
*	Dấu >	nghĩa là gảy/quạt mạnh ở	chỗ được đánh dấu

Diễn giải:
Bùm chách chách
P					ami ami

Ngón cái đánh dây 4.

3	ngón Trỏ-giữa-nhẫn móc 3	dây 3-2-1	cùng lúc hoặc dùng phím
quạt xuôi 3	dây cùng lúc.

1

2

3

4

C F G

www.facebook.com/LVGuitarAcoustic

26.	VALSE	VÀ	ỨNG	DỤNG



Am	 E7
I ne-ver dare														to						reach	for			the	 moon
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E7																																	 Am
I	 ne-ver thought							I'd		know	heaven	so							soon

Am																																 C
I	 couldn't						hold												to								say				how			I								feel

E7																																Am
The	joy	in	my	heart	no	words	can	reveal
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OVER	AND	OVER



C																																																	F
We			wish	 you						a	merry	 Christ-mas												

D7 G7
We							wish						you			a	merry			Christmas				

E Am

We		wish		you		a	merry		 Christmas							and	a

G7 C
Hap			– py new							year																										.	

We		Good

C																																			Em D7
ti – dings		we													bring								to				you			and			your

G																							C G G7																	C
Kin.		Good									ti-dings	of	Christ-mas	and	a	happy	New	Year

www.facebook.com/LVGuitarAcoustic

WE	WISH	YOU	A	MERRY	XMAS



C																	Dm
Ba	sẽ là cánh chim

G7														C
Đưa con	đi thật xa

Dm Dm
Mẹ sẽ là cành hoa

G7																		C
Cho	con	cài lên ngực

C											Dm
Ba	mẹ là lá chắn

G7																			C
Che chở suốt đời con

F													Em
Vì con	là con	ba

Dm G7
Con	của ba rất ngoan

F																	E
Vì con	là con	mẹ

G7									 C
Con	của mẹ rất hiền

www.facebook.com/LVGuitarAcoustic

CHO	CON
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FOX	2
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FOX	1

27.	FOX	VÀ	ỨNG	DỤNG
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C																 G
Khi hai ta	về một nhà

Am
Khép đôi mi	chung một giường

F
Đôi khi mơ cùng một giấc

C
Thức giấc chung một giờ

G
Khi hai ta	chung một đường

Am
Ta	vui chung một nỗi vui

F
Nước mắt rơi một dòng

C
Sống chung nhau một đời

MỘT	NHÀ



7

C																							 G
Thằng bạn mình mẹ người Hoa,	bố nó ta,
Am												 Em
thằng Tàu lai rất bô trai.

F																																				C															
Những lúc đó 2	thằng chơi thân nhất vùng,	
Dm G
đi đâu cũng điệu ,	áo quần giống nhau.

C																											 G
Và còn người chị,	người gì đâu mà dễ thương,	
Am											 Em
người thì cao dáng thanh tao.
F																						 C															
Nhớ lúc đó tôi thường hay	đến nhà,	
Dm G

Nhưng tôi chỉ mong được thấy chị thôi Ok	chứ mình!!	

C																																													G
Và từng ngày,	từng ngày tôi cứ đến chơi nhà
Am										 Em
thằng Tau	lai tôi ở	đến mai.
F																																	C															
Có lúc cả ba cùng chơi năm,	mười
Dm G
Nhưng tôi chỉ mong được thấy chị thôi.

Oh!!	Như vậy có phải tôi yêu rồi không

THẰNG	TÀU	LAI
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Pop	Ballad	1

Pop	Ballad	2

Pop	Ballad	3

28.	POP	BALLAD	VÀ	ỨNG	DỤNG
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F																																										
Hiding	from	the	rain	and	snow

Dm
Trying	to	forget	but	I	won't	let	go
Bb																																										
Looking	at	a	crowded	street
C
Listening	to	my	own	heart	beat

Dm Am										Bb																					F
So	many	people	all	around	the	world
Dm Am							 Gm C
Tell	me	where	do	I	find	someone	like	you	girl

F																																			Dm
Take	me	to	your	heart	take	me	to	your	soul
Bb																											 C
Give	me	your	hand	before	I'm	old

F																						Dm
Show	me	what	love	is	- haven't	got	a	clue

Bb																						C
Show	me	that	wonders	can	be	true

TAKE	ME	TO	YOUR	HEART
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Intro:	C	G	Am	F	C	G			F	C	Dm C

C																														G																	 Am																			F
When	I	find	myself	in	times	of	trouble,	Mother	Mary	comes	to	me

C																															G																										F	C	Dm C
Speaking	words	of	wisdom,	let	it	be

C													G																Am																F
And	in	my	hour	of	darkness,	she	is	standing	right	in	front	of	me
C																	G														F	C	Dm C
Speaking	words	of	wisdom,	let	it	be

C						 Am												G										 F														C
Let	it	be,	let	it	be,	let	it	be,	let	it	be
C																																	G																					F	C	Dm C

Whisper	words	of	wisdom,	let	it	be

LET	IT	BE
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Am Dm
Mưa về trên khúc hát

G7 C
Lắng u	buồn đợi bóng hình ai

Am Dm
Như tìm về thoáng hương xa

G C
Con	đường giờ là kỷ niệm

Am Dm
Giọt sương lặng lẽ bên em

G7 C
Đọng trên đôi mắt vô tư

Am F
Để buồn cho con	phố nhỏ

E7 Am
Để một người đến vấn vương

Am Dm
Đi bên em chiều trên lối vắng

G C
Phố xa,	phố xa ngỡ như thật gần
Am Dm
Đôi vai em gầy trong chiếc lá

E7
Giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân
Am Dm
Trên tay em nụ hoa vẫn nở

G C
Phố xa,	phố xa ngỡ như thật gần
Am Dm
Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ

E7 Am
Mơ về một ngày có mưa êm đềm

11

PHỐ	XA



Am
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

Dm Am
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
E7 Dm
Ôi cát bụi tuyệt vời

E7
Mặt trời soi một kiếp rong chơi

Am
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

Dm Am
Để một mai tôi về làm cát bụi
E7 Dm
Ôi cát bụi mệt nhoài

E7 Am
Tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi

A
Bao nhiêu năm làm kiếp con	người

D
Chợt một chiều tóc trắng như vôi

E7
Lá úa trên cao rụng đầy

Am
Cho	trăm năm vào chết một ngày

CÁT	BỤI

p  i m   a   m   i
1  2  3    4   5   6 
+         +

29.	SLOW	ROCK	VÀ	ỨNG	DỤNG



C															 Am																																											
Trong đêm một bàn chân bước

Dm7												 Em
Bé xíu lang thang trên đường

Am																																Em
Ánh mắt buồn,	mệt nhoài của em

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

C														G																	Am																																		Em
Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua	cơn đói từng ngày

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

Dm7																								G7																																																
Thương đau vẫn là đau thương

C																								Am																																					
Em mơ một vì sao sáng

Dm7																								Em
Dẫn lối em trên đường đời

Am															 Em
Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ

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

ĐỨA	BÉ



Am
Đã có những lúc tôi nhìn lại,

F																			G																C
Cuộc tình đó lúc bóng em đã xa rồi
F																									 Em
Thế giới có biết bao người yêu nhau suốt đời

F																	G																				Am
Cớ sao số kiếp tôi vẫn hiu quạnh
Am
Vẫn mãi dấn bước trên đường đời

F												G											 C
Dù tình yêu trói tim tôi giữa đau vùi
F																							 Em
Thế giới có mấy ai được vui trong ái tình..

F														 G																				Am
Thế nên chẳng thấy tôi quá đớn lạnh...

F							 Em Am
Lúc biết yêu đã xa người
Dm G																								C
Lúc trái ngang đã giăng trời...
Dm Am
Hương hoa yêu đương nào không mang theo trái đắng

F																																			E
Thì tôi yêu đây giữa đơn côi...	....

14

TÌNH	ĐƠN	CÔI



Am																																							G
Tìm trong nhân thế để nắm lấy một tình yêu

F							 Em Am
Để vẫn thấy ta	được yêu Hỡi linh hồn tha hương

Am																																													G
Tình yêu đó lúc trống vắng khi cuồng quay

F														Em Am
Lúc đắm đuối khi đổi thay như hằn lên vết thương..

Dm Am
Nhân gian kia mấy ai được vui...
Dm Am
Yêu đương trong giấc mơ lẻ loi

F																																									Em
Tình tôi đó đốt cháy hết bao ngày qua

Dm
Thấm ướt hết bao tình ca

Em Am
Khúc ca tình đơn côi.....

15



C																												 Em
Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

G																															C
Có thằng cuội già ôm một mối mơ

C																								Em
Lặng im ta	nói cuội nghe

F																		G														C
Ở	cung trăng mãi làm chi

C	 Em
Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

F																														G																	C
Có thằng cuội già ôm một mối mơ

THẰNG	CUỘI

p			i m			i a			i m			i
1			2		3			4			5			6			7			8
+																		+								

30.	BALLAD	RẢI	VÀ	ỨNG	DỤNG



C																																			G																																																																			
Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối

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

F																																												C																																																																					
Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn

Dm7																		G7																																																
Nụ cười trên môi xóa hết âu lo

C																			 G																																																																
Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp

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

F																	 C																																																																			
Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình

F																																	G																																																					
Hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương

C																																																			G																																																						
Là đôi cánh chim nâng em bay	cùng cuộc đời

Am																																									Em
Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố

F																			 G																																																	
Anh dang	cánh tay đón lấy em vào lòng

Em Am																																																													
Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào

F																												 Dm7																												G7																																																																													
Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng

ANH



C	 Em F	 G7	 C	 Am
How	gentle	is	the	rain	that	falls	softly	on	the	meadow

Dm7	 G7	 C	 Am	 G	 Dm7
Birds	high	up	in	the	trees	serenade	the	clouds	with	their	melodies

G7	 C	 Em F	 G7	 C	 Am
Oh,	see	there	beyond	the	hill,	the	bright	colours of	the	rainbow.

Dm7	 G7	 C	 Am	 Dm7											G7	 C
Some	magic	from	above	made	this	day	for	us	just	to	fall	in	love

A	LOVER’s	CONCERTO

31.	SLOW	BALLAD	VÀ	ỨNG	DỤNG



G																									 Gma7
Hold	me	close	and	hold	me	fast

Em
The	magic	spell	you	cast

Am	- D
This	is	la	vie	en	rose

D																						 Dmaj7
When	you	kiss	me,	heaven	sighs

D
And	though	I	close	my	eyes

G	- D
I	see	la	vie	en	rose

G																								 Gma7
When	you	press	me	to	your	heart

Em
I'm	in	a	world	apart

Am
A	world	where	roses	bloom

Am																									 D
And	when	you	speak,	angels	sing	from	above
Am																					 D
Everyday	words	seem	to	turn

Dmaj7
Into	love	songs

G																											 Gmaj7
Give	your	heart	and	soul	to	me

Em
And	life	will	always	be
Am								 G
La	vie	en	rose 19

LA	VIE	EN	ROSE



G								D								 C																										D																				G						D	- C	- D
It's	amazing	how	you	can	speak	right	to	my	heart
G								 D								C																										D										 G						D	- C	- D
Without	saying	a	word,	you	can	light	up	the	dark	
C																															D																												
Try	as	I	may,	I	can	never	explain	
G							 D								 C																D
What	I	hear	when	you	don't	say	a	thing	

Chorus	
G																					D																			C																							D									

The	smile	on	your	face	lets	me	know	that	you	need	me	
G																						D																	C		

There's	a	truth	in	your	eyes	saying	you'll	never	
D	
leave	me	

G																						D																										C					
The	touch	of	your	hand	says	you'll	catch	me	where	

D
ever	I	fall	
C D																						 G			D	- C	- D
You	say	it	best,		when	you	say	nothing	at	all	

20

WHEN	YOU	SAY	NOTHING	AT	ALL
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32.	BOSTON	VÀ	ỨNG	DỤNG
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Dm Dm C C F
bay. Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên

Dm C C Am Dm
Ừ thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi

Dm C Am Dm
Lần này ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay

Dm C C F
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu

Dm C C Am Dm
Ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi

Dm C C Am
Lần này nhỏ quay đi không thèm nhìn ta nữa

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

1
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6

Dm C Am
Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay

NHỎ	ƠI
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Am G F Em
lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?

Am G F C
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần,

Am G Em Am
Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên Mẹ...

Am              Em F                C                                                                                               
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!

Am               Em F           G
Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng!

Am                 Em F                C                                                                                                 
Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe mi,

Am              G      Am                                                                      
Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con...

1
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Am G
Bao ngày Mẹ ngóng,  bao ngày Mẹ trông,  bao ngày Mẹ
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F                   C
mong con  chào đời,    ấp trong đáy

NHẬT	KÝ	CỦA	MẸ
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G7 C Em
Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm

Am F
Không còn lời ru mơ trên môi mềm

Bm7 Dm
Em thơ như mùa xuân đầu

G7
nối dài đêm thâu ... 

G7 C Em
Anh làm mùa thu cho em mơ màng

Am F
Anh làm lời ru quấn quýt bên nàng

Bm7 Dm
Em đi tiếc gì thu vàng

G7
tiếc gì xuân sang ... 

G7 C7 E7
Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời

F C
Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố

Am7
Tóc ướt trăng thề

Dm9 G7
Lời yêu chưa nói trên môi vụng về ... 

G7 C7 E7
Đường ta đã qua chìm khuất chân trời

F Am7
Đường ta sẽ qua nào ai biết tới

Dm9 G7
Chiều buông rã rời ru lòng thôi mơ

C
ru buồn lên thơ .....

KHÔNG	CÒN	MÙA	THU



Tôi yêu[C]	xem một cuốn truyện hay[Am],
tiếng chim hót đầu ngày[F],
và yêu biển vắng[Em].
Tôi yêu[Dm]	ly cà phê buổi sáng[G],	
con	đường ngập lá vàng[G7].

Tôi yêu[C]	hương vị tết ngày xưa[Am],	
mái tranh dưới hàng dừa[F]
và yêu trẻ thơ[Em],	
bữa cơm[Dm]	canh cà và điếu thuốc[G],	
giất ngủ không mộngmị[G7]	
Và Tôi Cũng Yêu Em[C].

Và Tôi[C]	Cũng Yêu Em[Dm],
Và Tôi[E7]	Cũng Yêu Em[Am],	
yêu em rộn ràng[F]	yêu em nồng nàn[G7].

www.facebook.com/LVGuitarAcoustic

VÀ	TÔI	CŨNG	YÊU	EM
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33.	DISCO	VÀ	ỨNG	DỤNG



Em Am
Người con	gái bé xinh đạp xe trên phố đông,	

D G
tà áo trắng bay	bay lòng vui như nở hoa

C Am
Em mỉm cười xinh tươi ôi khung trời hai mươi ,

D7 B7
niềm vui tương lai đón chờ em

Em Am
Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi,

D7 G
gợi trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng

C Am
Vẫy tay chào thế giới bước trên miền đất mới ,	

D7 B7
tự tin	em cô gái Việt Nam	

DK	
Em C

Rồi mai đây em tung bay	bay đến những chân trời xa
D7 G

Thì hãy luôn ghi trong tim màu da	tiếng nói người Việt Nam	
C Am

Dành tình yêu tặng cho đời ,	dành tình yêu tặng cho người
F7 B7

Và niềm tin	trong em luôn rực cháy

Em C7
Nụ cười em luôn trên môi cả thế giới sẽ nhận ra

D7 G
Một Việt Nam	luôn hân hoan tràn dâng sức sống qua	thời gian

C Am
Hãy bay	cao tận chân trời ,	hãy dang	tay chào cuộc đời

F B7
Và giờ đây tôi vui khi gặp em

Em
Xin chào em .	
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D G
Ngày nhộn nhịp về trên khu phố,	

A									 D
Có cô em tung tăng,	đôi môi cười hoa thắm.	
D G
Và mặt trời của miền nhiệt đới

A D
Trên vai em,	buông chân cho anh mơ mộng.	

D Em
Anh muốn được cùng em,	về miền biển vắng.	
A D
Mình sẽ sống những ngày Hè ươm nắng.	

Bm Em
Dưới bóng dừa lả lơi,	sẽ nói yêu em mãi

D
Sẽ nói lời yêu thương

A D
đã từ lâu anh giữ trong lòng hoài

www.facebook.com/LVGuitarAcoustic
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