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Ayos Lang
Siakol

-------------------------------------------------------------------------------
                             SONG NAME â€“ Ayoâ€™s Lang
-------------------------------------------------------------------------------
Tabbed by: George Uson
Email: george_uson@yahoo.com

Tuning: Standard
 

[Intro]

G,C
G,C
G,C
G,C

[Verse]

G                              C
Nais kong matulog ngunit di makatulog
G                            C
Sa pag iisip ang utak ko y nabubugnot
Am                             C
Pahamak na pag ibig ito ako y gulong gulo
Am                             C                       D
Tumatakbo ang oras ngunit gising pa rin ako

G                                 C
Nais kung mag sound trip ngunit brown out nga pala
G                                    C
Buwisit na ilaw ito dumagdag pa sa problema
 
  Am                                   C
Kung di lang dahil sa kanya ngayon ay masaya
Am                                         A                       D
Minsan lamang kung ma in love wala pang pag-asa ha..

[Chorus]

G                       Bm         C                  G
Ayos lang kahit pa nasasaktan ang puso ko
        Em          Bm              C                        D
Kung sino pang minamahal sya pa ang ayaw sa  yo
G                  Bm         C                  G
Totoong problema ngingiti na lang ako



          Em          Bm              C             D            G
Kung sino pang mina mahal s ya pa ang ayaw sa  yo

[Instrumental]

G, C 
G, C 
G, C 
G, C 

[Verse] same chords

Nais kong mab beer house ngunit kulang ang pera                          
Kayat nag kakape na lang dag-dag pa sa kaba                           
Tutal wala naman akong dapat ika takot                        
Dahil darating din ang araw syay aking malilimohot

Tulay
C                       G             Am                   D 
Kung di man sya makuha sa iba ay cha-chamba
C                       G             Am                   D 
Basta t ako y bahala na malimot lang siya ha

G                              C
Nais kong matulog ngunit di makatulog
G                            C
Sa pag iisip ang utak ko y nabubugnot
Am                             C
Pahamak na pag ibig ito ako y gulong gulo
Am                             C                       D
Tumatakbo ang oras ngunit gising pa rin ako

[Chorus]

G                       Bm         C                  G
Ayos lang kahit pa nasasaktan ang puso ko
        Em          Bm              C                        D
Kung sino pang minamahal sya pa ang ayaw sa  yo
G                  Bm         C                  G
Totoong problema ngingiti na lang ako
          Em          Bm              C             D            G
Kung sino pang mina mahal s ya pa ang ayaw sa  yo

G                       Bm         C                  G
Ayos lang kahit pa nasasaktan ang puso ko
        Em          Bm              C                        D
Kung sino pang minamahal sya pa ang ayaw sa  yo
G                  Bm         C                  G
Totoong problema ngingiti na lang ako
          Em          Bm              C             D            G



Kung sino pang mina mahal s ya pa ang ayaw sa  yo

[Chords]

G   355433
C   035543
D   057765
A   577655

To become a minor chord just change the sharp (#) note into flat (b) note


