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TIA NẮNG HẠT MƯA - BALLAD 

                            Am     C                    Dm  
Hình như trong từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn trai ,  
                            G  F                     Am  
hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái ,  
                             C                          Dm  
hình như trong từng tia nắng hát lên theo từng tiếng ve   
                            G               E        Am    
hình như trong từng hạt mưa có dòng lưu bút đọng lại ...  
  
  
    C    F   Am  C                                 Dm  
tia nắng hạt mưa , tia nắng hạt mưa trẻ mãi màu hoa   
          Am    Dm       C      Am          Dm        Am  
phượng đỏ vô tư , bạn hỡi bạn ơi , đừng trách đừng buồn   
               G                Am  
vô cớ làm buồn tia nắng hạt mưa ...  
  
  
                                                                                       
Tia nắng hạt mưa, tia nắng hạt mưa trẻ mãi màu hoa phượng đỏ vô 
tư, bạn hỡi bạn ơi,  
                                                          
đừng trách đừng buồn vô cớ làm buồn tia nắng hạt mưa...  
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TRÁI TIM KHÔNG NGỦ YÊN - BALLAD/SLOW ROCK/NGẪU HỨNG 

                             D  
Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu   
           Em                A  
Là thật ra anh đang dối mình   
            F#m                Bm  
Còn anh nói đã trót yêu em rồi   
            G        Em     D  
Là hình như anh đang dối em   
  
  
             D       Bm         F#m       G  
Rồi một ngày vắng em , bước chân buồn tênh   
              Em7    A                       D  
Rồi từng ngày Mhớ em , trái tim không ngủ yên   
     D          Bm      Em                     A 
Thôi xin em hãy hờn dỗi như ngày mới quen nhau   
     D          Bm      Em                A   
Thôi xin em hãy hờ hững như là đã xa nhau .  
  
  
                             
Nếu anh nói anh muốn xa em  
                              
Là thật ra anh mong rất gần  
                                  
Còn anh nói đã muốn quên em rồi  
                               
Là trong tim anh luôn nhớ em  
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TRẢ NỢ TÌNH XA - BLUE ROCK BALLAD/ QUẠT CHÃ NGẪU HỨNG 

                 Bm     D        D     
Dốc hết tình này ta trả nợ người ...  
        Bm       G      E      E     
Dốc hết tình này ta trả nợ đời ...  
                 Em     Em         Bm    
Trả hết tình tôi còn nợ không thôi ...  
  
       Bm     Bm     D       D     
Mắt đã mù lòa vì đợi tình xa ...  
          Bm      G     E        E    
Tóc trắng bạc màu vì nợ yêu nhau ...  
         Em       Em     Em        Bm    
Nào biết ngày sau trả nợ tình nhau ...  
 
        Bm       Bm        G  
Trả hết , trả hết cho người   
         A               Bm  
Trả luôn mắt môi nụ cười   
         G       A        Bm    
Trả xong đời còn hư không ...  
 
        Bm      Bm      G  
Nào gió gió bay về trời   
        A             Bm  
Này hoa sẽ bay về cội   
       G         A      Bm    
Còn ta đường nào cho ta ...  
 
         Em7          Em7  
Em ơi em ta không thể   
               F#m7           F#m7  
Nuôi bao nhiêu yêu thương này   
    G     A    Bm    
Nhớ nhung hoài ...  
         Em7          Em7  
Em ơi em ta không thể   
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               F#m7           F#m7  
Nuôi bao nhiêu yêu thương này   
    G    A   F#7  
Chờ mong mãi   

 
VÌ ĐÓ LÀ EM - SLOW ROCK 

         Em          B7    
Không cần biết em là ai  
           Am          Em    
Không cần biết em từ đâu  
           C             Em     
Không cần biết em ngày sau  
        E7                     Am      
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng  
        D7                    G/Gm   
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận  
     C                B7                
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông  
  
  
           Em            B7    
Không cần biết đêm dài sâu  
           Am            Em     
Không cần biết bao gầy hao  
         C             Em      
Ta ngồi đếm tên thời gian  
             E7                     Am     
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi  
        D7                   G/Gm   
Như xa xôi nay quay về gần gụi  
     Am          B7          Em    
Yêu em khi chỉ biết đó là em.  
       
ĐK :  
 
           G6         D7             Am      
Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần  
           B7                           Em     
Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn  
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              Em        D           Am       
Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng  
                B7                    Em      
Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên  
  
  
        Em           B7    
Cho dù biết em rồi đi  
        Am              Em     
Cho dù biết không chờ chi  
            Am              G6    
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si  
            E7                   Am     
Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận  
        D7                   G6     
Ta yêu em chưa bao giờ một lần  
     Am         B7          Em    
Yêu em vì chỉ biết đó là em.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Hình Như Là - hinhnhula.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net Page 6 

 

XIN LÀM NGƯỜI HÁT RONG - SLOW ROCK 

   Em       D7            G     
Cũng đành xin làm người hát rong  
    Am                 Em         
Chỉ mong đời không chê trách ...  
    Bm                  D7        
Chỉ mong chuyến xe muộn màng ...  
           G                 G         
Không dừng sớm khi đang rong chơi ...  
  
  
     Em        D7            G    
Cũng đành xin làm người đến sau  
   Am                 Em         
Để nghe niềm đau phía trước ...  
     Bm                D7       
Tình như chiếc môi dịu ngọt ...  
        B7                         Em   
Treo hờ hững trên cây hoang đường    
     D7       Gm             Em   
Thôi đành xin về lại quê xưa    
     D7      G               B7   
Thôi đành đi về dòng sông đó    
       Em              D                G   
Từ bao năm chân phiêu lãng quên quay về    
       C          B7        E7   
Từ bao năm em như mãi ngủ mê    
        A7            Em                  B7   
Như mây chiều như mây chiều để cơn gió đưa    
        Em           D           G   
Dù trăm năm ai quên lũy tre làng    
        C           B7          E7   
Dù ngàn năm ai quên tiếng mẹ ru    
 A7      Em Em  
Ơ ... ơ ơ ơ   
         Bm       Em       
Tiếng ru hời ngày xưa ...  
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     Em      D7            G     
Kiếp này xin làm người hát rong  
   Am               Em         
Để cho tình yêu lên tiếng ...  
   Bm               D7       
Để cho trái tim bội bạc ...  
          G                 G         
Không còn đến trong đêm hoa đăng ...  
  
  
   Em      D7               G     
Sẽ còn câu chuyện người hát rong  
    Am               Em        
Còn nghe ngày sau kể tiếp ...  
     Dm                  D7        
Tặng riêng những ai thật lòng ...  
         B7                 Em          
Đang còn hát yêu thương con người .... 
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AI ĐƯA EM VỀ - SLOW ROCK 

Đêm[G]nay ai đưa em[Em]về 

Đường[C]khuya sao trời lấp[Am]lánh 

Đêm nay anh đưa em[D]về 

Mắt em sao chiếu long[G]lanh 

Đêm[G]nay khi em đi[Em]rồi 

Đường[C]khuya riêng một mình[Am]tôi 

Đêm nay khi em đi[D]rồi 

Tôi về đếm bước lẻ[G]loi[G7] 

Người yêu[C]ơi trong tình muộn 

Người yêu[G]ơi trong tình buồn 

Trọn tình[A]yêu ta đã trao[D]nhau 

Hãy quên niềm[G]đau[G7] 

Thời gian[C]ơi xin dừng lại 

Thời gian[G]ơi xin dừng lại 

Cho đôi tình[A]nhân yêu trong muộn màng 

Đừng khóc ly[D]tan 

Đêm[G]mai ai đưa em[Em]về 

Mình[C]em trên hè phố[Am]vắng 

Đêm mai ai đưa em[D]về 

Mắt em lệ ướt long[G]lanh 

Đêm[G]mai không ai đưa[Em]về 

Người[C]ơi xin đừng hờn[Am]dỗi 

Đêm mai cô đơn đi[D]về 

Xin người hãy nhớ tình[G]tôi 
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YÊU EM DÀI LÂU - CHA CHA CHA - Bass 32123 123 bass(chuyển hợp âm)/ 

Strumming: B CBC BBB(Bùm: dây bass, Chát: dây treble) 

Em [Bb] như cơn gió thu bay bay [Bb] nhè nhẹ [Gm] 

Đưa anh đi tìm vần thơ [Cm] [Cm] 

Qua công viên lá rơi trên con [F] đường về [F] 

Bỗng nhiên nghe lòng đang ước mơ [Bb] 

 

Mơ [Bb] ôm em trong đêm mưa [Bb] thì thào [Gm] 

Cho bão tố về làm chim bao [Cm] [Cm] 

Mơ yêu em thiết tha như yêu [F] lần đầu [F] 

Anh muốn yêu em dài lâu [Bb] 

 

Anh [Bb] anh muốn yêu em dài lâu [Cm] 

Anh [F] anh muốn yêu em đậm sâu [Bb] 

Anh [G7] anh đã thương em từ lâu [Cm] 

Anh [F] anh muốn yêu em dài lâu [Bb] 

 

[Đoạn 2 : Tương tự] 

Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập 

Cho thiên thu là một giây 

Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật 

Đến khi loài chim quên lối bay 

Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào 

Nếu đời là một giấc chiêm bao 

Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu 

Anh muốn yêu em dài lâu 

Em anh muốn yêu em dài lâu 

Em anh muốn yêu em đậm sâu 

Em anh đã thương em từ lâu 

Em anh muốn yêu em dài lâu 
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Em Đi Chùa Hương - Cha cha cha/ Bass 32123 123 bass 

 

Hôm [Dm] qua em đi ch a Hương 

Hoa [F] c  c n mờ hơi sương 

C ng th y [C] m  em vấn đ u soi [Dm] gương 

Nho [C] nh  cái đuôi gà [Am] cao 

Em [Gm] đeo cái [Dm] d i yếm đào 

 u n [Am] l nh áo the [Gm] mới 

Em bây [A7] giờ mới tr n mười [Dm] l m 

Em hãy [C] c n b  lắm ch  anh [Dm] ơi 

Đường [Am] đi qua đồng [Dm] rộng  

Mọi người ngắm nhìn [Am] em  

Th n th ng em kh  [C] nói 

Nam [A7] mô a di [Dm] đà  

Nam [A7] mô a di [Dm] đà 

Hôm [Dm] nay em đi ch a Hương 

Hoa [F] c  c n mờ hơi sương 

C ng th y [C] m  em vấn đ u soi [Dm] gương 

Nho [C] nh  cái đuôi gà [Am] cao 

Em [Gm] đeo cái [Dm] d i yếm đào 

 u n [Am] l nh áo the [Gm] mới 

Tay em [A7] c m chiếc nón quai [Dm] thao 

Chân em [C] đi đôi d p cao [Dm] cao 

Đường [Am] đi qua đồng [Dm] rộng  

Mọi người ngắm nhìn [Am] em  

Th n th ng em không [C] nói 

Nam [A7] mô a di [Dm] đà  

Nam [A7] mô a di [Dm] đà  
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CHỈ LÀ GIẤC MƠ - MICROWAVE - BALLAD 

Am-F-C-G 

Am                 F     

Nhìn dòng sông vẫn trôi  

                 C     

Trôi về nơi cuối trời  

              G     

Phút giây chờ mong  

Am               F     

Mong chờ nơi phố quen  

                 C              G        

Thấy dáng em yêu kiều về từ nơi xa xôi.  

 

       Am                        G    

Và cơn gió khẽ rung trong tôi êm đềm  

         F                          C     

Tựa vầng trăng sáng soi đưa mây qua thềm  

          Am                            F            

Lặng nhìn em thoáng qua nhưng sao không gọi nên lời  

        C                         G    

Gọi tên em vỡ tan những chiều mưa rơi  

          Am                      G     

Lòng thầm mong bước đi bên em một ngày  

          F                    C    

Được cùng em hát vu vơ câu sum vầy  

       Am                       F                         C    

Rồi từ đây dáng em luôn ở trong tôi, ngỡ như không còn xa 

xôi  

    G                   Am   

Thế nhưng...chỉ là giấc mơ.  

 

Am                  F    

Khi thời gian chóng qua  

               C   

Bao mộng mơ đã xa  

              G     

Vẫn nuôi hoài mong  

Am               F     

Mong chờ nơi phố quen  
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                 C    

Thấy dáng em hao gầy  

             G     

Về trong đêm mưa.  

 

       Am                         G     

Và cơn giông xé tan trong tôi đêm ngày  

         F                              C    

Tựa vầng trăng khuất sau sương đêm dâng đầy  

          Am                            F            

Lặng nhìn em thoáng qua nhưng sao không gọi nên lời  

        C                          G    

Gọi tên em vỡ tan những giọt sương rơi  

          Am                  G         

Lòng thầm mong bước đi bên em một ngày  

          F                C        

Được cùng em hát vu vơ câu sum vầy  

       Am                       F                         C    

Rồi từ đây dáng em luôn ở trong tôi, ngỡ như không còn xa 

xôi  

    G                   Dm   

Thế nhưng...chỉ là giấc mơ.  

 

             F                  C          

Mình tôi với nỗi ưu phiền trông về nơi xa  

        G           

Mưa vẫn rơi bên em  

Dm            F             

Chờ tôi trông thấy nụ cười  

      E       E      

Trong ánh mắt em...  

Am      

Aaa...  
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ĐỂ NHỚ MỘT THỜI TA ĐÃ YÊU - RUMBA 

Gm                                   Cm    

Hạnh phúc trong tầm với đã không còn tới.  

             Gm          

Khi vắng em trong đời.  

                   Cm                 F      

Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời.  

           Bb          

Giờ đã xa ngàn khơi.  

                Gm             Cm        

Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ.  

                  D                    Gm   

Để tiếng yêu rạn vỡ rồi thời gian xóa mờ.  

             D#            

 

Mãi vô tình đến bây giờ.  

         Cm                D      

Nhận ra hai đứa không còn nhau.  

  

                                            

Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã.  

                       

Xô cuốn ta miệt mài.  

                                            

Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài.  

                         

Lạc mất nhau ngày mai.  

                                               

Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu.  

                                                

Ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu.  

                            

Sẽ ghi lại biết bao điều.  

                             

Để nhớ một thời ta đã yêu.  

      

ĐK:  

                Gm            Cm   

Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bến bờ.  
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                    F                 Bb   

Đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ.  

                     D#              D     

Cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ.  

                    Gm    

Mình mới quên ngày xưa.  

                Gm              Cm   

Thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về.  

                 F                  Bb   

Mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề.  

                D#                D       

Để lại bao hối tiêc khi khắc tên người.  

                   Gm    

Gọi mãi trong đêm buồn.  
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LET’S BE - STRUMMING: D DUD 

    C                G                   Am              F       
When I find myself in times of trouble, M other Mary comes to me  
  C                  G           F   C/E Dm C   
Sp eaking words of wis dom, let it be-- -- -- --  
 
And in my hour of darkness, She is standing right in front of me  
Speaking words of wisdom, Let it be  
 
 Am         G          F          C         
L et it be, l et it be, l et it be, l et it be  
 G                  C            F  C/E Dm C   
W hisper words of wis dom, let it b e-- -- -- --  
                                                               
And when the broken hearted people, Living in the world agree  
There will be an answer, let it be  
                                                                          
But though they may be parted, There is still a chance that they 
may see  
There will be an answer, let it be  
 
CHORUS: Let it be, let it be, let it be, let it be  
| There will be an answer, let it be  
| Let it be, let it be, let it be, let it be  
| Whisper words of wisdom, let it be  
 
LEAD  
Let it be, let it be, let it be, let it be  
Whisper words of wisdom, let it be  
                                
And when the night is cloudy,  
There is still a light that shines on me  
Shine on till tomorrow, let it be  
I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me  
Speaking words of wisdom, let it be  
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THÔI - CHA CHA CHA 

Thôi(Dm) em đừng khóc nữa (C) làm gì (A7) 

Kỷ niệm(Dm) sầu ân tình cũ (C)xa xưa (F) 

Thôi(Gm),em đừng khóc (F) Em đừng khóc (Bb) 

Đừng khóc nữa(Gm) giọt lệ sầu (A7) 

làm sao xóa (Gm) hết tâm tư (A7) 

(Tương tự) 

Thôi em đừng tới nữa làm gì 

Ðừng để lòng se lại khúc yêu đương 

Thôi,thôi em đừng khóc 

Em đừng khóc, đừng khóc nữa 

Ðừng để lòng anh trở lại kiếp u buồn (Dm) 

 

Ôi(Dm),cuộc đời(Bb) đầy phong ba (Gm) giữa lòng người (A7) 

Lệ (Dm) sầu chia ly (C) buồn tê tái (A7) 

Ly (Dm) rượu này (Bb) đầy thương đau(Gm) tấm hình hài (A7) 

Thu(Dm) man mác buồn(A7) mùa thu ơi (Dm) 

 

(Tương tự) 

Thôi em đừng nhắc nữa làm gì 

Từng nẻo đường in hình bóng chung đôi 

Thôi, thôi em đừng nhớ em đừng nhớ, 

đừng nhớ nữa chuyện của mình 

Kiếp nay đành lỡ duyên rồi... 

 

 

Thôi,thôi bờ vai đừng rung động 

Đã hết rồi Còn khóc nữa... 

chi em... 
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ẢO ẢNH - CHA CHA CHA/RUMBA 

Dm.....................A..... 

Yêu cho biết bao đêm dài 

Dm.......................... 

Cho quen với nồng cay 

A........................Dm..... 

Yêu cho thấy bao lâu đài 

A........................Dm..... 

Chỉ còn vài trang giấy 

Dm7.......................Gm 

Dòng mực xanh còn đấy 

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

Hứa cho nhiều dù bao lời nói 

.............Bb.............................A7 

Đã phai tàn thành mây thành khói 

.......................................Dm 

Cũng xem như không mà thôi 

...........................................Dm..... ...........A 

Những ân tình em đong bằng nước mắt 

A.....................................Dm 

Khóc cho đầy hai chữ tình yêu 

.................................................. ...........................Gm 

Phấn hương nồng anh xem tựa tấm áo 

Gm..........................A7..........Dm 

Đã thay màu ân ái từ lâu 

.................................................. ....Dm.....................A 

Những neo thuyền yêu đương thường dễ đứt 

A........................................Dm... 

Khiến bao chiều trên bến tịch liêu 

Dm................................................ ...............Gm 

Vắng con tàu sân ga thường héo hắt 

Gm........................................A7 
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Thiếu em lòng anh thấy quạnh hiu 

Dm...........................A..... 

Xưa đêm vắng, đưa nhau về 

Dm.......................... 

Nay đơn bóng đường khuya 

A........................Dm..... 

Khi vui thấy trăng không mờ 

A........................Dm..... 

Lòng buồn nên trăng úa 

Dm7...................Gm 

Kìa phồn hoa còn đó 

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

Những con đường buồn vui lộng gió 

.............Bb.............................A7 

Những ân tình chìm trong lòng phố 

..................................Dm 

Cũng theo hư không mà đi 
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RONG RÊU - SLOW ROCK 

                Am                  C  
Thà là rong rêu lênh đênh trên biển   
                 Am                   Dm  
Thà là chim bay vui theo tháng ngày   
                 F                        Am  
Thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời   
                          Dm      E7  
Lang thang giữa cuộc đời mà vui   
                  Am              C  
Một ngày bên anh cho em hơi thở   
                Am              Dm 
Từ dạo yêu anh cho tim tan vỡ   
                F                       Am  
Để rồi đêm nay trên căn gác lạnh lùng   
                         E7      Am  
Đêm thương nhớ một mình lẽ loi   
 
           Am            C                           Dm  
À a a ơi! Người yêu ơi da thịt thầm tình nồng say   
                Am             F  
Tìm đâu em hỡi , người yêu ơi   
          Am7               Dm  
Đêm nồng những lần hẹn hò   
                    Am                  E7          Am  
Vòng tay buông lơi , tình yêu chơi vơi , ngất ngây   
  
Chỉ vì yêu anh nên em vất vả, chỉ vì yêu anh nên em mất cả  
Tình buồn em đi lang thang giữa cuộc đời bên sông có một người 
nhìn theo.  
                                                                          
Một ngày mưa rơi trên con phố nhở, chỉ mình anh thôi lang thang 
lối nhỏ  
                                                                              
Còn lại trong anh rong rêu tháng ngày dại lê thê giữa cuộc đời vì 
sao... ?  
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LẦM - SLOW ROCK 

-------Am-----------------C-------- 

Anh đã lầm đưa em sang đây, 

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

Để đêm thường nghe tiếng thở dài 

---Em-----------------F--------- 

Thà cuộc đời yên trong lòng đất, 

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

Được trở về tiếng khóc ban sơ 

------E7-------------Am---- 

Hơn là mang kiếp mong chờ 

Anh đã lầm đưa em về đây, 

cho tâm hồn tan nát từng ngày 

Cùng điệu nhạc lâm ly huyền bí, 

Dìu lòng người sang chốn đam mê 

Đưa anh vào khổ lụy hôm nay 

ĐK: 

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

Lời yêu thương nồng cháy của hai mươi năm đầy 

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

Ngày yên vui hạnh phúc,ước vọng chốn tương lai 

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

Đã vùi trong giấy ngủ say,cơn đau và vũng lầy 

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

Để anh đi, để anh viết bằng yêu thương bằng nước mắt 

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

Bằng con tim đọa đầy,tìm quên trong mệt mài 

------E7-----------Am 

Để quên nỗi buồn còn đây. 

Con tim nào không hay đổi thay 

Cuộc tình nào không lắm hận sầu 

Ngọt đèn vàng lung linh hè phố 
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Điệu nhạc buồn văng vẳng đâu đây 

Chỉ thêm làm giá lạnh đêm nay 

 

CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI - SLOW ROCK 
               G7            C  

Chiều mưa biên giới em đi về đâu ? 

              Em             Am 

Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu 

          Dm             F 

Kìa rừng chiều âm u rét mướt 

           C                Em 

Chờ người về vui trong giá buốt 

            Bb  -  G7 

Nguời về bơ vơ... 

  

                                  C 

Tình anh như đám mây trôi chiều hoang 

                Em            Am 

Trăng mờ khuyết mấy hoa không tàn. 

       Dm                  F 

Cờ về chiều tung bay phất phới 

          C                 Em 

Gợi lòng này thương thương nhớ nhớ 

   G7          C   - F - C 

Mầu trời xanh lơ... 

   

 E7     Am                   Em   

*** Đêm đêm, chiếc bóng bên trời 

               G       Dm                 C 

Vầng trăng sẻ đôi, vẫn in hình bóng một người. 

   Dm                  G 

Xa xôi cánh chim tung trời 

              F         G                 C 

Một vùng mây nước, cho lòng ai thương nhớ ai. 

  

Về đâu em hỡi mưa rơi chiều nay. 

Lưng tròi nhớ xác mây pha hồng. 

Đuờng rừng chiều cô đơn chiếc bóng 

Người tìm về trong hơi áo ấm 

Gợi niềm xa xăm... 



 

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

Hình Như Là - hinhnhula.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net Page 22 

 

   

Người đi khu chiến thương người hậu phương 

Thương màu áo gởi ra xa trường. 

Lòng trần còn tơ vương khanh tướng 

Thì đường trần mưa bay gió cuốn 

Còn nhiều em ơi. 

 

CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI - SLOWROCK - HỢP ÂM MÀU - CAPO3 

-------------------------------------- A --- C#m/G# --- Bm7/F# 

Chiều mưa biên giới anh đi về đâu 

------------------- E7 --------------- A --- A#dim --- Bm7 --- 

Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu 

------------- Bm ------------- D --- 

Kìa rừng chiều âm u rét mướt 

-------------- A ------------------------ E --------------- Cdim --- A/C# 

Chờ người về vui trong giá buốt, người về bơ vơ 

 

------------------------------------------- A --- C#m/G# --- Bm7/F# 

Tình anh theo đám mây trôi chiều hoang 

----------------------- E7 --------------- A --- A#dim --- Bm7 --- 

Trăng còn khuyết mấy hoa không tàn 

--------- Bm -------------------- D --- 

Cờ về chiều tung bay phất phới 

----------- A --------------------------------- E7 ----------- A --- D 

Gợi lòng này thương thương nhớ nhớ, bầu trời xanh lơ 

 

-------- A --- E7 ------------ A --- 

Ðêm đêm chiếc bóng bên trời 

A --------------- C#m --- 

Vầng trăng xẻ đôi 

------ D -------------------- A --- A7 --- 

Vẫn in hình bóng một người 

------ D --- Bm ------------ E --- 

Xa xôi cánh chim tung trời 

E7 --------------------- 
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Một vùng mây nước 

------------------------------ A 

Cho lòng ai thương nhớ ai 

 

Về đâu anh hỡi mưa rơi chiều nay 

Lưng trời nhớ sắc mây pha hồng 

Ðường rừng chiều cô đơn chiếc bóng 

Người tìm về trong hơi áo ấm, gợi niềm xa xăm 

Người đi khu chiến thương người hậu phương 

Thương màu áo gởi ra sa trường 

Lòng trần còn tơ vương khanh tướng 

Thì đường trần mưa bay gió cuốn, còn nhiều anh ơi 
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TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA - TANGO - C C CBC (ARHENTINA) 
                               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  
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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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ĐÊM ĐÔNG - TANGO (ARHENTINA) 
Dm 

Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống.  
Dm 

Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông.  

Đôi cánh chim bâng khuâng rã 
A7 

rời.  

Cùng mây xám về ngang lưng 
Dm 

trời.  

 

Thời gian như ngừng trong tê tái.  
Gm 

Cây trút lá cuốn theo chiều 
Gm 

mây.  

Mưa gi ng mắc nhớ nhung tiêu
 Gm

 điều.  

Sương thướt tha bay, ôi! đìu 
A7 

hiu.  

 
Dm 

Đêm 
F 
đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh 

A7 
phu.  

Gm 
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong 

Dm 
chồng.  

Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư   
F 
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm s u riêng 

A7 
bóng.  

 

Gió nghiêng, chiều 
Dm 

say.  

Gió lay ngàn 
Am 

cây.  

Gió 
A7 

nâng thuyền 
Dm 

mây.  

Gió reo s u 
A7 

miên.  

Gió đau niềm riêng.  

Gió than triền 
A7 

miên. 

 
F 
Đêm đông, ôi ta nhớ nhung Đường về xa 

A7 
xa.  

Gm 
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu 

F 
thương   

Dm 
Đêm đông, ta lê bước 

A7 
chân phong tr n tha 

Dm 
phương.  

Gm 
Có ai thấu tình cô

 A7
 lữ, đêm đông không

 Dm
 nhà. 
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DẤU TÌNH SẦU - SLOW ROCK 

                                   Am  

Chiều còn vương nắng để gió đi tìm. .  

                Am7               Dm  

Vết bước chân em qua bao nhiêu lần .  

                        Am  

Lời ru đan ngón tay buồn .  

                         Dm  

Ngàn năm cho giá băng hồn .  

                            E7  

Tuổi gầy nồng lên màu mắt... .  

  

  

                                Am  

Trời còn mây tím để lá mơ nhiều. .  

               Am7              Dm  

 

Lá khóc trên mi cho môi ươm sầu. .  

                             Am  

Chiều lên đỉnh núi ngang đầu .  

                            Dm  

Nhạc thương cho gót dâng sầu .  

        E7               Am  

Giận hờn xin ngập lối đi. .  

   

.  

              C                     

Đàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn  

                G                 

Đường hoang vắng cho lá về nguồn  

             F                Dm  

Người tìm đến xin gợi nỗi hờn.   

          G                   

Từ khi gió mang đấu địa đàng  

            F                  

Đường lên đá che vết nồng nàn  

             E7                Am  

Người còn nhớ mãi hay quên lời. .  
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VẾT NẮNG CUỐI TRỜI - SLOW ROCK 

           Am         

Xa mãi tận cuối trời  

              F             

Lấp lánh cùng dòng mưa rơi  

               G                

Vệt nắng chiều buông muộn màng  

          C             E7  

Anh nhớ em , người yêu ơi .  

               Am                 Dm7   

Anh vẫn chờ em về, anh sẽ đợi mãi thôi  

            F                     G        

Dù vẫn biết khi hoàng hôn tan vào đêm dài  

            F                  G   

 

Chỉ còn lại đây mây đen ôm xót xa  

             Dm7         F           G             Am     

Người yêu hỡi anh gọi em trong những khát khao ngày mai.  

             F            G    

Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây  

       Em            Am     

Để bao mênh mông ngất ngây  

                F         G    

Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây  

           Em           Am    

Sưởi ấm con tim anh hao gầy.  

              F     G     

Hỡi em yêu ơi hãy về đây  

            Em        Am     

Về trong vệt nắng cuối trời  

               F         G    

Thắp lên rực rỡ một trời mây  

          Em              Am   

Ngất ngây nắng trong tình yêu.  
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ÁO LỤA HÀ ĐÔNG  - SLOW ROCK 

            Dm                    
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát  
          Gm      C7       F   
Bởi vì em mặc áo lụa Hà đông    
            A7                   
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng  
            Gm6                A7   
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng    
   
            Dm                      
Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn  
           A7                     Dm   
Mà mùa thu dài lắm ở chung quanh    
             Gm       C7            F  
Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung    
           Am         Gm          A7   
Bay vội vã vào trong hồn mở cửa    
  
  
            Bb        Gm            Dm   
Em chợt đến , chợt đi anh vẫn biết    
              F                        F   
Trời chợt mưa , chợt nắng chẳng gì đâu    
             Bb                    A7   
Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau    
           Gm6        Bb             A7   
Để anh gọi tiếng thở buồn vọng lại    
  
          Dm                       
Em ở đâu , hởi mùa thu tóc ngẳn  
           Gm      C7           F   
Giữ hộ anh màu áo lụa Hà đông    
            A7                   
Anh vẫn yêu mào áo ấy vô cùng  
            Gm      A7       Dm   
Anh vẫn yêu mào áo ấy vô cùng    
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BÀI THÁNH CA BUỒN - SLOW ROCK 
 

[C]Bài thánh ca [G]đó còn nhớ không [C]em 
Noel năm [Am]nào chúng mình có [C]nhau 
Long lanh sao trời đẹp [Dm]thêm môi mắt 
Áo trắng em [G]bay như cánh thiên [C]thần 
Giọt môi [F]hôn dưới tháp chuông [G]ngân 
 

Cùng nhau qùy [G]dưới tượng Chúa cao [C]sang 
Xin cho đôi [Am]mình suốt đời có [C]nhau 
Vang trong đêm lạnh [Dm]bài ca Thiên Chúa 
Khẽ hát theo [G]câu đêm thánh vô [C]cùng 
Ôi giọng hát [G]em mênh mang [C]buồn 

[C]Rồi mùa giá buốt cũng qua [G]mau 
Lời hẹn đầu ai nhớ dài [C]lâu 
Rồi một [F]chiều áo trắng thay [C]màu 
Em qua [Dm]cầu xác pháo bay [C]sau 

Lời nguyện mình Chúa có nghe [Dm]không 
Sao bây [G]giờ mình hoài xa [C]vắng 
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương [Dm]gian 
Bấy nhiêu [G7]lần anh nhớ người [C]yêu 
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BẠN TÔI - NGẪU HỮNG RẢI 

 
   Bm       D           A           Bm  
Bạn tôi sang nhịn ăn lên giảng đường   
    D               A         Bm  
Bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số   
      G             
Thằng đi dạy thêm  
    A            D  
Đứa làm tiếp thị   
      Bm           A  
Thằng làm quán cơm   
    F#m7              Bm  
Tối về một gói mì tôm   
 
    D                        
Tối về kể chuyện nhau nghe  
       A                          D  
Chuyện buồn vui ngày tháng xa nhà   
    Bm                     A  
Tối về giọng Bắc Trung Nam   
     G               F#m7                Bm  
chia cùng điếu thuốc sớt chuyện vui buồn   
     D                 Bm             Em  
Miền Tây nước lớn đứng ngồi không yên   
     F#m7              A             Bm  
Miền Trung lũ lụt suốt đêm không ngủ   
 
      Em                
Chúng tôi vào đại học  
     A        D       C#m       F#m7  
Niềm vui chưa dứt bao nỗi âu lo   
     G      D                Em           F#m7  
Dáng mẹ gầy hơn trước tóc ba thêm sợi bạc   
      A                     G  
Chiều nay tin bão phương xa   
                  F#sus4  
Lòng con chua xót   
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    F#7             Bm                  
Con chưa về chưa về lòng thắt cơn đau  
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CÂY ĐÀN BỎ QUÊN - VALSE 

Hôm [Dm] xưa tôi [F] đến nhà [Dm] em 

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

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

 

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

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

Tình [F] tang tính tính tình tang 

 

Hôm [Dm] sau tôi [F] đến nhà [Dm] em 

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

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

 

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

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

Tình [F] tang tính tính tình tang 

 

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

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

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

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

 

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

Hay [C7] cứ reo nỗi [F] hoan 

Trên [Bb] đường lên viễn [F] phương 

 

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

Với [Am]tình hoa thắm [Dm] thiết 

Yêu [F]tôi hay yêu [Bb] đàn? 

Yêu [Gm] tôi hay yêu [Dm] đàn? 
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CHÂN TÌNH - SLOW ROCK 

 

Mùa xuân vừa [Dm] đến hoa về trên những bàn [Gm] tay 
Và em vừa [C] đến thay [A] màu áo mới vì [Dm] anh 
Nguyện cho ngày [Bb] tháng êm [Gm] đềm như những sớm [Eb] mai 
[Em] Những nhọc [C] nhằn chớm [F] quen [Bb] vẫn trong ngần mắt [A] em 
... [C#] đang nhìn [A7] về [Dm] anh 

Và anh lại [Dm] nhớ những giờ em đứng chờ [Gm] trông 
Một mình lặng [C] lẽ ướt [A] lạnh trong mưa vì [Dm] anh 
Tình yêu tìm [Bb] thấy nguyên [Gm] vẹn trong đêm bão [Eb] giông 
[Em] Giữa hoang [C] tàn lãng [F] quên [Bb] nơi cuối đường có [A] em 
... [C#] riêng chờ [A7] đợi [Dm] anh 

[Dm] Như chưa từng [Gm] có những phút lìa [C] xa 
Giấu gương mặt [F] trên vai anh khóc [Bb] òa 
Những con đường [Gm] anh đi rồi cũng [F] đưa anh về bên [A7] em 

[Dm] Như anh được [Gm] sống giây phút đầu [C] tiên 
Có em tận [F] đến những giây cuối [Bb] cùng 
Suốt cuộc đời [Gm] anh không quên chân [A7] tình dành hết cho [Dm] em. 
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CHA YÊU - BALLAD NGẪU HỨNG/ SLOW SURF 

  Dm                  F          C          Dm  
 Một chiều lang thang mình tôi b ước âm thầm   
 Dm               F       C           F  
 Đường về hôm nay đã vắng bóng cha ...   
 Bb                F             
 Nhớ mãi dáng người cha yêu xưa  
 G                 Dm           
 Cha yêu ơi mình co n trong mưa  
 Dm             F                  C                   Dm  
 Giờ này ngồi đâ y lòng thương nhớ c ha đã ngàn xa ...... .  
 Dm              F          C        Dm  
 Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa q uá êm đềm   
 Dm                  F         C         F  
 Ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên   
 Bb               F            
 Đến phút cuối cầm tay cha yêu  
 G                    Dm            
 Mong bao con phải thư ơng yêu nhau  
 Dm             F                      C               Dm  
 Lời người con x in nguyện luôn khắc ghi suốt cuộc đời   
   
 Dm                                    Bb   
 Cha yêu ơi con nhớ không quên ngày đó ...  
 C                                         F  
 Khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày ...   
 Gm                         Am          
 Giờ còn đâu nữa những ngày thơ ấu ...  
 Bb                            A7   
 Cuộc đời ai biết đâu ngày mai ...  
 Dm                                      Bb  
 Cha yêu ơi năm tháng bao la tình cha ...   
 C                                      F  
 Dang đôi tay ôm ấp con thơ vào lòng ...   
 Gm                                    Am  
 Người là ánh sáng rọi đường con bước . ..  
 Bb            Am               Dm   
 Cha ơi mãi khô ng quên tình cha ...  
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CHIỀU NGHE BIỂN KHÓC - BALLAD / RẢI NGẪU HỨNG/ 

BASS321NGHỈ232BASS  
 

[Bm] Một chiều nào bơ [D] vơ bên cát 
Nhìn [Em] em đang ngây ngơ xõa [F#] tóc hững hờ 

[Bm] Ngày lại ngày tôi [D] hay ra đó 
Tìm [G] kiếm chỉ có mỗi riêng [F#] người 

[G] Những dốc đá em [D] hay đi qua 
Thì [Em] tôi đây đi ra chờ [F#] sẵn lâu rồi [G] Bóng dáng đó tôi [D] hay theo 

sau  

Chiều [Em] nay sao [F#] b  đi [Bm] rồi 
 

[Bm] Giờ một mình lang [D] thang trên cát 
Lòng [Em] tôi như đang nghe biển [F#] khóc âm th m 

[Bm] Rồi tình này như [D] bao cơn sóng Ngày [G] tháng sóng đến khóc bên 

[F#] bờ [G] Những phiến đá tr m [D] n m yêu ai 
Chờ [Em] ai cho hôm nay trời [F#] đất hao mòn 

[G] Đến những dấu chân hôm [D] nao em đi 
Chiều [Em] nay dấu [F#] đã phai [Bm] rồi [F#] [G] 

 
[G] Cho tôi xin cơn sóng [D] chỉ xô bờ 

Đừng [Em] quay ra khơi cho tình [F#] ph i bơ vơ 
[G] Cho tôi xin cơn gió [D] hãy ru hời 

Đại [Em] dương trong tim tôi đừng [F#] khóc 
 

[G] Cho tôi xin em vẫn [D] đ ng bên đời 
Để [Em] cho con tim tôi còn [F#] mãi chơi vơi 

[G] Cho tôi xin em tóc [D] xõa trong chiều 
Biển [Em] xanh muôn đời đ p [F#] mãi 

[Bm] Ơ`ơ [D] hơ ơ [Em] hơ [G] ơ [F] [Bm] hờ 
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CHO BẠN CHO TÔI - BALLAD 

     C                       
Ngày xưa phượng rơi đầy sân  
     Am                   
Đàn ca hồn tôi nhẹ lâng  
      F                 G         
Biết đâu mai đây là nơi tôi đến  
 
  
 F                        
 Khi người trao niềm tin  
 C                              
 Đưa bàn tay lên trái tim mình  
 F                         G            
 Cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát  
  
  
     C                           
Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi  
      Am                              
Tình yêu còn mãi trong trái tim này  
 F              Dm             G         
 Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui  
  
  
    C                            
Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi  
      Am                              
Tình yêu còn mãi trong trái tim này  
        F        G#     G        C          
Từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời  
        F                 G#      G    C            
Từng nụ hoa trao nhau còn đẹp mãi cho bạn cho tôi  
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CON ĐƯỜNG MÀU XANH - BALLAD/ NGẪU HỨNG 

 
Này người yêu[A]xin quay mặt đi[E] 

Đã hết[F#m]yêu thương lâu rồi[C#m] 

Này người yêu[Bm]em đi về đi[D] 

Nhưng xin em(C#7) đừng hờn trách tôi[F#m] 

Vì[D]giờ đây, trái[B7]tim đã giá lạnh(Esus4)(E7) 

 

Nhìn giọt[A]mưa bay trong chờ mong[E] 

Kh [F#m]xóa môi son phai[C#m]nhạt 

Nhìn giọt[Bm]mưa bay trong chiều thu[D] 

Cho[C#7]ai lòng th m nát[F#m]tan 

[D]Vì giờ đây [B7]tôi và em chia[Esus4][E7]tay 

 

Người yêu hỡi[A]vẫy tay biệt ly 

Em cô đơn(E) trên con đường dài(F#m) 

Giọt nước mắt[A]hãy lau thật khô 

Vì không muốn[E]thấy em u s u[F#m] 

[Bm]Tôi mong em từ nay[D] 

Hãy xóa hết[E]tâm tư buồn vương 

 

Người yêu[A]hỡi vẫy tay biệt ly 

Em thênh[E]thang trên con đường[F#m]tình 

Giọt nước[A]mắt hãy lau thật khô 

Tình yêu[E]đã tan theo mây[F#m]trời 

[Bm]Tôi mong em từ nay 

Nhìn lại con[D]đường em đi trên[Esus4][E7] 

Đ y màu xanh[A] 
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CÓ QUÊN ĐƯỢC ĐÂU - BALLAD 

 Am                   G         Am     
 Những đêm mưa nằm đây khóc một mình,  
 Am                    G         Am     
 Nhớ thương anh em thức suốt đêm buồn.  
    G                         C    
Và em nghe tiếng mưa vẫn rơi đều  
 C               G        E7    
 nhưng giọt nước mắt chưa vơi.  
  
  
                                  
Biết xa nhau là em sẽ đau buồn,  
                                        
Thế sao không chờ nhau cuối con đường  
                                            
Ðường dài mãi sao bóng anh không quay lại,  
                               
Tan nát tim em bao buồn đau.  
  
  
 Am              G                 
 Hứa thât nhiều, quên thât nhiều,  
 D                                
 Đôi khi trách nhau có được đâu.  
 Am           G            
 Ðến một lần, xa môt đời  
 F                 G      Am    
 Nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau  
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CÓ MỘT DÕNG SÔNG ĐÃ QUA ĐỜI - SLOW ROCK 

 

| 4/4 | Bomba 

  

Lấy tông, nốt: Sol     Do2  Re2  Mi2     Do2  La   La     

(2 = cao) 

                    Mười năm xưa đứng bên bờ dậu 

  

        |Am 

 Mười năm xưa đứng bên bờ dậu 

          |Fmaj7 

 Đường xanh hoa muối bay rì rào 

    |Am7                       |Dm 

 Có người lòng như khăn mới thêu 

        |C7 

 Mười năm sau áo bay đường chiều 

     |Fmaj7 

 Bàn chân trong phố xa lạ nhiều 

    |E7                            |Am 

 Có người lòng như nắng qua đèo 

  

     |C                                  |Em7 

 Tóc người dòng sông xưa ấy đã phai 

                         |Dm7 

 đã lênh đênh biển khơi 

    |G7                               |B7  

 Có lần bàn chân qua phố thấy người 

                   |C 

 sóng lao xao bờ tôi ... 

  

        |Am 

 Mười năm chân bước trên đường dài 

      |Fmaj7 

 Gặp nhau không nói không nụ cười 

      |Am7                     |Dm 

 Chút tình dường như hiu hắt bay 

        |C7 

 Mười năm khi phố khi vùng đồi 

      |Fmaj7 
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 Nhìn nhau ôi cũng như mọi người 

    |E7                   |Am6/9  

 Có một dòng sông đã qua đời 
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CÓ QUÊN ĐƯỢC ĐÂU - RẢI/ NGẪU HỨNG 

Am                   G         Am     
 Những đêm mưa nằm đây khóc một mình,  
 Am                    G         Am     
 Nhớ thương anh em thức suốt đêm buồn.  
    G                         C    
Và em nghe tiếng mưa vẫn rơi đều  
 C               G        E7    
 nhưng giọt nước mắt chưa vơi.  
  
  
                                  
Biết xa nhau là em sẽ đau buồn,  
                                        
Thế sao không chờ nhau cuối con đường  
                                            
Ðường dài mãi sao bóng anh không quay lại,  
                               
Tan nát tim em bao buồn đau.  
  
  
 Am              G                 
 Hứa thât nhiều, quên thât nhiều,  
 D                                
 Đôi khi trách nhau có được đâu.  
 Am           G            
 Ðến một lần, xa môt đời  
 F                 G      Am    
 Nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau  
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ĐÀ LẠT HOÀNG HÔN - SLOW ROCK 

 

Lắng nghe chiều [C] xuống thành phố mộng mơ [C7] 

Màu [Am]lam tím Đà Lạt sương phủ[G] mờ 

Từng [F]đôi đi trên phố[G] vắng 

Bước chân [D7]em giữa không gian, hoàng hôn thua màn [G]đêm. 

 

Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông 

Hàng cây thẫm màu đèn lên phố phường 

Giờ đây hơi sương giá buốt 

Biết ai thương bước cô liêu 

Người đi trong sương[C] rơi. 

 

Đà Lạt ơi, có [F]nghe chăng Cam Ly 

khóc[C] tình đầu dang dở 

Đêm xuống Than Thở vang cung [Am]hờn, 

thêm sắt se tâm[G] hồn 

Người đi trong bóng cô [D7]đơn. 

 

Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ 

Nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ 

Gần nhau, xa nhau mấy nỗi 

Hỡi quê hương xứ sương rơi 

Đà Lạt ơi, Đà Lạt [C] ơi! 
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DẪU CÓ LỖI LẦM - BALLAD 

G                         Bm    
Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi,  
       G                  E          Am    
Hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu  
   C   G       Am   
Dẫu anh có lỗi lầm  
           Am        D    
Không có em anh sống sao  
 
   G                               Bm  
Ánh dương tan một ngày như đã trôi xa  
       G               E           Am   
Và giấc mơ xưa ngày nào còn đâu em hỡi  
   C   G        Am   
Dẫu tha thứ lỗi lầm  
            D        G     
Ta vẫn không còn bên nhau  
DK  
               C             C      
Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng  
                   Bm             Bm    
Chứng giám cho cuộc tình anh dành trao  
               C                 D             G     
Em có biết rằng tình này mãi trao em không đổi thay  
 
              C              C    
Và dù ta đã xa tận chân trời nao  
                Bm            Bm    
Lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên  
               C                 D     G   
Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em  
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THẰNG TÀU LAI - SLOW SURF 
 

 (C)Thằng bạn mình mẹ người (G)Hoa bố nó ta. 

Thằng tàu (Am)lai rất bô trai (Em), (F) nhớ lúc đó 2 thằng (C) chơi thân nhất 

vùng . 

(Dm) Đi đâu cũng điệu (G) áo quần giống nhau 

 

(C) Và còn người chị nguời gì (G)đâu mà dễ thương 

người thì (Am)cao,dáng thanh (Em) tao . 

(F) Nhớ lúc đó tôi thường (C)hay đến nhà (Dm)tôi chỉ mong đươc (G)thấy chị 

thôi . 

(C) Và từng ngày từng ngày (G)tôi cứ đến chơi nhà thằng tàu (Am)lai tôi ở đến 

mai (Em) . 

(F) Có lúc cả 3 cùng (C)chơi 5,10. 

(Dm)Tôi chỉ mong nhìn thấy chị (G) thô) 

ĐK: 

Rồi (C) ngày tháng ấy là (G)ngày tháng (Am) dấu yêu (F) tình yêu tôi như trẻ 

thơ không (G) biết ngày mai. 

Và ( C) rồi mỗi tối 1 (g) mình tôi nhớ (Am) thương (F) tình yêu như con tim 

không (G) bóp mà đau 

(C)Rồi 1 ngày 1 ngày (G)tôi đến chơi nhà (Am)thằng tàu lai nó (Em)nói tôi hay, 

(F) khoá tới nữa xong là chị (C) đi lấy chồng , 

(Dm) tôi thấy như trời (G)đất cuồng quay 

(C)Giận một thời gian (G)tôi chảng muốn sang nhà (Am)thằng tàu lai nó 

(Em)đến thăm tôi . 

(F)Nó nói với tôi chị (Em)đi mất (Am) rồi, (Dm) 2 đứa đau chỉ (G)biêt nhìn nhau 

(F)...Đau (G) ...đau.. 

 

Bóp đau thật (F) đau là là lá lá (G)lá,//// (Em) là là là (Am)la la la,/// (F) là là là 

(G) Ôi quá đau F như thế....Là ...la..Ôi quá đau 

Hơ ..giờ thì sắp lấy vợ rồi mà nhiều khi nhớ lại vẫn còn đau 
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ĐỔI THAY - BALLAD 

Dm                         F    
H ãy thắp ánh sáng trong hồn tôi  
                    C    
Khi ưu tư đang chất đầy  
               Dm    
Vì tình em đổi thay  
                        F    
Bao nhiêu mơ ước đã tan dần  
             C        Am      
Cuộc tình đã mất thật xót xa  
  
  
 Dm                         F     
T ôi như chơi vơi trong biển khơi  
                        C   
Sao em ra đi không quay lại  
                Dm   
Để lòng tôi nát tan  
                          F    
Con tim khô héo trong mỏi mòn  
             C      Dm       
Nhạc điệu ân ái nay còn đâu  
  
  
     F            C      
Thật đớn đau trái ngang  
     F                 Bb  
Lòng tôi mang cùng cội đá  
    C              Dm    
Tôi chết giữa ngàn khơi  
     F             C       F           
Giọt đắng cay thấm tan vào không gian  
       Bb       C           F        
Hồn ta vỡ trăng tàn đời ngả nghiêng  
  
  
                              
Khi tôi trao em linh hồn tôi  
                               
Như ngôi sao băng qua đêm dài  
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Về nơi rất xa  
                                                          
Tôi đâu biết đang bay về một hành tinh sáng đầy dối gian  
                            
Tôi lang thang mong tìm em  
                                                     
Ôi cơn đau thương thân rã rời mà đường không lối đi  
                         
Nàng là giấc mơ kiêu kỳ  
                              
Để hồn tôi uống men rượu cay  
  
  
                         
Thật đớn đau trái ngang  
                           
Lòng tôi mang cùng cội đá  
                         
Tôi chết giữa ngàn khơi  
                                  
Giọt đắng cay tan vào không gian  
                                     
Hồn ta vỡ trăng tàn đời ngả nghiêng  
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DƯ ÂM - SLOW ROCK 
 

Đêm qua mơ [D] dáng em đang ôm [A] đàn dìu muôn tiếng [F#m] tơ 

Không gian trầm [Bm] lắng như âu yếm [G] ru ai trong giấc [A] mơ 

Mái tóc nhẹ rung [F#m] , trăng vờn làn [Em] gió 

Yêu ai anh [F#m] nắn cung đàn đầy [A] vơi đôi mắt xa [D] vời 

 

Anh yêu tiếng [D] hát êm như lời [A] nguyền đẹp bao ước [F#m] mơ 

Anh như lầu [Bm] vắng em như ánh [G] trăng reo muôn ý [A] thơ 

Muốn nói cùng [F#m] em đôi lời trìu [Em] mến.... 

Tim anh băng [F#m] giá đang ngại ngùng [A7] câu năm tháng mong [D] chờ 

 

Hẹn [G] em từ muôn kiếp [Bm] trước 

Nhớ [A] em mấy thuở bạc [Bm] đầu 

Anh đã âu [A]sầu vì đường [D] tơ vương [F#m] vấn [Bm] 

Em để cung [Em] đàn đưa anh về [A7] đâu ? 

 

Dư âm tiếng [D] hát reo lên trong [A] lòng anh bao nhớ [F#m] nhung 

Đê mê lòng [Bm] nhớ đêm qua giấc [G] mơ môi em hé [A] rung 

Anh muốn thành [F#m] mây nương nhờ làn [Em] gió 

Đưa anh tới [F#m] cõi mơ hồ nào [A7] đây muôn kiếp bên [D] nàng. 
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GIẤC MƠ TUYỆT VỜI - SLOW ROCK 

 

   G         D            Em   
Mãi mãi trong em lắng đọng    
      C         Cm           G D   
Chuyện buồn trôi theo cơn gió     
    G      B7         Em    
Đêm nay em mơ giấc mơ hồng  
     C       D         G     
Bình yên giữa đêm mênh mông  
                  
(giống bên trên)  
                          
Thế nhé xa nhau có buồn,  
                             
Chuyện buồn em chưa dám nói  
                         
Nếu có chia ly suốt đời,  
                             
Đừng quên giấc mơ tuyệt vời  
 
     C                    G     
Sóng vỗ sóng vỗ cánh chim bay,  
  B7               Em    
Em như cánh chim xa bầy  
    C                     G     
Gió cuốn chiếc lá, gió bay xa,  
    A                D    
Bên em bóng đêm lạnh giá  
          
(Tương tự)  
                          
Thế nhé xa nhau có buồn,  
                         
Mà lòng em chưa dám nói  
                         
Nếu có chia ly suốt đời  
                                
Đừng quên giấc mơ tuyệt vời...  
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GÓT HỒNG - RẢI 
 

[D] Ngỡ ngàng thời gian [Bm]như lắng đọng 

Và [G] khắp nhân gian đang chìm [D] trong mộng 

[G] Gót hồng nhẹ nhàng [D] xoay theo điệu múa 

Cùng [Bm] dáng em cùng [G]bước chân thần [A7] tiên 

 

[D] Gót hồng dịu dàng xoay[Bm] giữa khung trời 

Đầy [G] sắc hương xô nghiêng dòng [D] đời 

[G] Gót hồng nhẹ nhàng [D] xoay theo lời hát 

Cùng [G] bước em rực [A7] cháy lên rạng [D] ngời 

 

[G] Kìa đêm nay bao [D] nhiêu gã si tình 

Thành [G] đá ngay dại vì [A7] dáng em 

[G] Và đêm nay một [F#7] đêm sắc hương nghê [Bm] thường 

Cùng [G] bước em rực cháy lên rạng [A7] rỡ 

[G] Kìa đêm nay bao [D] nhiêu gã si tình 

Thành [G] đá ngay dại vì [A7] dáng em 

[G] Và đêm nay một [F#7] đêm sắc hương nghê [Bm] thường 

Cùng [G] bước em rực [Gm] cháy lên rạng [D] ngời 
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HÃY VỀ ĐÂY BÊN ANH - BASS321NGHỈ23BASS (BALLAD) 

 

Một mùa [D]thu tàn uá lá vàng [Bm]rơi khắp sân 

mình [G]anh nơi đây cô đơn lặng [A]lẽ 

từ khi [D]em ra đi từng hàng [F#m]cây trước sân 

dường [G]như cũng đã xác xơ đi [A]nhieu 

 

rồi mùa [D]thu đi qua khi mùa [Bm]đông đã về 

chờ [G]mong tin em nhưng sao chẳng [A]thấy 

người [D]yêu ơi em có còn yêu [F#m]anh nửa không 

mà [G]sao không thấy một lời cho [A7]nhau 

 

DK: 

người yêu ơi có [D]biết anh nhớ em nhiều [Bm]lắm 

những đêm trong giấc [F#m]mơ tay nắm tay nghẹn [Bm]ngào 

lòng hạnh phúc biết [Em]bao ngỡ rằng em còn [F#m]đây 

nụ hôn trao ngất [D]ngây ôi tình yêu tuyệt [A7]vời 

 

người yêu ơi có [D]biết anh nhớ em nhiều [Bm]lắm 

đã bao năm tháng [F#m]qua anh vẫn mong vẫn [Bm]chờ 

giờ em đang ở [Em]đâu hãy về đây bên [F#m]anh 

tình yêu ta thấp [A7]lên cho mùa xuân xanh [D]ngời 
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KHI NGƯỜI YÊU TÔI KHÓC - BOSTON/SLOWROCK 
 

G Khi người yêu tôi [G7]khóc trời cũng giăng C sầu  
Am Cho từng cơn mưa [D7]lũ xoáy trong tâm G hồn D7 
G Khi người yêu tôi [G7]khóc thành phố buồn C thiu Am 

Em ơi thôi D7 nín một lần yêu A7 ái trên cung ngà hắt Dsus4 hiu D7 

 
G Mây từ đâu mây [G7]đến mờ dấu chân C trời  

[Am]Em tại sao em [D7]tới cho anh yêu G vội D7 
G Cho một lần yêu[G7] cuối là phút lẻ C loi Am 

Em ơi hãy D7 nói vạn lời sầu [D7]đắng như em vừa trách G anh G7 

 
C Em một đêm cúi [Am]mặt để cay đắng [Cm]dâng thành giọt lệ [G]đời  
Am Anh niềm đau đến[D] muộn từng chiều lặng[D7] yên nhìn mưa bảo G tới [G7] 
C Khi hồn em rã [Am]rời ngày vui xé Cm đôi tình nhỡ xa G xôi  
E7 Anh xin trọn đời gói Am thân trong một lần hối A7 tiếc mãi D thôi  

 
G Khi người yêu tôi [G7]khóc xin rất im C lìm  
Am Như từ lâu tôi dấu [D7]những cơn muộn G phiền D7 
G Xin đừng đem nước mắt[G7] gội xoá niềm C đau Am  

Cho yêu thương D đó em còn được [D7]giữ trong tâm hồn rất G lâu 
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KIẾP VE SẦU - BALLAD 

Từ khi [Em] em không còn về quanh sân 
Là lần con [C] phố nghe hoang vắng vô [G] cùng 
Ngàn [C] ánh nắng lấp lánh bước [D] theo em đang đến nơi [G] nào [B7] 
Ngày chia [Em] ly không còn gì trong tay 
Chỉ còn nỗi [C] nhớ với anh suốt đêm [G] dài 
Có con [C] sóng ngoài khơi tràn vào tim [Bm] anh cuốn đi rồi 
[C] Những ước [D] mơ sau [Em] cùng 

Ngày chia [Em] tay anh một đời rêu phong 
Một lần sau [C] cuối cho anh thấy mặt [G] người 
Cuộc [C] sống vẫn tiếp nối vắng [D] xa nhau anh sống vô [G] chừng [B7] 
Còn gì [Em] đâu khi dòng đời chia hai 
Chỉ còn nước [C] mắt ôm anh đến muôn [G] đời 
Những đêm [C] tối triền miên 
Còn một mình [Bm] anh tiếc thương hoài  
[C] Những dấu [D] yêu trong [Em] đời 

[Am] Anh yêu em, yêu say [D] đắm không cần toan [G] tính nghĩ suy làm [Em] chi 
[C] Anh yêu em sao chua [D] xót, lãng quên tháng [G] năm [B7] 
Chờ ngày em [Em] đến tiếng hát vút [Bm] cao 
Chỉ còn tia [Am] nắng ấm áp bên [Em] đời 
Cùng ngàn mây [C] trắng lững lờ vút [D] cao bay lên chốn [G] xa [B7] 
Một ngày em [Em] đến góc phố hát [Bm] ca 
Từng đàn chim [Am] én chúm chím môi [Em] cười 
Là đời anh [C] bớt mệt nhoài, hát [D] rong trong kiếp ve [Em] sầu 
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KỶ NIỆM BỎ QUÊN - SLOW ROCK 

 

[Am] Yêu nhau đi để rồi mai [Dm] chia ly 

Dù là trong [G] cơn đau còn có nhau [C] 

[Am] Nước mắt lắng đọng vành môi [Dm] em thơ ngây 

Tóc em [G] bay ướt đôi vai g y [C] 
 

 

[Am] Chơi vơi trong từng nụ hôn [Dm] cho nhau 

Dù còn trong [G] bao lâu rồi mất nhau [C] 

[Am] Tiếc nhớ mấy ngọt ngào hương [Dm] da quen 

Chiếc hôn xưa [E7] giờ còn đâu [Am] 

Đường bay [Am] (hmm hmm) [Dm] mịt mùng chân mây [G] 

Người đã ra đi [F] b  một người ở lại [E7] 

Đường bay [Am] (hmm hmm) [Dm] nghìn trùng xa 

nhau [G] Giờ chỉ còn [Em] lại niềm đau [Am] 
 

 

Lòng trống vắng [Dm] nghe tình say 

Người đã [G] khuất theo làn mây [C] 

Ngày tháng [Am] phôi pha vàng thêm lá rồi [Dm] 

Ngày mai [F] quên đi cuộc tình b ng giá [E7] tình xa [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


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

Hình như là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net Page 55 

 

LINH HỒN TƯỢNG ĐÁ - SLOW ROCK 

          Am           A7       Dm     
Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng  
          C             Em              Am     
Ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau  
       F          A7           Dm    
Em đã đến và đã đến như áng mây  
          Am                C      
Như cánh chim bay qua bầu trời  
         Dm       E             
Ôi hình hài một vài giờ vui  
   
  
          Am             A7      Dm    
Tôi muốn nó i lên trọn lời êm đềm  
        C            Em                 Am  
Kề tai em bằng con tim một người yêu em  
           F        A7               Dm     
Trưa nắng cháy sợ gió núi xô sóng khơi  
        Am                 C     
Tan vỡ mau nên tôi nghẹn lời  
           Dm        E          Am       
Nên trong cuộc đời trọn phận lẻ loi  
   
  
 E       Am               Am        
 Em ơi, em ơi thời gian gần gũi  
              F       
Nào được bao nhiêu  
             Dm               G      
Nào khi rời gót lòng đầy cô liêu  
           F               E       
Nên xa em rồi tôi nhớ em nhiều  
   
  
        Am               Am       
Em ơi, em ơi thà không gặp gỡ  
               F      
Thà đừng quen nhau  
               Dm                    G     
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Ðừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu  
        E               Am    
Tôi ôm ấp kỷ niệm đớn đau  
   
  
          Am      A7            Dm      
Tôi đứng đó như hình một pho tượng  
        C           Em             Am    
Chờ ai đây đợi ai đây và tìm ai đây  
           F         A7                   Dm     
Nghe nuối tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi  
           Am                C     
Nghe trái tim rung lên bồi hồi  
         Dm       E        Am    
Mong gì gặp lại lần thứ hai  
         Dm       E        Am   
Mong gì gặp lại lần thứ hai  
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MƯA BUỒN - BALLAD/NGẪU HỨNG 
F#m              E            C#m                 F#m      

Mưa trên phố ngày xưa, lời yêu thương thì thầm tro ng mưa.  

F#m               E             C#m              F#m         

Sao, mưa phố chiều nay, đôi tình nhân ấy không còn qua đây 

?  

 B             D                   E          

 Nghe mưa về nh ớ thêm, nhớ tháng ng ày ấm êm.  

  B            D               C#7    

N ghe em về bướ c chân khi trời mưa ?  

                                                      

Đôi khi muốn ngủ quên, vì trong ta tình trầm bao la  

                                                              

Cây trút lá chiều mưa, như buồn như khóc như sầu như thương  

                                            

Em, nhớ gì hỡi em, ta trong lòng khó quên  

 B            D      A              E       

Xua ta mọi nỗ i đau, như mây ngàn g ió qua  

 B             D      C#7     

 Mong êm đềm sớ m mai…a há…..  

               A                         F#m               

Bm                             

Lời tình yêu s âu lắng, ngày thôi mưa tro ng nắng, ngày 

tình yêu sẽ không bao giờ rời xa.  

  E              A                      F#m                

C#m            E       

N gày đẹp tươi em đến,nụ cười trong khoe mắt, là bàn tay êm 

ái vuốt ve ngà y xưa.  

                A                      F#m                

Bm               E           

Lời tình yêu sâ u lắng,ngày thôi mưa tr ong nắng.từng nụ hô 

n xóa đi bao ngày chờ mong.  

      F#m              E              F#m           E       

Để đê m về tình thôi cô đơn, để mưa bu ồn ngàn năm th ôi 

rơi  

        D                   C#7      F#m  

Để ai v ề tình như sóng khơi …mãi còn… .  
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MÙA ĐÔNG CỦA ANH - BOLERO/NGẪU HỨNG 
                    G                            G7         C   

Ngày nào anh yêu em , anh đã quen trong cay đắng tuyệt vời    

                   F            D7            G        G7   

Ngày nào em yêu anh , em hẳn quên với trời hạnh phúc mới    

                 C                    Bm   

Em ơi Đông lại về từ trăm năm lạnh giá    

                     E7                 Am   

Tim anh như ngừng thở , từ sau ân tình đó    

             D         F          D7   

Em nghe không ? Mùa đông , mùa đông    

 

                   G             G7             C         Am   

Ngày nào ta xa nhau , anh bước sâu trong vũng tối nhạt nhòa    

                      F            D7            G        G7   

Từng mùa đông theo qua , anh đã quen với đường đời băng giá    

                  C                        Bm   

Xưa hôn em một lần , rồi đau thương tràn lấp    

                   E7                 Am   

Anh yêu em một ngày và xa em trọn kiếp    

                    D                     C   D        G       

G7   

Nên anh yêu mùa đông , nên anh yêu mùa đông , ôi Mùa Đông của 

anh    

            

Điệp khúc:  

                    C                       Bm   

Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái.    

                    E7                     Am   

Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy    

        Am                         A7           D                  

G7   

Em đi đi , người điên không biết nhớ và người say không biết 

buồn...    

                          C                        Bm   

Những cuộc tình dương gian , muôn đời không nghĩa lý    

                        E7                    Am   

Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý    

          D           Bm  D       Cm         C           G   

Như đôi ta ... niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẻ loi.    

        D            G           G7     C            Am   

Trời lập đông chưa em , cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi    

  

  

                     F            D              G         G7   
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Để mặc anh lang thang , ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới.    

  

  

                 C                        Bm   

Đêm chia ly em về , đường khuya em bật khóc    

  

  

                  E7                    Am   

Anh xa em thật rồi , làm sao quên mùi tóc    

  

  

         D                                  G             E7   

Em hỡi em , có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian    

  

  

          Am                     D                             G  

Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp nhất trên thế gian.  
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MƯA PHI TRƯỜNG - BALLAD/BASS321NGHỈ23BASS 
| 4/4 | Groundbeat  

Lấy tông, nốt: bsi bsi la fa sol (bsi = si giảm)  

Bước bước trong chiều mưa ...  

    Gm                    Eb(maj7)   

Bước bước trong chiều mưa    

      Bb                F    

Đi về bước chân lẻ loi ...  

    Gm             Eb   

 

Phố cũ vẫn còn đây    

       Bb               F    

Phố xưa vắng em chờ anh ...  

         Eb              Dm   

Đưa người về nơi giá băng ...  

        Cm              F    

Nước mắt em chung lệ tôi ...  

         Eb              Dm   

Biết rằng từ nay mất nhau ...  

        Cm                  F    

Trên bến trông theo mình anh ...  

 

  Gm                       Dm   

Em hôm nay đi về nơi rất xa    

                             Eb   

Anh bơ vơ giữa dòng người qua    

                           Bb F    

một ai đón nhau trên bờ vai  ...  

 

   Gm                        Dm   

Mưa mưa rơi rơi mãi trong tôi    

                           Eb   

Em ra đi xa khuất chân trời    

                                Bb F   

để cô đơn từng đêm vẫn lên  ngôi     

   Gm                              F   

Mưa sao mưa rơi rơi mãi không thôi    

                                 Eb       Dm    

quên mang theo nỗi buồn trong tôi ... Ah ah ...  
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NGÀY XƯA ƠI - RẢI NGẪU HỨNG 

      Am                        G     
ngày xưa có cánh diều chao hững hờ.  
            Am         
vi vút sau rặng tre  
      F           Am        C   
ngày xưa có cánh cò bay la đà  
 E7       Dm        Am     
 chập chờn theo đồng lúa  
 Am                                  
 ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn.  
 F                  Am    
 Chiều hái hoa triền đê  
          F            Am        C        
ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền  
 E7              Am  
 chở người đi xa mờ  
ĐK :  
      F           G     
tuổi thơ như áng mây  
        C               Am     
rồi sẽ mãi bay về cuối trời  
                                 E7    
thời gian xoá những kỷ niệm dấu yêu  
          C                    
ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ  
         G                Am   
xa cánh diều chở bao ước mơ  
Dm      F          Dm                 E7    
còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mờ tím  
 
          C                    
ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ  
        G                Am    
xa bến đò mờ sương cuối thu  
 F              Am        C    
 xa dáng em gầy trăng ướt áo  
 E7     C       Am    
 xa lời hứa khi xưa.  

NGƯỜI VỀ CUỐI PHỐ - BALLAD 
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[Em] Giọt nước mắt em [B7] rơi, khi [Em] anh nói lời chia tay 

[A7] Giọt nước mắt em [D7] rơi, khi anh [G] bước chân về với [Em] người 

[Am] Khi em về trời xanh không [C] mây bay 

Em nghe chiều mùa thu không [F#m7] lá rơi 

Mùa đông đến bên em người [B7] ơi 

 

[Em] Giọt nước mắt hôm [B7] nay, rơi [Em] trên tiếng cười hôm qua 

[A7] Giọt nước mắt mai [D7] sau, rơi trên [G] những con đường xứ [Em] lạ 

[Am] Đôi tay nào dìu em trong [C] mưa bay 

Đôi môi nào vừa hôn em [F#m7] đắm say 

Rồi giây phút trái tim anh đổi [Em] thay 

 

Tình đầu đã [C] đến xôn xao đại [G] dương người ơi 

Rồi làn sóng [Am] cuốn yêu thương rời [B7] xa tầm tay 

Một lần mãi [Em] mãi anh quên mùa [F#m7] thu tóc mây 

Để vội [G] đi tìm mùa [Am] xuân bên người yêu [B7] mới 

 

Cuộc đời vẫn [C] thế con tim thường [G] hay đổi thay 

Người về cuối [Am] phố long lanh giọt [B7] sương tràn mi 

Một làn tóc [Em] rối bay trong hoàng [F#m7] hôn lá rơi 

Rồi từ [G] đây mình em đi giữa mênh mông cuộc [Em] đời 
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NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI - SLOWROCK 

                   C                 
Nhìn những mùa thu đi  
                         Am                            
em nghe sầu vươn lên trong 
nắng  
                  Dm                  
và lá rụng ngoài sân  
                         D7                      
nghe tên mình vào quên lãng  
                             G                               
nghe tháng ngày chết trong thu 
vàng  
 
                    C                 
nhìn những lần thu đi  
                        Am                      
tay trơn buồn ôm nuối tiếc  
                  Dm               
nghe gió lạnh về đêm  
                        G7                      
hai mươi sầu dâng mắt biếc  
                             C                               
thương cho người rơi lạnh lùng 
riêng.  
 
                C               
Gió heo mây đã về  
                    Em                 
Chiều tím loang vĩa hè  
                   F                  
và gió buông tóc thề  
                 G7               
rồi mùa thu bay đi.  
                           
 
Trong nắng vàng chiều nay  
                           
anh nghe sầu mình trên ấy  

                           
đường cuối trời nhiều mây  
                          
đơn côi bàn tay quên lối  
                             
đưa em về nắng vươn nhè nhẹ  
                     
Đã mấy lần thu sang  
                              
công viên chiều qua rất ngắn  
                            
chuyện chúng mình ngày xưa  
                             
anh ghi bằng nhiều thu vắng  
                                
đến thu này thì mộng nhạt 
phai.  
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MỘT MÌNH - SLOW SURF 

 
    Em    Am       C             

Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên.  

    D      Am      Em             

Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên .  

       Am              Em     Am  

Bao đêm tôi đã một mình nhớ em .  

       B                Em  

Đêm nay tôi lại một mình .  

ĐK :  

 

      D                   Em       

Nhớ em vội vàng trong nắng trưa .  

       D               Em  

Áo phơi trời đổ cơn mưa .  

            Am                  Em  

Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ .  

      D7            G   

Tan ca bố có đón đưa .  

 

       D               Em     

Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai .  

          D             Em  

Gió sương mòn cả hai vai .  

        Am                       Em  

Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ .  

               B7          Em  

Nghiêng nghiêng bóng em gầy .  

 

       D                   Em  

Vắng em còn lại tôi với tôi .  

       D               Em  

Lá khô mùa này lại rơi .  

         Am                     Em  

Thương em mênh mông chân trời lạ .  

      D7         G   

Bơ vơ chốn xa xôi .  
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        D                 Em  

Vắng em đời còn ai với ai .  

          D           Em  

Ngất ngây men rượu say .  

       Am                      Em  

Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ .  

      B7               Em     

Cô đơn , cùng với tôi về .....  
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MỘT THỜI ĐÃ XA - SLOW ROCK/BALLAD/SLOW SURF 

                 F      G              C   
Đừng buồn anh hởi khi lỡ nói yêu em rồi    
                F       G                  C   
bận lòng chi nữa hởi anh xin hãy quên em đi    
                  Dm              Am   
giây phút bên nhau anh sẽ quên mau    
              F        Dm6          E   
chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa    
                                           
Đời ai cũng có giây phút trót yêu dại khờ  
  
và em đã biết biết anh sẽ chẳng yêu em đâu  
                                                                      
em sẽ không quên giây phút bên nhau em đã trao anh trao anh nụ 
hôn ấy  
 
          Am                               Dm                   
và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em  
          G                                 C                E7   
và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em    
                    Am                          Dm   
và em sẽ không trách anh nữa chẳng trách anh đâu    
                    F              E7   
khi ta đến bên nhau tình gian dối    
 
(Đoan sau về lại Am)  
                                                                 
và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em  
                                                              
và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em  
                                                  
và em sẽ không trách anh nữa chẳng trách anh đâu  
                                       
khi ta đến bên nhau tình yêu dối lừa.  
  
                                         
Đừng buồn anh hởi khi lở nói yêu em rồi  
                                             
bận lòng chi nữa hởi anh xin hãy quên em đi  
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giây phút bên nhau anh sẽ quên mau  
                                       
chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa.  
                                           
Đời ai cũng có giây phút trót yêu dại khờ  
 
và em đã biết biết anh sẽ chẳng yêu em đâu  
                                                                       
em sẽ không quên giây phút bên nhau em đã trao anh trao anh nụ 
hôn ấy  
                                                                 
và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em  
                                                              
và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em  
                                                  
và em sẽ không trách anh nữa chẳng trách anh đâu  
                                   
khi ta đến bên nhau tình gian dối  
                                                                 
và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em  
                                                              
và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em  
                                                  
và em sẽ không trách anh nữa chẳng trách anh đâu  
                                      
khi ta đến bên nhau tình yêu dối lừa.  
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MƯA BUỒN - BALLAD 
 
F#m              E            C#m                 F#m      
 Mưa trên phố ngày xưa, lời yêu thương thì thầm tro ng mưa.  
  F#m               E             C#m              F#m         
S ao, mưa phố chiều nay, đôi tình nhân ấy không còn qua đây ?  
 B             D                   E          
 Nghe mưa về nh ớ thêm, nhớ tháng ng ày ấm êm.  
  B            D               C#7    
N ghe em về bướ c chân khi trời mưa ?  
                                                      
Đôi khi muốn ngủ quên, vì trong ta tình trầm bao la  
                                                              
Cây trút lá chiều mưa, như buồn như khóc như sầu như thương  
                                            
Em, nhớ gì hỡi em, ta trong lòng khó quên  
 B            D      A              E      
 Xua ta mọi nỗ i đau, như mây ngàn g ió qua  
 B             D      C#7     
 Mong êm đềm sớ m mai…a há…..  
               A                         F#m               Bm                             
Lời tình yêu s âu lắng, ngày thôi mưa tro ng nắng, ngày tình yêu 
sẽ không bao giờ rời xa.  
  E              A                      F#m                C#m            
E       
N gày đẹp tươi em đến,nụ cười trong khoe mắt, là bàn tay êm ái 
vuốt ve ngà y xưa.  
                A                      F#m                Bm               
E           
Lời tình yêu sâ u lắng,ngày thôi mưa tr ong nắng.từng nụ hô n xóa 
đi bao ngày chờ mong.  
      F#m              E              F#m           E       
Để đê m về tình thôi cô đơn, để mưa bu ồn ngàn năm th ôi rơi  
        D                   C#7      F#m  
Để ai v ề tình như sóng khơi …mãi còn… .  
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NGƯỜI VỀ CUỐI PHỐ - BALLAD 

[Em] Giọt nước mắt em [B7] rơi, khi [Em] anh nói lời chia tay 

[A7] Giọt nước mắt em [D7] rơi, khi anh [G] bước chân về với [Em] người 

[Am] Khi em về trời xanh không [C] mây bay 

Em nghe chiều mùa thu không [F#m7] lá rơi 

Mùa đông đến bên em người [B7] ơi 

 

[Em] Giọt nước mắt hôm [B7] nay, rơi [Em] trên tiếng cười hôm qua 

[A7] Giọt nước mắt mai [D7] sau, rơi trên [G] những con đường xứ [Em] lạ 

[Am] Đôi tay nào dìu em trong [C] mưa bay 

Đôi môi nào vừa hôn em [F#m7] đắm say 

Rồi giây phút trái tim anh đổi [Em] thay 

 

Tình đầu đã [C] đến xôn xao đại [G] dương người ơi 

Rồi làn sóng [Am] cuốn yêu thương rời [B7] xa tầm tay 

Một lần mãi [Em] mãi anh quên mùa [F#m7] thu tóc mây 

Để vội [G] đi tìm mùa [Am] xuân bên người yêu [B7] mới 

 

Cuộc đời vẫn [C] thế con tim thường [G] hay đổi thay 

Người về cuối [Am] phố long lanh giọt [B7] sương tràn mi 

Một làn tóc [Em] rối bay trong hoàng [F#m7] hôn lá rơi 

Rồi từ [G] đây mình em đi giữa mênh mông cuộc [Em] đời 
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NHỮNG LỜI DỐI GIAN - BALLAD 

   Am                              
.. Đã đến lúc nói lên câu giã từ  
          C                   
Đường tìn h yêu hai lối đi,  
         Dm              G                Am         
Để rồi a nh xem như hai c húng ta Chưa bao giờ quen.  
                                          
Nếu lúc trước tiếng yêu không nói được  
        C                    
Mộng mơ kia không giữ lâu  
           Dm                G                 -------     
Thì ngày n ay đi chung con ph ố quen Sao không c hào nhau.  
       G                       Am          
Đừng n ói nữa chi anh thêm đau lòng nhau  
          G                C        
Tình đã v ỡ tim em như đang vỡ tan  
        F                            
Mình em thôi xin mang thương đau,  
        Dm                       E             
Cầu mon g sao anh mau quên đi dĩ vãng xưa...  
        Am                                    
Lời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều.  
        F                                       
Tình đã hết cả mấy tiếc nuối cũng như không,  
         G                                    
Tình hãy xem như ta chưa quen biết nhau...  
            C     E  
Hai người x a lạ.   
         Am                                   
Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều  
          F                                      
Từng đêm xuống nước mắt ướt đẵm nhớ anh nhiều  
           G                              
Đừng dối g ian nhau cho thêm bao xót xa  
            Am     
Hỡi ơi! ngư ời ơi  
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PHƯỢNG BUỒN - BOLERO 

                                          D  
Anh đến với em vào một ngày trời đẹp lắm   
          Bm                G                    A        D  
Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm   
                        G             A            D  
Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn   
                     Em              E7             A7  
Nên khi chiều xuống thấy vấn vương trong tâm hồn   
                                             
Anh có biết không hè về phượng hồng đẹp lắm  
                                                      
Tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng trào dâng  
                                             
Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi  
                 Em               A          A7    D  
Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi    
  
                   Dm  
Lòng vẫn hay buồn   
                           A7               Dm  
Vì đời thay đen đổi trắng người dôi gian   
               D7               Gm              A7  
Dẫu là bể vui cho những người nhiều tình yêu   
                   Dm  
Lòng xót xa nhiều   
  
Trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó  
                                                     
Phượng buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi  
                                              
Ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi  
                                        
Xuân qua hè tới ta nhớ nhau phượng ơi  
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PHÚT BỐI RỐI - RẢI NGẪU HỨNG 

           G                        
Hơn một lần khi tim anh muốn (C)nói,  
             D                          G-Dsus2/F#-Em  
Những lời yêu thương nồng nàn và đắm say ,  
                     Em/C#    D  
Nhưng sao anh ngu ngơ mãi thôi .  
                                  
Khi em cười làm tim anh bối rối.  
                                       
Nói gì đây khi lòng này đã ngất ngây,  
                                              
Người yêu ơi biết chăng, người biết chăng...  
      
Ref:  
    G               D            G-Dsus2/F#-Em 
Khi em hé cười(C) , yêu sao khoé môi   
                     Em/C#            D  
Anh như ngây ngô bỗng quên bao lời yêu   
                               G  
Biết bao yêu (C) thương trong lòng ,  
                          G/B  
Bỗng dưng sao (C) như nín câm .  
          Em/C#                             
Rồi khi đã một mình lại muốn em (C) hiểu rằng  
              Am6          D                G9   
Em là mặt trời hồng sưởi ấm tim anh giá băng ...  
                                   
Hơn một lần khi tim anh muốn nói.  
                                           
Những lời yêu thương nồng nàn và đắm say.  
                                         
Rồi bối rối khiến cho anh lặng thinh...  
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QUỲNH HƯƠNG - BALLAD 

C                              
Ta mang cho em một đóa quỳnh  
 
Quỳnh thơm hay môi em thơm  
    Dm                    G7     
Em mang cho ta một chút tình  
                            C      
Miệng cười khúc khích trên lưng  
               
Đêm ngày đêm  
                       Dm    
Buồn bã với những môi hôn  
G                 
Trong vườn trăng  
                         C      
Vừa khép những đóa mong manh  
 
C                              
Ta mang cho em một chút buồn  
                           
Vì ta như sông lênh đênh  
     Dm                  G7     
Môi em cho ta một cánh hồng  
                     C      
Lụa là phút ấy chưa quên  
               
Thôi chào em  
                      Dm      
Về giữa phố xá thênh thang  
 G              
Không gì vui  
                      C     
Thì hãy gắng nhớ đôi lần  
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RU EM TỪNG NGÓN XUÂN NỒNG - BOSTON 

                 B7                 Em  
Ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn   
                                      Em7  
Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm   
                  Am                B7  
Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy   
                 Em         D7  
Nên mãi ru thêm ngàn năm   
  
  
                 G               B7  
Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ   
                C                   D  
Tay em kết nụ, nuôi trọn một đời   
                    B7 
Nuôi một đời người   
                  G                G            B7  
Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi...   
  
  
                 B7                    Em  
Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng   
                                     Em7  
Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm   
                  Am  
Giận hờn sẽ quên   
                  B7        Em                   B7  
Dáng em trôi dài trôi mãi trôi trên ngàn nam   
  
  
                                     
Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm  
                                          
Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm  
                                   
Cho vừa nhớ nhung có em giỗi hờn  
                           
Nên mãi ru thêm ngàn năm  
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                G               B7  
Thôi ngủ đi em mưa ru em ngủ   
               C                  D  
Tay em kết nụ nuôi trọn một đời   
                    B7  
Nuôi một đời người   
                  G                G           B7  
Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi...   
  
  
                                Em  
Ru mãi ngàn năm vừa má em hồng   
                                        Em7  
Bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son   
                    Am  
Vào trời lãng quên   
                 B7             Em           Em  
Tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm...   
  
  
                D                   Am  
Còn lời ru mãi vang vọng một trời   
                    B7            Em  
Mùa xanh lá vội ru em miệt mài   
                D               B7  
Còn lời ru mãi còn lời ru nầy   
                  B7                  Em  
Ngàn năm ru hoài ngàn đời ru ai...   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Hình như là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net Page 77 

 

RU TA NGẬM NGÙI - SLOW ROCK 
 

 

[Am]Môi nào hãy còn thơm cho ta phơi cuộc [Dm]tình 

Tóc nào hãy còn [Am]xanh cho [G7]ta chút hồn [C]nhiên. 

[Dm]Thu nào có bình [Am]yên, [Dm]ta rêu rao đời [F]mình 

[Em]Xin người hãy gọi [Am]tên. 

Khi tình đã vội quên. tim lăn trên đường [Dm]mòn 

Trên giọt máu cuồng [Am]điên, con [G7]chim đứng lặng [C]câm 

[Dm] Khi về trong mùa [Am]đông [Dm]tay rong rêu muộn [F]màng 

[Em]Thôi chờ những rặng [Am]đông 

đời sao im [Dm]vắng như [A7]đồng lúa gặt [Dm]xong như [G7]rừng núi 

bỏ [C]hoang. 

[Am] Người về soi bóng [F]mình giữa [Em]tường trắng lạnh [Am]câm. 
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RU TÌNH - SLOW ROCK 

 

Dm] Ru em đầu cơn [Bb] gió, em hong [Gm] tóc bên [Dm] hồ 
Khi sen [Gm] hồng mới [A] nở, nụ đời ôi thơm [Bb] quá 
Ru em [Gm] tình khi [Bb] nhớ, ru [Dm] em tình lúc [Gm] xa 
Ru [Bb] cho bầy lá [Gm] nhỏ, rụng [Gm] đầy một mùa [A7] thu 

[Dm] Ru khi mùa mưa [Bb] tới, ru em [Gm] mãi yêu [Dm] người 
Ru em [Gm] hoài bé [A] dại, một hồn thơm cây [Bb] trái 
Ru em [Gm] chờ em [Bb] nói, trên [Dm] môi tình thoát [Gm] thai 
Ru [Dm] em ngồi yên [Bb] đấy, ru [Gm] tình à ..[Dm] ơi 

[Bb] [A] [Gm] [Dm ( 2 times ) 

Ru [C] người ngồi mãi cùng [Dm] tôi 
Ru [C] người ngồi mãi cùng [Dm] tôi 

Ru [Dm] em hài nhung [Bb] gấm, ru [Gm] em gót sen [Dm] hồng 
Ru [Gm] bay tà áo [A] rộng, vượt [A] tình tôi chấp [Bb] cánh 
Ru [Gm] trên đường em [Bb] đến, xôn [Dm] xao từng tiếng [Gm] chim 
Ru [Bb] em là cánh [Gm] nhạn, miệng [Gm] ngọt hạt từ [A7] tâm 

Ru [Dm] em tình như [Bb] lá, trăm [Gm] năm vẫn quay [Dm] về 
Môi [Gm] em là đốm [A] lửa, cuộc [A] đời đâu biết [Bb] thế 
Xin [Gm] em còn đâu [Bb] đó, cho [Dm] tôi còn tiếng [Gm] ru 
Ru [Dm] em ngồi yên [Bb] đấy, tôi [Gm] tìm cuộc tình [Dm] cho 
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SÀI GÒN - CHACHACHA - BASS 123 23 321 BASS 

                  G                        Am  
Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai ,  
                 D                   G  
Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay   
             C                 Em          Am  
Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này   
              G          D           G   
Saigon đẹp lắm , Saigon ơi ! Saigon ơi !  
                                         
Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau  
                                        
Người ra thăm bến câu chào nói lao xao  
                                               
Phố xa thênh thang đón chân tôi đến chung vui  
                                         
Saigon đẹp lắm, Saigon ơi ! Saigon ơi !  
  
           C    
Lá la la lá la  
           Bm   
Lá la la lá la  
               Am                         D     
Tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say sưa.  
           C    
Lá la la lá la  
           Bm   
Lá la la lá la  
              Am        D     G  
Ôi đời đẹp quá , tràn bao ý thơ .  
 
 (Đoạn sau gam tương tự...)  
 
Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca  
Để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa.  
Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai  
Saigon đẹp lắm, Saigon ơi ! Saigon ơi !  
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TÂM HỒN XAO ĐỘNG - BALLAD 
Am                                        Em  
Đời anh như con thuyền trôi giữa dòng sông mênh mông lãng du  
Dm                 Em  
Cơn gió êm ru tháng năm lòng hoang vắng  
Am                                        Dm  
Rồi hôm nay không là mơ, vòng tay em ru anh làm thơ  
F                       Em                   Am  
Biết mong chờ, anh biết bay giờ anh đã yêu  
      
ĐK :  
Dm                                                   Am  
Thuyền anh trôi trên sông tình em, em đã cho anh giây phút xao 
động  
Dm                                         Em  
Người ơi cho anh được yêu, cho anh được có em  
Dm                                                   Am  
Người yêu ơi anh như người say, em có hay em là bến neo dừng  
Dm                                           Em  
Người yêu ơi xin em đừng đi, xin em đừng hững hờ  
 
Am                                         Em  
Chờ em trên con đường xa bóng hình em như muôn sắc hoa  
Dm                   Em            Am  
Trong nắng mai ta sánh vai cùng nhau đến chân trời yêu  
Am                                           Em  
Đời anh như con thuyền trôi giữa dòng sông mênh mông lãng du  
Em  
Có gió êm ru tháng năm lòng hoang vắng  
Am                                        Dm  
Rồi hôm nay không là mơ, vòng tay em ru anh làm thơ  
F                      Em                      Am  
Biết mong chờ, anh biết bây giờ anh đã yêu.  
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TA TRỞ VỀ - RẢI/BALLAD 

 

[Am]Ta trở về, ta [Em] phải trở về 

[F]Cây còn thương gốc [G] nước thương nguồn 

[Dm]Lá trên cành còn về ôm [F] đất huống chi con [E7] người 

[Am]Ta trở về nay [Em] ta trở về 

[F]Cha mẹ nay tóc [G] đã bạc màu 

Từng ngày [F] qua vẫn mong [G] sao sẽ có đến ngày thấy [Am] con 

 

Kìa bông [C] lúa cành [Dm] dâu, đàn em [Am] bé với những con [G] trâu 

Kìa cây [C] chuối výờn [Dm] dâu, trái dưa [F] non lắc lư trên [C] đầu 

Kìa những [C] cánh cò [Dm] bay, nhìn quê [Am] hýõng sao mắt cay [G] cay 

Bờ đê [C] vẫn đìu [Dm] hiu, khói lam [Am] chiều 

 

Ta trở về, ta phải trở về 

Nghe từng câu hát đón câu vè 

Tiếng ve sầu còn văng vẳng những khi trưa hè 

Ta trở về nay ta trở về 

Quay về sông núi của Lạc Hồng 

Này cùng nhau hãy vươn vai hết sức góp mình đắp xây 
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THẦM GỌI TÊN ANH LẦN CUỐI - RẢI/BALLAD 
 

Bm Bm G A Bm Bm G A Bm Bm G A  

 

                       D…C#m  

Gọi thầm tên anh lần cuối  

                           Bm…F#m  

Con tim buốt nhói trong đêm sầu  

                         G  

Còn lại gì khi tình qua mau  

          A                              Bm  

Bao yêu dấu nay cũng theo gió trôi đi mịt mờ  

                      D…C#m  

Đường về cô đơn lạnh giá  

                                   Bm…F#m  

Lang thang phố vắng trong mưa buồn rơi  

                              G  

Lệ nhòa trên mi sầu em khôn ngôi  

            A                                     Bm  

Người tình ơi! Thôi hết năm tháng bên nhau tuyệt vời  

     

ĐK:  

                    D  

Cuộc tình xưa say đắm Một trời kỷ niệm ngọt ngào  

       C#m  

Nay đã xa xôi rồi  

                       Bm  

Còn đâu giây phút bối rối  

                      F#m  

Quấn quít môi hôn gọi mời ?  

                         G  

Bóng anh đã khuất chân trời  

                        A  

Một mình em trong cuộc đời  

                          Bm  

Mưa ơi! Từng chiều đừng rơi!  

                   D  

Còn gì không anh hỡi  

Từ ngày tình lạnh lùng  

 

        C#m  

Anh đã quay lưng rồi  
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                    Bm  

Còn đâu giây phút sớm tối  

                     F#m  

Đắm đuối ôm trong vòng tay  

                     G  

Dấu yêu nay đã phai tàn  

                      A  

Cuộc tình qua đi vội vàng  

                        Bm  

Anh ơi! Mình đành mất nhau!  
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THIÊN ĐƯỜNG KHÔNG TÌM THẤY - BALLAD/RẢI 

              Am                               C               Dm 
Bầu trời hôm nay bỗng nhiên lạnh giá , và giọt nắng thôi rớt qua 
hiên nhà   
G                        E7  
Cho ta xin bên em , vì nơi em không có mùa đông .  
           Am                              C                 Dm         
Ngọn cỏ chết khi mất đi làn mưa , hạt sương đau trên nhánh gai 
xương rồng   
G                            E7  
Ai cho ta thiên đường , khi cuộc đời nhiều thay đổi   
Am          Dm           G          C            Am            
Thiên đường đó là một ngày mà ta có em , giờ tìm đâu cho ra lối  
              Dm                                F         
theo người , nghe con tim nhắc tên người , làm sao cho ta biết em 
  E7   
ở đâu .  
          Am            Dm   G                         C 
Hoài mong thiên đường đó , còn một mình lạc trên thế gian, nhìn  
     Am                        Dm                          F  
đời ta không sao thấy yên bình khi nhân gian quá vô tình, tìm sao  
                    E         E7        
cho ta thấy ra niềm vui. <Hỡi em yêu dấu>   
  
          Am                         C                         Dm           
Mùa hạ hôm nay mất đi màu xanh , và ong bướm thôi đến bên hoa rồi  
G                         E7                           
Cho ta xin theo người , vì nơi em sẽ có mùa xuân  
            Am                            C                                    
Đại dương chẳng thiết tha gọi sóng , vì mây trắng đang khóc bên 
     Dm 
lưng trời  
G                      E7                            
Ai cho ta thiên đường khi cuộc đời còn gian dối  
                                             
Am               Dm                   G                         C 
Chớ hãy hỏi tình yêu sao đớn đau , là khi chính ta vẫn thương nhớ 
người  
Am               Dm                   F                        E7                
Chớ hãy hỏi mình sẽ quên được sao , khi con tim vẫn nhói thương 
đau ...  



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

Hình như là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net Page 85 

 

 

 
THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG - SLOW ROCK 

         D7                                 Gm   
Đã bao lâu rồi không về miền trung thăm người em  
             Bb                          Gm     
nắng mưa dãi dầu cách trở giờ xa xôi đôi đường  
      Cm                                   
người hỡi có về miền quê hương thùy dương  
     F                               
nước chảy còn vương bao niềm thương  
    D7             
cho nhắn đôi lời.  
                                                    
Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương  
                                                    
nhớ ai xuôi thuyền bến ngự đẹp trăng soi đêm trường  
                                        
và nhớ tiếng hò ngời vân lâu chiều nao  
                                   
ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu  
                 
xa rồi còn đâu.  
 
   Gm             
Em ơi chờ anh về  
     G                                
đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ  
    Am             
đêm nao trăng thề  
   D7                                                
đá vàng ước hẹn đẹp lòng người đi em biết chăng em.  
   Gm                                              
Đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương  
    Bb                                        Gm      
mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường  
      Cm                                    
người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng hương  
   D7                              
núi ngự còn thông reo chiều buông  
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   Gm                
tôi vẫn còn thương.  
 
 

TIỄN BẠN LÊN ĐƯỜNG - BALLAD/RẢI 
 

[C]Tôi và anh đôi bạn [Em]thân rất thân 

Niềm thân [Am]ái thắm thiết khắng khít bền [Em]lâu 

Cùng [F]nhau sang chia buồn vui, ta mến [C]nhau như sông biển [Am]dài 

Dìu [Dm]nhau qua bao gian lao không ngại [G7]khó kh n 
 
 

[C]Nay biệt ly tôi tìm [Em]anh trên bước đi 

Lòng quyến [Am]luyến muốn nói nhưng chẳng thành [Em]câu 

Tr m [F]tư nghe chuông vọng xa như báo [C]tin chia tay não [Am]nề 

Biệt [Dm]ly đêm nay sân [G7]ga sương mờ [C]tr ng buồn 
 

 

Hành [Am]trang trên vai quay gót đi [Em]không mang những gì 

Lợi [Dm]danh, vinh quang bấy [G7]lâu ... 

Và [Am]tôi không sao ng n nỗi đau [F]nuốt lệ vào tim 

Gượng [D]cười vẫy chào l n [G7]cuối ... 
 

 

Còi tàu [C]xé đêm lạnh giá đưa người [Am]đi khắp chân trời 

Đường tìm tương [F]lai còn xa biết [G]đâu bến [C]chờ 

Tôi nguyện c u [Em]anh phúc may yên lành vược [Am]bao gió sương 

Trên đường muôn [F]hướng anh đi về [G7]đâu ... 
 

 

Tàu đã [C]khuất xa rồi đấy lưu lại [Am]tôi những kỹ niệm 

Người bạn muôn [F]phương giờ đây đã [G]xa cuối [C]trời 

Khuya về sân [Em]ga vắng tanh nỗi buồn thương [Am]nhớ đến anh 

Mong ngày nào [G7]đó ... ta gặp [C]nhau 
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TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - BALLAD/RẢI 

 

Nhiều l n(Em) ngập ngừng muốn ng  ý (C)  

Tiếng yêu đương(D) sao không thành câu(Em)  

Sợ rằng (Em)đường về không còn xa(C) 

Để bên em(D) anh đưa lối về (Em) 
 
 
 
Nhiều l n trộm nhìn em th m lắng  

Nét thơ ngây chưa vương s u lắng  

Nàng đ p tựa ngàn muôn ánh sao 

Dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào 
 
ĐK 

 

Tình đơn phương (C) đôi khi(Am) thấy em cười vui(D) 
 
Lòng anh xao xuyến (G) Nàng ơi hãy (C) biết ch ng Anh(D) đã yêu từ lâu(Em)---(B7) 

 
 
Đôi khi(Em) bên em thơ ngây mà (D)rằng lòng đừng nói ra Nghe (Am)con tim trinh 

nguyên vương tình sao(Em) chất ngất Sợ (C) nụ hồng phai nhanh(D) em hờn em dỗi(G) 

Anh mang cô đơn trên lối về(B7) 
 
 
 
Anh (Em)xin yêu em đơn phương 

 
Thà(D) rằng mình đừng nói ra 

 
Để (Bm)mai đây bên em ta chung về (Em)lối cũ 

 
Dù (C) lòng nhiều đớn đau (D)yêu em từ lâu(Em) ... 
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TÌNH KHÚC VÀNG - SLOW ROCK 
 

[Dm] Anh nghe mùi hương trên tóc [Am] quen nồng nàn 
[Gm] Anh nghe tình em nghe tình [Am] em chứa chan 
[Dm] Anh nghe bàn tay trong bàn [Am] tay nhẹ nhàng, 
Với [Gm] người đời hé môi [C] cười.... 

[Dm] Anh nghe niềm vui trên phố [Am] đông rộn ràng, 
[Gm] Anh nghe tình yêu bên tình [Am] yêu hát vang 
[Dm] Anh nghe bờ vai bên bờ [Am] vai dịu dàng, 
Ngỡ [Gm] ngàng [Am] cùng ánh chiều [Dm] sang. 

ĐK : 

Oh, oh.....Ngồi bên [Gm] em cung đàn hát [Dm] lên tình khúc vàng 
[C] Bao nhiêu âu lo đời vụt [F] tan 
Ngày mai [Gm] xa nhau rồi, phút [Dm] giây còn muôn lời 
Em [A7] ơi, bao nhiêu điều chưa [A7] nói ?! 

[Dm] Nhớ từng hàng cây, [Gm] nhớ từng con phố 
Bước [C] theo em bâng khuâng hỡi tình [F] say. 
[Dm] Nhớ về dòng sông, [Gm] ấm lòng màu đông 
Nụ [C] hôn ta chơi vơi theo con [A7] sóng.... 
Gửi tình vào [Dm] mây, [Gm] gửi tình vào gió 
Có [C] xa nhau xin đừng là tàn [F] tro 
[Dm] Muốn là dòng sông, [Gm] lững lờ mùa đông 
Ôm [A] em trong giấc [A7] mơ tình khúc [Dm] vàng 
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TÌNH LỠ CÁC XA - RẢI NGẪU HỨNG 

 
    Am       C       Dm           E       
Một mùa thu qua có em bên giấc mộng,  
     Am         C        D           E7   
Tình hồng chưa phai cớ sao em lại xa  
   Am               C          D              Am     
Từ ng chiếc lá nhẹ rơi đường phố vắng buồn tênh  
         F             E       Am      
Người ra đi khúc biệt ly rất buồn.  
    Am       C         Dm          E      
Lời nào cho anh phút giây ta ấm nồng  
     Am        C      D            E7     
Tình hồng như mơ có em yêu mình anh,  
    Am             C           D              Am   
Giờ phút cuối nhẹ trôi đường phố vắng mình em  
           F                E       Am    
Người quay lư ng giấc mộng xưa úa tàn.  
         F               G         C    
Trời mưa tuôn ngoài đêm vắng nhớ em  
        F             G         E      
Bàn tay anh bao khát khao đợi chờ.  
      Am          Em       F           C      
Người đã đến với anh thì mãi mãi có nhau  
   F              G       C                 E       
Dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng.  
     Am           Em      Dm           Am     
Tình lỡ nếu cách xa thì mãi mãi nhớ nhau  
        F        G        Dm     Em    G   Am     
Bao câu hát chỉ yêu một người mình em thôi.  
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TÌNH NỒNG - SLOWROCK 
 

Đừng buồn nhé em (Dm)hỡi cuộc tình nào không (Bb)luôn xót xa 

Một l n đã tan (C)vỡ để lại từng vết thương (F)ôi sao thiết tha (A) 

Từng chiều xuống anh (Dm)vẫn ngóng chờ tình yêu sao (Bb)đã phôi pha 

Phút (Bb)cuối tiễn (E)đưa cánh sao (Dm)lưa thưa.   
 
 
Đừng s u nhé em (Dm)hỡi kỉ niệm là cơn (Bb)mơ buốt đau 

Từng giọng hát xa (C)vắng nhạt nhòa tình đã trao (F)sao luôn khát (A)khao 

Từng giọt nắng trôi (Dm)hững hờ gọi nhau trên (Bb)lối đi xưa 

Nhớ (Bb)nhé (E)em giây phút mặn (Dm)nồng. 
 
 
 
Tình yêu đã (Bb)đến đến trong cơn (F)mơ thật xa (Bb)vắng 

Rồi cho (F)ta (Bb)dòng lệ (A7)đắng (A)cay 

Tình tựa bão (Dm)tố dù có tàn úa mộng đ p xin (Bb)giữ trong tim 

(C)Hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai (D7)có 

phai mau (A) Về đâu em (Dm)hỡi khi gối 

ch n còn lại hơi (Bb)ấm đêm nao 

Xin giữ cho (Dm) anh câu h a trên (A)đôi môi đến bạc (Dm) đ u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


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

Hình như là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net Page 91 

 

TÌNH PHAI - SLOWROCK 
 
         Em                C      
Buồn vì em bỗng nhiên xa vắng  
           D                 Em      
Tình phai theo lời hứa rêu phong  
        G              Am     
Em yêu hỡi, em ơi có biết  
            D7                G       
Gió sẽ dịu dàng khi gió bên trăng  
         B7                C      
Rồi khi nhớ, khi buồn em khóc  
          B7                   
Nước mắt nào năng nợ đã vay  
  
  
         Em7               C     
Rồi khi đắm say tình yêu mới  
       D                    Em    
Em có còn nhớ chuyện ngày xưa  
        G                C     
Và mai mốt ôm đàn sang bến  
       D                 Em    
Em có nhớ khi mình đắm say  
  
  
    C                                     D      
Em ơi có lẽ nào tình đẹp là tình yêu dở dang  
    C                                      D      
Em ơi có lẽ nào đời buồn khi đã sống bên nhau  
    Am                D                 Em   
Xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn yêu em  
    Am                D                 Em   
Xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn nhớ em  
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TÌNH QUAY GÓT - RẢI/BALLAD 
Em        A               D                G  
Xuân sao lá rơi vàng còn lại đây thoáng chút thu buồn  
Em                              F#  
từ khi em đi mùa thu xanh xao úa tàn  
Em                 A                       D                 G  
mây sao mây vẫn trôi nhanh về miền thương nhớ cuối chân trời  
       Em                                   F#  
chiều nay không mưa mà sao mây đen giăng ngập lối  
Em             A                      D           Bm  
tay em đếm tháng năm qua rớt trên buồn đau rã rời  
Em                       F#         Bm  
lòng hỏi lòng người đi có nhớ tình xưa  
 
         Bm                         F#m  
thầm đau xót nghe tình quay gót mãi xa thật rồi  
        G                            F#m  
còn đau nữa chia lìa đôi lứa mỗi nơi một người  
       Em  
tình ân ái sao giờ phôi phai  
           G                    F#  
lòng vẫn nhớ ân tình tan vỡ hỡi em trở về đây.  
                                                 
thầm đau xót nghe tình quay gót mãi xa thật rồi  
                                                
còn đau nữa chia lìa đôi lứa mỗi nơi một người  
                               
cầu mong em sẽ được hạnh phúc  
                             F#              Bm  
đừng nhớ đến nơi này dĩ vãng chi một tình yêu đã trao.  
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TÔI RU EM NGỦ - SLOWROCK 
              F                 Gm  
Tôi ru em ngủ , một sớm mùa đông   
                       C                      F  
Em ra ngoài ruộng đồng , hỏi thăm cành lúa mới   
              F                Gm  
Tôi ru em ngủ , một sớm mùa thu   
                     C                   F  
Em đi trong sương mù , gọi cây lá vào mùa   
  
  
                    Bb                  Am  
Con đường thật buồn , một ngày cuối đông   
                 C                  Gm  
Con đường mịt mù , một ngày cuối thu   
              Bb                  C 
Em vào mùa hạ , nắng thắp trên cao ,  
                F                  F   
Và mùa xuân nào , ngẩn ngơ tình mới ,  
  
  
               Bb                 Am  
Đi nhẹ vào đợi , thầm thì gót chân   
               C                Gm  
Em gọi nụ hồng vừa tàn cuối sân   
                    Bb                C   
Nghe tình chợt buồn , trong lá xôn xao ,  
                C7                   F  
Để mùa xuân sau , mua riêng t ình sầu   
 
              F                 Gm  
Tôi ru em ngủ , một sớm mùa xuân ,  
                   C                      F  
Em hôn một nụ hồng , hỏi thăm về giọt nắng   
              F                 Gm  
Tôi ru em ngủ , hạ cũng vừa sang   
                     C                      F  
Em hôn lên tay  ình , để chua xót tình trần   
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TRỞ VỀ DÒNG SÔNG TUỔI THƠ - SLOWROCK 
     Bm           G            A              
Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà  
     G                         F#m           
Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi  
     Em                   Bm                
Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy  
     F#                        Em        F#          Bm    
Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già  
      Bm          G     
Sông vẫn in màu mây  
             Em                Bm          Em    F#            G     
Vẫn khi vơi đầy vẫn mang phù sa làm đẹp thêm làng quê yêu dấu  
 F#                 F#   
 Sông vẫn như thuở ấy  
            Em                   F#             Em       F#m     
Bm  
Vẫn con đò ngang đón đưa người sang Và từ ng đêm hát ru đôi bờ  
       Bm           G            A                 
Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình  
     G                         F#m             
Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ  
     Em                 
Con sông tôi tắm mát  
     Bm                
Con sông tôi đã hát  
     F#                         Em        F#       Bm    
Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà  
      Bm              G    
Sông cũng như người ấy  
            Em               Bm             Em        F#       G      
Có khi vui buồn có khi hờn ghen chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy  
 F#                                        Em            F#      
 Ôi những con thuyền giấy, những năm tuổi thơ đã đi về đâu ?  
         Em       F#m        Bm     
Ðể mình tôi nhớ nhung bây giờ.  
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TUỔI ĐÁ BUỒN - SLOWROCK 
[Dm] Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang 
Từng ngón tay [F] buồn, [Gm] em mang em mang 
Đi về giáo [Dm] đường ngày chủ nhật [A7] buồn 
Còn [A7] ai [Dm] còn [F] ai 
[Gm] Đóa hoa [E] hồng cài lên tóc [A7] mây 
Ôi đường phố [Dm] dài, lời ru miệt [A7] mài 
Ngàn [A7] năm ngàn [Bb] năm 
[Gm] Ru em nồng [A7] nàn 
[Bb] Ru em nồng [Dm] nàn 
[Dm] Trời còn làm mây, mây trôi lang thang 
Sợi tóc em [F] bồng, [Gm] Trôi nhanh trôi nhanh 
Như giòng nước [Dm] hiền, ngày chủ nhật [A7] buồn 
Còn [A7] ai [Dm] còn [F] ai 
[Gm] Đóa hoa [E] hồng vùi quên trong [A7] tay … 
Ôi đường phố [Dm] dài, lời ru miệt [A7] mài 
Ngàn [A7] năm ngàn [Bb] năm 
[Gm] Ru em giận [A7] hờn 
[Bb] Ru em giận [Dm] hờn 
[D] Trời còn làm [G] mưa, mưa rơi mưa rơi 
Từng phiến băng [D] dài, trên hai tay xuôi 
Tuổi buồn em [G] mang, đi trong hư vô 
Ngày qua hững [D] hờ … 
[D] Trời còn làm [G] mưa, mưa rơi mưa rơi 
Từng phiến mây [D] hồng, em mang trên vai 
Tuổi buồn như [Dm] lá, gió mãi cuốn [Gm] đi 
[A7] Quay tận cuối [Dm] trời 
[Dm] Trời còn làm mưa, mưa rơi thênh thang 
Từng gót chân [F] trần, [Gm] em quên em quên 
Ôi miền giáo [Dm] đường, ngày chủ nhật [A7] buồn 
Còn [A7] ai [Dm] còn [F] ai 
[Gm] Đóa hoa [E] hồng tàn hôn lên [A7] môi … 
Em gầy ngón [Dm] dài, lời ru miệt [A7] mài 
Ngàn [A7] năm ngàn [Bb] năm 
[Gm] Ru em muộn [A7] phiền 
[Bb] Ru em bạc [Dm] lòng 
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VẦNG TRĂNG KHÓC - BALLAD/RẢI 
C#m E  

Đã không còn người yêu hỡi  
A B  
ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không 

rời  
C#m F#m  

Ngồi trên cát nhìn biển đêm  
F#m  
hát vu vơ mấy câu tình ca  

C#m E  
Trái tim buồn vì thương nhớ  

A B  
vì đau xót sao đôi ta mau chia lìa  
C#m B  

Đời giông bão nhiều đắng cay  
E  
cuốn trôi mau biết đâu tình nồng  

C#m G#m  
Thì thôi em đừng mong nhớ  

A 1/2 B 1/2 E  
đừng thương tiếc chi thêm đau lòng  
F#m B  

Tình chúng ta đã phôi pha  
F#m G#m  
em và anh mỗi người 1 nơi  

C#m G#m  
Ngồi nơi đây mình đơn côi  

A 1/2 B 1/2 E  
vầng trăng khóc sao rơi sông dài  
F#m C#m  

Tiếc cho tôi, tiếc cho người  
A B E  

và cho bao yêu thương đã trao Gió 
đông buồn  
 

C#m E  

Khóc chi người vì anh biết  
A B  
nào ai muốn mai sau chia ly đôi 

đường  
C#m F#m  

Tình yêu đến chợt bỏ đi  
B G  
mấy ai vui với nhau muôn đời  

C#m E  
Chắc khi nào tìm duyên mới  

A B  
thì anh sẽ mau quên đi bao ân tình  
C#m F#m  

Và em chúc người mới quen  
B E  
sẽ bên anh yêu anh thật lòng  

C#m G#m  
Thì thôi em đừng mong nhớ  

A 1/2 B 1/2 E  
đừng thương tiếc chi thêm đau lòng  
F#m B  

Tình chúng ta đã phôi pha  
F#m G#m  
em và anh mỗi người một nơi  

C#m G#m  
Ngày mai sau dù gặp nhau  

A 1/2 B 1/2 E  
thì xin hãy cho nhau một lời  
F#m C#m  

Để không quên những êm đềm  
A B  

mà tình yêu khi xưa đã trao  
E  
Giấc mơ đầu  
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VẾT CHÂN TRÒN TRÊN CÁT - SLOWROCK 
 

[Am] Vết chân [Dm] tròn [Am] vẫn đi [C] về 
[Dm] Trên con đường [Am] mòn cát [D] trắng quê [Em] tôi 
Anh thương [G] binh vẫn đến trường [Dm] làng 
[Am] Vẫn ôm [Em] đàn [F] dạy các em [E] thơ 
Bài hát quê [Am] hương [F] [E] 

Bài [Am] hát có ngọn [C] núi quê [Dm] anh xa [G] vời 
Bài [C] hát có đồng [Am] lúa miên man [Dm] câu [G] hò 
Bài [Am] hát có người [F] lính đã [E] hy sinh âm [Dm] thầm 
Cho hôm [F] nay những gót chân [G] son 
[Em] Vui quanh dấu [F] chân [E] tròn... 

Bài [Am] hát có trận [C] đánh không [Dm] quên bên [G] đồi 
Bài [C] hát có người [Am] lính biên [Dm] cương thương [G] Mẹ 
Bài [Am] hát có ngọn [F] gió cuốn [E] bay theo dấu chân [Dm] tròn 
Chỉ để [E] lại một bài [Dm] ca [F] trên cát [E] trắng [Am] bao la... 

[Am] Vết chân [Dm] tròn [Am] vẫn in [C] hình 
Trên con [Am] đường mòn [D] cát trắng quê [Em] tôi 
Như bài [C] ca anh hát trong thầm [F] lặng 
Như bài [A] ca không [Dm] lời 
Cứ [F] hát mãi trong [E] tôi, [Dm] hát mãi trong [Am] tôi... 
Ôi bài [E] ca cuộc [Dm] đời 
[G] Cháy mãi trong [Am] tôi, [E] cháy mãi trong [Am] tôi... 
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VẾT THÙ TRÊN LƯNG NGỰA HOANG - SLOWROCK 

     Am                    E7                              Am     
Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời, đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời.  
      A7           Dm               F              E7     
Ngựa phi như điên cuồng, giữa cánh đồng, dưới cơn giông  
    Dm             F             E7         Am    
Vì trên lưng cong oằn những vết roi vẫn in hằn.  
  
  
     Am                       E7                               Am     
Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu dưới chân 
mình.  
    Dm                 Am                         E7                    
Am    
Ân tình mở cửa ra với mình, ngựa hoang bỗng thấy mơ, để quên 
những vết thù.  
  
  
      Am                                    Dm                                 
Ngựa hoang muốn về tắm sông nhẫn nhục-dòng sông mơ mang mát 
trong, thơm ngọt.  
      F                                    Em7               E7       
Ngựa hoang - quên thù oán căm, từ nơi tối tăm, về miền tươi 
sáng...  
  
  
      Am                    E7                          Am    
Ngựa hoang về tới bến sông rồi, cởi mở lòng ra với cõi đời.  
       Dm                       Am                   E7                       
Am    
Nhưng đời- làm ngựa hoang chết gục, và trên lưng nó ôi..còn 
nguyên những vết thù.  
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XA EM KỶ NIỆM - BALLAD 
 
[Am]Ngày ta yêu nhau mùa thu [F]đến có lá thu [Am]rơi, 
[Dm]đôi ta bước bên [C]nhau không nói năng [E]chi tim yêu chứa chan. 
[Am]Rồi đông trôi qua,mùa đông [F]trắng ,xoá tuyết trên [Am]cao 
[dm]Đôi ta nỡ xa [C]nhau câu nói yêu [E]thương nay đã xa [Am]rồi. 
 
[Am]Em yêu ơi tình [G]này dâng hết đến [F]em với bao mặn [C]nồng, 
[F]trong tim yêu riêng anh chỉ có biết [G]em yêu em trọn [E]đời. 
[Am]Em yêu ơi tình [G]dù ngăn cách với [F]em anh xin một [C]đời, 
[F]anh yêu em anh [G]xin yêu mãi với [E]em riêng em mà [E7]thôi. 
 
[Am]Nhớ những lúc đắm đuối bên nhau em yêu nay xa [F]rồi, 
[G]nhớ những lúc quấn quýt bên nhau nay riêng anh lẻ [E]loi. 
 
[Am]Về trong cô đơn mùa thu [F]đến vẫn lá thu [Am]rơi, 
[dm]anh vẫn bước lang [C]thang trên lá thu [E]xưa tim đau xót xa. 
[Am]Giờ em nơi đâu trời đông [F]gió rét quá thê [Am]lương, 
[dm]đâu đây có dư [C]âm ánh mắt đôi [E7]môi nay đã xa [Am]rồi. 
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XE ĐẠP ƠI - BALLAD 
 

[Am] Nhớ khi xưa anh chở em, 
[D] Trên chiếc xe đạp [Am] cũ, 
[Dm] Áo ướt đẫm mồ [G] hôi những trưa [Am] hè. 
[Am] Nhớ khi xưa bao mộng mơ, 
[D] Trên chiếc xe đạp [Am] cũ, 
[Dm] Dưới cơn mưa cùng [G] nhau dắt qua [Am] cầu. 

[F] Xe đạp ơi, [Dm] đã xa rồi còn [Am] đâu. 
[F] Mối tình thơ, [G] thoáng như một giấc [C] mơ. 
[Dm] Xe đạp ơi, [Am] những vất vả ngày [Em] ấy. 
[D] Cho lòng tôi, [E7] nhớ thương hoài chẳng [Am] nguôi. 
[Am] Quay đều [G] quay đều [Dm] quay đều, 
[G] Mối tình ngày xưa [E7] yêu dấu. 
[Am] Quay đều [G] quay đều [Dm] quay đều, 
[G] Nhớ hoài những vòng [Am] xe. 
[Am] Quay đều [G] quay đều [Dm] quay đều, 
[G] Mối tình nghèo đơn [E7] sơ quá. 
[Am] Quay đều [G] quay đều [Dm] quay đều, 
[G] Thương hoài những vòng [Am] xe. 

[Am] Nhớ khi xưa anh chở em, 
[D] Trên chiếc xe đạp [Am] cũ, 
[Dm] Dưới trăng khuya cùng [G] trao chiếc hôn [Am] đầu. 
[Am] Nhớ khi xưa bao mộng mơ, 
[D] Trên chiếc xe đạp [Am] cũ, 
[Dm] Ước mong sao tình [G] yêu mãi không [Am] rời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


