
Acordesweb.com

Aking Pagmamahal
Repablikan

CHORDS BY:HUDKINS CAYABYAB

I2 PLA CHORDS NG AKING PAGMAMAHAL BY REPABLIKAN SANA 

MAGUS2HAN NIO..!!!!!!!!!!!!

......KNAPA KOH LNG 2NG CHORDS NA 2...

TRY NIO NLNG!!!!!!!

Aking Pagmamahal Lyrics
Repablikan

[Verse]
C                         G
Mahal sana y pakinggan mo ang awitin kong ito 
Am                     Em         
Na handa akong magbago para lamang sa iyo 
F                      C     
Lahat ay aking gagawin wag ka lang mawalay sakin
F                     G 
At ang puso t isip ko sana y iyo din angkinin 
C                         G
At maramdaman mo sana ang pag-ibig sa iyo
Am                            Em 
Di sasayangin ang pag-ibig na inalay mo
F                        C                       
At handa ko pong baguhin ang lahat lahat sa akin
F                                G 
Bhie mahalin mo lang ako un lang ang tangi kong hiling 

[Chorus]
      C                     G
Aking pagmamahal sana nama y maramdaman  
   Am                    Em
At malaman mo lang na ikaw lang ang syang laman 
    F                         C 
Ang isang tulad ko na umiibig sa iyo sana y
F                             G 
Dinggin ang mga panalangin at awitin kong to
      C                     G 
Aking pagmamahal sana nama y masuklian
       Am                  Em 
At ang nais ko lang sana y iyong maramdaman 
    F                     C       
Ang isang tulad ko na umiibig sa iyo
       F                             G



Sana y dinggin ang mga panalangin at awitin kong to 

[Verse]
      C                        G 
At ngayong alam ko na tibok ng puso mo sinta 
   Am                        Em
At ikaw lang ang babae sakin nagpapasaya
       F                       C
Sana y malaman ang pag-ibig na inalay ko sayo
   F                         G 
At ikaw ang dahilan kaya ako ay nagbabago 
        C                          G
Tanging hiling sa maykapal na tayo pa ay
                 Am               Em
Magtagal pangako ko sayo mahal ihaharap ka 
            F                       C
Sa altar at salamat nga pala sa mga kaibigan 
         F                    G
Ko na nagpapasiya sa akin pag pinapaluha mo
 
[Chorus]
      C                     G
Aking pagmamahal sana nama y maramdaman  
   Am                    Em
At malaman mo lang na ikaw lang ang syang laman 
    F                         C 
Ang isang tulad ko na umiibig sa iyo sana y
F                             G 
Dinggin ang mga panalangin at awitin kong to
      C                     G 
Aking pagmamahal sana nama y masuklian
       Am                  Em 
At ang nais ko lang sana y iyong maramdaman 
    F                     C       
Ang isang tulad ko na umiibig sa iyo
       F                             G
Sana y dinggin ang mga panalangin at awitin kong to 

(C-G-Am-Em-F-C-F-G)

Kay sarap naman isipin na panghabang-buhay na ang 
Samahan nating dal wa na palagi kang masaya 
At ikaw lang at ako ang tutupad sa pangarap mo 
Dinggin mo sana ang pag-ibig na inalay ko sayo 

Lahat ay aking gagawin mahalin lang ang katulad ko 
At umasa ka pa sana na ako y handang magbago 
At lahat lahat ng to y nagawa ko para sa iyo 
At ikaw ang dahilan kaya ako nagsusumamo 

(C-G-Am-Em-F-C-G)

[Chorus]



      C                     G
Aking pagmamahal sana nama y maramdaman  
   Am                    Em
At malaman mo lang na ikaw lang ang syang laman 
    F                         C 
Ang isang tulad ko na umiibig sa iyo sana y
F                             G 
Dinggin ang mga panalangin at awitin kong to
      C                     G 
Aking pagmamahal sana nama y masuklian
       Am                  Em 
At ang nais ko lang sana y iyong maramdaman 
    F                     C       
Ang isang tulad ko na umiibig sa iyo
       F                             G
Sana y dinggin ang mga panalangin at awitin kong to 
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