làm sao vẽ [C] bóng tối 
Làm sao [F] vẽ cánh hoa [Em] đêm không [Am] màu 

[Am] Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình [Em] một mình 
Một đêm [A7] nhớ nhớ ra [D7] mình đã ở đâu [Em] đây 
[Am] Một đêm [Dm] trong đêm thâu, [G] một vầng [C] sáng chói lóa 
Một đêm [F] nhớ nhớ ra [Em] ta vô [Am] hình 

 

 

 

 

 

 



TỔNG HỢP HỢP ÂM - TẬP 3 - 4DUMMIES.INFO 

 

Hình như là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net Page 95 

 

THÌ THẦM MÙA XUÂN - SLOW SURF 

Từng chồi (Em)non xanh mơn man 

Từng hạt (Am)mưa long lanh rơi ... mùa (Bm)xuân 

Và trong (Em)ánh mắt lấp lánh 

Lời yêu (Am)thương yêu thương ai .. ngập (D7)ngừng 

 

Mùa (G)xuân đã đến bên em 

Và mùa (C)xuân đã đến bên anh ... thì (Bm)thầm 

Làn gió (G)khẽ vuốt tóc em 

Và làn gió (C)nói cùng em ... nhớ thương 

 

ÐK: 

Và em (G)đã biết nói tiếng yêu đầu (D)tiên 

Và em (Am)đã biết thương nhớ biết giận (Em)hờn 

Mùa xuân (G)đã đến bên em trao nụ (D)hôn 

Và mùa xuân (Am)đã trao cho em ánh mắt (Em)anh 

 

Để rồi, đắm (C)say ... Ðể rồi, ngất (Em)ngây. 
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THUYỀN VÀ BIỂN - SLOW ROCK 

 

[Bm] Chỉ có thuyền mới [F#m] hiểu 
[Em] Biển mênh mông nhường [Bm] nào 
Chỉ có [G] biển mới [Em] biết 
Thuyền đi [A] đâu về [Bm] đâu 

Những [Em] ngày không gặp nhau 
Biển [Bm] bạc đầu thương nhớ 
Những [B7] ngày không gặp [Em] nhau 
Lòng thuyền [F#] đau rạn [Bm] vỡ 

Nếu từ giã thuyền [F#m] rồi 
Biển chỉ [F#] còn sóng [Em] gió 
[Bm] Nếu phải cách xa [Em] em, 
Anh chỉ [D] còn bão [F#] tố 
[Bm] Nếu phải [G] cách xa [A] em, 
Anh chỉ [F#] còn... [Em] [F#] bão [Bm] tố...! 
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TIẾNG HÁT CHIM ĐA ĐA - BALLAD 

Ngày (Dm)nào em tuổi mười (F)lăm 

Em hay (C)nghe tôi ngồi đánh (Dm)đàn 

Tiếng đàn (C)làm nỗi nhớ mênh (Dm)mang 

Rồi thời gian dần trôi (F)mau 

Em không (C)nghe tôi dạo phím (Dm)đàn 

Mà chỉ (C)nhìn lén lén bên (Dm)sông 

Sao em (F)không như ngày nào sang đây (G)nghe tôi ngồi (C)đàn 

Để điệu đàn buồn mênh (A7)mang 

Em như (C)mây trôi dịu dàng trôi lang (A7)thang trên bầu trời 

Và mây đã xa (Bb)tôi 

Ầu (C)ơ, ầu (Dm)ơ ... 

Có (C)con chim đa (F)đa nó đậu cành (Dm)đa 

Sao (Gm)không lấy chồng gần mà đi lấy chồng (A7)xa 

Có (Gm)con chim đa đa hót lời nỉ non 

Sao (C)em nỡ lấy chồng từ (A7)khi tuổi còn (Dm)son 

Để (F)con chim đa đa ngậm ngùi đành bay (Dm)xa 

 

Tình (Dm)cờ tôi gặp lại (F)em 

Ta đi (C)chung trên một chuyến (Dm)đò 

Con đò (C)chiều (Am)đưa khách sang (Dm)sông 

Tình (Dm)cờ ta nhận ra (F)nhau 

Nghe mênh (C)mong nhớ chuyện hôm (Dm)nào 

Để đò (C)chiều (Am)sóng vỗ lao (Dm)xao 

Hôm cô (F)dâu sang nhà chồng qua sông (Gm)trên con đò (C)hồng 

Mà giọt (Bb)buồn nhỏ bên (A7)sông 

Hôm cô (C)dâu sang nhà chồng ai ru (A7)con nghe buồn lòng 

Lời ru nghe nhớ (Dm)mong 

Ầu (C)ơ, ầu (Dm)ơ ... 

Có con chim đa đa nó đậu cành đa 

Sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa 

Có con chim đa đa hót lời nỉ non 

Sao em nỡ lấy chồng từ khi tuổi còn son 

Để con chim đa đa ngậm ngùi đành bay xa. 
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TÌNH XA - SLOW ROCK 

 

Ngày tháng nào [Dm] đã ra đi [Gm] khi ta còn ngồi lại [C] 
Cuộc tình nào [A] đã ra khơi [Bb] ta còn mãi [A] nơi đây [Dm] 
Từng người tình [C] bỏ ta đi [F] như những dòng sông nhỏ [Dm] 
Ôi [A7] những dòng sông nhỏ [Gm] lời hẹn thề [A7] là những cơn mưa... [Dm] 

Khi bước chân ta về [Dm], đêm khuya [Gm] nhìn đường phố, [C] 
Thành phố hoang vu [Bb]như một lần [Am] qua cuộc tình [Dm] 
Làm sao em biết [Bb] đời sống buồn tênh... [A7] 

Đôi khi [Gm] ta lắng [A7] nghe ta, [Dm] 
Nghe sóng âm u [D] dội vào đời buốt giá [D] 
Hồn ta gió cát phù du [G] bay về... [A7] 

Đôi khi [Dm] trên mái tình ta nghe những giọt mưa, [Bb] 
Tình réo tình âm thầm, [A7] 
Sầu [Gm] réo sầu [A7] bên bờ [Gm]... vực [A7] sâu [Dm] 

Còn thấy gì [Dm] sáng mai đây [Gm] thôi ta còn bạn bè [C] 
Giọt rượu nào [A] mãi chua cay [Bb] trong tình [A7] vẫn u mê... [Dm] 
Từ một ngày [C] tình ta [F] như núi rừng cúi đầu [Dm] 
Ôi [A] tiếng buồn rơi đều, [Gm] 
nhìn lại mình [A] đời đã xanh rêu....[Dm] 
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TÓC GIÓ THÔI BAY - SLOW ROCK 

 

Chiều [Bm] mưa có một [Em] người con gái nhớ quê [Bm] xa vời [F#] vợi 
Dòng [Em] sông giấc mơ [G] xưa một thời thiếu nữ buồn [F#7] trôi 
Tuổi [D] thơ xưa đã [Em] qua, người [A7] xưa xa cách [D] xa 
Còn [Em] đâu bóng quê [G] nhà trong chiều xa [F#7] vắng 

Thuyền [D] xưa xuôi [Em] dòng người [A7] xưa đã có [D] chồng 
Buồn [Em] vui những tháng [Bm] năm bên người yêu [G] dấu 
Tóc gió thôi [A] bay những [F#m] ngày [Bm] thơ 

Tình [Bm] em đóa hoa [Em] hồng lặng lẽ thơ [Bm] ngây bên [F#] thềm 
Tình [Em] em như khúc [G] sông quê nhà khao khát con thuyền [F#7] xa 
Tình [D] em như gió [Em] gào, tình [A7] em như sóng [D] xô 
Dạt [Em] trôi đến bến [G] bờ có người mong [F#7] nhớ 

Hạnh [D] phúc đợi [Em] chờ tình [A7] yêu dẫu chia [D] lìa 
Dù [Em] xa nhau đóa hoa [Bm] xưa vẫn cài lên mái [G] tóc 
Tóc gió thôi [A] bay những [F#m] chiều [Bm] mưa 
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TÔI NGÀN NĂM ĐỢI - BASS321 NGHỈ 23BASS (CHUYỂN HỢP ÂM) 

Dm                  C                
 Đêm cô đơn không còn ai lang thang  
        Dm                
Con phố lạnh thật buồn  
         C               
Có tình tôi mênh mang  
          Bb               
Ánh trăng tàn ngọn vàng  
        C                
có tình tôi mênh mang  
          Dm               
Ánh trăng tàn ngọn vàng  
                                       
Đêm hoang vu, yêu ngàn năm thiên thu  
                          
Nơi gậm bụi đường trần  
                                                   
Tôi là con thiêu thân, đứng trước cổng đèn vàng  
                                                 
Em nhìn tôi trên cao, thương tình tôi lao xao  
  
  
 F                    Bb                
 Em thanh cao, tình em sáng lấp lánh,  
         F                    
như ngàn sao trên trời ...  
                        Bb               F            
Tôi ngây ngô, trông cây cuối góc phố, ôm mộng mơ..  
  
  
 Gm                   Dm         
 Em trăng non sáng cho đêm rằm  
 Gm                    Dm      
 Như mây tan giữa không gian  
 Bb                C                 
 Tôi ngàn năm đợi, dẫu tình xa vời  
 Am         Dm       
 Nỗi đau của tôi...  
 


