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Kailanman
Introvoys

Kailanman By: Introvoys
Tabbed by : x3mityfist
Friendster add: extreamity_fist@yahoo.com.ph
E-mail add: x3mityfist@gmail.com

A10TION: Guys 1st time ko lang n mag post nito
kaya kung d nyo nagustuhan, ok lang... kung
kelangan my baguhin, send lng kayo ng message sakin
para ma edit ^_^. pero sa tingin ko ok naman xa.
wag keo magalit ha ^_^, try nyo nlng po.. tnx

Standard Tuning lang po sa tuning ha,
Tapos e2 mga gagamitin nyong chord.
Paki follow lang po, kasi iba yung
Pagtipa ko d2.

|--3--| |--3--| |--3--| |--2--|
|--3--| |--3--| |--3--| |--3--|
|--0--| |--0--| |--0--| |--2--|
|--0--| |--2--| |--2--| |--0--|
|--2--| |--3--| |--2--| |--x--|
|--3--| |--x--| |--0--| |--x--|
   G       C      Em       D

[Intro]
G-C-Em-D 2x

G              C 
Nasa n na siya ngayon
G
Hinahanap mo t  di mo alam
Em
Lahat ng iyong gagawin
C                      D
Ng wala siya sa piling mo

G              C 
Ang puso kong ito y
G
Inaalay ko sa  yo lamang
Em      
Kaya t  wag nang magdaramdam
C                    D
Pag-ibig ko sa  yo y nakalaan

CHORUS: 1
G               C 



Kailanman  di kita masasaktan at
      Em                         C
Kahit na anong mangyari, tayo ay magmamahalan
G              C
At sa pagsapit ng dilim
Em              C                   D
 Di mawawalay, pag-ibig ko ay tunay kailanman

G          C
Bakit ba ganito
      G
Kung sino pa ang inibig mo
Em
Yun pang nanloko sa  yo
C                D
Di na yata tama ito
G             C 
At  di na magkakagano n
G
Kung ako ang pipiliin mo
C
Pangako y  di mabibigo
Em        D
Ako ay iyung-iyo

[Repeat CHORUS: 1]
C 
(Kailanman)
Em         D
Kailanman, woh

CHORUS: 2
G              C 
Kailanman  di kita masasaktan (di masasaktan)
      Em                         C
Kahit na anong mangyari, tayo ay magmamahalan
G              C
At sa pagsapit ng dilim (ng dilim)
Em             C                      D
 Di mawawalay, pag-ibig ko ay tunay kailanman

[Repeat Chorus: 2 2x]

End

Hope you like it (~_^)
First time kong magpost ng ganito eh.
Nagustuhan ko kasi talaga yung song
Kaya kinapa ko pa talaga. ^_^ at sa tingin ko
Tama naman. Paki add po ako sa friendster ha.

Hi nga pala sa mga nakakakilala sakin, tsaka sa mga 



Naglalaro ng Cabal Online PH(Mars Servert) at
RAN Online(Havoc Server).
Hekhekâ€¦


