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TÌNH YÊU LUNG LINH - SLOWROCK 

                Am             G          F             C  
Ngày xưa đôi ta thường hay mơ vì ngày mai nào ai có ngờ   
   F                 G           Em                  Am  
Em là nàng công chúa đợi chờ anh một ngày trong xanh   
          Am                         G  
Thời gian trôi nhanh cùng yêu thương   
               F                 C  
Giờ trường tan có anh cuối đường   
                   F                   G  
Em cười thật nhiều nói cười thật nhiều   
                    Em         Am  
Long lanh hạnh phúc về qua đây   
          Dm 
Một tình yêu lung linh đẹp sao   
           Am                 F  
Mà vụt tan yêu thương ngàn sau   
            G                                   C/E  
Người ra đi còn riêng anh chênh vênh tháng ngày   
          Dm  
Lời chia tay câm nín trong mắt nhau   
             Am             F  
Lời chia tay nào ai nói đâu   
                   G                           C/E  
Nghe trong tim đau bao nhiêu yêu thương tan vỡ   
                                  Am                        G  
Những ngày nào mối tình nồng thắm nụ hồng sẽ không nhạt phai   
                    C7  
Trong trái tim mình   
               F                      G              Am/E7  
Nhớ một người nhớ nụ cười xa thật rồi ấm êm vòng tay   
                 Am                          G  
Mắt buồn nào ướt thật nhiều phút giây rời xa   
                   C  
Bỗng nhiên khóc oà   
             F                             G              Am  
Mối tình này dẫu ngàn đời sẽ lặng thầm mãi riêng mình anh   
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NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG - SLOWROCK 
 

[Bm]Dường như ai đi ngang [F#7]cửa, 

Gió [G]mùa đông bắc se [Bm]lòng 

Chút lá thu vàng đã [Em]rụng 

Chiều [F#7]nay cũng bỏ ta [Bm]đi. 

 

Nằm nghe xôn xao tiếng đời 

Mà ngỡ ai đó nói cười 

Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy 

Giờ đây cũng bỏ ta [F#7]đi . 

 

[Bm]Làm sao về được mùa [Em]đông 

Dòng sông đôi bờ cát [Bm]trắng 

Làm [D]sao về được mùa [G]đông 

Để [Em]nghe chuông chiều xa [Bm]vắng 

Thôi đành ru lòng mình [Em]vậy 

Vờ [F#7]như mùa đông đã [Bm]về 

 

Làm sao về được mùa đông 

Dòng sông đôi bờ cát trắng 

Làm sao về được mùa đông 

Mùa thu cây cầu đã gãy 

Thôi đành ru lòng mình vậy 

Vờ như mùa đông đã về 
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NIỀM TIN CHO CÁT BỤI - BASS1231232BASS 
 

Những thằng bé [Am] 
Sống hè phố [C] 
Sống cuộc sống [Am/C] kiếm ăn xa mẹ [Am] 

 
Những thằng bé[Am] 

sống hè phố [C] 
Chúng giống [G] như hạt cát nhỏ nhoi [Am] 
Bước về đâu[Dm] trên con đường xa [Dm] 

Ôi! Hạt cát [E7] 
 

chorus: 
[Am]Và cuộc đời là [Em] con dốc trơn 
[F]Nắng gió cuốn thân [C] em bé nhỏ 

[Dm]Xin hãy cho em [Dm/F] một niềm tin 
 
[F]Hạt cát [G] ơi ! Có ngày[Am] mai 

[F]Hạt cát [G] ơi ! Có ngày [Am] mai 
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NGƢỜI VỀ CUỐI PHỐ - BALLAD/RẢI 
 

[Em] Giọt nước mắt em [B7] rơi, khi anh nói lời chia [Em] 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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MỘT TRÁI TÌM MỘT TÌNH YÊU - SLOWROCK 
 

Đừng hoài [A]nghi về thời gian em sẽ [Cm#]quên. 
Vẫn nhớ [D]mãi một tình yêu trong [E]đời. 
Tình [Fm#]anh còn đây mặc thời gian đổi [Cm#] rời. 

Và [D]anh chỉ còn riêng mình [E]em. 
 

ĐK: 
[Fm#]Khi gặp em anh biết 
Sẽ [E]không còn ai hơn nữa. 

[D]Không còn ai thay [Bm7]thế em trong giấc [A]mộng. 
[Fm#]Mưa mù hay băng giá 

Cũng [E]không làm anh chậm bước. 
[D]Đừng hoài nghi[Bm7] tình anh em [E]nhé! 
Ngày hôm qua [A]đó,tình[A4] đã trao[E] em 

Cho [E7]đến mãi hôm[Fm#] nay. 
Ân [E]tình vẫn đong [D]đầy. 
Và mai sau [A]nữa 

[A]Yêu người càng đắm[E] say. 
Có[E/F] ai hơn tình [Fm#]em ? 

Một tình [Bm7]yêu, một [E]trái tim cho [A]em. 
 
Màu tình [A]xanh,màu tình em với [Cm#]anh. 

Tình[D] anh như cát biển,vòng [D/E]tay ôm sóng biển 
Trọn đời [A]cát mãi mãi ôm [A/C#] ấp tình [D]em. 
Và đời[Bm7] anh luôn cưu mang tình [E]em. 
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NO MATTER WHAT - BÙM CHÁT ĐẬP BÙM CHÁT ĐẬP - MENTAL BALLAD 
 

A                            

N o matter what they tell 

us  

                    Bm   

 

No matter what they do  

                          E    

No matter what they teach 

us  

                   A      

What we believe is true  

  

  

                              

No matter what they call us  

                      

However they attack  

                               

No matter where they take 

us  

                              

We'll find our own way back  

  

  

  A                 A7        

I can't deny what I believe  

  D                       

I can't be what I'm not  

 Bm              E        

I know I'll love forever  

              A          

I know, no mat ter what  

  

                        

If only tears were laughter  

                        

If only night was day  

                                

 

If only prayers were 

answered  

                             

Then we would hear God say  

  

  

                              

No matter what they tell 

you  

                        

No matter what they do  

                             

No matter what the teach us  

                          

What we believe is true  

  

  

                                      

And I will keep you safe 

and strong  

                             

And shelter from the storm  

                              

No matter where it's barren  

                        

A dream is being born  

  

  

                                          

Key changes to C major for 

INSTRUMENTAL  

                                                    

and rest of song(see below 

for chords)  

 

 C                          

N o matter who they follow  

                     Dm     
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No matter where they lead  

                        G     

No matter how they judge us  

                    C       

I'll be everyone you need  

  

 C                        

C7       

N o matter if the sun don't 

shine  

 F                        

O r if the skies are blue  

  Dm               G        

No matter what the end is  

             C           

My life began with you  

  

  

                              

I can't deny what I believe  

                          

I can't be what I'm not  

                    

( I know, I know )  

 Dm                G        

I know this love's forever  

  

  

 G                            

T hat's all that matters 

now  

   G7    C                          

No Matter What (Ad Lib to 

end )....  
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HOW CAN I TELL HER - BALLAD - ĐIỆP KHÚC STRUMING 

BALLAD (DDDUD) 
Lobo  

 

Intro: 

D    Dsus2 D        Dsus2 D              

 

Verse 1: 

D                   A         G                   D      

She knows when I'm lonesome,  she cries when I'm sad. 

G                 D          E                  A        

She's up in the good times,  she's down in the bad. 

G                    D         G                       D 

And whenever I'm discouraged,  she knows just what to do. 

D     G    A                   D          Dsus2 D       

Dsus2 D 

But girl,  she doesn't know about you. 

 

Verse 2: 

D                   A        G                         D 

  I can tell her my troubles,  she makes them all seem 

right. 

G                 D     E                    A 

  I can make up excuses,  not to hold her at night. 

G                  D      G                                

D 

  We can talk of tomorrow,  I'll tell her things I want to 

do. 

D     G    A                     D            A 

  But girl,  how can I tell her about you? 

 

Chorus: 

  G         A         D 

  How can I tell her about you? 

  G            A               D 

  Girl, please tell me what to do. 

  G                A       D               Bm       A 

  Everything seems right, whenever I'm with you. 

A    G                A      G        A         D          

A    G    A 
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  So girl, won't you tell me,  how to tell her about you. 

 

Verse 3: 

D                            A        G               D 

  How can I tell her I don't miss her,  whenever I'm away? 

G                          D        E                       

A            

  How can I say it's you I think of,  every single night 

and day? 

G               D     G                      D 

  But when is it easy,  telling someone we're through? 

D    G    A                   D           A 

  Ah girl,  help me tell her about you. 

 

Chorus: 

 

  G         A         D 

  How can I tell her about you? 

  G            A               D 

  Girl, please tell me what to do. 

  G                A       D               Bm       A 

  Everything seems right, whenever I'm with you. 

A    G                A      G        A         D          

A    G    A 

  So girl, won't you tell me,  how to tell her about you. 

 

D       A       G       A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TỔNG HỢP HỢP ÂM GUITAR PHẦN 5 - 4DUMMIES.INFO 

 

Hình như là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net Page 10 

 

EM KHÔNG QUAY VỀ - Rải ngẫu hứng - Strumming D D udud dudu 
 

      Em                                     

Kể từ khi người đi mùa đông càng rét thêm…  

Bsus2                                   

Cho lòng anh ngày đêm nghĩ đến em…  

Asus2                    

Anh vẫn luôn nhớ về…  

Asus2                               

Từng lời ta cùng nhau ước thề…  

Em                                  

Nhưng giờ đây tình yêu đã vỡ tan…  

Bsus2                                  C#m7    

Để mình anh hòa theo từng làn gió miên man…  

               Asus2    

Lang thang nơi đó…  

 

F#m7            G#m7          Asus2                     

Nơi yên vui nay đã mãi xa một người chỉ còn nỗi nhớ  

              F#m7            G#m7               Asus2     

Đành lạc loài chơ vơ như cánh én mãi nơi phương nào…  

 

Đk 

                Em                           Bsus2     

Và giờ người ra đi…trong con tim không nghĩ suy…  

               Asus2                                            

Để lệ hoen đôi mi anh cần chi những hoài nghi khi em không  

   Asus2 

trở lại  

                Em                        Bsus2    

Chỉ còn lại đôi vai…Trong cơn mơ không có ai  

                  C#m                             

Lời ngọt ngào bên tai về ngày mai anh đã sai…  

               A                   Asus2     

Em không quay về…Vì em không quay về…  

                Em                          Bsus2        

Và giờ người ra đi…trong con tim không nghĩ suy…  

                Asus2                                                    

Để lệ hoen đôi mi anh cần chi những hoài nghi khi em không 
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    Asus2  

trở lại  

                Em                        Bsus2      

Chỉ còn lại đôi vai…Trong cơn mơ không có ai  

                  C#m                           

Lời ngọt ngào bên tai về ngày mai anh đã sai…  

               A                 Asus2      

Em không quay về…Vì em không quay về…  

Em không quay về               

Em không quay về  

Không quay về  

Người ra đi để cho lòng anh thêm đau...  

phải làm sao để anh quên đi được em...  

Người yêu hỡi...!  

Và giờ người ra đi…trong con tim không nghĩ suy…  

Để lệ hoen đôi mi anh cần chi những hoài nghi khi em không 

trở lại  

Chỉ còn lại đôi vai…Trong cơn mơ không có ai  

Lời ngọt ngào bên tai về ngày mai anh đã sai…  

Em không quay về…  

Và giờ người ra đi…trong con tim không nghĩ suy…  

Để lệ hoen đôi mi anh cần chi những hoài nghi khi em không 

trở lại  

Chỉ còn lại đôi vai…Trong cơn mơ không có ai. Lời ngọt ngào 

bên tai về ngày mai anh đã sai…  

Em không quay về…Vì em không quay về…  
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XA - BALLAD - AM-F-C-G 
 

[Am]Có khi nào [F]em bỗng thấy [C]lạc lõng giữa đám [G]đông. 

[Am]Có khi nào [F]sợ hãi thấy [C]mình em giữa cơn [G]giông. 

Lặng nhìn [Am]quanh, đứng [F]chơi vơi một mình, màn [C]đêm như vỡ [G]tan. 

Lặng tìm [Am]quanh, đôi [F]mắt ai vô hình, tìm [C]nơi xa quá [G]xa. 

ĐK 1 

Tôi chợt [Am]xa há, tôi chợt [F]xa há, chợt [C]xa hơi ấm trên [G]môi. 

Tôi chợt [Am]quên hết, tôi chợt [F]quên hết, chợt [C]quên ký ức trong [G]tôi. 

 

[Am]Có khi nào [F]là mãi mãi, [C]có nỗi sầu còn [G]vương. 

[Am]Mỗi đêm dài [F]lại thức giấc, [C]bình minh sang vội [G]vàng. 

Nhẹ nhàng [Am]thôi nhé, những [F]bước chân em về, thời [C]gian lặng lẽ [G]trôi. 

Dịu dàng [Am]thôi nhé, như [F]dáng em đi về, giờ [C]nơi đâu rất [G]xa. 

Hát lại ĐK 1. 

ĐK 2. 

Em chợt [Am]xa há, em chợt [F]xa há, và [C]mang vỡ nát qua [G]tôi. 

Em chợt [Am]quên hết, em chợt [F]quên hết, chợt [C]quên ký ức trong [G]tôi. 

 

[Am]Xa .... [F]há, [C]xa hơi ấm trên [G]môi. 

[Am]Quên .... [F]hết, [C]quên ký ức trong [G]tôi 

[Am]Xa .... [F]há, [C]xa hơi ấm trên [G]môi. 

[Am]Quên .... [F]hết, [C]quên ký ức trong [G]tôi 

 

Tôi chợt [Am]xa há, tôi chợt [F]xa há, chợt [C]xa hơi ấm trên [G]môi. 

Em chợt [Am]quên hết, em chợt [F]quên hết, chợt [C]quên ký ức trong [G]tôi. 
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Sealed With A Kiss - 

Slowsurf/Ballad/Bossanova/Mental Ballad 
 

(Starting Note: E) 

 

(NC)              A      Am       Em 

Tho' we gotta say goodbye for the summer 

Am7        D           G 

Darling, I promise you this: 

     E7              Am7  D     B7       Em 

I'll send you all my love every day in a letter 

Am7  B7            Em 

     Sealed with a kiss. 

 

(NC)                  A    Am     Em 

Guess it's gonna be a cold lonely summer 

     Am7           D    G 

But, I'll fill the emptiness. 

     E7              Am7  D       B7       Em 

I'll send you all my dreams every day in a letter 

Am7  B7            Em 

     Sealed with a kiss. 

 

          A              Em 

     I'll see you in the sunlight 

          A                    Em 

     I'll hear your voice everywhere 

          A               Em 

     I'll run to tenderly hold you 

         F#7                   B7 

     But Darling, you won't be there. 

(NC)              A      Am       Em 

I don't wanna say goodbye for the summer 

Am7         D          G 

Knowing the love we'll miss 

    E7            Am7  D    B7         Em 

Oh, let us make a pledge to meet in September 

Am7 B7             Em 

And seal it with a kiss. 
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"Until You" - (Bass432)x4 - Phần sau và điệp khúc 

x2 / Ballad - Capo5  
 

intro- Am, C, Am, C 

 

Am                

Baby life was good to me 

                     C  

But you just made it better 

Am 

I love the way you stand by me 

                     C 

Throught any kind of weather 

                  Am 

I dont wanna run away 

                      F 

Just wanna make your day 

          C                         G 

When you fell the world is on your shoulders 

                     Am 

Dont wanna make it worse 

                     F 

Just wanna make us work 

          C             G 

Baby tell me i will do whatever 

 

 

 

[Chorus] 

          C                             Am    

It feels like nobody ever knew me until you knew me 

              F                        G   

Feels like nobody ever loved me until you loved me 

              C                          Am 

Feels like nobody ever touched me until you touched me 

F                    G         C 

Baby, nobody, nobody,until you 

 

 

(follow the same from da first verse) 
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Baby it just took one hit of you now I'm addicted 

You never know what's missing 

Till you get everything you need,yeah 

I don't wanna run away 

Just wanna make your day 

When you feel the world is on your shoulders 

Don't wanna make it worse 

Just wanna make us work 

Baby tell me,I'll do whatever 

 

(follow the same from the chorus) 

It feels like nobody ever knew me until you knw me 

Feels like nobody ever loved me until you loved me 

Feels like nobody ever touched me until you touched me 

Baby,nobody,nobody until you 

 

 

F         

See it was enough to know 

G 

If I ever let you go 

C                Am 

I would be no one 

F 

Cause I never thought I'd feel 

G 

All the things you made me feel 

C                         Am 

Wasn't looking for someone  

F G C 

oh, until you 

 

(Bar the fret one step up) 

 

[Chorus repeat twice] 

F       G       F       G      *pause*          C 

Nobody, nobody, nobody, nobody,        until you 

 

 

 
 



TỔNG HỢP HỢP ÂM GUITAR PHẦN 5 - 4DUMMIES.INFO 

 

Hình như là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net Page 16 

 

SEASONS IN THE SUN - BALLAD 

 
 (E)                         E 

Goodbye to you my trusted friend, 

                                     F#m 

we`ve known each other since we were nine or ten 

B7                            E 

together we climbed hills and trees 

E                  F#m              B7                    E 

learned of love A B C; skinned our harts and skinned our 

knees. 

 

 

(E)                              E 

Good bye my friend it`s hard to die, 

                              F#m 

when all the birds are singing in the sky 

              B7              E 

now that the spring is in the air 

E                       F#m 

pretty girls are ev'ry where, 

         B7              E 

think of me and I`ll be there 

 

 

Refrain: 

       E                        F#m 

We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, 

         B7                                           E 

but the hills thet we climb were just seasons out of time. 

 

*(play riff 2 once)* 

                            E 

Goodbye papa please pray for me, 

                            F#m 

I was the blacksheep of the family, 

B7                               E 

you tried to teach me right from wrong, 

          E                F#m 

too much wine and too much song, 
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        B7         E 

wounder how I got along. 

 (E)                         E 

Good bye papa it`s hard to die, 

                              F#m 

when all the birds are singing in the sky 

              B7              E 

now that the spring is in the air 

         E         F#m 

little children everywere , 

          B7                E 

when you see them I'll be there. 

 

Refrain: 

 

 

       E                        F#m 

We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, 

         B7                                         E 

but the wine and the song like the seasons out of time. 

 

(play riff 2 once) 

 

                            E 

Goodbye Michelle my little one, 

                                F#m 

you gave me love and helped me find the sun, 

B7                          E 

and every time that  I was down, 

      E           F#m 

you always come around and 

        B7                E 

get my feet back on the ground, 

 

(E)                            E 

Goodbye Michelle it's hard to die, 

                                      F#m 

when all the birds are singing in the sky, 

               B7             E 

now that the spring is in the air, 
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           E           F#m 

whit the flowers everywhere, 

            B7                 E 

I wish that we could both be there. 

 

 

Refrain: 

 

 

       E                        F#m 

We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, 

                        B7                              E 

but the stars we could reach were just starfish on the 

beach  *Fade out* 

 

"Every thing was better in the good old days, 

 when everybody was in pain" 

 

 

E   - 022100 

F#m - 244222 

B7  - 224242  oder  8/10/8/9/8/8 

 

 

         riff 1 

        -----------| 

        -----------| 

        -----------| 

        -----------| 

        -----0-----| 

        -3-4---0---| 

   (play it with lots of reverb) 
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WAY BACK INTO LOVE - BALLAD 
Capo 3 

 

Verse 1 

G       Em 

I've been living with a shadow overhead 

G            Em 

I've been sleeping with a cloud above my bed 

Am      D 

I've been lonely for so long 

Am                         D 

Trapped in the past, I just can't seem to move on 

 

Verse 2 

G          Em 

I've been hiding all my hopes and dreams away 

G               Em 

Just in case I ever need em again someday 

Am    D 

 I've been setting aside time 

Am                    D 

To clear a little space in the corners of my mind 

 

 

Chorus 

 

G        Em              C        G 

All I want to do is find a way back into love 

G            Em             C             G 

I can't make it through without a way back into love 

    D 

Oh oh oh 

 

 

Verse 3 

G                Em 

I've been watching but the stars refuse to shine 

G             Em 

I've been searching but I just don't see the signs 

Am           D 
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I know that it's out there  

Am                D 

There's got to be something for my soul somewhere 

 

Verse 4 

G       Em 

I've been looking for someone to shed some light 

G                Em 

Not just somebody just to get me through the night  

Am         D 

I could use some direction 

Am              D 

And I'm open to your suggestions 

 

 

Chorus 

 

G        Em              C          G 

All I want to do is find a way back into love 

G            Em                       C        G 

I can't make it through without a way back into love 

Am 

And if I open my heart again 

C      D 

I guess I'm hoping you'll be there for me in the end 

 

Instrumental 

G, Em, G, Em, 

Am, G D, Am, G D 

 

Verse 5 

G                Em 

There are moments when I don't know if it's real 

G                   Em 

Or if anybody feels the way I feel 

Am             D          

I need inspiration 

Am                          D 

Not just another negotiation 
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Chorus 

 

G        Em              C          G 

All I want to do is find a way back into love 

G            Em                        C     G 

I can't make it through without a way back into love 

Am 

And if I open my heart to you 

Em 

I'm hoping you'll show me what to do 

Am 

And if you help me to start again 

         D                                G 

You know that I'll be there for you in the end 
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LÁ CỜ - BALLAD 

(G)Tôi lớn lên, 

khi đất nước không còn chia(D) bắc nam, 

chẳng biết chiến tranh(Em) là gì, 

chỉ được nghe trong những(C) câu chuyện của cha(D) 

(tương tự) 

Tôi lớn lên 

Khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, 

chẳng biết bo bo là gì, 

Chỉ còn lại trong những kí ức của mẹ 

 

Chuyện của cha tôi(G), 

là những giấc mơ dở giang(D) 

Là xếp bút nghiêng chiến đấu(C) vì một màu cờ đỏ tươi thắm máu(D) bao người 

(Tương tự) 

Chuyện của mẹ tôi, 

là cất tiếng ca cho đời, 

là đến những nơi xa xôi với những con người cạnh (D) ngôi sao vàng trên mũ 

 

Một thời chiến đấu(G) cha tôi anh hùng 

Một thời gian khó(Em) mẹ tôi đảm đang 

Vẫn giữ nụ cười(C) và tiếng hát át tiếng bom(D) 

(tương tự) 

Để rồi nay bước trên con đường đời 

dù bao gian khó chông gai đời tôi 

đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca 

đoàn quân Việt Nam đi…….(G) 

Rồi(F) ngày tháng trôi 

Bao đổi thay(C) đến với cuộc đời 

Thì trong trái tim (Em) vẫn luôn tự hào là người Việt Nam(D) hơ hơ hớ hơ 

Màu (F) cờ thắm tươi, 

vẫn phất phới (C) với những cuộc đời 

Lòng bồi hồi (Em) nhớ……..(D) 
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When the children cry - BALLAD 

 

[G] Little [Bm] child 

[Em] Dry your [Bm] crying eyes 
[C] How can [G] I explain 

The [Em] fear you feel [D] inside 

[G] Cause you were [Bm] born 
[Em] Into this [Bm] evil world 

[C] Where man is [G] killing man 

And [Em] no one knows [D] why 
 

[C] What we [Bm] have become 
[Em] Just look what [Bm] we have done 

[C] All that we [G] destroyed 

[Em] You must build [D] again 
 

When the [Em] children [Bm] cry 
Let them [C] know we [G] tried 

Cause when the [Em] children [D] sings 

Then the [C] new world [D]begins 
 

[G] Little [Bm] child 

[Em] You must show [Bm] the way 
[C] To a [G] better day 

For [Em] all the [D] young 
[G] Cause you were [Bm] born 
[Em] For the [Bm] world to see 

[C] That we [G] all can live 
[Em] In light and [D] peace 

 

[C] No more [G] presidents 
[Em] And all the [Bm] wars will end 

[C] One united [G] world [Em] under [D] god 
 

When the [Em] children [Bm] cry 

Let them [C] know we [G] tried 
Cause when the [Em] children [D] sings 

Then the [C] new world [D]begins 
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[C] What we [Bm] have become 
[Em] Just look what [Bm] we have done 

[C] All that we [G] destroyed 
[Em] You must build [D] again 

 

[C] No more [G] presidents 
[Em] And all the [Bm] wars will end 

[C] One united [G] world [Em] under [D] god 
 

When the [Em] children [Bm] cry 

Let them [C] know we [G] tried 
´cause when the [Em] children [D] fight 

Then we [C] know it ain´t [D] right 

When the [Em] children [Bm] break 
Let them [C] know we´re [G] awake 

´cause when the [Em] children [D] sings 
The [C] new world [D] begins 
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BÀI HỌC ĐẦU TIÊN - RẢI NGẪU HỨNG TỪ TRÊN XUỐNG 

Thưa thầy (C) con đã thuộc(Am7) 

bài học (C7)sáng nay(F) 

trong bài giảng(Am7) có bụi phấn(D7) trắng 

bay bay(G) trên tóc thầy (C)... 

 

Giọng thầy(Em) như tiếng hát 

Lời thầy(Am7) như bài thơ(F) 

Cho con(Dm7) những ước mơ(Am7) 

Tới chân trời(D7) rộng mở(G) 

 

Bài học đầu tiên(C), 

có bóng (Em) hình núi sông(Am7) 

yêu thương (Dm7)những cánh đồng(Am7) 

nối tiếp(C) đường cha ông 

(Am7)Bài học đầu (Dm7)tiên 

ấm êm(C) lời ru của (Am7)Mẹ 

con (D7)cò trắng bay(G) qua câu (F)ca dao ngọt (C)ngào ... 

 

Bài học đầu tiên(C) 

ấm (Em)êm lời biển xanh(Am) 

căng(Dm7) no những cánh (Am)buồm 

chở (C)tiếng hò quê hương 

(Am)Bài học đầu (Dm7)tiên 

cám ơn (C)thầy, thầy đã (Am)dạy 

con (Dm7)đường (D7)tới tương(G) lai xây (F)đất nước đẹp (C)giàu ... 

 

(Em)Bài học đầu (Am7)tiên con đã (Em)thuộc rồi thầy (Am7)ơi 

Là bài(D7) ca yêu Tổ(G) Quốc 

Không bao (F)giờ (G)con (C)quên ... 
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CHỊ TÔI - TRỌNG ĐÀI - BOSTON 

Dm  

Thế là! 

F--------------------Dm 

Chị ơi rụng bông hoa gạo 

Gm---------------------Am-----(C*)-----Dm 

Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh 

-----------Dm---------------Dm 

Ngày chị sinh trời cho làm thơ 

---------------Gm-----------------Dm 

Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở 

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

Cho làm câu hát để người lí lơi 

-----------Dm----------------Bb 

Ngày chị sinh trời cho làm thơ 

-------D7--------------Gm  

Vấn vương bởi sợi tơ trời 

----------------Dm-------Am------Dm 

Tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan.  
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IF - BREAD - RẢI CHẬM TỪ TRÊN XUỐNG (BALLAD) 

          CHORD SHEET BY ANTHONY JOHNSON 

 

This is my best interpretation of this song. 

 

Verse:1   

     A                C#m                   A7                Dadd9 

   002220            002120               002020             004230  

If a picture paints a thousand words, Then  why can't I paint you, 

   

    Dadd9m           A             Dm6            E7             

    003230           002220     000201          020100      

The words will never show, The  you I've come to know, 

   

     A                   C#m                  A7            Dadd9 

If a face could launch a thousand ships, Then where am I to go, 

   

         Dadd9m          A             Dm6                E7 

There's  no one home but you, You're  all thats left me  too, 

   

     F#m     c#aug5    c#maug5          D6 

    04222     003224    002225          000202 

And  when my love for  life is running  dry, 

   

    C#m        F#7       Bmi      E7        

    002120     004320     004432   020100 

You come and   pour  yourself on  me.   

  

Verse:2 

     A                C#m            A7                 Dadd9            

If a man could be two places at one  time, I'd be with  you, 

   

  Dadd9m       A      Dm6              E7 

Tomorrow and today, Beside you all the way. 

   

       A                 C#m                 A7             Dadd9 

If the world should stop revolving, Spinning slowly down to die, 

   

    Dadd9m             A        Dm6                E7 

I'd spend the end with you, And when the world was through, 

   

  

      F#m     c#aug5    c#maug5             D6 

Then  one by  one, the  stars would all go  out, 

 

      C#m      F#7      Bmi      E7   A(strummed slowly)  

Then  you and  I, would s imply  fly away. 

 

 

alternate chords for intro 

 

   A           E7   Em7    Dadd9    Dadd9m      A       Dm6        

007600      006400    005400    004230    003230    002220  000201     

 

  E7 020130 
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SƢƠNG TRẮNG MIỀN QUÊ NGOẠI - BOLERO 
Intro: Asus2 - Dsus2 - Dsus4 - Dm - E (Rải) 

Intro: Am - Dm - E - Am - Dm - Am - tapping (234 ngăn 5)  

 

Lội bùn dơ [Am] băng lau lách xuyên đêm [Am] 

Sương trắng rơi [F] vai tôi buốt [G] lạnh mềm [C] 

Chim muôn buồn [Dm] rủ nhau [G] bay về đâu [Am] 

Ngẩn ngơ [Dm] lũ vượn gọi nhau [E7] 

 

Nào những khi [Am] ôm thép súng tê tay [Am] 

Đắm mắt theo [F] bao hư ảo [G] thở dài [C] 

Nơi chốn xa [Am] cuộc đời mẹ quẳng gánh [Dm] 

Em còn khêu [E7] sáng ánh đèn từ sương mai [Am] 

 

Mẹ biết [C] bây [F]giờ con [D]ngồi gác nhỏ [Am] 

Gió hẹn mưa thề [F], một khi [C] con về [Em]quê ngoại xưa [Am] 

Để mẹ nhắn [F] lời thăm [E7] 

Trường làng cũ [Am] năm nào[F] khi con [D]còn bé nhỏ [Am] 

Theo mẹ đến trường [F], giờ đây [G] con đường xưa còn đó [Am]. 

Tóc liều vờn [D]gió [Em] ru hoài [Am][D-bass C B A] 

 

Bận hành quân [Am] nên khó thăm nhau [Am] 

Nhưng có nhau [F] như hơi thở [G] vào đời [C] 

Tóc em còn [Dm] cỏ thơm [G]hương cỏ may [Am] 

Để anh còn[Dm] nói chuyện ngày mai [E7/E] 

 

Bạn bè anh [Am] theo lớp tuổi ra đi [Am] 

Dăm đứa thân [F] đôi khi chẳng [G] trở về [C] 

Xin có em [Am] nguyện cầu cho đời anh [Dm] 

Đá mềm chân [Em] cứng để mẹ còn tương lai [Am]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TỔNG HỢP HỢP ÂM GUITAR PHẦN 5 - 4DUMMIES.INFO 

 

Hình như là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net Page 29 

 

VÌ ĐỜI - NGẪU HỨNG (DISCO/RAP/BALLAD) [X XL LXLX(chuyển 

Chord)XL(chuyển chord)] 

Intro: Drums - (A - D - A -A - D - A - F 
- G - A)x2 (Thay D = Dsus2) 
 
Buồn đời thì hát mấy câu (A - D - A) 
Giận đời thì nói thế thôi (A - D - A) 
Vì đời, chẳng còn gì mà vui (F - G - 
A) 
 
Chờ người thì thấy rất lâu 
Người chờ thì chẳng thấy đâu 
Vì đời, chẳng ai muốn đợi nhau 
 
Vợ mình đẹp nhất hành tinh 
Người tình đẹp nhất lúc bình minh 
Vì đời có tài nên thường linh tinh 
 
Họp hành giải quyết công văn 
Học hành thì đói nhăn răng 
Vì đời học không đi với hành đâu 
 
Oh oh, Chuyện vui buồn trò chơi (D - 
E - A) 
Ai ai ơi, Trò chơi là trời cho (Bm - E - 
F#m) 
 
(Guitar): (A - D - A -A - D - A - F - G - 
A) 
 
Vợ mình đẹp nhất thế gian 
Vợ bạn thì chớ có lan man 
Vì đời đôi khi lòng muốn dối gian 
 
Lời thề thì dễ quên 
Tiền thì khó quên 
Vì đời chẳng ai muốn nợ nhau 

 
Đường vòng thì đến rất mau 
Đề phòng người đứng phía sau 
Vì đời chẳng ai muốn mình đau 
 
Oh oh, Chuyện vui buồn trò chơi (D - 
E - A) 
Ai ai ơi, Trò chơi là trời cho (Bm - E - 
F#m) 
 
(Guitar): (A - D - A -A - D - A - F - G - 
A)x2 
 
Oh oh, Chuyện vui buồn trò chơi (D - 
E - A) 
Ai ai ơi, Trò chơi là trời cho (Bm - E - 
F#m) 
 
Đời còn người kiếm thú vui 
Đời mòn người kiếm chỗ chui 
Vì đời người ta cứ nói là (xui)x7 
 
(Guitar Solo) (F#m - E - A - E)x2 
 
Oh oh oh....(D - E ) 
Buồn cười vì ngắm sự đời ( A - E) 
Oh oh oh....(D - E) 
Sự đời còn lắm chuyện cười ( A - E) 
Oh oh oh....(D - E ) 
Buồn cười vì ngắm sự đời ( A - E) 
Oh oh oh....(D - E) 
Sự đời còn lắm chuyện cười ( A - E) 
Oh oh oh....(D - E - A - E) 
Oh oh oh....(D - E ) 
Cười ra nước mắt ( A - E - F#m) 
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Mưa Hồng - Slowrock 
 

Trời ươm [C] nắng cho mây [Am] hồng 

Mây qua [F] mau em nghiêng [C] sầu 
Còn mưa [Em] xuống như hôm [F] nào em đến [C] thăm 
Mây âm [Am] thầm mang gió [G] lên 

Người ngồi [C] đó trông mưa [Am] nguồn 
Ôi yêu [F] thương nghe đã [C] buồn 
Ngoài kia [Em] lá như vẫn [Em] xanh 
Ngoài sông [Am] vắng nước dâng [G] lên hồn muôn [C] trùng 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vnmylife.com/mychord/lyric/mua-hong/78
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Nối Vòng Tay Lớn - Disco 

[Em] Rừng núi dang [G] tay nối lại biển [Em] xa 

Ta [C] đi vòng tay lớn [Am] mãi để nối sơn [Em] hà 

[D] Mặt đất bao [G] la anh em ta [Em] về 

Gặp [Am] nhau mừng như bão [G] cát quay [Em] cuồng trời rộng 

Bàn [B7] tay ta [Am] nắm nối tròn một vòng Việt [Em] Nam 

 

 

Cờ nối [G] gió đêm vui nối [Em] ngày 

Dòng máu [G] nối con tim đồng [D] loại 

Dựng tình [B7] người trong ngày mới 

Thành phố [G] nối thôn xa vời [Em] vợi 

Người chết [G] nối linh thiêng vào [D] đời 

Và nụ [B7] cười nối trên [Em] môi 

 

 

[Em] Từ Bắc vô [G] Nam nối liền nắm [Em] tay 

Ta [C] đi từ đồng hoang [Am] vu vượt hết núi [Em] đồi 

[D] Vượt thác cheo [G] leo tay ta vượt [Em] đèo 

Từ [Am] quê nghèo lên phố [G] lớn nắm [Em] tay nối liền 

Biển [B7] xanh sông [Am] gấm nối liền một vòng tử [Em] sinh 

Biển [B7] xanh sông [Am] gấm nối liền một vòng tử [Em] sinh 

Biển [B7] xanh sông [Am] gấm nối liền một vòng tử [Em] sinh 

Biển [B7] xanh sông [Am] gấm nối liền một vòng tử [Em] sinh 
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NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHOI - FOX (2/4) 
 

Ngày tháng trôi đi [C] vui buồn tôi đâu biết chi [C] 
Mải mê ganh đua [G] theo phù du chẳng lối thoát [G] 
Để trôi đi mãi [F] rồi một ngày mới thấy [F] giấc mơ qua rồi [C] ôi đời buồn 
tênh [G] 
 
Rồi bỗng sang ngày [C] ôi vườn xanh đã nở hoa [C] 
Tiếng ai vui ca [G] cho tình yêu bỗng chấp cánh [G] 
Nhìn sâu ánh mắt [F] thật dịu dàng ta nghe [D] hạnh phúc như về đây [G] 
 
Có lúc ta ngục ngã [C] nhìn ngày trôi hững hờ [G] 
Có lúc tôi thầm mơ [E7] sẽ hái sao trên trời [Am] 
Mà nào có biết rằng [Em] hạnh phúc luôn bên mình [F] 
Là những điều nho nhoi [C] thường ngày mà tôi [D] tìm mãi nơi phù du [G] 
 
Bỗng thấy yêu đời quá [C] yêu ngày xanh nắng vàng [G] 
Bỗng thấy yêu thời gian [E7] hạnh phúc đến nhẹ nhàng [Am] 
Yêu sao những tiếng cười [Em] và những khi bên người [F] 
Ngày chẳng còn lo toan [C] mệt nhoài 
Cuộc đời [D] vì thế [G] nên đẹp tuyệt vời [C] 
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ÔI MÊ LY - FOX 
Ô mê ly [C] , mê ly [C]!  
Ô mê ly [G] , mê ly đời ta! [C]  
 
Ô mê ly [C] đời sống với cây đàn [G] 
Tình [F] tính tang dạo phím [G] rồi ca vang [C] 
Chiều êm êm [C] nhìn phía xa mây vàng [G] 
Giục [F] lòng ta dạo khúc [G] ca với đàn [C] 
 
Một chiều mưa [F] ta hát vang "Mưa rơi!" [C] 
Rồi cùng ta [G] mưa đáp: "Cho tươi đời!" [C] 
Một ngày nắng [F] ta hát vang: "Nắng tươi!" [C] 
Đàn cầm tay [G] say sưa hát là nguồn vui [C] 
 
Gió sớm đã về [C], cùng tiếng hát tiếng cười [C] 
Thấp thoáng bóng người [G] ngoài đám lúa cất lời [G] 
Thấy tiếng hát cười [F] là gió sớm đến mời: "Người ơi, đàn đi!" [G] 
 
Ô mê ly [C], mê ly! [C] 
Ô mê ly [G], mê ly đời ta! [C] 
 
Đứng giữa cánh đồng [C] nhìn ánh nắng phớt hồng [C] 
Có tiếng hát chòng [G] từ đám lúa lướt về [G] 
Thoáng thấy tiếng nàng [F] và thoáng có tiếng cười, đàn ta hòa vang [G] 
 
Ô mê ly [C], tơ duyên! [C] 
Ô mê ly [G], khúc ca triền miên! [C] 
 
Ô mê ly [C] đời sống bao duyên tình [G] 
Trời về trưa [F] ngồi dưới [G] hàng cây xanh [C] 
Nhìn bao la [C] đồng lúa xa xa mờ [G] 
Đàn hòa vang [F] tựa sóng [G] xô đến bờ [C] 
 
Đường về thôn [F] em bé vui câu ca [C] 
Dục hồn thơ [G] tha thiết yêu quê nhà [C] 
Đàn cùng ta [F] reo khúc ca chơi vơi [C] 
Nhạc còn vang [G] nhịp nhàng đưa ngàn nơi [C] 
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NỤ CƯỜI CHUA CAY - SLOWROCK 
 

Thôi im đi(Dm)im đi(Gm)xin đừng cười vui(Dm) 
Thôi im đi(Gm)im đi vui gì mà cười(Dm) 
Trong hôm nay(C)chắc em say(Dm)men rượu hồng(C)  

Cớ sao em(A7)mời tôi lại làm chi đây.  
 

Em em ơiduyên ta kiếp này đành thôi  
Không bên nhau không chung đi về một đường  
Em mang đi những yêu thương những đam mê  

Những hẹn hò(A7)và thật nhiều em ơi(Dm)  
 

Cớ(C)cớ sao(Gm)em cười(Dm) 
Cớ(Gm)cớ sao em buồn(Dm)  
Nụ cười chua cay(C)  

Nụ cười thương đau(A7)  
Nụ cười dối gian khổ đau.  
 

Không vui(Gm)sao người cười tươi(Dm)  
Đang vui(Gm)sao người gục đầu(Dm)  

Trong cơn say(Gm)có ai nghe xót xa không(Dm)  
Ôi cuộc đời(A7)nào ai hiểu ra sao(Dm) 
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NẾU NHƯ ANH ĐẾN - RAP, BALLAD 
Dạo: (Asus2 Dsus2 Em)x2 

Verse 1: 

Làn tóc rối, bờ môi khô (Em), 

hàng mi buông mắt đen thật buồn (Bm) 

Ngày wa ngày đợi mong gì (Bm) 

Cần nhiều lắm những yêu thương ngọt (Dsus2) ngào 

Trái tim em thôi lặng (Csus2) thầm 

 

Verse 2: 

Có ai... Cầm (Em) tay em 

Gọi tên em và yêu em những khi giận hờn (Bm) 

Để đêm về từng hơi thở (Bm) 

Còn nống ấm chiếc hôn ta nồng (Dsus2) nàn 

Nói cho nhau những hẹn (Csus2) thề.... có anh 

 

Chorus: 
Nếu (G) như ngày anh bƣớc (D) đến 

Vì anh đã yêu thương em (Em). 

Hãy nói với em chân tình (D) 

Trái tim đừng (C) làm em bối rối (G) 

Biết đâu khi ngày mai (Am7) thức dậy 

Yêu (C) thương kia mong manh tựa cơn gió (D) bay qua (Em) 

 

Lặp lại từ đầu đến hết chorus 1 lần 

 

Bright: 

(Am7) Này người yêu, (D) lần đầu tiên yêu anh (C) lòng nhìu lo lắng (G) 

(Am7) Vì tình yêu (D) là niềm tin với em (C) 

Người dấu yêu (D) 

 

(Accord lại hợp âm của Bright 1 lần) 

 

Nếu (Am7)... như anh đến (Dsus2-ko chặn)... (Em) 

Huu... (C)... hú u (Em9)  

 

http://hopam.hocguitar.net/2011/09/hop-am-guitar-nhu-anh-en.html
http://hopam.hocguitar.net/2011/09/hop-am-guitar-nhu-anh-en.html
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BẤT CHỢT MỘT TÌNH YÊU - RAP 
               [Am]   [Dm]  [G]                      [Am]    

Phố đông một ngày nắng khi đôi chân lang thang đi tìm  

nhau.  

                [Am]   [Dm] [G]                       [Am]    

Bất chợt nụ cười xinh em lung linh giữa bao khuôn mặt  

kia.  

            [Dm]                [G]                         

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

  [F]                               [C]   

Đã muốn cất tiếng nói yêu thương.    

             [Dm]                 

Vài tình nhân anh đã làm quen,  

       [G]                      [E,E7]   

Và tiếp nối những giấc mơ nồng cháy.    

 

#2  

             [F]           [G]    C   

Tiếng yêu ban đầu chợt như vạt nắng.  

             [F]         [G]        [Am]     

Thấp sáng gọi những ban mai tình yêu.  

            [F]        [G]           [C]           

Đừng vội đến đừng vội đi đừng vội mất nhau.  

            [F]       [G]        [Am]     

Trái tim này hát mãi lời nồng say.  

           [F]      [G]         [Am]    

Có một ngày đã bất chợt tình yêu  

 

#3  

 

Nếu có lúc yêu thương thật mong manh.  

Xin cho bao dung về sâu hơn trong mắt nhau  

Một mai kia sẽ tìm đâu, mãi bền lâu  

Cuộc tình bất chợt ngỡ là ta mơ  

Mơ con tim này  

Mang cho em những rung động  

Khi tia nắng vội qua khe cửa  

 

Ta bất chợt yêu ... 
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CĂN GÁC TRỐNG - NGẪU HỨNG/Mental Ballad - STRUM: 

BASS3231323BASS 

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

Căn gác nhỏ một ngày mưa,  

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

không gian tĩnh lặng trong muôn giấc mơ. 
 

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

Anh vẫn nguyện cầu màn đêm, 

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

tìm về nơi xa, nơi đó có em. 

Am------------------------------ 
Nghe đâu tiếng ai chợt về qua,  

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

âm thanh đã quen thuộc từ lâu, như em bước bên cạnh anh 

 

(No ho oh ho) 

Am---------------------------F 
Như ánh sáng nhạt nhòa lẻ loi. 

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

Vượt qua từng ô cửa một màu sương rơi... 

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

Và rồi cứ thế, căn phòng chỉ còn lại nỗi nhớ,  

------------------------------C----------------------------G 
bao ngày qua một người cứ ngỡ trong suy tư em về đây Eh eh 

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

Bàng hoàng thức giấc, và bất chợt nhìn mình trống vắng đôi tay,  

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

gượng lại xua tan đi nỗi nhớ em. 
 

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

Anh không muốn thấy một ngày mai,  

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

từng trang giấy trắng đã xóa nhòa một niềm tin 

Am-----------------------Em 
Anh biết sẽ chỉ là một giấc mơ,  

---------F----------------------------------------------------G------- 
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tồn tại song song bên căn phòng, cùng thời gian mãi buông trôi ... 

 

 

Nghe đâu tiếng ai chợt về qua,  

âm thanh đã quen thuộc từ lâu, như em bước bên cạnh anh 

(No ho oh ho) 
Như ánh sáng nhạt nhòa lẻ loi. 

Vượt qua từng ô cửa một màu sương rơi... 

 

Và rồi cứ thế, căn phòng chỉ còn lại nỗi nhớ,  

bao ngày qua một người cứ ngỡ trong suy tư em về đây Eh eh 

Bàng hoàng thức giấc, và bất chợt nhìn mình trống vắng đôi tay,  
gượng lại xua tan đi nỗi nhớ em... 

Anh không muốn thấy một ngày mai,  

từng trang giấy trắng đã xóa nhòa một niềm tin 

Anh biết sẽ chỉ là một giấc mơ,  

tồn tại song song bên căn phòng, cùng thời gian mãi buông trôi ... 

 
Và rồi cứ thế, căn phòng chỉ còn lại nỗi nhớ,  

bao ngày qua một người cứ ngỡ trong suy tư em về đây Eh eh 

Bàng hoàng thức giấc, và bất chợt nhìn mình trống vắng đôi tay,  

gượng lại xua tan đi nỗi nhớ em... 

 

Am-------------------Em---------------------------Am 
Anh mong sao mưa lại về, em bên anh thật dịu dàng, 

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

cùng bờ môi ngất ngây ôm em cùng phiêu một giây. 

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

Ánh nắng ấm một sớm mai nhưng với anh vẫn chỉ là...căn gác trống... 
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CUNG ĐÀN BUỒN - MENTAL BALLAD 
 

 

Người yêu [C] ơi giờ đây em ở [G/B] đâu? 
Lòng ta [Am] tiếc thương bao đêm [G] thâu 

Nhớ phút cuối bên [F] nhau 

Hai tâm [C]hồn rã rời, [Dm7]em với [G7] tôi 

 

Tình ta [C] như bầu trời giăng kín [G/B] mây 

Còn đâu [Am] bao niềm vui nơi chốn [Em] đây? 
Vẫn mong chờ một [F] ngày ưu phiền như mây [C] bay 

Bao điều u [Dm] ám sẽ tan [G7] biến 

 

Muốn đốt [C] cháy nỗi nhớ theo thời [G/B] gian 

Khi bao [Am] nhiêu yêu thương đã phai [Em] tàn 

Cuộc tình ngày [F] nào giờ đã phôi [C] pha  
Để lại trái tim [F] này ngàn điều xót [G7] xa  

 

Em ra đi phương [C] xa theo với gió [G/B] ngàn 

Nơi đây ta reo [Am] xiếc bên cung [Em] đàn 

Lòng còn nguyện [F] cầu cho em được yên [C] vui 

Nỗi [F] đau xin [G] để riêng [C] tôi. 
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ANH KHÔNG ĐÒI QUÀ - RẢI NGẪU HỨNG BALLAD 

Am Dm7 
Anh này, đẹp trai này, đại gia này 

G C G/B 

nhà giàu tiền tiêu thả ga , xây riêng hồ bơi để nuôi cá 
Am Dm7 

Anh thì nghèo khó, tiền chẳng có , 

G C G/B 
nhà nghèo vì mẹ đâu có cho, xây riêng công viên để nuôi chó 

Am Dm7 G 
Anh kia khi yêu em thì , mua cho những món đắt tiền 

C G/B 

luôn luôn tặng em rồi sai khiến (khiến em luôn đau đầu) 
Am Dm7 G 

Anh đây khi yêu em là, trao cho em con tim chung tình 
C G/B 

em ơi hãy lắng nghe anh này ...! 

. 
Am Dm7 G C G/B 
(vòng hợp âm ) 

Yêu anh đi em...anh không đòi quà 
 

Chia tay...anh không đòi lại quà 
 

Anh yêu...anh không đòi quà 

 
Yêu em...anh không đòi lại quà 

 

Karik : 
 

Thằng kia...ra đường là đại gia 
 

Về nhà...sung sướng làm đại ca 

 
Quen em...tiền bạc xài thả ga 

 
Nhưng chia tay...lại tới nhà đòi lại quà 
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Anh không như thế...không nhiều tiền 

 
Đồ anh xài mua ở chợ Kim Biên 

 
Nhưng cam kết nhà có xe đạp riêng 

 

Lỡ chia tay anh sẽ không làm phiền 
 

Anh biết anh không được đẹp nhưng anh không vô duyên 
 

Tài chém gió anh có nhưng mà anh không thuộc dạng bị điên 

 
Trừ quà cáp được tính bằng hiện kim 

 

Còn lại anh hứa gì là anh sẽ tặng liền 
 

Boy nhà nghèo là boy nhà nghèo 
 

không ai thích vì chê quà bèo 

 
Boy nhà nghèo là boy nhà nghèo 

 

vì boy nghèo nên không ai theo 
 

Only C : 
 

Khi yêu nhau anh quan trọng lời nói 

 
đã nói lúc trước khi yêu ai 

 
sẽ không 2 lời, dối trá (oh babe babe) 

 

Bao năm trôi qua 
 

và tình yêu anh trao cho em không phôi pha 

 
em hãy lắng nghe anh mà ! :))) 
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DẤU MƯA - RẢI NGẪU HỨNG 

4/4, E 

Intro:   

|[Dmaj7]___ |[Adim]___ |[Gmaj7]___ |[Dsus4/A]_______ |[A]__ | 

|[Dsus2]__Một cơn mƣa đi |[|A]qua để |[Bsus2]lại_ 

Những |[G]ký ức anh và em | 

|[Dsus2]_Tìm em trong cơn |[A]mƣa… anh thẩn |[Bsus2]thờ_ 

Lần |[G]theo những dấu [A]vết đánh rơi | 

|[Bm]_Tƣởng nhƣ rất gần |[Bm/A]_mà ngờ đâu đã |[Gmaj7]rất xa_ 

Vụt |[Em]mất theo cơn [F#m]mƣa ngày qua | 

|[Bm]_Tƣởng nhƣ rất lạ |[Bm/A]_mà ngỡ đâu sao |[Gmaj7]quá quen_ 

Là |[Em]lúc em [F#m]ngang đời ta | 

 

|[D]Chiều cuối con đƣờng |[A]_mình nhìn ngắm hoàng |[Bm]hôn_ 

Ẩn |[G]sâu trong tiếng [A]tí tách rơi | 

|[D]_Chờ mãi nơi này |[A]_một cảm giác quá |[Bm]lạ thƣờng_ 

Cảm |[G]giác cho [A]anh nhận ra | 

|[D]_I love you… |[A]_I love you |[Bm]so_ 

Khoảnh |[G]khắc cho [A]anh nhận ra | 

|[D]_I love you… |[A]_I love you |[Bm]so_ 

Khoảnh |[G]khắc cho [A]anh gần |[Dmaj7]em | 

|[Dsus2]__Một cơn mƣa đi |[A]qua để |[Bsus2]lại_ 

Những |[G]ký ức anh và em | 

|[Dsus2]_Tìm em trong cơn |[A]mƣa… anh thẩn |[Bsus2]thờ_ 

Lần |[G]theo những dấu [A]vết đánh rơi | 
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|[Bm]_Tƣởng nhƣ rất |[Bm/A]gần mà ngờ đâu đã |[Gmaj7]rất xa_ 

Vụt |[Em]mất theo cơn [F#m]mƣa ngày qua | 

|[Bm]Tƣởng nhƣ rất |[Bm/A]lạ mà ngỡ đâu sao |[Gmaj7]quá quen_ 

Là |[Em]lúc em [F#m]ngang đời ta | 

|[D]Chiều cuối con đƣờng |[A]_mình nhìn ngắm hoàng |[Bm]hôn_ 

Ẩn |[G]sâu trong tiếng [A]tí tách rơi | 

|[D]_Chờ mãi nơi này |[A]_ một cảm giác quá |[Bm]lạ thƣờng_ 

Cảm |[G]giác cho [A]anh nhận ra | 

|[D]_I love you… |_[A]I love you |[Bm]so_ 

Khoảnh |[G]khắc cho anh.. [A]nhận ra | 

|[D]_I love you… |_[A]I love you |[Bm]so_ 

Khoảnh |[G]khắc cho [A]anh gần |[D]em |[D]__  [B]__ | 

|[E]Chiều cuối con đƣờng |[B]_mình nhìn ngắm hoàng |[C#m]hôn_ 

Ẩn |[A]sâu trong tiếng tí tách rơi | 

|[E]_Chờ mãi nơi này |[B]_ một cảm giác quá |[C#m]lạ thƣờng_ 

Cảm |[A]giác cho anh nhận ra | 

|[E]_I love you… |[B]_I love you |[C#m]so_ 

Khoảnh |[A]khắc cho anh nhận ra | 

|[E]_I love you… |[B]_I love you |[C#m]so_ 

Khoảnh |[A]khắc cho anh gần |[E]em... || 
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ANH MUỐN EM SỐNG SAO - SLOW surf 
 

Từ sâu(Am) trong đôi mắt này, anh hờ hững(Dm7) không như bao ngày 
 

 hải(G) chăng nơi chốn đây, để anh vội đến(C) và rồi vội đi? 

 
 hải(Am) chi anh thấu hiểu, rằng em đã(Dm) yêu anh rất nhiều?  

 
Nói đi anh(F)* người ơi giờ anh muốn em(G)* phải sống sao(Am) 

 

Hạnh phúc(Am) đâu d  kiếm tìm, em vẫn đứng(Dm)đây chờ anh đi tìm  
 

 úc(G) anh ko còn ai hết, hãy ở yên(C) em sẽ đi kiếm 
 

Bởi(Am) em yêu người vô cớ, vì đã lỡ(Dm) nhận hết đau buồn 

 
Nói đi anh(F)* người ơi giờ anh muốn em(G)* phải sống sao(Am) 

 

Anh chỉ đến(Am) bên em lúc buồn, vậy những ngày vui(Dm) anh về nơi đâu?  
 

Anh chỉ đến(G) bên em lúc say, vì hết say(C) anh đâu ở đây. 
 

Anh là ai(Am) đi qua chốn này? Còn em là ai(Dm) trong cuộc đời anh đây?  

 
Nói đi anh(F)* người ơi vì sao anh nỡ(G)* yêu em như vậy(Am) 
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Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình - Slow rock 
 

capo on fret 1 (lấy theo giọng AC&M) 

Khi [C] em trông thấy [Am] anh 
Cả địa [Fm] cầu như vắng [C] ngắt 
Khi [C] em trông thấy [Am] anh 
Cõi thiên [Fm] đàng như trước [Em] mắt 
Con [Dm] tim em bấy [Am] lâu ngỡ đâu tình [Fm] đã quên mình [Ab] 
Để rồi [C] ngày hôm qua [Ab] oán trách em [G7] 

Khi [C] em trông thấy [Am] anh 
Những ưu [Fm] phiền rung rẩy [C] chết 
Khi [C] em trông thấy [Am] anh 
Lửa ngông [Fm] cuồng thôi tắt [Em] hết 
Anh [Dm] như con thú [Am] hoang biết run sợ [Fm] giữa cuộc đời [Ab] 
Ngập ngừng [C] lòng lo âu [Ab] hát câu kinh [G7] nguyện cầu [C] – [C7] 

Tình [F] không xót [Fm] xa có nên gọi [C] là tình [C7] 
Đời [Fm] không đắng cay có nên đời [C] 
Trái [Am] tim kêu gào [C] xin hãy cho [Em] tôi một lần [Am] 
Một lần thôi [Ab] được quặng đau [Fm], được rớm máu [G7] 

Hôm [C] nay ta cứ [Am] vui 
Chắc đâu [Fm] ngày mai vẫn [C] thế 
Mây [C] trôi mây vẫn [Am] trôi 
Dẫu không [Fm] còn ai nhớ [Em] đến 
Anh [Dm] ơi em vẫn [Am] tin chẳng có gì [Fm] mãi trên đời [Ab] 
Dù rằng [C] tình đôi ta [Ab] vẫn luôn luôn [G7] tuyệt vời [C] 

 

 

 

 

 

 

 

http://vnmylife.com/mychord/lyric/ngo-dau-tinh-da-quen-minh/3509
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Bức Tranh Từ Nƣớc Mắt - Rải ngẫu hứng 

Chuyện [C]hai chúng [D]ta bây giờ khác [Em]rồi 

Thật lòng [C]anh không muốn [D]ai phải bối [Em]rối 
Sợ em nhìn [C]thấy nên anh đành phải lẳng lặng [D]đứng xa 
Chuyện tình thay [Bm7]đổi nên bây giờ trở thành người thứ [Em]ba 

Trách ai [Am7]bây giờ, [Bm7]trách mình [Em]thôi..... 
 

ĐK: Hợp âm thay thế: C -> Cmaj7 / D -> Dsus2 / Em -> 024000 
Nhìn em hạnh [G]phúc bên ai càng làm anh tan nát [D]lòng 
Mới hiểu tại [Em]sao tình yêu người ta sợ khi cách [D]xa 

Điều anh lo [C]lắng cứ vẫn luôn xảy [Bm7]ra 
Nếu không đổi [Am7]thay chẳng có ai sống được vì [D]thiếu mất yêu thương. 

 
Thời gian giết [G]chết cuộc tình còn đau hơn giết chính [D]mình 
Tại sao mọi [Em]thứ xung quanh vẫn thế chỉ lòng người [Bm7]thay đổi 

Giờ em chỉ là [C]tất cả quá khứ anh phải cố [D]xoá trong nước [Em]mắt 
 
[ Trong tình yêu, thuộc về ai không quan trọng 

Một giây mơ màng là đã mất nhau....] 
 

Càng [C]nghĩ đến [D]em, anh càng hối [Em]hận 
Vì xa [C]em nên mất [D]em thật ngu [Em]ngốc 
Giờ tình anh như [C]bức tranh bằng nước mắt không màu [D]sắc 

Nhẹ nhàng và trong [Bm7]suốt cho dù đau đớn vẫn lặng [Em]yên 
Trách ai bây [Am7]giờ, [Bm7]trách mình [Em]thôi.... 
 

ĐK: [Tương tự ở trên] 
Nhìn em hạnh phúc bên ai càng làm anh tan nát lòng 

Mới hiểu tại sao tình yêu người ta sợ khi cách xa 
Điều anh lo lắng cứ vẫn luôn xảy ra 
Nếu không đổi thay chẳng có ai sống được vì thiếu mất yêu thương. 

 
Thời gian giết chết cuộc tình còn đau hơn giết chính mình 

Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế chỉ lòng người thay đổi 
Giờ em chỉ là tất cả quá khứ anh phải cố xoá trong nước mắt. 
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Nụ cười em [G]vẫn như xưa mà lòng em sao khác [D]rồi 

Nỗi đau này [Em]chỉ mình anh nhận lấy vì anh đã [Bm7]sai 
Giờ anh phải [C]cố giữ nước mắt đừng [Bm7]rơi 

Bức tranh tình [Am7]yêu của em từ lâu đã không hề [D]có anh...... 
 
Lên tone:  

 
Thời gian giết [A]chết cuộc tình còn đau hơn giết chính [E]mình 

Tại sao mọi [F#m]thứ xung quanh vẫn thế chỉ lòng người [C#m7]thay đổi 
Giờ em chỉ là [D]tất cả quá khứ anh phải cố [E]xoá trong nước [F#m]mắt 
 

Trong tình yêu, thuộc về ai không quan trọng, rồi cũng mất nhau… 
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Mình yêu nhau đi - Piano Ballad - DK: Mental Ballad 

 

Intro: Dsus2 - D - Bm11- (Bm7) - Gmajor7 - Asus4 - A  

                  Bm                            F#m 

Hình như anh có điều muốn nói Cứ ngập ngừng rồi thôi 

       G                                            A 

Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi 

             Bm                                 F#m 

Ở cạnh bên anh bình yên lắmnAnh hiền lành ấm áp 

    G                                                                              A 

Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra 

                      D                                      A 

Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi 

                       Bm                                             F#m           

Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì  

                     G                           D    

Rồi nói cho em nghe một câu thôi 

            Em                                       A 

1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? 

                               D                                A 

Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi 

                              Bm                                F#m 

Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi 

                            G            D 

Và dẫu cho mai sau có ra sao 

                     G                                              A                D      B 

Thì em vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu 

 

                  E                              B        

Cho dù ta đã mất rất rất lâu để yêu nhau 

                                        C#m                                          G#m 

Nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không hiểu nhau, 

                                  A                        E 
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Và muốn quan tâm nhau, phải không anh? 

 

Em kể anh nghe - Ballad bass 3231232 bass (Rock) capo3 
 
Verse 1 
Đã đến lúc em phải đi [Em] xa 
Đến lúc chia lìa đôi [Dadd9] ngã 
Hạnh phúc vỡ nát [Dm7] trên môi 
Cuộc sống quá ngắn [Cadd9] thật rồi 
Và như thế [Em] nhẹ nhàng bình minh đến rất [Dadd9] nhanh 
Dịu dàng từng cơn gió ngát [Dm7] xanh 
Một lần nằm yên mái tóc [Cadd9] hiền lành 

Verse 2 
Đã có lúc em phải quên đi 
Có lúc em lại suy nghĩ 
Đừng cố níu kéo thêm chi 
Đừng cố gắng mãi được gì ? 
Và như thế từng ngày tình yêu ghé đến đây 
Nụ cười hồn nhiên ấm áp ngay 
Một ngày bình yên xóa hết mọi ngày 
Điệp khúc : 
Mới hôm nào [G] thời gian là nhiều 
Đếm xem nay [D/F#] còn lại bao nhiu 
Nếu lúc trước biết sẽ có [Em7] hôm nay 
Cho em xin thêm một ngày [Cadd9] thôi 
Lỡ mai không [G] còn ai gượng cười 
Lỡ mai không [D/F#] là ngày xanh tươi 
Có chút ánh sáng phía cuối [Em7] con đường 
Khi đôi tay em dần dần [Cadd9] buông 
Nắng vẫn lên nhẹ nhàng [G]…!!! 
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Tình yêu hoa gió - Boston 

-----------Am---------- Em 
Ngồi bên hiên ngắm lá rơi 
----------F------------------ C 
Nhìn nụ hoa đã phai sắc màu 
-----------Dm 
Rơi trước nhà 
-----------F-----------------------Am 
Bỗng sao lòng mình chợt buồn tênh 
------------G--------------B7--------------E 
Tình chúng ta, sao bây giờ tựa như lá úa? 
------------Am----------- Em 
Ngày nào hoa kia vẫn xanh 
------------F------------------------ C 
Ngày nào hoa ngát hương trên cành 
---------Dm -----------F-------------------- Am 
Cơn gió về, cánh hoa tàn lặng thầm rụng rơi 
G 
Theo gió bay 
 
-----------F-------G-------Am 
Để được bắt kéo về nơi này. 
-------------C------------------- G 
Ngắm hoa rơi lòng anh bỗng nhớ 
----------F------------------- G 
Nhớ 1 người mà anh luôn yêu 
-----------F-------------- G 
Một tình yêu đã quá nhiều 
 
------------C----------------- G. 
Ước mong em đươc vui nơi ấy 
-------------F----------------- G 
Ước mong em sẽ quên nơi đây 
----------F--------------- G 
Dù điều ấy, quá đắng cay 
--------------F------------ G--------- Am 
Gió đông sang, nỗi nhớ em ngút ngàn 
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NƠI ẤY (HÀ OKIO) - SLOWROCK 
Intro: (B Bsus4 E F#) *2 
 
(B) Gió, con đường ấy(G#m) 
Và nắng(C#m) 
Trên hàng cây(F#m) 
Nhớ(B) 
sao lại nhớ(G#m) tên 
sao hình bóng(E) vẫn còn đây(F#) 
những nơi hò hẹn(G#m) 
những gương mặt quen(E) 
và ta nhớ(B) ơi là nhớ 
vui buồn thửơ xưa mộng mơ(F#7) 
 
Chorus: 

còn lại nơi ấy(B) mắt biếc 
còn lại nơi ấy(G#m) luyến tiếc 
còn lại nơi ấy(E) bao ước mơ tan vào nhau(F#) 
còn lại nơi ấy dấu vết 
còn lại nơi ấy giá rét 
còn lại nơi ấy, nơi phố quen ta gặp nhau 
ta gặp nhau(B) 
 
vẫn là 
con đường ấy 
và nắng vẫn chiếu qua hàng cây 
vui biết mấy 
gặp lại đây 
điều trông thấy 

ngày hôm nay 
những nơi hò hẹn 
những gương mặt quen 
và ta nhớ ơi là nhớ 
vui buồn thưở xưa mộng mơ 
 
Chorus x1 

 
và ta đi 
đến chân trời xa 
để một ngày ta 
sẽ quay về nhà 
 
dù có 

có bao điều mới 
chẳng ngăn được ta 
là vì ta vẫn biết 
 
Chorus (x3) 
Nơi ấy, nơi ấy, ta gặp nhau 
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VẾT MƯA - NGẪU HỨNG - CAPO3 - SLOWROCK 
 

Cơn (Cmajor7) mưa, đã xoá hết những ngày yêu ( Bm7) qua 
Chỉ còn mình anh ngu ngơ (Am7) , mong cho cơn mưa (D7) 

Tan trong yêu thương không vội vã (G) (G7) 
 

Mưa ( Cmajor7) ngoan, giấu hết những phút thẫn thờ (Bm7) này 
Thương em đi giữa đêm lạnh (Am7) 

Khoảng trời một mình (D7) 
Bỏ lại tình mình theo làn mây (G) (G7) 

 
Tìm về ngày yêu (Cmajor 7) ấy 

Cũng trong chiều mưa (Bm7) này 
Mình đã gặp nhau (Am7), lạnh bờ vai (D7) 

Nhưng tim vẫn (G) cười G7 
 

Giờ vẫn chiều mưa (Cmajor 7) ấy 
Em nép trong vòng tay (Bm7) ai? 

Anh chỉ lặng im (Am7), 
Đôi hàng mi (Am7) nhẹ run (Am7) cho tim anh bật khóc (D) 

 
Chorus: 

Đã (Cmajor7) qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình 
Nói tiếng yêu (Bm7) ngập ngừng,  

Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi (Am7) hôn (D7)  
Cho anh quên đi lạnh giá (G) , (G7) 

 
Vỡ (Cmajor7) tan rồi, anh chẳng nói nên lời 

Mưa rơi xé tan (Bm7) bóng hình 
Vì giờ này em quay đi (Am7) (D7) 

Buông tay anh trong chiều giá lạnh (G) (G7) 
 

Bridge: 
Khi (Cmajor 7) cơn mưa cuốn hết (Bm7) nỗi đau ấy 

Anh sẽ quên (Am7), những yêu thương (D7) 
Anh viết riêng (G) cho em (G7) 

Khi (Cmajor7) cầu vồng lên sau (Bm7) cơn bão giông 
Anh sẽ đi (Am7) qua yêu thương,(D7) 

Không còn vấn (G) vương... (G7) 
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Anh Còn Nợ Em 

Boston 

 

Anh còn nợ [Am]em Công viên ghế [Em]đá 

Công viên ghế [Am]đá Lá đổ chiều [Em]êm 

Anh còn nợ [F]em Dòng xưa bến [Dm]cũ 

Dòng xưa bến [Em7]cũ Con sông êm [Am]đềm 
 

 

Anh còn nợ [Am9]em Chim về núi [E]nhạn 

Trời mờ[D#] mưa [Bm7/F#]đêm Trời mờ mưa [Esus4]đêm[E7] 

Anh còn nợ [Cadd9]em Nụ hôn vội [Gadd9]vàng 

Nụ hôn vội [Em7]vàng Nắng chói qua [Am]rèm 
 

 

Anh còn nợ [Am]em Con tim bối [Em7]rối 

Con tim bối [Am]rối Anh còn nợ [Em]em[Am] 

Và còn nợ [F]em Cuộc tình đã [Dm]lỡ 

Cuộc tình đã [Em7]lỡ Anh còn nợ [Am]em 
 

 

E vị trí E7/G# 

Dm có thể thay thế bằng G/F 

Dm: 10023X 
E7/G# : 4x245x 
Bm7/F# :224232 
G/F :100003 
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Cô Gái Mở Đường - Điệu Fox 

 
[G] Đi [D] dưới trời [G] khuya sao đêm lấp [Em] lánh 

Tiếng hát [C] ai vang động cây [Am] rừng 
Phải chăng [G] em cô gái mở [Em] đường 

Không thấy mặt [D] người chỉ [G] nghe tiếng [D] hát 

[C] Ơi những cô con [Em] gái đang ngày [C] đêm mở [G] đường 
[Em] Hỏi em bao nhiêu [C] tuổi mà sức [G] em [C] phi [Em] thường 

 

[Em] Em đi lên [G] rừng cây [D] xanh mở [Em] lối 
Em đi lên [C] núi núi [G] ngả [C] cúi [Am] đầu 

Em [G] đi bắc [D] những nhịp [Em] cầu 

Nối [D] những con [Em] đường Tổ [Am] Quốc yêu [C] thương 
Cho [Am] xe thẳng [D] tới chiến [Em] trường 

 

[G] Cô [D] gái miền [G] quê ra đi cứu [Em] nước 
Mái tóc [C] xanh xanh tuổi trăng [Am] tròn 

Bàn tay [G] em phá đá mở [Em] đường 
Gian khó phải [D] lùi nhường [G] em tiến [D] bước 

[C] Em có nghe tiếng [Em] súng nơi tiền [C] phương giục [G] lòng 

[Em] Miền Nam tha thiết [C] gọi cả nước [G] ta [C] lên [Em] đường 
 

[Em] Tiếng nói Bác [G] Hồ trong [D] tim ngời [Em] sáng 

Như sao mai [C] lấp lánh [G] rọi [C] núi [Am] rừng 
Soi [G] cho em [D] đắp chặng [Em] đường 

Trên [D] đất quê [Em] nhà Tổ [Am] Quốc yêu [C] thương 

Ôi [Am] con đường [D] mới anh [Em] hùng 
 

[G] Đêm [D] đã về [G] khuya sương rơi ướt [Em] áo 

Tiếng hát [C] em vẫn vang vọng núi [Am] rừng 
Mặc bom [G] rơi pháo sáng mịt [Em] mùng 
Em vẫn mở [D] đường để [G] xe đi [D] tới 

[C] Yêu biết bao cô [Em] gái vui ngày [C] đêm mở [G] đường 
[Em] Rừng trăm hoa thắm [C] nở chẳng có [G] hoa [C] nào [Em] bằng 

 

[Em] Em đi san [G] rừng em [D] đi bạt [Em] núi 
Em như con [C] suối nước [G] chảy [C] không [Am] ngừng 

Em [G] đang bước [D] tiếp chặng [Em] đường 
Theo [D] những anh [Em] hùng Tổ [Am] Quốc yêu [C] thương 
Góp [Am] công cùng [D] tiền phương [C] chiến thắng [Em] thù 
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EM CỦA NGÀY HÔM QUA - RAP 4/4 

Liệu rằng chia [C#m]tay trong em có quên được câu ca. 

Tình [G#m]yêu khi xưa em trao cho anh đâu nào phôi pha. 

Đừng lừa [A]dối con tim anh,em sẽ [B]không buông tay anh được [E]đâu mà. 

(Em không thể bước đi) 

Gạt nước [C#m]mắt yếu đuối đó cứ quay lại nơi anh. 

Em biết [G#m]rằng cơn mưa qua đâu có che lấp được nụ cười đau thương [A]kia. 

Nước mắt đó vẫn [B]rơi vì em..[C#m]Oh baby..No baby.. 

Đừng nhìn anh [C#m]nữa,đôi mắt ngày xưa giờ ở [G#m]đâu??? 

Em còn là em? 

Em đã khác [A]rồi. 

Em muốn quay [B]lưng quên hết [E]đi(Thật vậy sao?) 

Tình yêu trong [C#m]em giờ toàn giả dối. 

Anh không [G#m]muốn vùi mình trong mơ. 

Anh không [A]muốn đi tìm giấc [B]mơ ngày hôm [C#m]nao. 

Đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm [C#m]qua. 

Uh Uh Uh [G#m]Uh 

Xin hãy là em của ngày hôm [A]qua. 

Uh [B]Uh Uh [E]Uh 

Đừng bỏ mặc anh một mình nơi [C#m]đây. 

Uh Uh Uh [G#m]Uh 

Dừng lại và xoá nhẹ đi kí [A]ức. 

Uh [B]Uh Uh [C#m]Uh 

Chìm đắm vào những lời ca dịu êm thưở nào. 

[C#m]Mưa đang rơi. 
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Đôi tay buông lơi. 

[G#m]Mình anh ngồi đây tìm lại những khoảng không dường như chơi vơi. 

[A]Thật ngu ngốc. 

Vu vơ. 

Lang thang [B]trên con đường tìm lại giấc mơ. 

Dường như [E]đã quá xa. 

Và em không còn thiết tha. 

[C#m]Nắm lấy đôi tay anh muốn giữ em ở lại. 

[G#m]Nếu cứ tiếp tục cả hai sẽ phải khổ đau. 

[A]Đừng cố tỏ ra mạnh [B]mẽ. 

Đó đâu phải là em. 

Vậy [C#m]đi... TẠM BIỆT EM ..! 

[C#m]Nhắm mắt lại hãy nghĩ [G#m]đi. 

Lâu nay em sống cho mình em [A]mà. 

Phải không [B]em hỡi [E]người...??? 

[C#m]Tìm lại thời gian của riêng đôi [G#m]ta. 

Nhưng sao trong anh đã quá tuyệt [A]vọng. 

Sự [B]thật đang bủa vây nơi [C#m]anh. 

Forget [C#m]baby...!!!!! 

Đừng nhìn anh [C#m]nữa,đôi mắt ngày xưa giờ ở [G#m]đâu??? 

Em còn là em? 

Em đã khác [A]rồi. 

Em muốn quay [B]lưng quên hết [E]đi 

Tình yêu trong [C#m]em giờ toàn giả dối. 

Anh không [G#m]muốn vùi mình trong mơ. 
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Anh không [A]muốn đi tìm [B]giấc mơ ngày hôm [C#m]nao. 

Đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm [C#m]qua. 

Uh Uh Uh [G#m]Uh 

Xin hãy là em của ngày hôm [A]qua. 

Uh [B]Uh Uh [E]Uh 

Đừng bỏ mặc anh một mình nơi [C#m]đây. 

Uh Uh Uh [G#m]Uh 

Dừng lại và xoá nhẹ đi kí [A]ức. 

Uh [B]Uh Uh [C#m]Uh 

[C#m]Em mang tiếng [G#m]cười. 

[A]Em mang hạnh [B]phúc đi rời [E]xa. 

[C#m]Xung quanh chỉ còn mỗi [G#m]anh và những nỗi đau. 

Hãy xoá sạch [A]hết đi...Đừng [B]vấn vương.. 

Vì [C#m]em. 

Do em. 

Chính em. 

Hãy mang hết đi...... 

[C#m]Người cứ vội [G#m]vàng. 

Người cứ vội [A]vàng [B] [E]eh eh eh 

Xin hãy là em của ngày hôm [C#m]qua. 

Người bước xa [G#m]rồi. 

Và người đã bước xa [A]rồi. [B] [C#m] 

Đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm [C#m]qua. 

Uh Uh Uh [G#m]Uh 

Xin hãy là em của ngày hôm [A]qua. 
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Uh [B]Uh Uh [E]Uh 

Đừng bỏ mặc anh một mình nơi [C#m]đây. 

Uh Uh Uh [G#m]Uh 

Dừng lại và xoá nhẹ đi kí [A]ức. 

Uh [B]Uh Uh [C#m]Uh 
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THỜI GIAN - THỦY TRIỀU ĐỎ - BALLAD 

Thời gian [C]Thời gian trôi qua kẽ tay 

Còn đâu [G]hơi ấm ngày nào [Am] 

HÌnh bóng [F]ai trong giấc mơ [F] 

Cũng còn đâu [C]như ngày xưa [G7] 

[C]Chợt nghe trong gió thở than 

Chiếc lá [G]đang úa vàng [Am] 

Ai đang [F]vô tình đi qua [F]Góc phố vắng [C]kỉ niệm xưa [G7] 

[F]Em mang đi, mang đi [F]qua tôi làn hơi ấm [Am]ngày nào [G] 

[F]Còn lại đây những tháng [C]ngày [G]chờ mong [C] 

Em đã quên, em đang cố quên 

Từng câu hát cuồng say 

Giờ cô đơn đàn ai bên song cửa hắt [G]hiu 

Trong hoàng hôn [C](x2) 

[C]Xin cho tôi thời gian [Am] 

[F]Để tìm lại em trong kí ức xưa [G] 

Xin cho tôi [C]tình yêu [Am] 

Để trái tim [F]ko cạn khô [G] 

Xin cho em [C]ngày tháng kỉ niệm [Am] 

Để đừng vội [F]lãng quên [G] 

Để những năm tháng [C]còn lại trong đời [Am] 

Ta vẫn [F]..Tìm [G]thấy [C]nhau 
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CHIẾC ÁO BÀ BA - CHACHACHA- BOLERO 

Chiếc áo bà [D]ba trên giòng sông thăm [Am]thẳm 

Thấp thoáng con [G]xuồng bé nhỏ [C]mong manh 

Nón lá đội [D]nghiêng tóc dài con nước [Am]đổ 

Hậu [Em]Giang ơi em vẫn đẹp [Am]ngàn đời 

 

Nhớ chiếc [D]xuồng xưa năm nào trên bến [Am]cũ 

Thương lắm [G]con đò ngồi đợi khách [C]sang sông 

Áo trắng [D]xuồng đưa mắt cười em [Am]khẽ gọi 

Người [Em]thương ơi em vẫn [Am]đợi chờ. 

 

Đẹp quá [C]quê hương hôm nay đẹp vô [Am]ngần 

Về Sóc [G]Trăng một ngày khai điệu lâm [Am]thôn 

Ngày nắng [C]thơm rơm xôn xao mùa lúa [Am]nhiều 

Về bến [G]Ninh Kiều [Em7]thấy chàng đợi [Am]người yêu 

 

Em xinh [D]tươi trong chiếc áo [Am]bà ba 

Em [Em7]đi mau kẻo trễ chuyến phà đêm 

Qua bến Bắc Cần [Am]Thơ 

 

Cũng những [D]chàng trai coi thường con sóng [Am]dữ 

Bóng dáng [G]yêu kiều của người gái thôn [C]xưa 

Đã ước [D]hẹn nhau một ngày ta sum [Am]họp 

Chờ [Em]bao lâu em vẫn [Am]đợi chờ 
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Nhớ kỷ [D]niệm xưa nông xuồng đêm trăng [Am]tỏ 

Em gái [G]Ninh Kiều tóc dài chấm [C]lưng thon 

Đất nước [D]mình đây dẫu xuồng ghe bé [Am]bỏng 

Mà [Em]không thôi nhớ thương nên [Am]đầy vơi. 

 

Đẹp quá [C]quê hương hôm nay đẹp vô [Am]ngần 

Về Sóc [G]Trăng một ngày khai điệu lâm [Am]thôn 

Ngày nắng [C]thơm rơm xôn xao mùa lúa [Am]nhiều 

Về bến [G]Ninh Kiều thấy [Em7]chàng đợi [Am]người yêu 

 

Em xinh [D]tươi trong chiếc áo [Am]bà ba 

Em [Em7]đi mau kẻo trễ chuyến phà đêm 

Qua bến Bắc [Am]Cần Thơ 

Hậu [Em7]Giang ơi nước xuôi xuôi một dòng 

Dẫu qua đây một lần 

Nói sao cho vừa lòng 

Nói sao cho [Am]vừa thương... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TỔNG HỢP HỢP ÂM GUITAR PHẦN 5 - 4DUMMIES.INFO 

 

Hình như là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net Page 62 

 

CHUYỆN TÌNH - BOSSANOVA - CAPO1 
Intro: Am7-Am7/G-D/F#-Fmaj7 (2 lần) 

Chạy nốt E-F-G-A giữa 2 lần intro 

           Dm7--                            G7 

Hẹn hò mãi sao anh không về với em 

    Cmajor7                Fmajor7 

Ở nơi ấy anh đang nghĩ gì 

           Bm7b5               E7/#9              Am7 - Am7/G - D/F# - Fmaj7 

Có nhớ em hay anh đã quên, làm em bối rối.. 

 

Hẹn hò mãi sao anh vẫn còn bên ấy 

Để em cứ ngóng trông cõi này 

Chuyện là thế sao em lại khóc bởi yêu anh mà thôi.. 

 

Dm7 G7         Cmaj7 

Kìa áng mây trời 

Fmaj7  E7/#9       Am7-Am7/G-D/F#-Fmaj7  

Bay bay bay về xa mãi 

Dm7 G7     Cadd9 G/B Am7           Dm7       B7               E7 E7/#9 

Kìa dòng sông cứ trôi về nơi xa vời vợi, trôi mãi để rồi xa mãi.. 

 

         Am7        Am7/G   DSUS/F# Fmaj7 Dm7 G7 Cmaj7 

Đã biết anh như mây nhởn nhơ vẫn yêu như ngày xưa 

         Am7        Am7/G   DSUS/F# Fmaj7 Dm7 G7 Cmaj7 

Đã biết anh như sông chảy xuôi vẫn thương, thương vậy thôi 

         Am7        Am7/G   DSUS/F# Fmaj7 Dm7 G7 Cmaj7 

Đã biết anh như mây nhởn nhơ vẫn yêu như ngày xưa. 

         Am7        Am7/G   DSUS/F# Fmaj7 Dm7 G7 Cmaj7 

Đã biết anh như sông chảy xuôi vẫn thương, thương vậy thôi.. 
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CHIỀU NAY KHÔNG CÓ MƢA BAY - SLOW SURF 2/4 - NGẪU 

HỨNG 
                        C----------------------               G/B--- 
Nắng vàng góc phố, hoa nghiêng dài trong mắt, và  
Am-------Am7/G---F 
thu nhẹ trôi rất êm. 
------Dm7---------                -G--------Em------------- 
Chiều nay không có mưa bay, và anh ngủ quên đã  
Am--- 
lâu rồi... 
Dm7-------------------G 
Ngủ quên trên phố một mình... 
(ttự) 
Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng... 
Còn em là những nhớ mong của đời anh... 
Chiều nay ko có mưa bay, chỉ có những con đường dài cùng anh ngồi hát vu 
vơ... 
-------------C-------------G/B----------Am7 
Chiều nay ko có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai 
----------------F-------                 ---G-----------C----C7 
Chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa. 
---------------F-----------                 -G-------------Em 
Dường như góc phố cũng biết buồn, thả hoa bay  
---          --Am---- 
khắp con đường 
----------                       Dm7----------------G 
Chiều nay không có mưa rơi anh lặng im 
(ttu) 
Rồi phiêu linh hát để gió cuốn anh đi mãi xa vời 
Làm mây phiêu lãng nơi cuối trời tìm em 
Phải làm sao để có nụ cười một ngày mưa bay năm nào 
----------Dm7---------------------Fm------- 
Chiều nay ko có mưa bay, chiều nay ko có những  
----G--- 
mộng mơ... 
C------------------G/B------------- 
Xa dần năm tháng, con đường vẫn thế 
-----Am---------------G------C  
Chỉ mưa và anh đứng đây chờ em... 
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NỐI LẠI TÌNH XƯA - 4/4 TWIST 
Về[Bm] đây bên [Em]nhau, [Bm]ta nối lại tình [Em]xưa 

Chuyện tình mà bao năm [G]qua, 

em gói ghém thành kỷ [Bm]niệm 

Vai nắng con đường [Em]xưa, 

những chiều hẹn cơn mưa [G]đổ 

[Am]Mưa ướt lạnh vai [D]em, 

anh [Bm]thấy lòng mình xót [Em]xa 

 

Mùa[Bm] thu năm [Em]nao, [Bm]anh với em gặp [Em]nhau 

Tưởng rằng mình quen nhau [G]thôi 

Khi đã biết thì yêu [Bm]rồi 

Nuôi trái tim chờ [Em]nhau, 

hứa hẹn mùa đông muôn [G]thuở 

[Am]Sương gió lạnh môi [D]em, 

anh [Bm]thấy lòng mình giá [Em]băng 

 

Nhưng không [D]ngờ, định mệnh chia rẽ xa [C]nhau, 

cuộc đời đôi ta hai [G]lối, 

em rét [Bm]mướt giữa trời đơn [Em]côi 

 

Còn anh chơi [A]vơi, ngày tháng [A]bơ vơ nơi miền [Em]xa vời vợi 

Chuyện [G]dĩ vãng buồn lưu [Bm]luyến chưa hề [Em]nguôi 

ĐK: 

Đêm đông [D]dài, sợ rằng nhung nhớ phôi [Em]pha 

Tình vào thiên thu mãi [G]mãi 

Em sẽ [Bm]khóc suốt đời anh [Em]ơi 

Thì em ơi [A] em vì nghiã [A]tương lai ta về [Em]xây mộng lại 

chuyện [G]cũ sẽ vào [Bm]dĩ vãng sẽ nhạt [Em]phai 

Rồi[Bm] sau cơn [Em]mưa, [D]giông tố sẽ vượt [Em]qua 

Trời đẹp và xanh bao [G]la 

Soi sáng lối đường anh [Bm]về 

Chim én mang mùa [Em]xuân, xóa mờ niềm đau năm [G]cũ 

[Am]Anh sẽ về bên [D]em 

Ta [Bm]ấm lại tình cố [Em]nhân 

[Bm]Một đêm trăng [Em]sao, [D]tha thiết thương người [Em]xưa 

Mình dệt mùa thương năm [G]qua ân ái cũ chẳng phai [Bm]nhoà 

Ta nối lại tình [Em]xưa, sống trọn mùa đông muôn [G]thuở 

[Am]Chim én về xôn[D] xao, ta [Bm]thấy đời còn có [Em]nhau 

[Am]Anh sẽ về bên[D] em, ta [Bm]ấm lại tình cố [Em]nhân 
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ĐÊM LAO XAO - NGẪU HỮNG 4/4 RUMBA 

 

[Am]Đêm đông lao xao, đêm [Dm]đông nhớ ai? 

[G]Đêm đông cô đơn vắng [C]ai?[G/B] 

[Am]Cơn mưa lao xao, cơn [Dm]mưa nhớ ai? 

[E][E7]Ôi, hạt mưa rơi khóc [Am]thầm! 

[Am]Anh đang nơi đâu? Anh [Dm]thương nhớ ai? 

[G]Bao đêm cô đơn vắng [C]anh[G/B]. 
[Am]Mong cho đôi ta, bên [Dm]nhau mãi thôi! 

[E][E7]Cho hạt mưa rơi hết [Am]buồn 

Tình [Am]yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi [Em]trôi! 

Để bao thương nhớ âm [Dm]thầm, thiết [G]tha vô [C]bờ 

Đèn khuya có thấu hay [Am]chăng, lẻ loi tôi đang ngóng [Em]trông 

Nhìn mây mưa cứ trôi [Dm]hoài, khát [G]khao chờ [Am]mong 

Chợt [Am]nghe chư tiếng em cười, cỏ cây như muốn níu [Em]chân 

Nhẹ nâng câu hát ban [Dm]đầu, dấu [G]xưa tuyệt [C]vời. 
Một [Am]mai anh sẽ quay về, bờ môi mang bao thiết [Em]tha. 

Bài ca in mãi trong [Dm]lòng, sẽ [G]không nhạt [Am]phai! 
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SAO EM VÔ TÌNH - TANGO 

 

Đã biết em vô [Em]tình mà lòng anh [Am]vẫn yêu 

Đã biết em hững [B7]hờ mà anh vẫn [Em]nhớ thương 

Đã biết khi yêu [Em]ai lòng này mang [Am]đắng cay 

Đã trót mang trong [B7]tim một hình bóng [Em]dáng ai. 

Phố vắng đêm khuya [Em]tàn, lạnh lùng lê [B7]bước hoang 

Sóng gió qua bao [B7]lần còn hoài mong [Em]cố nhân 
Những lúc em bên [Em]anh mà hồn em [Am]vắng xa 

Những phút giây xa [B7]nhau lòng cành thêm [Em]khổ đau. 

[Em]Sao mùa xuân không [b7]đến khi đông [Em]tàn[Em/C#] 

[Am]Sao hồn ta như [Am7/G]chiếc lá [D/F#]thu vàng 

[D7]Kiếp cô [G]đơn chập chờn [Am]buông 

[B7]Trong bóng đêm dài chỉ một mình ta với[Em] ta. 

[Em]Ôi còn đâu giây [B7]phút yêu ban [Em]đầu[Em/C#] 

[Am]Cung đàn xưa vương [Am7/G]vấn mối [D/F#]tơ sầu 
[D7]Nhớ chăng [G]em lời thề [Am]xưa 

Ai nỡ vô [B7]tình đành lià xa bến [Em]mơ. 

Đã biết em vô tình mà lòng anh vẫn yêu 

Đã biết em hững hờ mà anh vẫn nhớ thương 

Giá buốt trong tâm tư tìm lại dấu vết xưa 

Bóng dáng đâu còn còn chăng trong giấc mơ. 
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CÕN ĐÓ CHÖT HỒNG PHAI - SLOWROCK 

B7Dim5: X23201 

 

 

Phố xưa vuốt mặt[B7]về giữa mưa chiều [B7dim5] 

Có em gái [E]nhỏ tựa đoá hoa sen [Am] 

Hồn nhiên ca [A7]hát hòa tiếng mưa [Dm]rơi 

Làm cho tôi [G]nhớ một thuở sương [C]mai 
Ðã xa xa rồi [B7dim5]theo dòng thời gian [E][Dm][E] 

Nhớ [Em]nhung bỗng về [B7]làm chút mây hồng [B7dim5] 

Vẽ lên phố [E]thị thời tuổi thơ tôi [Am] 

Mộng mơ hoa [A7]bướm ngày tháng rong [Dm]chơi 

Tình yêu cao [G]vút tựa gió bên [C]trăng 

Ước mơ xuân ngời [E]bây giờ thảnh [Am] thơi[Dm] 

Còn [Am]đó một chút hư vô [E] 

Còn [E7]đó một chút đê [Am]mê 
Nhớ nhung phù du [Dm]chắp cánh bay [G] 

bay theo cõi [C]mơ[G/B]  

Còn đó [Am]một chút tiêu sơ [Dm] 

Còn đó [G]một chút mong manh [C] 

Cánh sen hồng phai [Dm]như áng mây [G] 

Áng [F]mây bay [B7dim5]theo dòng thời gian [Em][E] 

Còn đó [Am]một chút hư vô [E] 
Còn [E7]đó một chút đê [Am]mê 

Nhớ nhung phù du [Dm]chắp cánh bay [G] 

bay theo cõi [Cmaj7]mơ [E] 

Còn đó [Am]một chút tiêu sơ [Dm] 

Còn đó [G]một chút mong manh [C] 

Cánh sen hồng phai [Dm]như áng mây [G] 

Áng mây [F]bay [E]theo dòng thời gian [Am] 
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BÀI CA DÀNH CHO NHỮNG XÁC NGƢỜI - 4/4 TWIST/BALLAD… 
 
Sáng tác: Trịnh Công Sơn 
--------------------------------------------------------- 
(Bm) Xác người nằm trôi (F#m) sông, phơi (A) trên ruộng đồng (Bm) 
(F#m)Trên nóc nhà thành phố (Em), trên (A) những đường quanh co.(Bm) 
Xác người nằm bơ vơ, dưới mái hiên chùa 
Trong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu 
--------------------------------------------------------- 
(Bm) Mùa xuân ơi,(F#m) xác nuôi thơm cho đất (Bm) ruộng cày 
(Bm) Việt Nam ơi, (F#m) xác thêm hơi cho đất ngày mai (Em) 
(D) Đường đi tới, dù(Bm) chông gai 
(F#m) Thì quanh đây đã (Bm) có người  
--------------------------------------------------------- 
Xác người nằm quanh đây, trong mưa lạnh này 
Bên xác người già yếu, có xác còn thơ ngây 
Xác nào là em tôi, dưới hố hầm này 
Trong những vùng lửa cháy, bên những vồng ngô khoai 
--------------------------------------------------------- 
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Bay Đi Thầm Lặng - Boston - Capo 2 

 

------------------ Em6 ---------------- Am6 
--- 
1. Có chút bồi hồi trong phút chia ly 
-------------------- Em7 -------------Dadd9 
--- 
Có những mặt người không yêu là vì 
-------------------- Dsus4 ----------- Em9 
--- Em 
Có những cuộc đời hết sức ngây ngô 
 
---------------- G ---------------- Am --- 
Đi trong tình dài có người đã tới 
------------------ D7 ---------------- G --- 
Sao trong hồn này tiếng lời hấp hối 
------------------ Em7 ----------- D7 --- 
Tôi không là người u mê khờ dại 
-------------- D7 --------------- Em9 --- 
Em 
Đã hết thật rồi tiếng nói vui tươi 
 
Có tiếng thở dài dưới gió thu đông 
Có nỗi bùi ngùi bay đi thầm lặng 
Có những mặt người giữa phố 
hoang mang 
 
2. Có chút lệ nhòa trong phút hôn 
nhau 
Có những vực bờ chôn theo tình đầu 
Có vẫy chào về giữa chốn binh đao 
 
Đi sao nặng nề kiếp người nhỏ bé 
Xa xăm ngọn cờ quê nhà vắng gió 
Tôi không kẻ thù nên đau từ độ 
Tóc úa là nhờ những tháng âu lo 
 
Có nắng vàng nghèo trên lối đi xa 
Có tối thật đều trong linh hồn nhỏ 
Có mắt thật chiều dưới trán ngây thơ 

 
3. Có chén rượu chờ trong quán đêm 
đêm 
Có những bạn bè xanh như người 
bệnh 
Có tiếng cười và tiếng khóc mênh 
mông 
 
Tôi như mọi người mong ngày sẽ tới 
Nhưng khi về lại thu mình góc tối 
Trong tôi rụng đầy bao nhiêu nụ cười 
Có nói được gì những tiếng bi ai 
 
Có tiếng tù và hối thúc trong tim 
Có đếm từng giờ trong khi nằm bệnh 
Có nhớ vài lần những má môi xinh 
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MỘT CÕI ĐI VỀ - SLOWROCK - Capo 3 
--------------------- Em ------------- G --- A -- 
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi 
------------------ A ----------------------- Em --- G -- 
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt 
---------------- G ------------------- Am --- B7 -- 
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt 
------------------- G ----------------- Em --- A --- Em 
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về  
 
----------------- G ---------------- Em -- 
Lời nào của cây lời nào cỏ lạ 
--------------------- E7 ------------------ Am ------- Em -- 
Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua 
---------------- Em ------------------ Em -- 
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ 
------------------ B7 ---------------------------------- Em --- A --- Em 
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa  
 
----------------- Em ------------------ G --- A -- 
Mây che trên đầu và nắng trên vai 
---------------- A ---------------- Em --- G -- 
Đôi chân ta đi sông còn ở lại 
----------------- G ------------------------ Am --- B7 -- 
Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi 
------------------ G -------------- Em --- A --- Em 
Lại thấy trong ta hiện bóng con người 
2. 
Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa 
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ  
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ 
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà  
Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy 
Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa  
Từng lời tà dương là lời một địa 
Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe  
Trong khi ta về lại nhớ ta đi 
Đi lên non cao đi về biển rộng  
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng 
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì..... 
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Chiếc Lá Cuối Cùng - slowrock - Capo3 (Gm) 
------- Em ------------------------ 

Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng 

------- B7 ------------------ Em -- 

Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang 

--------- G ------------------ B7 -- 

Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá 

------- B7 ------ F#7 ---------- B7 -- 

Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa 

 

-------- Em ------------------------- 

Đêm chia ly nghẹn ngào sao chẳng nói 

-------- B7 -------------- Em --- 

Chỉ nghe tim nức nở trở về thôi 

--------- G --------------------- B7 -- 

Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối 

------- B7 -------------------- Em --- 

Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi 

 

---- Em ------------ D7 --- 

Mộng về một đêm xuân sang 

------ G ----------------- B7 -- 

Em thì thầm ngày đó thương anh 

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

Thuyền về một đêm trăng thanh 

-------- D7 -------------- G --- 

Xây mộng vàng đậu bến sông xanh 

 

---- B7 ---------------------- 

Mộng tràn ngập đêm trăng sao 

------- B7 ---------------- Em --- 

Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh 

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

Rồi một chiều xuân thơ trinh 

-------- B7 ------------------ 

Cho lòng mình về với dĩ vãng 

 

------- Em -------------------------- 

Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng 

----------- B7 -------------------- Em -- 
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Đường thênh thang gió lộng một mình ta 

-------- G ------------------ B7 --- 

Rượu cạn ly uống say lòng còn giá 

------- B7 -------------------- Em --- 

Lá trên cành một chiếc cuối bay xa  

 

 

Chiếc lá cuối cùng  
 
Đêm qua chưa (1) mà trời sao vội sáng  
Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang  
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá  
Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa  
 
Đêm chia ly nghẹn ngào (2) sao chẳng nói  
Chỉ nghe tim nức nở (2) trở về thôi  
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối  
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi  
 
Mộng về một đêm xuân sang  
Em thì thầm ngày đó thương anh  
Thuyền về một đêm trăng thanh  
Xây mộng vàng đậu bến sông xanh  
 
Mộng tràn ngập đêm trăng sao  
Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh  
Rồi một chiều xuân thơ trinh  
Cho lòng mình về với dĩ vãng  
 
Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng  
Đường thênh thang gió lộng một mình ta  
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá  
Lá trên cành một chiếc cuối bay xa  
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BẢN TÌNH CUỐI - NGÔ THỤY MIÊN - SLOW ROCK - CAPO3 

 
 
----------- Em ------------------- 
Mưa có rơi và nắng có phai 
--------------- B7 ------------------- Em --- 
Trên cuộc tình yêu em ngày nào 
---------- C ------------ Am --- 
Ta đã yêu và ta đã mơ 
-------------- D7 ------------------- G ------ B7 --- 
Mơ trăng sao đưa đến bên người 
----------------- B7 --- Em -------------- Am --- 
Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào 
----------------- C ---------- Am6 -------- B7 --- 
Một lần gặp gỡ nhưng tình ngỡ xa xưa 
 
----------- Em ------------------- 
Mây có bay và em có hay 
-------------- B7 ---------------- Em --- 
Ta ngại ngùng yêu em lần đầu 
---------- C --------------- Am --- 
Ta đã say hồn ta ngất ngây 
-------------- D7 -------------------- G ------ B7 --- 
Men yêu đương đã thấm cuộc đời 
----------------- B7 ----- Em -------------- Am --- 
Một lần nào đó bước bên em âm thầm 
----------------- Am6 ------- B7 --------------- Em --- 
Một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người 
 
--- D7 ---------------------------------- G -------- B7 
Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ 
--- Am ----------------------------- Em ------- 
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ 
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-------- Am6 -------------------------------------- B7 --- 
Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say 
-------- Am6 -------- B7 --- C -- B7 -- C --- B7 ---  
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay 
----------- Em ------------------- 
Mưa đã rơi và nắng đã phai 
--------------- B7 ------------------ Em --- 
Trên cuộc tình ngây thơ ngày nào 
---------- C --------------- Am --- 
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say 
-------------- D7 ---------------- G ------ B7 --- 
Qua bao nhiêu năm tháng ơ hờ 
----------------- B7 ----- Em -------------- Am --- 
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu 
----------------- Am6 ------- B7 ------------ Em --- 
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người 
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Tình Khúc Thứ Nhất - Slow rock 
1. 
------ Am add9 --------- Am 
Tình vui theo gió mây trôi, ý sầu mưa xuống đời  
---- Dm add9 ------- Dm6 ---- Am------ Am add9 
Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi, mấy tuổi xa người 
-------------- E ------------------ E7 ---- Am --------------- Am add9 
Ngày thần tiên em bước lên ngôi đã nghe son vàng tả tơi 
--------------- Am 
Trầm mình trong hương đốt hơi bay mong tìm ra phút sum vầy 
----- E -------------------------------------- Am 
Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai 
--------- F ------- E -- F -------------------- E ------------- Am 
Những cánh dơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài 
 
---------------------- Am --------------------- Dm  
Lời nào em không nói em ơi 
------------------------- Am 
Tình nào không gian dối 
----------- F -------------------------------- E --------- Dm 
Xin yêu nhau như thời gian làm giông bão ..... mê say 
---- Dm -------- E ------------------------ Am 
Lá thốt lên lời cây, gió lũ đưa đường mây 
------ F ---------------------------- E 
Có yêu xin những ngày thơ ngây 
-------- E --------------- Dm 
Lúc mắt chưa nhạt phai 
------ Dm ------------ C 
Lúc tóc chưa đổi thay  
----- E ------------- E7 ---- Am 
Lúc môi chưa biết dối cho lời 
 
----- Am add9 ------------ Am 
Tình vui trong phút giây thôi, ý sầu nuôi suốt đời  
---- Dm add9 ------- Dm6 --- Am---------- Am add9 
Thì xin giữ lấy niềm tin, dẫu mộng không đền 
---------- E ---------------------- E7 
Dù Trời đem cay đắng gieo thêm  
------- Am ----------------- Am add9 
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Cũng xin đón chờ bình yên 
--------- Am -------------- E ------- E7 ------------------- Am 
Vì còn đây câu nói yêu em, âm thầm soi lối vui tìm đến 
2. 
------- Am add9 ------------- Am 
Thần tiên gẫy cánh đêm xuân, bước lạc sa xuống trần 
------------- Dm add9 --------------- Dm6 
Thành tình nhân đứng giữa trời không 
-------- Am------------ Am add9 
Khóc mộng thiên đường 
----------- E ----------- E7 ------- Am ------------ Am add9 
Ngày về quê xa lắc lê thê trót nghe theo lời u mê 
------------ Am ----------------- E 
Làm tình yêu nuôi cánh bay đi  
-------------- E7 ----------------------- Am 
Nhưng còn dăm phút vui .......trần thế 
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CÕN CHÖT GÌ ĐỂ NHỚ - NGẪU HỨNG - SLOWROCK 

 
----------- Amaj7 ----------------- Asus4 ---- 
Phố núi cao phố núi đầy sương 
---------------- D -------------------- Amaj7 --- 
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn 
-------------- F#m9 ---------- Bmsus4 --- 
Anh khách lạ đi lên đi xuống 
--------------- E7 ---------------------- 
May mà có em đời còn dễ thương 
 
---------- A --------------- E --- 
Em Pleiku má đỏ môi hồng 
--------------- A ------------------------ E7 --- 
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông 
--------------- C#m ----------- E --- 
Nên tóc em ướt và mắt em ướt 
------------------ A --------------------- 
Nên em mềm như mây chiều buông 
 
Phố núi cao phố núi trời gần 
Phố xá không xa nên phố tình thân 
Đi dăm phút đã về chốn cũ 
Một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng 
 
----------- A -------------------- 
Xin cảm ơn thành phố có em 
----------- E ----------------- A --- 
Xin cảm ơn một mái tóc mềm 
-------- D ------------------- Bm --- 
Mai xa lắc trên đồn biên giới 
----------------- E7 ------------- A --- 
Còn một chút gì để nhớ để quên 
 
(để hết, đổi lên cung Do trường) 
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----------- C -------------------- 
Xin cảm ơn thành phố có em 
----------- G ----------------- C --- 
Xin cảm ơn một mái tóc mềm 
-------- F ------------------- Dm --- 
Mai xa lắc trên đồn biên giới 
----------------- G7 ------------- C --- 
Còn một chút gì để nhớ để quên 
----------------- G7 ------------- F --- C --- 
Còn một chút gì để nhớ để quên 
Fm ---- C --- 
để....... quên... 
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SAO EM NỠ VỘI LẤY CHỒNG - BALLAD - NGẪU HỨNG - CAPO 3 
-------- Am ------------------------------------------- 
Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang 
Dm ----- Am ----- G ------------------- Am 
Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xốn xang 
------------ Am --------------------------- 
Ngày lấy chồng em đi qua con đê 
Dm --------------- Am ------- G ----------------------- Am ------- 
Con đê mòn lối cỏ về, có chú bướm vàng bay theo em 
 
--------- C ------------------------------ 
Bướm vàng đã đậu trái mù u rồi 
-------------- Am ---------- A7 -------------- Dm ---  
Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn 
E -------------------- Am ------------ G ------------------------------ 
Ru em thời thiếu nữ xa rồi còn đâu bao đêm trăng thanh 
---------- C -------------- Am --- 
Tát gàu sòng vui bên anh 
Dm ------------------------------- E ------------------------------- E7 --- 
Ru em thời con gái kiêu sa em đố ai tìm được lá diêu bông 
--------- E7 ------ Am 
Em xin lấy làm chồng 
 
E -------------------- Am -------------- G ------------------------------ 
Ru em thời thiếu nữ xa rồi mình tôi lang thang muôn nơi 
-------- C ---------- Am --- 
Ði tìm lá cho em tôi 
Dm --------------------------------- E -------------------------------------- E7 ---- 
Ru em thời con gái hay quên thương em tôi tìm được lá diêu bông 
----------- E7 ---- Am --------- 
Sao em nỡ vội lấy chồng 
 
-------------- Dm ---------------------------- E7 ---- E ------ 
Diêu bông hỡi diêu bông sao em nỡ vội lấy chồng 
-------------- Dm ---------------------------- E7 ---- Am --- 
Diêu bông hỡi diêu bông sao em nỡ vội lấy chồng 
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DÒNG SÔNG LƠ ĐÃNG - CAPO 3 
1. 
Am -------------- Am9 ------- ---------- Am9 --- 
Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng 
E --------------- C --------------------G ------- C --- 
Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng 
Am ------- Am9 ------------------------ Dm9 --- 
Và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng 
E --------------- E7 ---------- Am9 --- 
Nỗi đau ta nhận riêng mình 
 
Am9 ------- Dm9 --------------- G7 -------------- C --- 
Ở chốn nào, dòng sông đã hòa cùng đại dương 
Am9 ------- Dm9 --------------- G7 -------------- C ------ E7 --- 
Cạn bến bờ, chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn 
 
Am -------------------- Dm9 ------Am ------- Am9 --- 
Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc 
E ------------------ C -----------------G ------- C --- 
Để một dòng sông lơ đãng trôi qua 
Am ------- Dm9 ---------------Am ------------- Am9 --- 
Một sớm kia xuôi theo dòng anh đến 
E --------------- E7 ---------- Am9 --- 
Cớ sao em chẳng đứng chờ... 
 
2. 
Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu 
Một bờ phù sa quên bước chân qua 
Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt 
Khóc đi cho thỏa dỗi hờn 
 
Ở chốn nào, dòng sông đã hòa cùng đại dương 
Cạn bến bờ, chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn 
 
Rồi chúng ta, sẽ đôi lần nuối tiếc 
Để một dòng sông lơ đãng trôi qua 
Một sớm kia xuôi theo dòng anh đến 
Cớ sao em chẳng đứng chờ... 
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TÔI ĐI GIỮA HOÀNG HÔN - SLOW ROCK 
 
A ------------------- C#m ----------------- D ---------------------- A ------ A7 
Tôi đi giữa hoàng hôn, khi ánh chiều buông, khi nắng còn vương 
----- D --------------------------------- F#m 
Một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài 
-------------------------- B7 ----- E7 
Mà lòng mình thấy u hoài 
 
A ---------------------- C#m -------------------- D ------------------------ A ------ A7 
Tôi thương nhớ ngày qua, trên bến Hoàng Hoa, hay những đường xa 
------------- D ------------------------------- A 
Thường thường hai đứa dắt nhau tươi cười 
----- E7 -------------------- A ----- D ----- A 
Mắt say sưa thắm mộng đời 
 
----- C#7 -------------------- F#m --- D ----- Bm 
Dù cho mưa gió, bên mái tranh nghèo 
---------- D --------------------- Bm -------------- D 
Dù cho nắng, dù cho sương khói mịt mù 
----------------- D ------------- A ------------------- E7 ----- E dim --- E7 
Niềm thương yêu hằng xin mãi mãi không hề phai 
 
-------------------------A ---------------- C#m 
Nhớ, nhớ, nhớ đêm nào, trên bến tìm sao 
------------------ D -------------------- A ------ A7 
Hai đứa nhìn nhau, không nói một câu 
-------- D --------------------------- A 
Như thầm mơ ước, ước mơ dạt dào 
------- E7 -------------------- A ----- D ----- A 
Như thầm hẹn nhau mùa sau 
 
---------------------------- D 
Tôi vẫn đi giữa hoàng hôn 
---------------------------- Dm 
Tôi vẫn đi giữa hoàng hôn 
---------- A --------- E ---- A 
Tôi vẫn đi... lòng thương nhớ ... 
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LỜI MẸ RU - VALSE/BOSTON 
-------- G ------------------------------------ 
1. Lời mẹ ru con đến những khu vườn 
D7 ------------------ G --- 
Ru con trưa nắng í i a... 
--------- G ---------------------- D7 ------------- 
Trong mộng cười ngon, ru mộng con thơm 
------ G --------------- C ----- G --- 
Lời mẹ ru con nghe ra nỗi niềm  
----- G ---------------------- D7 --- 
Ru con nghiêng nghiêng nằm 
------- G --------------------------------- 
Con ngủ giấc tròn cho mẹ ngồi trông 
 
G --------------------------- D7 --- 
Thủa mẹ ru, mẹ ru con ngủ 
------- G ----------------------------- D7 --- 
Con ngủ trên mây, con ngủ trên mây  
-------- D7 -------- G ---------------- D7 --------------------- 
Tiếng khóc ban đầu, ban đầu còn đau, còn đau, còn đau... 
 
Lời mẹ ru đêm vắng ngón tay hồng 
Ru con khôn lớn í i a... 
Con Rồng, Rồng Tiên con ngủ cho yên  
Một đời ru con nên mắt ưu phiền 
Đôi khi cũng ưu phiền  
------- G --------------------------------- G --- C --- G --- Cm --- Gm 
Con ngủ giấc hiền, mưa nhỏ ngoài đêm 
 
-------- Gm ------------------------------------ 
2. Lời mẹ ru như tiếng hát trên trời 
D7 --------------- Gm --- 
Ru con ru mãi í i a...  
-------- Gm ------------- D7 ------------- 
Nên người mẹ vui, ru bạc tóc thôi 
---- Gm --------------- Cm ----- Gm --- 
Đời mẹ ru con, mây kia cũng buồn  
----- Gm -------------- D7 --- 
Nên mây xa đường trần 
------- Gm --------------------------------- 
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Con ngủ giấc hồng, cho mẹ tròn lưng 
 
Gm ------------------------ D7 --- 
Thủa mẹ ru, mẹ ru con ngủ 
------- Gm --------------------------- D7 --- 
Con ngủ trên mây, con ngủ trên mây  
-------- D7 ------ Gm ---------------- D7 --------------------- 
Tiếng khóc ban đầu, ban đầu còn đau, còn đau, còn đau... 
 
Rồi một mai con đã lớn khôn rồi 
Con thôi thơ ấu í i a... 
Mẹ rời thật mau, mẹ rời chiêm bao 
Đời mẹ ru con bao lâu mỏi mòn 
Nên lâu cũng mỏi mòn 
Bây giờ mẹ nằm, lá đổ ngoài sân 
 
---- Gm ------ D7 --- Gm ------------- D7 ---- Gm --- 
Lá đổ ngoài sân, lá đổ ngoài sân để ru mẹ ngủ... 
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Kỷ Niệm (Phạm Duy) - Rải Ngẫu hứng - CAPO3 
C -------------------- Em/B --- 
Cho tôi lại ngày nào 
C --------------------------- 
Trăng lên bằng ngọn cau 
G ------------------- C --- 
Me tôi ngồi khâu áo 
F -------------------- C --- 
Bên cây đèn dầu hao 
F -------------------------  
Cha tôi ngồi xem báo 
C ------------------- Em --- 
Phố xá vắng hiu hiu  
Fm ----------------------- C --- 
Trong đêm mùa khô ráo 
Dm7 ------------------ G7 --- 
Tôi nghe tiếng còi tàu 
 
Cho tôi lại chiều hè 
Tôi đi giữa đường quê 
Hai bên là hương lúa 
Xa xa là ngọn tre 
Thấp thoáng vài con nghé 
Tiếng nước dưới chân đê 
Tôi mê trời mây tía 
Không nghe mẹ gọi về 
 
Em -------------------------------------------------------- 
Cho tôi lại nhà trường Bao nhiêu là người thương 
Em ---------------- B7 ---------------------- Em --- 
Không ai thù ai oán Ai cũng bảo tôi ngoan 
C ------------------ Em --- E7 ------------------ Am --- 
Tôi yêu thầy tôi lắm Nhớ tiếng nói vang vang 
Em ---------------- C --- Em ---------------- B7 --- 
Tôi theo tà áo trắng Cô em bạn cùng trường 
 
Cho tôi lại một mùa Mưa rơi buồn ngoại ô 
Ðêm đêm đèn trong ngõ Soi sáng mảnh tim khô 
Tôi mơ thành triệu phú Cứu vớt gái bơ vơ 
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Em ---------------- C --- Em ---------------- B7 --- G7 --- 
Tôi mơ thành thi sĩ Đem thơ dệt mộng hờ 
 
Cho tôi lại còn nhiều 
Cho tôi lại tình yêu  
Tôi không cần khôn khéo 
Tôi không đòi bao nhiêu 
Cho tôi lòng non yếu 
Dễ khóc dễ tin theo 
Cho tôi thời niên thiếu 
Cho tôi lại từ đầu 
 
Cho đi lại từ đầu 
Chưa đi vội về sau  
Xin đi từ thơ ấu 
Đi vui và bên nhau 
Trong tim thì sôi máu 
Khóe mắt có trăng sao 
Bông hoa cài trên áo 
Trên môi một nguyện cầu 
 
C ------------- Em ----- C ----- G7 ----- C --- 
Cho đi lại từ đầu ... Chưa đi vội về sau...  
C ------------- Em ----- C ----- G7 ----- C ------ F --- Fm --- C 
Cho đi lại từ đầu... Chưa đi vội về sau... 
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THU HÁT CHO NGƢỜI - CAPO 3 - SLOWROCK 
------------- Am ------------ G ----------- E ---------- 
Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt 
----------- F --------------- G ----------- Am --- A7 -- 
Mùa thu nào cho người về thăm bến xưa 
------------- Dm ---- E ------------ F -------- 
Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ 
-------- E ----------------------- Am --- G --- F --- E -- 
Về đồi sim, ta nhớ người vô bờ 
 
-------- Am ----------------------------------- 
Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó 
--------------- A7 -------------------------- Dm --- Bb -- 
Để hái dâng người một đóa đẫm tương tư 
--------------- Am ---- E ------------ F ----------- 
Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió 
------------ E --------------------- Am --- G --- F --- E -- 
Sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ 
 
--------- Am --------- A7 ------- Dm ---- 
Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương 
-------- Bb ----------------- E ----------- 
Trong mênh mông chiều sương 
----------- Am ------- E ---------- F ----------- 
Giữa thu vàng, bên đồi sim trái chín 
------------ E ---------------------- Am --- G --- Am -- 
Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay 
 
------------ Am ----------- G --------------- E ---------- 
Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người 
-------- F ------------------ G ----------- Am --- A7 -- 
Biệt ly nào không buồn phiền trên dấu môi 
----------- Dm -------- E ---------------- F -------- 
Mùa vàng lên, biêng biếc bóng chiều rơi 
------------- E ------------------ Am --- G --- Am -- 
Nhặc hoài mong, ta hát vì xa người 
 
Am G ------ F --------- E F ------- E ----- 
Thu hát cho người, Thu hát cho người 
E --------------- Am --- F --- Dm --- Bb --- A 
Người yêu... ơi ! 
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RỪNG XƢA ĐÃ KHÉP - RẢI NGẪU HỨNG - SLOWROCK 

 
--- Em ------------ Em7 --------- Em6 --------- Am --- 
Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô 
--- Am9 ---------- D ------------- D7 ------------- G ----- Em --- 
Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa 
-------------- Am6 ------------- G --- 
Rừng thu lá úa em vẫn chưa về 
-------------------- Em7 ------------- B7 ------ 
Rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ 
 
--- Em ------------ Em7 --------- Em6 ----- Am --- 
Ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời lẻ loi 
--- Am9 ---------- D ----------- D7 ------------ G ----- Em --- 
Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây 
----------------- C ---------- ------ Am --- 
Rừng thu thay lá mưa bay buồn rầu 
-------------------- Am6 ------------- B7 ----- 
Rừng đông buốt giá mưa bay dạt dào 
 
--- Em ---------- Em7 --------- Em6 -------------- Am --- 
Ta vẫn mong ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu 
--- Am9 ---------- D ---------- D7 ----------- G ----- Em --- 
Ta vẫn mong em về đây cho đời bày cuộc vui 
---------------- Am6 -------------- G --- 
Mùa xuân đã đến em hãy quay về 
--------------- Am6 ------------ B7 ----- 
Rừng xưa đã khép em hãy ra đi  
 
---------------- Am6 ----------------------------------- Em --- 
Rừng xưa đã khép Rừng xưa đã khép Em hãy ra đi  
---------------- Am6 ----------------------------------- Em --- 
Rừng xưa đã khép Rừng xưa đã khép Em hãy ra đi 
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ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ - CHA CHA CHA/RHUMBA/BOLERO 
 
------------------- C --------------------------------------- G --- 
Đường xưa lối cũ, có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo 
--- C ------------- Am --------- F ---------------------------- C --- C7 --- 
Đường xưa lối cũ, có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi 
------------------- F --------------------------------------- C --- G7 --- 
Đường xưa lối cũ, có tiếng ca, tiếng ca trên sông dài 
------------------- G7 ------------------------------------- C --- 
Đường xưa lối cũ, có tiếng tiêu, tiếng tiêu ru lòng ai 
 
------------------- C ----------------------------------- G --- 
Đường xưa lối cũ, có em tôi tóc xanh bay mơ màng 
--- C --------------- Am ------------- F ---------------------- C --- C7 --- 
Đường chiều dịu nắng, bóng em đi áo nâu in đường trăng 
------------------- F --------------------------------------- C --- G7 --- 
Đường xưa lối cũ, có mẹ tôi run run trong hôn hoàng 
---------------------- G7 ------------------------------------- C --- 
Lòng già thương nhớ, nhớ đến tôi, lom khom đi tìm con 
 
---------- Am ---------------------- 
Khi tôi về, bồi hồi trong nắng 
---------------------- Am ------------------------------- 
Tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về 
-------------------- Dm --------------------------------- E --- 
Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn 
----------------- Am ----------------------- E7 --- 
Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng... 
---------- Am --------------------------- 
Khi tôi về, nghẹn ngào trong nắng 
------------------ Am ------------------------------- 
Tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về 
---------------- Dm ---------------------- E --- 
Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời 
----------------- Am ------------------------------ Am --- 
Không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ 
 
-------------------------- C ------------------------------------------- G --- 
Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa, phút xưa qua qua rồi 
--- C --------------- Am ------------- F -------------------- C --- C7 --- 
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Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi 
------------------- F ------------------------------------------ C --- G7 --- 
Đường xưa còn đó, nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi 
----------------- G7 ------------------------------------------- C --- 
Mà hình bóng cũ, thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi... 
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Thu Quyến Rũ - Slow Rock 
--------------- C --------------- G --- 
Anh mong chờ mùa Thu 
------------ C ------------------ Em --- 
Trời đất kia ngả mầu xanh lơ 
-------------- Am ----- F -------------- Am --- 
Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa 
--------------------- Dm7 ------- G --- G7 --- 
Bên những bông hồng đẹp xinh 
 
 
Anh mong chờ mùa Thu 
Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai 
Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay 
--------------------- Dm7 --- C --- F --- C 
Mùa Thu quyến rũ Anh rồi 
 
----------------- C -------- F --- Em --- 
Mây bay về đây cuốn trời 
----------------- Em ----- G --- Dm --- 
Mưa rơi làm rung lá vàng 
---------------- Dm --- Am --- 
Duyên ta từ đây lỡ làng 
C ---------------- Dm7 --- 
Còn đâu những chiều 
G7 -------------- G --- 
Dệt cung đàn yêu. 
 
-------------- C -------- F --- Em --- 
Thu nay vì đâu nhớ nhiều 
------------- Em -------- G --- F --- 
Thu nay vì đâu tiếc nhiều 
-------------------- F -------- 
Đêm đêm nhìn cây trút lá 
Am -------------- Dm7 --- 
Lòng thấy rộn ràng 
G7 ------------- C --- 
Ngỡ bóng ai về 
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Anh mong chờ mùa Thu 
Tà áo xanh nào về với giấc mơ 
Màu áo xanh là màu Anh trót yêu 
Người mơ không đến bao giờ. 
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Tôi Muốn Yêu Người Yêu Đời - Ballad ngẫu hứng 
- D --------------------- Em --------------- 
Bạn thân ơi cố gắng yêu thương người 
------------ F#m -------------------- Em ------------- 
Dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài 
------------- D -------------------- Bm ----------  
Mặc người ai quên ai, hãy cho nhau một lời 
- G ------------------ D --- 
Dù là lời nghe chua cay 
- Gm ----------------- D ------------------- 
Dù là lời thoáng qua tai 
 
- D -------------------- Em --------------- 
Bạn thân ơi cố gắng yêu thương đời 
--------- F#m ------------------- Em --------------- 
Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài 
---------- D ----------------------- Bm ----------  
Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời 
- G ------------------ D -- 
Dù đời chỉ yêu gian dối 
- Gm ----------------- D ------------------- 
Dù đời cay đắng như vôi 
 
- Em --------------- F#m ----------- 
Ngày nào bầu trời còn mây bay 
--------- Bm -------------------- F#m -- 
Lòng ta vẫn thấy yêu thương người 
- Em --------------- F#m ----------- 
Dù đời còn gặp nhiều chông gai 
---------- Bm ---- A --- D ---------------- 
Trọn đời vẫn cứ đi đi hoài  
 
- D -------------------- Em --------------- 
Bạn thân ơi cố gắng yêu thương đời 
--------- F#m ------------------- Em --------------- 
Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài 
---------- D ----------------------- Bm ----------  
Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời 
- G ------------------ D -- 
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Dù đời chỉ yêu gian dối 
- Gm ----------------- D ------- D ----- 
Dù đời cay đắng như vôi 
 
- F -------------------- Gm --------------- 
Bạn thân ơi cố gắng yêu thương đời 
--------- Am ------------------- Gm --------------- 
Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài 
---------- F ----------------------- Dm ----------  
Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời 
- Bb ------------------ F -- 
Dù đời chỉ yêu gian dối 
- Bbm ----------------- F ------------------- 
Dù đời cay đắng như vôi 
 
*** Tôi Muốn 
 
- F --------- F --------------------------- Gm --- 
Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên 
------------- C ------------------------ F --- 
Tôi muốn sống như loài hoa hiền  
------------ F --------------------- Gm --- 
Tôi muốn làm một thứ cỏ cây 
------------ Am ----- Gm ---------- F ---------------------- 
Vui trong gió và không ưu phiền 
 
- F --------- F ------------------------------ Gm --- 
Tôi muốn mọi người biết thương nhau 
--------------- C ------------------------ F --- 
Không oán ghét không gây hận sầu  
------------- F ---------------------- Gm --- 
Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau 
------------ Am ----- Gm ---------- F ---------------------- 
Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu...  
 
- F ---- Dm ---- Bb ----- Gm --- 
Em có thấy hoa kia mới nở 
------------- Am ----------------------- Dm --- 
Trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời  
- Gm ------ Dm ------------------- Bb ---- 
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Như hạnh phúc thoáng qua mất rồi 
---------- C ------------------ F -------------------- 
Giờ đâu còn tìm được nét vui...  
 
- F --------- F ----------------------- Gm --- 
Tôi muốn thành loài thú đi hoang 
------------- C ------------------------ F --- 
Tôi muốn sống như loài chim ngàn  
------------- F ------------------------------ Gm --- 
Tôi muốn cười vào những khoe khoang 
----------- Am -- Gm ----------------- F ---------------------- 
Tôi muốn khóc thương đời điêu tàn... 
 
Tôi muốn mọi người biết thương nhau... 
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TRỞ VỀ DÒNG SÔNG TUỔI THƠ - NGẪU HỨNG - CAPO2 
 Am9 ------------------------------- Am7 - 
Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà 
- Am9 ------------------------------- Am - 
Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi 
- Dm9 ------------------ C --------- Am - 
Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy 
- E7 -------------------------------------------- Am - 
Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già 
 
- Am - Am9 --- Am - Am9 - 
Sông vẫn in màu mây 
------------ Dm9 ----------- Am - 
Vẫn khi vơi đầy vẫn mang phù sa 
---------- Am9 ------------ Am - 
Làm đẹp thêm làng quê yêu dấu 
- E7 - E ------ E7 --- E - 
Sông vẫn như thuở ấy 
----------- Fdim7 -------------- E --- 
Có con đò ngang đón đưa người sang 
--------- E7 ----------- Am - 
Và từng đêm hát ru đôi bờ 
 
- Am9 ----------------------------------- Am7 - 
Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình 
- Am9 ------------------------------- Am - 
Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ 
- Dm9 -------------------- C --------- Am - 
Con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát 
- E7 -------------------------------------------- Am - 
Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà 
 
- Am - Am9 --- Am - Am9 - 
Sông cũng như người ấy 
---------- Dm9 ----------- Am - 
Có khi vui buồn có khi hờn ghen 
------- Am9 ------------ Am - 
Chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy 
- E7 - E ------ E7 --- E - 
Ôi những con thuyền giấy 



TỔNG HỢP HỢP ÂM GUITAR PHẦN 5 - 4DUMMIES.INFO 

 

Hình như là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net Page 96 

 

---------------- Fdim7 ----- E --- 
Những năm tuổi thơ đã đi về đâu 
--------- E7 -------------- Am - 
Để mình tôi nhớ nhung bây giờ 
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BẾN XUÂN - VĂN CAO - RẢI NHẸ NHÀNG NGẪU HỨNG 
Nhà [Em] tôi bên chiếc cầu soi [G] nước  

Em đến [C] tôi [Bm] một [Em] lần 

Bao lũ chim [Bm] rừng họp đàn trên khắp bến [Em] xuân 

Từng đôi rung cánh [G] trắng 

Ríu rít ca [D] u ú ù u [G] ú 

Cành đào hoe [Bm] nắng chan [Em] hòa 

Chim ca thương mến chim ngân [G] xa [D] u ú ù u [G] ú 

Hồn mùa ngây [Bm] ngất trầm [Em] vương. 

 

Dìu nhau theo dốc suối nơi ven [Em] đèo 

Còn [G] thấy chim [D] ghen lời âu [G] yếm 

Đến [B7] đây chân bước cùng ngập ngừng 

Mắt em như dáng thuyền soi [D] nước 

Tà [B7] áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến [Em] xuân. 

 

[E] Sương mênh mông che lấp [A] kín non [E] xanh 

Ôi cánh [B7] buồm nâu còn trên lớp sóng [E] xa 

Ai tha hương nghe ríu [A] rít oanh [E] ca 

Cánh nhạn vào mây thiết [C#m] tha lưu luyến [B7] tình vừa [E] qua. 

 

Nhà [Em] tôi sao vẫn còn ngơ [G] ngác 

Em vắng [C] tôi [Bm] một [Em] chiều 

Bến nước tiêu [Bm] điều còn hằn in nét đáng [Em] yêu 

Từng đôi chim trong [G] nắng 

Khe khẽ ru [D] u ú ù u [G] ú 

Lệ mùa rơi [Bm] lá chan [Em] hòa 

Chim reo thương nhớ chim ngân [G] xa [D] u ú ù u [G] ú 

Hồn mùa ngây [Bm] ngất về [Em] đâu. 

 

Người đi theo mưa gió xa muôn [Em] trùng 

Lần [G] bước phiêu [D] du về chốn [G] cũ 

Tới [B7] đây mây núi đồi chập chùng 

Liễu dương tơ tóc vàng trong [D] nắng 

Gội [B7] áo phong sương du khách còn ngại ngùng nhìn bến [Em] xuân. 

 

[E] Sương mênh mông che lấp [A] kín non [E] xanh 

Ôi cánh [B7] buồm nâu còn trên lớp sóng [E] xa 

Ai tha hương nghe ríu [A] rít oanh [E] ca 

Cánh nhạn vào mây thiết [C#m] tha lưu luyến [B7] tình vừa [E] qua. 
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NHƯ CÁNH VẠC BAY - SLOWROCK - capo2 
------------ Em9 --------------------- 
Nắng có hồng bằng đôi môi em 
------------- Dsus4 ------------------ 
Mưa có buồn bằng đôi mắt em 
------- B7 --------------- 
Tóc em từng sợi nhỏ 
--------------- B7 -------------------- Em ----  
Rớt xuống đời làm sóng lêng đênh 
 
------------ Em9 ---------------- 
Gió sẽ mừng vì tóc em bay 
------------- Dsus4 ------------------ 
Cho mây hờn ngủ quên trên vai 
------- B7 --------------- 
Vai em gầy guộc nhỏ 
-------------- B7 -------------- Em ----  
Như cánh vạc về chốn xa xôi 
 
-------------- E ----------------------- 
Nắng có còn hờn ghen môi em 
------------ F#m ------------------------ 
Mưa có còn buồn trong mắt trong 
------ A ------------- 
Từ lúc đưa em về 
------ B7 ------------- E --- 
Là biết xa nghìn trùng 
 
-------------- Em9 --------------------- 
Suối đón từng bàn chân em qua 
---------- Dsus4 ---------------- 
Lá hát từ bàn tay thơm tho 
------- B7 ------------- 
Lá khô vì đợi chờ 
--------------- B7 --------------- Em ----  
Cũng như đời người mãi âm u 
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----------- Em9 --------------------- 
Nơi em về ngày vui không em 
------------ Dsus4 ------------------ 
Nơi em về trời xanh không em 
------- B7 --------------- 
Ta nghe nghìn giọt lệ 
------------------ B7 ---------------- Em ----  
Rớt xuống thành hồ nước long lanh 
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THUYỀN VÀ BIỂN 
----------- Dm --------- Am --- 
Chỉ có thuyền mới hiểu  
---------------- Gm ------------ Dm --- 
Biển mênh mông nhường nào  
----------- Dm ------ Am --- 
Chỉ có biển mới biết 
---------------- C ------ Dm --- 
Thuyền đi đâu về đâu  
 
----------- Gm --------------- Bbdim --- 
Những ngày không gặp nhau  
-------- Edim -------------- A7 --- 
Biển bạc đầu thương nhớ  
------------ D7 ---------------- Gm --- 
Những ngày không gặp nhau  
--------------- A ---------- Dm --- 
Lòng thuyền đau rạn vỡ  
 
--- Dm ---------------- A --- 
Nếu từ giã thuyền rồi  
------ A --------------- Gm --- 
Biển chỉ còn sóng gió  
--- D7 ---------------- Gm --- 
Nếu phải cách xa anh 
----------F ---------------- A --- 
Em chỉ còn bão tố 
--------------- Bb ----- C --- 
Nếu phải cách xa anh 
-------- A7 ------- Dm --- 
Em chỉ còn bão tố 
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Người đi qua đời tôi - slow rock - capo3 
Am --- F --- G --- C --- E --- Am --- 
(nhạc mở đầu) 
 
Am ---------------- Am --- Am/G# ------------------ Am7/G --- 
Người đi qua đời tôi trong những chiều đông sầu 
--- Am6/F# --------- F --- E --------------- Am/E --- 
Mưa mù lên mấy vai gió mù lên mấy trời 
Am -------------Am7/G --- Am6/F# ----------- F --- 
Người đi qua đời tôi, hồn lưng miền rét mướt 
--- G7 ------------------ C --- E7 ------------------- Am --- 
Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên 
 
--- G7 -------------------- C --- Dm7 -------------- E --- 
Bàn tay mềm khói sương, tiếng hát nào hơ nóng 
--- B7 ----------- E ------- B7 --------------- E --- 
Và ai qua đời tôi, chiều âm vang ngàn sóng 
---E7 ------------------ Am --- E ------------------ B7 --- 
Trên lối về nghĩa trang, nghe những lời linh hồn 
--- Ddim --------------- E -------------------------- Ddim --- E --- E7 --- 
Nghe những lời linh hồn trong mộ phần đen tối đen 
 
Am ---------------- Am --- Am/G# ----------- Am7/G --- 
Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao nguời 
--- Am6/F# --------- F --- E --------------- Am/E --- 
Mưa nào lên mấy vai, gió nào lên mấy trời 
Am -------------Am7/G --- Am6/F# ------- F --- 
Người đi qua đời tôi, đường xưa đầy lá úa 
--- G7 ------------------ C --- E7 ------------------- Am --- 
Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên 
 
Am ---------------------------- E7 --------- Am --- F --- Dm --- Bb --- A - 
Em đi qua đời anh không nhớ gì sao em? 
---------- 
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NỬA ĐÊM NGOÀI PHỐ - BOLERO 
--------------------------- Em --- 
Buồn vào hồn không tên 
------------------ Em -------------------------- Em --- 
Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời 
------------------ Em -------------------------- Em --- 
Ðường phố vắng đêm nao quen một người 
----- Am ------------- B7 -------------------- 
Mà yêu thương trót trao nhau trọn lời 
 
--------------------- Em --- 
Ðể rồi làm sao quên 
--------------------- Em ---------------------- Em --- 
Biết tên người quen, biết nẻo đi đường về 
------------ Em ----------------- Em --- 
Và biết có đêm nao ta hẹn hò 
----- Am ------------- B7 --------------- Em ----- 
Ðể tâm tư những đêm ngủ không yên 
 
-------------------- G ------ B7 --------------------- Em --- 
Nửa đêm lạnh qua tim, giữa đường phố hoa đèn 
Em --------- B7 ---- Em ------------------------- Em --- 
Có người mãi đi tìm một người không hẹn đến 
---------------------------- B7 ---------- 
Mà tiếng bước buồn thêm 
 
---------------------- G ----- B7 ------------------ Em --- 
Tiếc thay hoài công thôi, phố đã vắng thưa rồi 
Em ---------- B7---------- Em ------------------------- Em --- 
Biết rằng chẳng duyên thừa, để người không gặp nữa 
--------------------- B7 ---------- 
Về nối giấc mơ xưa 
 
--------------------- Em --- 
Ngày buồn dài lê thê 
------------------- Em -------------------- Em --- 
Có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về 
----------- Em ------------------------ Em --- 
Làm rét mướt qua song len vào hồn 
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-------- Am ----------- B7 -------------------- 
Làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi 
 
------------------------------- Em --- 
Ðời còn nhiều buâng khuâng 
--------------- Em -------------------- Em --- 
Có ai vì thương góp nhặt tâm tình này 
----------- Em ------------------------ Em --- 
Gửi giúp đến cố nhân mua nụ cười 
------ Am -------- B7 --------------- Em --- 
Và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TỔNG HỢP HỢP ÂM GUITAR PHẦN 5 - 4DUMMIES.INFO 

 

Hình như là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net Page 104 

 

NGÀY XƢA HOÀNG THỊ - Valse 
 
------ Bb -------- Dm --------------------- Gm ------- Dm --- 
Em tan trường về Đường mưa nho nhỏ  
------ F ---------- Cm ----------------------- F7 ------ Bb --- 
Em tan trường về Đường mưa nho nhỏ  
------- F7 ---------- Bb ---------------- Gm --- F ------ F7 --- 
Ôm nghiêng tập vở Tóc dài tà áo vờn bay  
Em đi dịu dàng Bờ vai em nhỏ  
Chim non lề đường Nằm im giấu mỏ  
Anh theo Ngọ về Gót giày lặng lẽ đường quê 
 
------ Bb -------- Dm/A ---------------- Gm ----- Bb --- 
Em tan trường về Anh theo Ngọ về  
--------- Cm ------- F --------------------- Bb ----- Gm --- 
Chân anh nặng nề Lòng anh nức nở  
-------- F ------- Bb --------------------- Gm ------- F --------- F7 --- 
Mai vào lớp học Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ  
Em tan trường về Mưa bay mờ mờ  
Anh trao vội vàng Chùm hoa mới nở  
Ép vào cuối vở Muôn thuở còn thương còn thương  
 
Em tan trường về Anh theo Ngọ về  
Em tan trường về Anh theo Ngọ về  
Môi em mỉm cười Mang mang sầu đời tình ơi  
Bao nhiêu là ngày Theo nhau đường dài  
Trưa trưa chiều chiều Thu đông chẳng nhiều  
---------- F ------- Cm ------------------- F ---------- F7 ------ Bb --- 
Xuân qua rồi thì Chia tay phượng nở sang hè  
 
--- C --- G7 --- C --- G7 ------- C ----- G7 --- 
Rồi... ngày... qua.... đi... qua đi... qua đi  
 
-------- C -------- Em ----------------------- Am -------- Em --- 
Như phai nhạt mờ Đường xanh nho nhỏ  
--------- G -------- Dm --------------------- G7 --------- C --- 
Như phai nhạt mờ Đường xanh nho nhỏ  
-------- G7 ------ C ------------------- Am -------- G ---------- G7 --- 
Hôm nay tình cờ Đi lại đường xưa đường xưa  
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Cây xưa còn gầy Nằm phơi ráng đỏ  
Áo em ngày nọ Phai nhạt mấy màu  
Âm vang thuở nào Bước nhỏ tìm nhau tìm nhau  
 
-------- C ------- Em/B ----------------- Am ------ C --- 
Xưa tan trường về Anh theo Ngọ về  
-------- Dm --------- G7 ---------------- C --------- Am --- 
Nay trên đường này Đời như sóng nổi  
------- G7 ------- C ------------------------ Am ------ G ------ G7 --- 
Xóa bỏ vết người Chân người tìm nhau tìm nhau  
Ôi con đường về Ôi con đường về  
Bông hoa còn đẹp Lòng sao thấm mệt  
Ngắt vội hoa này Nhớ người thuở xưa thuở xưa  
Xưa tan trường về Anh theo Ngọ về  
Xưa tan trường về Anh theo Ngọ về  
Đôi chân mịt mù Theo nhau bụi đỏ đường mơ 
Xưa theo Ngọ về Mái tóc Ngọ dài  
Hôm nay đường này Cây cao hàng gầy  
-------- G --------- Dm ----------------- G ------ G7 --- C --- Am --- 
Đi quanh tìm hoài Ai mang bụi đỏ đi rồi  
--- Dm7 ------- G7 --- C --- Am --- 
Ai mang bụi đỏ đi rồi  
--- Dm7 ----- G7 --------- C - Am - Dm7 - G7 - C - Am - Dm7 -- G7 - C 
Ai mang bụi đỏ... đi... rồi 
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QUÊ NHÀ - RẢI NHẸ NHÀNG NGẪU HỨNG 
1. 
--------------- Em9 ------------- Am7 --- Am6 ---  
Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng 
------------------------ Am ------------------------ Am7 ---- D7 --- 
Khói chiều mênh mông, sông Đà buông nắng 
----------------------- G --- Em9 ------------ Em --- Em9/B --- 
Nhớ thương làng quê, luỹ tre bờ đê 
---------------- Bsus4------------ B7 ------------- Bsus4 --- 
Ước mơ trở về, nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ 
 
--------------- Em9 ----------------- Am7 --- Am6 ---  
Quê nhà tôi ơi, con đường qua ngõ 
------------------- Am ---------------------- Am7 ---- D7 --- 
Bóng mẹ liêu xiêu, trong chiều buông gió 
---------------------- G --- Em9 ---------------------- Em --- Em9/B --- 
Nhớ thương đàn con, biết phương trời nao 
---------------- Bsus4-------------------- B7 ------------------ Em9 --- 
Áo nâu mùa đông thương mình lận đận, đêm buồn mẹ ru 
 
E ---------------------------------------- 
À ơi hoa bay lên trời, cây chi ở lại 
E -------------------------------------------------------------- 
À ơi hoa cải lên trời, rau răm ở lại, chịu lời đắng cay 
 
2.  
Quê nhà tôi ơi, Ba Vì xanh tím 
Nón chiều che ngang, mắt chiều hoang vắng 
Những đêm mùa đông, khói hương trầm bay 
Bóng cha ngồi đây ngọn đèn lung lay, bức tường vôi trắng 
Quê nhà tôi ơi, quê người con gái 
Mắt buồn da nâu, giấu tình yêu dấu 
Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi 
Mắt đen chờ ai, tháng ngày mỏi mòn, mối tình long đong 
 
À ơi em đi lấy chồng, anh vẫn một mình 
À ơi táo rụng sân đình, thương anh một mình, một mình nhớ em 
 
(để hết) 
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Quê nhà tôi ơi, con đường qua ngõ 
Bóng mẹ liêu xiêu, trong chiều buông gió 
Nhớ thương đàn con, biết phương trời nao 
Áo nâu mùa đông thương mình lận đận, đêm buồn mẹ ru 
 
À ơi hoa bay lên trời 
À ơi hoa cải bay đi 
Rau răm thôi đành ở lại 
À ơi... À ơi... 
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BIỂN NHỚ - SLOW ROCK - capo3 
----------------- Em ------------------------- Am --- 
Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về 
------ Am6 ---------- B7 ------------------------------ Em --- 
Gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya 
------------------ Em ---- Am ------------------------ B7 --- 
Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ 
------ Am7/C ------------ Am ------ Am6/C ------------- B7 --- 
Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ 
 
----------------- Em ---------------------------- Am --- 
Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn 
------ Am6 ------------------ B7 ------------------------------ Em --- 
Gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chăn gió mưa sang 
------------------ Em ------ Am ------------------ B7 --- 
Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng  
------ Am7/C ------------ Am --------- Am6/C ------------------ Em --- 
Hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn 
 
------------------ Am7 --- Am6/C ------ Em/B --- 
Hôm nao em về, bàn tay buông lối ngõ 
------- B7 -------------------------------------------- 
Đàn lên cung phím chờ, sầu lên đây hoang vu 
 
Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về 
Triều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao níu bước sơn khê 
Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rủ buồn 
Đèn phố nghe mưa tủi hờn, nNghe ngoài trời giăng mây luôn 
 
Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm 
Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang 
Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng 
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương 
 

Am6/C: X32410 (Cmaj7?) 
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NỮA HỒN THƢƠNG ĐAU - SLOWROCK 
---------- Em ------------------------------------ Am7 --- 
Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa 
----------- B7 ----------------- Em 
Cho tôi về đường cũ nên thơ 
------------ Am6 ---------------- B7 --- 
Cho tôi gặp người xưa ước mơ 
-------------- Em ----------- 
Hay chỉ là giấc mơ thôi 
------------------- Am -------- Em --- 
Nghe tình đang chết trong tôi 
-------------------- B7 --------------------- Em --- 
Nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt đời 
 
---------- Em --------------------------------- Am7 --- 
Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau 
----------- B7 ----------------- Em 
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau 
--------- Am6 ---------------- B7 --- 
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào 
---------- B7---------- Em --- 
Anh ở đâu, Em ở đâu 
------------------- Em ------- C ------- B7 --- 
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu 
 
---------- Em ------------------------------- Am --- 
Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt 
------------ D7 ---------------------- G --- 
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất 
------------ B7 ---------------- 
Và tiếng hát, Và nước mắt 
 
E ------------------------ Em -------------------- 
Đôi khi em muốn tin, Đôi khi em muốn tin 
-------------- C ------------------- Am --- 
Ôi những người, Ôi những người 
----------- B7 ----- Em --- 
Khóc lẻ loi một mình 
 
Em ------ B7 --- Am6 --- Em --- 
Khóc lẻ loi........ một..... mình 
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BÔNG HỒNG CÀI ÁO - RẢI NHẸ NHÀNG 
 
Em -------- Am6 ------ Em --- 
Một bông hồng cho em 
-------------- Em ------- G --- 
Một bông hồng cho anh 
------------------ C ---------------- Am --- 
Và một bông hồng cho những ai  
--------------- G ----------- Em -------------- 
Cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ 
-------------------------B7 ----------- Em ------------- Am --- 
Để lòng vui sướng hơn, rủi mai này mẹ hiền có mất đi  
------- Em ----------------------- 
Như đóa hoa không mặt trời 
-------- B7 -------------------- 
Như trẻ thơ không nụ cười  
------- G ---------------------- B7 ------ 
Như đời mình không lớn khôn thêm  
-------- G ------------ B7 ------- Em --- 
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm  
 
Em ---------- Em9 ---------- Em --- 
Mẹ, mẹ là giòng suối dịu hiền 
Em7 ---------- Em6 ------ Am --- 
Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên  
----- G -------------- E7 --- 
Là bóng mát trên cao 
----- Am ------------- D7 --- 
Là mắt sáng trăng sao  
------ G --------------- F#7 -------- Bsus4 --- B7 --- 
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối  
Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào 
Mẹ, mẹ là nải chuối, buồng cau  
Là tiếng dế đêm thâu 
Là nắng ấm nương dâu  
------ G -------------- B7 ---------------- Em --- 
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời  
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D ------------------ G -------- B7 --- 
Rồi một chiều nào đó anh về 
------------ Em ------- G ---- 
Nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu  
------ Em -------------- D --- 
Rồi nói, nói với mẹ rằng  
------ Em --- G ---- Em ---------------- 
Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không  
------- D ----- Em ---- Am ------------------ Em --- 
Biết gì, biết là, biết là con thương Mẹ không  
 
G ----------------------------------------------- 
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh  
G --------------- Em ---------------------- Am --- 
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em  
-------- Am6 ----- Em --- 
Thì xin anh, thì xin em 
-------- D ----------------- G -------- D ------------------ G --- 
Hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi.. 
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NỖI NHỚ MUA ĐỒNG - RẢI NHẸ NHÀNG 
 
Em9 ----------------------- Am6 --- 
Dường như ai đi ngang cửa 
------ Em sus4 ---------- B7 --- 
Gió mùa đông bắc se lòng 
Em ---------------------- Am6 
Chút lá thu vàng đã rụng 
B7 ----------------------- Em 
Chiều nay cũng bỏ ta đi 
 
Em9 ----------------------- Am6 --- 
Nằm nghe xôn xao tiếng đời 
---- Em sus4 ------- B7 --- 
Mà ngỡ ai đó nói cười 
Em ---------------------- Am6 
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy 
Am ------------------ B7 --- 
Giờ đây cũng bỏ ta đi 
 
------ Em7 ----------------- D7 --- 
Làm sao về được mùa đông 
-------- Am -------------- Em/B --- 
Dòng sông đôi bờ cát trắng 
------ Em7 ----------------- D7 --- 
Làm sao về được mùa đông 
----- Am ----------------- Em/B --- 
Để nghe chuông chiều xa vắng 
Em ------------------- Am ---- 
Thôi đành ru lòng mình vậy 
B7 ----------------------- Em --- 
Vờ như mùa đông đã về 
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Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng - Boston - Capo1 

 

Thay A9 = A/Asus2 

------- A9 ----------------- 
Rằng xưa có gã từ quan 
---------------- A9 -------- Esus4 ------ A9 --- 
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau 
----------- A9 ------------------- Esus4 --- 
Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau 
---------------- A9 ----------------- Esus4 --- 
Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi  
------------- A9 ------------------------ 
Sông này đây chảy một giòng thôi 
------------------- E7 ------------------- A9 --- 
Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông  
------ A9 ------------------------ 
Nhớ xưa em chửa theo chồng 
------------------- A9 -------------- Esus4 --- 
Mùa Xuân may áo áo hồng đào rơi  
-------- A9 --------------------- 
Mùa Thu em mặc áo da trời 
-------------------- Esus4 -------------- A9 --- 
Sang Đông lại khoác lên người áo hoa  
 
Rằng xưa có gã từ quan 
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau  
Thôi thì em chẳng còn yêu tôi 
----------------- D ----------------------- Esus4 --- 
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng  
Thôi thì thôi mộ người tà dương 
Thôi thì thôi nhé... đoạn trường thế thôi  
Nhớ xưa em rủ tóc thề 
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay  
Đợi nhau tàn cuộc hoa này 
Đành như cánh bướm đồi Tây hững hờ  
 
Rằng xưa có gã từ quan 
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say  
Thôi thì thôi để mặc mây trôi 
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan  
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Thôi thì thôi chỉ là phù vân 
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi  
 
------- A9 ------------------- 
Chim ơi chết dưới cội hoa 
----------------- Esus4 ------------ A9 --- 
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà  
----- A9 ------------------- 
Mai ta chết dưới cội đào 
-------------- Esus4 ------------ A9 --- 
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu 
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ANH CHO EM MÙA XUÂN - CHACHACHA - RUMBA - TANGO 
 

A --- 
Anh cho em mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhung nhớ 
--------------------- C#m ------------------------ F#m ---------------------- E7 --- 
Đường lao xao lá đầy, chân bước mòn vỉa phố, mắt buồn vin ngọn cây 
 
A -- 
Anh cho em mùa xuân, mùa xuân này tất cả lộc non vừa trẩy lá 
--------------------- C#m ------------------------ F#m --- E7 ---------------- A --- 
Lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng trong khói chiều chơi vơi 
 
------------------- A ---------------------------------------- 
Đất mẹ gầy có lúa, Đồng ta xanh mấy mùa 
------------------------ E ----------------------- A --- A7 --- 
Ngoài đê diều căng gió, Thoảng câu hò đôi lứa 
-------------------------------- D --- Bm7 ------------------------ E --- F#m --- 
Trong xóm vang chuông chùa, Trăng sáng soi liếp dừa 
------------------------ F#m --- B7 ---------------------- E --- 
Con sông dài mấy nhánh, Cát trắng bờ quê xưa 
 
Anh cho em mùa xuân, trẻ nô đùa khắp trời, niềm yêu đời phơi phới 
Bàn tay thơm sữa ngọt, giải đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau 
 
Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc chan hòa đây đó 
Tình yêu non nước này, bài thơ còn xao xuyến rung nắng vàng ban mai 
 
------------------------ A ---------- Asus2 ------------ A ---  
Anh cho em mùa xuân, Nhạc thả tràn muôn lối... 
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MỘT NGÀY NHƢ MỌI NGÀY - SLOWROCK - CAPO3 
Em/G: 322200 

---------- Em ------- G ------------------------ D -------- Em --- 
1. Một ngày như mọi ngày Em trả lại đời tôi 
------- Em ------ B7/F# ---------------------- Em ----------- G --- 
Một ngày như mọi ngày Ta nhận lời tình cuối 
------- C -------- B7 -------------------------- Em ------------ Am --- 
Một ngày như mọi ngày Đời nhẹ như mây khói 
-------- Am6 ---- Em/G ------------------------- F#7 -------- B7 --- 
Một ngày như mọi ngày Mang nặng hồn tả tơi 
 
---------- Em ------- G ------------------------ D ------------ Em --- 
2. Một ngày như mọi ngày Nhớ mặt trời đầu môi 
------- Em ------ B7/F# ---------------------- Em ----------- G --- 
Một ngày như mọi ngày Đau nặng từng lời nói 
------- C -------- B7 -------------------------- Em ------------ Am --- 
Một ngày như mọi ngày Từng mạch đời trăn trối 
-------- Am6 ---- Em/G --------------------- B7 ---------- Em --- 
Một ngày như mọi ngày Đi về một mình tôi 
 
------------ Em ---------- Am ------------------ D7 ------------- G --- 
* Những sông trôi âm thầm Đám rong rêu xếp hàng 
---------- C ---------------- Am ------------------- B7 -------------- Em --- 
Những mặt đường nằm câm Những mặt người buồn tênh 
------- Em ------------ Am ------------------ D7 ------------- G --- 
Sóng đong đưa linh hồn Có mưa quanh chỗ nằm 
------ C ------------ Am ------------------------- B7 ------------------ Em --- 
Mãi một đời về không Trong chập chùng thác nguồn 
 
3. Một ngày như mọi ngày Đi về một mình tôi 
Một ngày như mọi ngày Quanh đời mình chợt tối 
Một ngày như mọi ngày Giọng buồn lên tiếp nối 
Một ngày như mọi ngày Xe ngựa về ngủ say 
 
4. Một ngày như mọi ngày Em trả lại đời tôi 
Một ngày như mọi ngày Xếp vòng tay oan trái 
Một ngày như mọi ngày Từng chiều lên hấp hối 
Một ngày như mọi ngày Bóng đổ một mình tôi 
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Cho Một Người Vừa Nằm Xuống - Slowrock 

 

------------- Em ------------------------- Am --- 
Anh nằm xuống, sau một lần đã đến đây 
-------- Em --------------------- Em/B --- 
Đã vui chơi trong cuộc đời này 
--------------------------------- Am6 --- 
Đã bay cao trong vòm trời đầy 
----------- B7 ----------------- Em ----------- B7/F# --- 
Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai 
------------ Em ------------------------ D7 ---- G --- 
Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời  
------------- B7 ------------- Am7 ------------ B7 ------------------- Em ------- 
Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi 
 
Anh nằm xuống, cho hận thù vào lãng quên 
Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn 
Đất ôm anh đưa về cội nguồn 
Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh 
Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình 
Nơi đây một lần, nhìn anh đến, những xót xa đành nói cùng hư không 
 
--------------- Em ----------------------- 
Bạn bè còn đó, anh biết không anh? 
-------------------- Am ----------------- D7 --- 
Người tình còn đây anh nhớ không anh? 
------------------ G ------------------ B7 --- 
Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên 
------------ Am6 ----------- B7 --------------- 
Khi bóng anh như cánh chim, chìm xuống 
----------------- Em ------------------ 
Vùng trời nào đó, anh đã bay qua? 
------------- Am ----------------- D7 --- 
Chỉ còn lại đây những sáng bao la 
-------------------- G -------------- B7 --- 
Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa 
------------ Am6 ----------- B7 ---------------------- Em --- 
Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ 
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Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du 
Đứa con xưa đã tìm về nhà 
Đất hoang vu khép lại hẹn hò 
Người thành phố, trong một ngày, đã nhắc tên 
Những sớm mai, lửa đạn, những máu xương chập chùng 
Xin cho một người vừa nằm xuống, thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang 
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Sóng Về Đâu - slow rock - capo2 
 

---------- Em -------------------- Am6 --- 
1. Biển sóng biển sóng đừng xô tôi 
--------- B7 ------------- Em -------- 
Đừng xô tôi ngã dưới chân người 
-------- Am ------------------ Em ------ 
Biển sóng biển sóng đừng xô nhau 
--- Am --------------- B7 ------ 
Ta xô biển lại sóng về đâu ? 
 
Em ------- Am --------------- Em --- 
Sóng bạc đầu và núi chìm sâu 
Am6 ------ B7 --- 
Ta về đâu đó 
Em9 ----- Esus4 ---- Em9 ----- Am6 
Về chốn nào mây phủ chiêm bao 
Em9 ----- Esus4 ---- D7 ----- Am6 
Cạn suối nguồn bốn bề nương dâu 
Bsus4 ---------- B7 --- 
Ta tìm em nơi đâu ? 
 
-------- Am ------------------ Em ------ 
Biển sóng biển sóng đừng xô nhau 
--- Am --------------- B7 ------ 
Ta xô biển lại sóng nằm đau 

------ Em ------------------- Am6 --- 
Biển sóng biển sóng đừng xô tôi 
------- B7 ------------- Em -------- 
Đừng xô tôi ngã giữa tim người 
 
2. Biển sóng biển sóng đừng xô tôi 
Đừng cho tôi thấy hết tim người 
Biển sóng biển sóng đừng xô nhau 
Ta xô biển lại sóng về đâu ? 
 
Giấc ngủ nào giường chiếu quạnh 
hiu 
Trăng mờ quê cũ 
Người đứng chờ gió đồng vi vu 
Vạt nắng vàng nhắc lời thiên thu 
Nhớ ngàn năm trôi qua 
 
Biển sóng biển sóng đừng trôi xa 
Bao năm chờ đợi sóng gần ta 
Biển sóng biển sóng đừng âm u 
Đừng nuôi trong ấy trái tim thù 
------- Am ------ B7 ---- Em --- Esus4 --
- Em 
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AI VỀ SÔNG TƯƠNG - SLOWROCK 
 
A ------------------------- E7 --- 
Ai có về bên bến sông Tương 
--------- A ----------------------- F#m --- 
Nhắn người duyên dáng tôi thương 
------- A ---------------------- A7 --- 
Bao ngày ôm mối tơ vương 
D ------------ A --------------------------- 
Tháng với ngày mờ nhuốm đau 
thương 
------ F#m --------------- Bm7 --- 
Tâm hồn mơ bóng em luôn 
--------- A ---------------- E7 --- 
Mong vài lời em ngập hương 
 
Thu nay về vương áng thê lương 
Vắng người duyên dáng tôi thương 
Mối tình tôi vẫn cô đơn 
Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em 
Mơ hoài hình bóng không quên 
A ---------------------------- A --- D --- A 
Hương tình mộng say dịu êm 
 
F#m ---------- 
Bao ngày qua 
--------- A ----------- F#m --- A --- 
Thu lại về mang sầu tới 
----------------- A --------------- F#m --- 
Nàng say tình mới hồn tôi tơi bời 
------------------- A -------------------------- 
Nghìn hoa cười đón mừng vui duyên 
nàng 
---------- F#m ------------- Bm7 --- E7 --- 
Tình thơ ngây từ đây nát tan 
 
Hoa ơi! 
Thôi ngưng cười đùa lả lơi 
Cùng tôi buồn đắm đừng vui chi tình 

Đầy bao ngày thắm dày xéo tâm hồn 
này 
---- E7 ------------- 
Lệ sầu hoen ý thu 
 
Ai có về bên bến sông Tương 
Nhắn người duyên dáng tôi thương 
Sao đành nỡ dứt tơ vương 
Ôi duyên hờ từ nay bơ vơ 
Dây tình tôi nắn cung tơ 
Rút lòng sầu trách người mơ 
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THÁNG 6 TRỜI MƢA - SLOWROCK - CAPO3 
Em --- 
Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt  
--------------- B7 ---------------------- Em --- 
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa  
---------------- Am -------------------- B7 --- 
Anh lạy trời mưa phong kín đường về  
B7 --- 
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận  
 
Em --- 
Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến  
---------------- B7 --------------------- Em --- 
Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn  
------------------- Am --------------------- Em --- 
Mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi  
------------------ B7 ------------------------- Em --- 
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn  
 
-------- Am 
Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng  
------- Em 
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân  
------------- C --------------------- B7 
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân  
-------- B7 
Vì anh gọi tên em là nhan sắc 
 
Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc  
Anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi  
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai  
Và bên em tiếng đời đi rất vội  
 
Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt  
Trời không mưa em có lạy trời mưa? 
Anh vẫn xin mưa phong kín đường về  
Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu... 
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XIN CÒN GỌI TÊN NHAU - SLOWROCK 
------------------------------------------ Am --- Am9 --- 
Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng  
-------------------- A7 ---------------------- Dm --- Dm7 --- Dm6 --- 
Chiều đong đưa những bước chân đau mòn  
------------- Am --- 
Chợt nghe mùa thu bay trên trời không  
--------- E7 --- 
Còn ai giữa mênh mông đời mình  
---------- E7 --- 
Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ...  
 
Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi  
Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về  
Bàn tay nào đưa em trong lần vui  
Bằng những tiếng chim non thì thầm  
------------ E7 -------------------- Am --- 
Cho ngày tháng ưu phiền em quên...  
 
----- Am --- 
Tình trong cơn ngủ mê  
------ G --- 
Rồi phai trên hàng mi  
------ F -------------- E --- 
Chợt khi mình nhớ về  
--------- Am ----------- Dm --- 
Mộng thành mây bay đi  
----- F --- 
Còn gì trên đôi tay  
------ E --- 
Nên thầm hờn dỗi mình  
----- E7 ----------- Am --- 
Cho tình càng thêm say  
 
Tiếng hát ru em còn nuối trên môi  
Lời nào gian dối cũng xin qua rồi  
Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau  
Còn nuôi chút êm vui ngày đầu  
Cho mình mãi gọi thầm tên nhau... 
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Con Đường Tình Ta Đi - Ballad 
------ Dsus4 ------- F#m --- Gm ---------- D9 --- 
Con đường nào ta đi, với bàn chân nhỏ bé  
------- G6 -------------- D9 ------ Asus4 -------- A7 --- 
Con đường chiều thủ đô, con đường bụi mờ...  
------ Dsus4 ------- F#m ---------- D7 ----------- G --- 
Con đường tuổi măng tre, nắng vàng tươi đẹp đẽ  
--------- Em7 -------- Asus4 --- A7 ---------- D --- 
Bóng người dài trên hè, con đường tình ta đi...  
 
Con đường trời mưa êm, chiếc dù che màu tím  
Môi tìm làn môi ngon, nhưng còn thẹn thùng  
Con đường về ban trưa, tới nhà hay vào lớp  
Con đường của đôi mình, ôi chuyện tình thư sinh...  
 
------ D ---------- Dmaj7 ----- D7 ----------- G --- 
Thế rồi cuộc đời là, những cuộc tình chia xa  
---- Em ------------- E ------------------ A --- A7 --- 
Đi lạc vào những phía không đường về  
------- D ------------ Bm -------- G ---------- A --- 
Đứng ở ngoài đầu rừng, đứng ở đầu con sông  
------ Em ------------ E --------- A ------------------ A7 --- 
Nhớ về con đường cũ, mênh mông... mênh mông...  
 
Hỡi người tình học trò, hỡi người tình năm xưa  
Bóng người từng in dấu...trên đường mờ...  
Có thuộc vạn nẻo đường, có ngại ngùng nên quên  
------- G -------------- Gm ------- D --- 
Nhớ hoài con đường cũ không tên... 
 
Con đường mộng hoa xưa, vẫn từng đôi từng lứa 
Con đường vào mộng mơ, con đường mặn mà 
Hỡi người tình Văn Khoa, bóng người trên hè phố  
Lá đổ để đưa đường, cho người tình Trưng Vương  
 
Hỡi người tình Gia Long, hỡi người trong tuổi sống 
Con đường này xin dâng cho người, bình thường  
Hỡi người tình xa xăm, có buồn ra mà ngắm  
Con đường thảnh thơi nằm, nghe chuyện tình quanh năm... 
 
------- Em7 ------------- Asus4 ------ A---------------- D --- 
Con đường thảnh thơi nằm, nghe chuyện tình quanh năm... 
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ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ - SLOWROCK - CAPO3 

---------- Em ---------------- B7 --- 
1. Một đêm bước chân về gác nhỏ 
------- D ------- C --------- B7 --- 
Chợt nhớ đóa hoa tường vi 
------ Em ------------- B7 --- 
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ 
---------------------------- Em --- 
Giờ đây đã quên vườn xưa 
----- Em --------------------------- 
Một hôm bước qua thành phố lạ 
-------- Am ------------- G --- 
Thành phố đã đi ngủ trưa 
----- Em --------- B7 --- 
Đời ta có khi là lá cỏ 
------- D --- C ---- B7 --- 
Ngồi hát ca rất tự do 
------- Em ---------------- B7 ---- 
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà 
-------------------------- Em --- 
Từ những phố kia tôi về 
 
------- Em ---------------------- B7 --- 
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ 

------- Em --------------- D --- 
Mùa xuân đã qua bao giờ 
-------- G --------------- B7 --- 
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ 
------ C ---- B7 ----- Em --- 
Tỉnh ra có khi còn nghe 
 
2. Một hôm bước chân về giữa chợ 
Chợt thấy vui như trẻ thơ 
Đời ta có khi là đốm lửa 
Một hôm nhóm trong vườn khuya 
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở 
Đời tôi có ai vừa qua 
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ 
Tôi nghĩ quanh đây hồ như 
Đời ta hết mang điều mới lạ 
Tôi đã sống rất ơ hờ 
 
Lòng tôi có đôi lần khép cửa 
Rồi bên vết thương tôi quì 
Vì em đã mang lời khấn nhỏ 
Bỏ tôi đứng bên đời kia 
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NGÀY VỀ - TANGO - NGẪU HỨNG 
 
----------------------------------- D --- Dsus4 --- D 
--- 
1. Tung cánh chim tìm về tổ ấm 
------------- D7 ---------------- G --- Gsus4 --- G 
--- 
Nơi sống bao ngày giờ đằm thắm  
A7 ---- D ------------------------ Bm ------ D --- 
Nhớ phút chia ly ngại ngùng bước chân đi 
-------------- A7 --------------- D --- G --- D 
Luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh  
 
Tha thiết mong tìm về bạn cũ 
Nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió  
Vắng bóng chim xanh ngày vui hót tung 
mây 
------------- A7 -------------- D --- 
Mờ khuất xa xôi ngàn phương  
 
---------------------- D --- G ------ D --- 
Trên đường tha hương vui gió sương 
----------------- A --- Bm -------- A --- D --- 
Riêng hồn ta mang mối nhớ thương  
-------------------- D7 --- G ------ A --- 
Âm thầm thương tiếc cho ngày về 
---------------- Em ----- E --- A 
Tìm lại đường tơ nay đã dứt  

 
Nghe tiếng chim chiều về gọi gió 
Như tiếng tơ lòng người lạc bước  
Nhấp chén men say còn vương bóng quê 
hương 
Dừng bước tha hương lòng đau... 
 
2. Trông bốn phương mờ hàng lệ thắm 
Mơ đến em một ngày đầm ấm  
Nhớ phút chia phôi cùng ai dứt đau thương 
Tìm đến em nay còn đâu 
 
Năm tháng phai mờ lời hẹn ước 
Trong gió sương hình người tình mến  
Oán trách ai quên lời thề lúc ra đi 
Thôi ước mơ chi ngày mai  
 
Phong trần tha hương bao nhớ thương 
Tim buồn ta mơ đôi bóng uyên  
Lưng trời âu yếm bay tìm đàn 
Lòng nguyện giờ đây quên quên hết  
 
Ta sống không một lời trìu mến 
Như bóng con đò chiều lạc bến  
Lơ lững trôi qua cùng ngày tháng phôi pha 
Duyên kiếp sau ta chờ nhau... 
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ÁO LỤA HÀ ĐÔNG - SLOW ROCK 
------------- Dm ---------------------- 
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát  
------- Gm ----- Bb --------- A --- 
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông  
------------ A ---------------------- 
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng  
----------- E7 ------------------- A --- 
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng  
 
----------- Dm ------------------------- 
Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn  
------------ A7 -------------------- Dm --- D7 --- 
Mà mùa Thu dài lắm ở chung quanh  
----------- Gm ----- Bb ---------- A --- 
Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung  
---------- D9 ---- Gm ----------- A --- 
Bày vội vã vào trong hồn mở cửa  
 
----------- D7 ---- Gm ------- Bb --- Dm --- 
Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết  
------------- A -------- Bb ------------- Dm --- 
Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu  
------------- Bb ---------- A ------------ 
Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau? 
--------- Edim ---------------------- A7 --- 
Để anh gọi, tiếng thơ buồn vọng lại... 
 
------ Dm --------------------------- 
Em ở đâu, hỡi mùa Thu tóc ngắn?  
--------- Gm ------- Bb ------- A --- 
Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông  
------------- A --------------------- 
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng  
----------- Gm ----- A7 ------- Dm --- 
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng  
 
----------- Gm ----- Bb --- A7 --- D --- 
Anh vẫn yêu màu áo ấy em ơi. 
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ĐÊM ĐÔNG - SLOWROCK - CAPO 3 
 
Am ------------------------------------------- F --- 
Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống  
----------- Dm --------------------- E7 --- Am --- 
Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông  
------------ Am -------------------- E7 --- 
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời  
------------- E7 ------------------- Am --- 
Cùng mây xám về ngang lưng trời  
 
------------------------------------ Am --- Am/G# --- Am7/G 
Thời gian như ngừng trong tê tái  
---------- Am6/F# ------------- F --- Dm --- Dm/C# --- 
Cây trút lá cuốn theo chiều may 
-------------- Dm7/C ---------------E7/B --- 
Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều  
---------------- E7 ------------------- 
Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu  
 
Am --- Am9 --- Am --- 
Đêm... đông... 
---------------- Am7--------------------- Am --- A7 --- 
Xa trông cố hương buồn lòng chinh phu  
Dm --- Dm9 --- E7 --- 
Đêm... đông... 
-------------------- E7 --------------- Am --- 
Bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng  
F --------------- Dm --- 
Đêm... đông... 
------------------ E7 ------------------- Am --- 
Thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư  
G -------------- G7 --- 
Đêm... đông... 
--------------- G7 ------------------- C --- E7 --- 
Ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng  
 
Am --------------------------------------- E7 -------------------- Am --- 
Gió nghiêng chiều say, gió lay ngàn cây, gió nâng thuyền mây 
Am --------------------------------------- E7 -------------------- 
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Gió reo sầu miên, gió đau niềm riêng, gió than triền miên  
 
 
Đêm đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xa  
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình yêu đương  
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương  
Fdim --- E --- E7 ----------------------------- Am --- 
Có......... ai... thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà 
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NGHÌN TRÙNG XA CÁCH - BOSTON 
 
-------------------- C ---------- F ---- C --- 
Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi 
-------------- C ------- F -------- C --- 
Còn gì đâu nữa mà khóc với cười 
----------------- C ------------------ F --- 
Mời người lên xe về miền quá khứ 
-------------------- G ----------------------- Am --- 
Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu 
--------------------- C ------------------ F --- 
Ðứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt màu 
----------------- D7 -------- G --- 
Sẽ có chẳng nhiều... đớn đau 
------------------ C -------------------- F --- 
Nối gót người vào dĩ vãng nhiệm mầu 
------------ C ----------- G --- 
Có lũ kỷ niệm trước sau 
--------------------- C ----------------- Am --- 
Vài cánh xương hoa nằm ép trong thư 
---------- F ------------ C --- 
Rồi sẽ tan như... bụi mờ 
--------------- F ------------------- C --- 
Vạt tóc nâu khô còn chút thơm tho 
-------------- G7 ------- C --- 
Thả gió bay đi... mịt mù 
 
------------------- C ---------- F ---- C --- 
Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi 
------------- C -------- Fm ------- C --- F --- C --- Fm ---C 
Còn gì đâu nữa mà giữ cho người... 
 
---------------- Cm ----------------------- 
Trả hết về người chuyện cũ đẹp ngời 
-------------- Eb --------------- G --- 
Chuyện đôi ta buồn ít hơn vui 
---------------- Cm --------------------------- G --- 
Lời khóc, lời cười, chuyện ngắn chuyện dài 
--------------- Fm --------------- G --- 
Trả hết cho người, cho người đi 
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----------------- Cm -------------- Eb --- 
Trả hết cho ai ngày tháng êm trôi 
----------- Fm -------------- G --- 
Ðường ta đi trời đất yên vui 
------------------- Fm -------------------- Eb --- 
Rừng vắng ban mai, đường phố trăng soi 
---------------- Cm ------------- Gm --- 
Trả hết cho người, cho người đi  
-------------- Gm --------------------- 
Trả hết cho ai cả những chua cay 
-------------- Bb ------------- Gm --- 
Ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi 
-------------------- Cm ----------------- G --- 
Một tiếng thương ôi, gửi đến cho người 
--------------- D7 --------- G --- 
Trả nốt đôi môi gượng cười 
 
------------------- G --------- C ------- G --- 
Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi 
--------------- G ------ Cm ------- G --- 
Còn lời trăn trối gửi đến cho người... 
 
 
------------------- C ----------- F --------- C --- 
Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời 
---------------------- C -------- Fm ------- C --- F --- C ---F --- C --- Fm ---C 
Ðường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người... 
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TÓC GIÓ THÔI BAY - BALLAD - CAPO4 
------- Am -------------- Dm ---------------- Am --------- E/B --- 
Chiều mưa... có một người con gái nhớ quê xa... vời vợi 
------- Dm -------------- Am ---------------- Cdim --------- E/B --- 
Dòng sông... giấc mơ xưa một thời thiếu nữ... buồn trôi 
-------- G --------- F --- 
Tuổi thơ xưa đã qua 
--------- G7 --------- C --- 
Người xưa xa cách xa 
------ Dm ------------- C -------------------- E --- E7 --- 
Còn đâu... bóng quê nhà trong chiều xa vắng 
 
-------- G ----------- Dm --- 
Thuyền xưa xuôi dòng 
--------- G7 --------- C --- 
Người xưa đã có chồng 
------- Dm ---------------- Am ----------------- Cdim --- E7 --- 
Buồn vui... những tháng năm bên ngưòi yêu dấu 
---------------- E ----- Am --- G --- Am --- 
Tóc gió thôi bay... những ngày thơ 
 
Tình em... đóa hoa hồng lặng lẽ thơ ngây... bên vườn 
Tình em... như khúc sông quê nhà khao khát... con thuyền trôi 
Tình em như gió gào 
Tình em như sóng xô 
Dạt trôi... đến bên bờ có người mong nhớ 
 
Hạnh phúc đợi chờ 
Tình yêu dẫu chia lìa 
Dù xa nhau... đóa hoa xưa vẫn cài trên mái tóc 
Tóc gió thôi bay... những chiều mưa... 
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BAÌ CA KHÔNG TÊN SỐ 2 
Dm ---------------- Dm7 ----------------- A7 --- 
Lòng người như lá úa trong cơn mưa chiều 
---------------- Dmsus4 ------------------ Gm6 --- 
Nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn 
--------------- A7sus4 ----- Dmsus4 --- Dm7 --- 
Và cơn đau này vẫn còn đấy 
 
Chiều về không buông nắng cho mây âm thầm 
Một mình trong chiều vắng nhớ đôi môi mềm  
--------------- A7sus4 --- Dm --- 
Ngày nào ân cần trao thân 
 
Dm ---------------------- Bb --- 
Tìm trong tháng ngày buồn 
----------------- C ------------------- F --- 
Đôi mắt nào khô, đường tim chơ vơ 
Gm ----------------- Bb ------ Dm --------- A7 --- 
Đếm cho nhau lời nói trên đời nào yêu người 
 
Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mưa đã chiều 
Tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều 
Đời thôi chỉ còn mai sau 
 
Dm ------------------- C ------------------ F --------- A --- 
Thôi em đừng xót thương... rồi ngày tháng phai đi 
Gm ------------------- Dm ------------------ Bb --- A ------ Dm --- 
Thôi cuộc tình đó tan rồi... không còn gì nữa... tiếc mà chi 
 
Đời một người con gái ước mơ đã nhiều 
Trời cho không được mấy đến khi lấy chồng  
Chỉ còn mối tình mang theo 
 
Xin một lần xiết tay nhau... một lần cuối cho nhau 
Xin một lần vẫy tay chào... thôi dòng đời đó... cuốn người theo 
 
 
 
 
 



TỔNG HỢP HỢP ÂM GUITAR PHẦN 5 - 4DUMMIES.INFO 

 

Hình như là - lanhuhinh.wordpress.com | hinhnhula@dananginfo.net Page 133 

 

 
 
 


