
HỢP ÂM BUỔI SÁNG BÌNH THƯỜNG 
 

1. Mỗi buổi [G] sáng mình lang thang  

[D] Ghé qua đôi hàng quán lê la rồi đưa [Em] em đi làm  

Tạt ngang mua [C] ly cà phê  

 

Mỗi buổi [G] sáng được gặp nhau  

[D] Nói luyên thuyên hàng tá câu chuyện không [Em] đuôi với đầu  

Còn em nhìn [C] anh rất lâu  

 

T-ĐK: 

[Am] Ngày không em cứ [G] mong chờ  

[C] Chẳng ai trêu anh mỗi [G] giờ  

[Am] Ngày không em cứ [G] mưa hoài  

Chẳng [C] ai líu lo trăm thứ bên [D] tai  

 

ĐK: 

Chỉ là [G] những buổi sáng bình thường đến thế  

Mà [D] sao anh lại thật ngô nghê  

I'm missing [Em] you  

I'm missing [C] you  

 

Chỉ là [G] những buổi sáng bình thường đến thế  

Mà [D] sao anh lại thật ngô nghê  

I'm missing [Em] you  

I'm missing [C] you  

 

Rap 1:  

[G] Bữa sáng của anh, là những con đường màu lá xanh  

[D] Là ánh nắng vàng soi xuống long lanh một ly đá chanh  

[Em] Là những bức ảnh selfie là mình cùng đưa nhau đi  

[C] Là sáng bình thường, trên những con đường, mà yêu thương chưa bao giờ ngơi nghỉ  

 

[G] Kim ngắn, kim dài của 2 ta khoảng cách luôn bằng nhau  

[D] Đường ngắn, đường dài anh đi qua đều có em đằng sau  

Và [Em] anh mong muốn mỗi sáng thức dậy ta mãi luôn gần nhau  

[C] Cùng những ngọt ngào để ta mãi luôn luôn cần nhau.  

 

2. Mỗi buổi [G] sáng đường kẹt xe  

Lòng [D] cứ nôn nao chẳng biết thế nào để [Em] đến đúng giờ  

Sợ em chờ [C] anh quá lâu  

 

Mỗi buổi [G] sáng ngày bình an  

[D] Nở trên môi cười ngỡ không người  

Vì [Em] khi thấy anh  

Em quên [C] hết xung quanh  

 

T-ĐK: 

[Am] Ngày không em cứ [G] mong chờ  

[C] Chẳng ai trêu anh mỗi [G] giờ  

[Am] Ngày không em cứ [G] mưa hoài  

Chẳng [C] ai líu lo trăm thứ bên [D] tai  

 



ĐK: 

Chỉ là [G] những buổi sáng bình thường đến thế  

Mà [D] sao anh lại thật ngô nghê  

I'm missing [Em] you  

I'm missing [C] you  

 

Chỉ là [G] những buổi sáng bình thường đến thế  

Mà [D] sao anh lại thật ngô nghê  

I'm missing [Em] you  

I'm missing [C] you  

 

Rap 2:  

Một [G] ngày phố đông đầy nắng hay một ngày mưa đường vắng  

Điều [D] đó cũng không làm khó được chú ngựa chiến anh đã rước  

Chỉ [Em] cần bên em là được anh lao nhanh về phía trước  

Nên [C] em không cần bước và hãy chờ anh đến bên em  

 

Quan [G] trọng không phải là đi đâu mà ta đi với ai  

Có [D] rẽ trái hay rẽ phải, miễn là mình bên nhau điểm hiện tại  

Và [Em] điều sẽ luôn ở lại sẽ là hạnh phúc mỗi sớm mai  

Được [C] thức dậy, đươc bên em và tương lai đẹp như hiện tại  

 

[G] Từng ngày từng ngày chẳng hiểu vì sao đôi ta thêm yêu nhau hơn  

[D] Từng ngày từng ngày chẳng hiểu vì sao không thể sống trong cô đơn  

[Em] Rồi một ngày giận hờn làm chủ em cho em quên: Em yêu anh  

[C] Bước bước đi và chẳng nghĩ suy  

 


