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A gitárok csoportosítása 

 

Akusztikus gitárok:  

hangtestükön keresztül a hang felerősödik, és a hanglyukon át távozik.  Kordofon hangszerek

fajtái: 

klasszikus gitárok - damilhúrosak, széles nyakuk van

western gitárok - keskeny nyakúak, 6 vagy 12 acélhúrosak 

 

Elektro-akusztikus gitárok:  

hanglyukkal és hangszedővel vannak felszerelv

 

Elektronikus gitárok:  

A húrok rezgése által keltett hangot a hangszedők (pick
vezetéken keresztül a hang eljut az erősítőbe, amely kierősíti azt.

Erősítőre kapcsolás nélkül tehát csak nagyon halkan szólnak.

 

Fajtái:  

szólógitár, ritmusgitár, basszusgitár

                 
   Klasszikus                     Western       
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Bevezetés 

 

felerősödik, és a hanglyukon át távozik.  Kordofon hangszerek

damilhúrosak, széles nyakuk van 

keskeny nyakúak, 6 vagy 12 acélhúrosak  

hanglyukkal és hangszedővel vannak felszerelve, tehát akusztikus és elektronikus gitárok egyben.

A húrok rezgése által keltett hangot a hangszedők (pick-up) elektronikus jellé alakítják át és 
vezetéken keresztül a hang eljut az erősítőbe, amely kierősíti azt. 

kapcsolás nélkül tehát csak nagyon halkan szólnak. 

szólógitár, ritmusgitár, basszusgitár 

                                  
               Elektro-akusztikus              Elektronikus   
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felerősödik, és a hanglyukon át távozik.  Kordofon hangszerek 

e, tehát akusztikus és elektronikus gitárok egyben. 

up) elektronikus jellé alakítják át és 

          
Elektronikus                   Basszus 
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A gitár felépítése 

 

 

 

 

A húrok nevei (a legvastagabbtól a legvékonyabbig)

 

 

 

 

 

 

 
*A külföldi húrkészleteken a H húr helyett B van írva.

Fej 

Nyak 

Bundok

v. érintık

Test

Hangolókulcsok

E6 A5 D4 G3 H2* E1
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(a legvastagabbtól a legvékonyabbig) 

*A külföldi húrkészleteken a H húr helyett B van írva. 

 

Test 

 Hanglyuk 

Húrok 

Húrláb 

Hangolókulcsok 

E1 
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A gitár húrjai reagálnak a környezeti változásokra és elhangolódnak.

Ekkor van az, hogy a megpengetett húr hamis hangot ad.

Ilyenkor valamilyen módon vissza kell állítani a hangszer 

Erre a célra a következő segédeszközöket alkalmazhatod:

 

1. Hangológép: 

 ez a legmegbízhatóbb segédeszköz a gitár behangolására. A hangológépbe egy mikrofon van 
szerelve (elektronikus v. elektro
megpengetsz egy húrt, a hangológép kijelzőjén megjelenik, hogy az ideális hanghoz képest 
mennyivel van lejjebb vagy feljebb a megadott hang, így ha lejjebb van, feljebb húzod a 
hangolókulcsot, ha feljebb van, pedig lejjebb.

 

gitárhangoló 

 

 

2. Hangvilla: A-s hangvillát vehetsz a hangszerboltban, ezt aránylag olcsón meg is kapod, és ezzel 
be tudod hangolni az A húrt, amelyhez hozzá tudod hangolni a többit. Ehhez azonban ismerned kell a 
hangokat a gitáron. A következő táblázat a segítségedre lesz ebben:

 

A húrA húrA húrA húr    

neveneveneveneve    0000    

E6E6E6E6    e 

A5A5A5A5    a 

D4D4D4D4    D’ 

G3G3G3G3    G 

H2H2H2H2    H’ 

E1E1E1E1    E” 
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Gitárhangolás 

A gitár húrjai reagálnak a környezeti változásokra és elhangolódnak. 

Ekkor van az, hogy a megpengetett húr hamis hangot ad. 

Ilyenkor valamilyen módon vissza kell állítani a hangszer eredeti alaphangját.

Erre a célra a következő segédeszközöket alkalmazhatod: 

ez a legmegbízhatóbb segédeszköz a gitár behangolására. A hangológépbe egy mikrofon van 
szerelve (elektronikus v. elektro-akusztikus gitárokhoz külön bemenet is t
megpengetsz egy húrt, a hangológép kijelzőjén megjelenik, hogy az ideális hanghoz képest 
mennyivel van lejjebb vagy feljebb a megadott hang, így ha lejjebb van, feljebb húzod a 
hangolókulcsot, ha feljebb van, pedig lejjebb. 

s hangvillát vehetsz a hangszerboltban, ezt aránylag olcsón meg is kapod, és ezzel 
be tudod hangolni az A húrt, amelyhez hozzá tudod hangolni a többit. Ehhez azonban ismerned kell a 
hangokat a gitáron. A következő táblázat a segítségedre lesz ebben: 

A bund számaA bund számaA bund számaA bund száma    

    1111    2222    3333    4444    5555    

 f f# g g# a 

 a# h C’ C’# D’ 

 D#’ E’ F’ F#’ G’ 

 G#’ A’ A#’ H’ C” 

 C” C#” D” D#” E” 

 F” F#” G” G#” A” 
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eredeti alaphangját. 

ez a legmegbízhatóbb segédeszköz a gitár behangolására. A hangológépbe egy mikrofon van 
akusztikus gitárokhoz külön bemenet is található rajta). Amikor 

megpengetsz egy húrt, a hangológép kijelzőjén megjelenik, hogy az ideális hanghoz képest 
mennyivel van lejjebb vagy feljebb a megadott hang, így ha lejjebb van, feljebb húzod a 

s hangvillát vehetsz a hangszerboltban, ezt aránylag olcsón meg is kapod, és ezzel 
be tudod hangolni az A húrt, amelyhez hozzá tudod hangolni a többit. Ehhez azonban ismerned kell a 
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        hangvilla                              hangvilla használatban        

 

 

3. Relatív gitárhangolás: 

Ha az E6-os húr be van hangolva, hozzá tudod hangolni a többit a következő módon:

Fogd le az E6-os húrt az ötödik bundon és így megkapod a következő, az A húr hangját
bármelyik húrt lefogod az ötödik
alól a G3 húr, mert azt a negyedik 

 

 

Ez táblázatban a következőképpen néz ki:

 

� Tok: védi a gitárt az ütésektől, a környezeti hatásoktól. Létezik egyszerű műbör v. bőrtok, 
vászontok, kemény (táska szerű) tok, és párnázott tok.

Kiindulási húrKiindulási húrKiindulási húrKiindulási húr

E6E6E6E6    

A5A5A5A5    

D4D4D4D4    

G3G3G3G3    

H2H2H2H2    
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hangvilla használatban                        

os húr be van hangolva, hozzá tudod hangolni a többit a következő módon:

os húrt az ötödik bundon és így megkapod a következő, az A húr hangját
ötödik bundon, megkapod a következő húr kezdőhangját. Kivétel ez 

negyedik bundon kell lefognod, hogy megkapd a H2

Ez táblázatban a következőképpen néz ki: 

A gitár tartozékai 

 
védi a gitárt az ütésektől, a környezeti hatásoktól. Létezik egyszerű műbör v. bőrtok, 

vászontok, kemény (táska szerű) tok, és párnázott tok. 

Belül párnázott gitártok 

Kiindulási húrKiindulási húrKiindulási húrKiindulási húr    Bund Bund Bund Bund számaszámaszámaszáma    Kapott húrKapott húrKapott húrKapott húr    

V.V.V.V.    A5A5A5A5    

V.V.V.V.    D4D4D4D4    

V.V.V.V.    G3G3G3G3    

IV.IV.IV.IV.    H2H2H2H2    

V.V.V.V.    E1E1E1E1    

Gitáriskola kezdőknek 

os húr be van hangolva, hozzá tudod hangolni a többit a következő módon: 

os húrt az ötödik bundon és így megkapod a következő, az A húr hangját. Tehát, ha 
bundon, megkapod a következő húr kezdőhangját. Kivétel ez 
bundon kell lefognod, hogy megkapd a H2-s húrt. 

 
 

 

 

 

 

 

védi a gitárt az ütésektől, a környezeti hatásoktól. Létezik egyszerű műbör v. bőrtok, 
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� Heveder: arra szolgál, hogy állva tudjál gitározni. Ehhez azonban lenni kell egy kis 
hevedertartó gombnak a gitár alján (ha ez gyárilag nincs rajta, hangszerjavító tud rá tenni).

 

 Heveder 

 

 

� Pick-up (hangszedő): akusztikus gitárra is l
rászerelhetsz, és kierősítheted a gitárod hangját.

 

 

 

 

� Capo: a gitár nyakára helyezve attól függően, hogy melyik bundra teszed, egy fél hanggal 
feljebb viszi a hangot a gitáron. Ezáltal lehetővé 
alacsonyan van a hangnem, az akkordok megváltoztatása nélkül feljebb viheted a kíséretet.

 

   

 

 

Gitáriskola kezdőknek

arra szolgál, hogy állva tudjál gitározni. Ehhez azonban lenni kell egy kis 
hevedertartó gombnak a gitár alján (ha ez gyárilag nincs rajta, hangszerjavító tud rá tenni).

akusztikus gitárra is létezik hangszedő (beépítés nélkül is), melyet 
rászerelhetsz, és kierősítheted a gitárod hangját. 

pick-up  

a gitár nyakára helyezve attól függően, hogy melyik bundra teszed, egy fél hanggal 
feljebb viszi a hangot a gitáron. Ezáltal lehetővé teszi, hogy amennyiben az énekhang számára 
alacsonyan van a hangnem, az akkordok megváltoztatása nélkül feljebb viheted a kíséretet.

  

Gitáriskola kezdőknek 

arra szolgál, hogy állva tudjál gitározni. Ehhez azonban lenni kell egy kis 
hevedertartó gombnak a gitár alján (ha ez gyárilag nincs rajta, hangszerjavító tud rá tenni). 

étezik hangszedő (beépítés nélkül is), melyet 

a gitár nyakára helyezve attól függően, hogy melyik bundra teszed, egy fél hanggal 
teszi, hogy amennyiben az énekhang számára 

alacsonyan van a hangnem, az akkordok megváltoztatása nélkül feljebb viheted a kíséretet. 
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� Pengető: különböző félék lehetnek. Van, amit az ujjra kell húzni, és van egyszerűbb kivitelű. 
Damilhúros gitárhoz a hajlékonyabb, western és elektromos gitárhoz kemény pengető való. 

 

Első akkordok 

 

           E moll                 A moll 

 

Fogd le az Em akkordot és pengesd végig az ujjadat az összes húron négyszer. Ezután az A moll 
akkordot fogd le, és szintén négyszer pengesd végig. Gyakorold ezt addig, amíg nem megy jól a 
váltás. 

Ha a két akkord váltása már nagyon jól megy, énekelj is hozzá! Ehhez a két akkordhoz a Kis kacsa 

fürdik című dalt énekelheted. 

A dalt lehúzással kíséred, ami annyit jelent, hogy a jobb mutatóujjad körmét lefelé tedd rá az E6 húrra, 
és anélkül, hogy rányomnád az ujjad a húrokra, lágyan, pengesd végig az összes húrt 

Az akkordok pontosan azon szöveg fölé vannak írva, ahol az akkordváltás következik.  

 

Kis kacsa fürdik 
 

Em             Em       Am      Am      Em          Em       Am          Em 

Kis kacsa fürdik fekete tóban, anyjához készül, Lengyelországba. 

Em        Em      Am         Am     Em            Em        Am      Em 

Síkos a talpa, magas a sarka, fordulj ki, fordulj, két aranyalma. 
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Új akkordok 

 

               D dúr                                  A dúr 

 

Először fogd le a D dúrt, majd pengesd meg úgy, hogy a mutatóujjad körmével egyesével lehúzod a 
húrokat a D húrtól lefelé. Próbáld meg úgy gyakorolni a D dúrt, hogy minél gyorsabban ráálljon a 
kezed a lefogására a gitáron. 

Ha ez már jól megy, átugorhatsz az A dúrra, és amikor a két akkord lefogása külön-külön már profin 
megy, akkor próbáld meg váltogatni őket. 

 

 

Váltogasd a következő akkordokat a következő kísérettel: 
 
 

D Em A D   →→→→    minden akkordot 4X pengess végig! 
 
Amikor ez a gyakorlat már nagyon jól megy, lehet hozzá énekelni egy nótát. 

A dalok fölött lévő akkordok nevében lévő m azt jelöli, hogy moll akkordról beszélünk (pl. Am= A 
moll). Ha nincsen utána semmi, akkor dúr akkordról van szó (pl. D= D dúr). 

 
A dalt lehúzással úgy kell játszani, hogy a sorok végén a D dúr akkordot csak 3x kell lehúzni, és utána 
tartunk egy lehúzásnyi szünetet. 

Ez tehát így fog kinézni: 

 

D (4x)  Em (4x)  A (4x)  D (3x és szünet) és így tovább… 
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   D                                         Em                  

Nézz ki hát, hogy zuhog ez az eső, ne menj el, míg

      D                                        Em          

Maradj velem, míg zuhog ez az eső, féltelek, tán eláznál.

 
                  D                                                 

Hogyha két hétig nem áll el, két hétig maradj velem,

     A                                       D 

Hogyha hónapokig esik, hónapokig el ne menj,

 D                                         

Tőlem lehet mindig zivatar, csak így mindig velem m
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Nézz ki hát 

Em                    A                         D  

Nézz ki hát, hogy zuhog ez az eső, ne menj el, míg el nem áll! 

Em             A                     D 

Maradj velem, míg zuhog ez az eső, féltelek, tán eláznál. 

        Em 

el, két hétig maradj velem, 

D  

Hogyha hónapokig esik, hónapokig el ne menj, 

             Em               A                    D 

Tőlem lehet mindig zivatar, csak így mindig velem maradjál. 

Tabulatúra 

 

 
 

 

E1E1E1E1     
H2H2H2H2     
G3G3G3G3     
D4D4D4D4     
A5A5A5A5     
E6E6E6E6     

    

A5 húr 2.  
bundon  
lefogva 

Üres-hang 2 nyolcad 
 hang (titi) 
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Gitáriskola kezdőknek 
 

Akkordos ritmuspengetés 
 

Az akkordos ritmuspengetés lényege, hogy az akkordot lefelé illetve fölfelé irányított ritmussal 

pengeted végig laza kézfejjel az akkord kezdő basszushúrjától. 

A lefelé-ritmus úgy néz ki, hogy lefogod az adott akkordot, és a kezdő basszushúrjától kezdődően 
egyszerre pengeted meg a körmeiddel az összes húrt lefelé (Pl. D dúrnál a D4, G3, H2, E1 húrokat 
pengeted meg egyszerre).  

A felfelé ritmus lényege pedig, hogy a hüvelykujjad körmével belekapsz az utolsó két húrba (H2, E1), 
tehát itt nem kell több húrt pengetni. Arra kell vigyáznod, hogy amikor lefelé megpengetsz egy 
akkordot, nem szabad a kéz természetes visszalengését megállítani, hanem ennek a tulajdonságnak 
a segítségével tudsz egy le-föl ritmust kialakítani. 

Gyakorlat 

A kézfejedet lazítsd el teljesen, és kezd el mozgatni fel és le a következő ritmusban: 

  

   

                              LE  -  LEFÖL 

Ha ez megvan, próbáld meg ugyanezt a gitáron egy E moll akkorddal. 

Hogyha már ez is jól megy, próbáld meg az E moll akkordot váltani egy  

A moll akkorddal. 

 

Ha  már az E moll - A moll váltás jól megy akkordos ritmuspengetéssel, akkor énekeld hozzá a már jól 
ismert Kis kacsa fürdik című dalt: 

 

Kis kacsa fürdik 

(Akkordos ritmuspengetéssel) 

 

Em (4x)                   Am (4x)           Em (4x)                   Am (2x)     Em (2x) 

Kis kacsa fürdik fekete tóban, anyjához készül, Lengyelországba.  

Em (4x)              Am (4x)               Em (4x)                     Am (2x) Em (4x) 

Síkos a talpa, magas a sarka, fordulj ki, fordulj, két aranyalma. 
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Nézz ki hát 

(Akkordos ritmuspengetéssel) 

 

               D                                           Em                    A                         D 

Nézz ki hát, hogy zuhog ez az eső, ne menj el, míg el nem áll! 

       D                                        Em            A                     D 

Maradj velem, míg zuhog ez az eső, féltelek, tán eláznál. 

                  D                                                Em 

Hogyha két hétig nem áll el, két hétig maradj velem, 

                  A                                        D  

Hogyha hónapokig esik, hónapokig el ne menj, 

               D                                         Em                A                      D 

Tőlem lehet mindig zivatar, csak így mindig velem maradjál. 

 

 Új akkordok 

 

              A dúr7                      D dúr7                             G dúr 

 

Gyakorlat 

Váltogasd a következő akkordokat lassan a következő kísérettel! 

L E - L E F Ö L - F Ö L - L E F Ö L  

D (2x)   A (2x)   A7 (2x)   D (2x)   D7 (2x)   G (2x)   D (1x)   A (1x)   D (1x és LE) 
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Ohio 
 

            D                           A                      A7                           D 

Megkértem én, szép kedvesem, jöjjön velem, sétáljon velem 

        D7                              G                             D    A             D 

Vár ránk a part, hív a nagy folyó, csobban a víz, hív az Ohio. 

    

    D                       A                           A7                          D 

Megmondtam én, enyém leszel, így többé már senki nem ölel. 

                     D7                G                            D    A             D 

Vár ránk a part, hív a nagy folyó, csobban a víz, hív az Ohio. 

 

              D                A                    A7                           D                    D7 

És amikor átöleltem, a késemet, nekiszegeztem, felkiáltott, 

                            G                      D  A                           D  

Kérlek, ne ölj meg, a halálba ne küldj engem el! 

 

Megmondtam én... 

 

             D                    A                         A7                           D 

Éjfél után mentem haza, Jaj, mit tettem, Ó, én ostoba! 

         D7                     G                                  D      A                 D 

Megöltem őt, akit szerettem, mert nem kellett neki szerelmem. 

 

    D                       A                           A7                          D 

Megmondtam én, enyém leszel, így többé már senki nem ölel. 

                     D7                G                            D    A             D 

Vár ránk a part, hív a nagy folyó, csobban a víz, hív az Ohio. 

 

Megmondtam én... 
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A börtön ablakába 
 

Új akkordok 

 

                  C  dúr                              D moll 

 

 

Gyakorlat 

L E - L E F Ö L - F Ö L - L E F Ö L    1 X   -   C ,  A m ,  D m ,  G  

   

 

A börtön ablakába 

 

 

    C                      Am              Dm                 G 

A börtön ablakába soha nem süt be a Nap,    

       C                   Am                            Dm           G                                                                                         

Az évek tovaszállnak, mint egy múló pillanat 

             Em            Am        Dm              G 

Ragyogón süt a Nap és szikrázik a fény,  

             Em                     Am     Dm                    G                       C 

Csak a szívem szomorú, ha rád gondolok én, szeretlek én. 
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A börtönben az évek olyan lassan múlnak el, egy csavargó dalától talán vidámabb leszel, ragyogón süt 
a Nap és szikrázik a fény, csak a szívem szomorú, ha rád gondolok én, szeretlek én.

 

Egy késő üzenet, egy elkésett levél, melyben üzened, hogy nem vagy már enyém, ragyogó
és szikrázik a fény, csak a szívem szomorú, mert nem vagy már enyém, szeretlek én.

 

 

Külön basszus 

Fogd le a D dúr akkordot, és pengesd meg a kezdő basszushúrját!

Ezután egyszerre pengesd végig a vékonyhúrokat!

  

 

Váltott basszus 

A váltott basszus két külön basszusból áll, csak az a különbség közöttük, hogy váltott basszusnál 
váltod a basszushúrokat. Például D dúrnál, először megpengeted basszushúrként a D húrt, utána 
megpengeted egyszerre a vékonyhúrokat, majd ezután válto
pengetsz. 

 

Gitáriskola kezdőknek

évek olyan lassan múlnak el, egy csavargó dalától talán vidámabb leszel, ragyogón süt 
a Nap és szikrázik a fény, csak a szívem szomorú, ha rád gondolok én, szeretlek én.

Egy késő üzenet, egy elkésett levél, melyben üzened, hogy nem vagy már enyém, ragyogó
és szikrázik a fény, csak a szívem szomorú, mert nem vagy már enyém, szeretlek én.

Basszuskíséretek 
 

 

Fogd le a D dúr akkordot, és pengesd meg a kezdő basszushúrját! 

Ezután egyszerre pengesd végig a vékonyhúrokat! 

A váltott basszus két külön basszusból áll, csak az a különbség közöttük, hogy váltott basszusnál 
váltod a basszushúrokat. Például D dúrnál, először megpengeted basszushúrként a D húrt, utána 
megpengeted egyszerre a vékonyhúrokat, majd ezután váltod a basszushúrt és D húr helyett A húrt 

Gitáriskola kezdőknek 

évek olyan lassan múlnak el, egy csavargó dalától talán vidámabb leszel, ragyogón süt 
a Nap és szikrázik a fény, csak a szívem szomorú, ha rád gondolok én, szeretlek én. 

Egy késő üzenet, egy elkésett levél, melyben üzened, hogy nem vagy már enyém, ragyogón süt a Nap 
és szikrázik a fény, csak a szívem szomorú, mert nem vagy már enyém, szeretlek én. 

A váltott basszus két külön basszusból áll, csak az a különbség közöttük, hogy váltott basszusnál 
váltod a basszushúrokat. Például D dúrnál, először megpengeted basszushúrként a D húrt, utána 

d a basszushúrt és D húr helyett A húrt 
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Sétáló basszus 

Ez tulajdonképpen nem kíséret, hanem egy akkord elővezetése basszushangokkal. Ez azt jelenti, hogy 
mielőtt játszanál egy akkordot, néhány basszushangot megpengetsz. 

 

A dúrból D dúr 

 
 
D dúrból A dúr 

 
 
G dúrból C dúr 

  

Gitáriskola kezdőknek

Ez tulajdonképpen nem kíséret, hanem egy akkord elővezetése basszushangokkal. Ez azt jelenti, hogy 
mielőtt játszanál egy akkordot, néhány basszushangot megpengetsz.  

 

 

 

Gitáriskola kezdőknek 

Ez tulajdonképpen nem kíséret, hanem egy akkord elővezetése basszushangokkal. Ez azt jelenti, hogy 
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Gitáriskola kezdőknek 
 
 

Kék színű virág 
(külön basszussal) 

 
 
           G                                                                                D 
Soha semmire nincs idő, olyan gyorsan száll a nap,  
           D7                                                  G 
És én olyan ritkán látom a barátaimat. 
 

G                                                                             D 
Kinn az utcán mennyi ember, szinte alig férnek el, 
                  D7                                                                         G (vagy G–C sétáló b.) 
Egyszer találkoznunk kéne, hát holnap gyertek el! 
 

                    C                  D       G 

Csak egy kék színű virág, ennyi a jelünk. 
        C                     D                  G 
Aki jön, mint barátunk, az boldog lesz velünk. 
                    C                D                    G 
Csak egy kék színű virág, mit a kezedben hozol, 
                    C                   D           D7                       G 
Csak egy kék színű virág, és hozzánk tartozol. 
 
 
Kinn a város széli réten fényes, nagy tüzet rakunk. 
Beszélgetünk erről-arról, vagy jókat hallgatunk. 
Lombok alatt száll az ének, fejünk felett az est leszáll, 
Mosolyunkat tovább viszi, mind-mind, aki arra jár. 
 
Csak egy kék színű virág… 
 
 
Minket nem érdekel a hajszín, vagy az emberek kora, 
Nekünk egy dolog, ami fontos, a barátok szava. 
Nefelejcs vagy búzavirág minden földön megterem, 
Hát hozzátok a virágokat, mind-mindegyik kék legyen. 
 
Csak egy kék színű virág… 
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Gitáriskola kezdőknek 
 
Új akkordok 

 
                E dúr                                   E dúr7                                    F dúr 
  

 

Tizenhat tonna 

 

Intro: Am (le-le) G (föl-föl-leföl)  F (le-le) E (föl-föl-leföl) 

Am (le-le) G (föl-föl-leföl) F (le-le) E (föl-föl-leföl) E7 (le és 6X föl) 

 

 

                     Am     G            F        E 
Az ember sárból jött és sárba tér, 
     Am                        G                            F              E 
A szegény ember nem más, mint izom és vér. 
 
           Am (L)                Dm (L) 
Csak izom és vér és csontos kéz,  
Dm (LL)   Am (LL)     E (LL)        Am (L) 
Erős           hát        és  durva         ész. 
 
 
Tizenhat tonnát raksz és mennyi a bér,  
Egy nappal vénebb vagy a hiteledért. 
Szent Péter engem ne hívj, én nem mehetek,  
A lelkem a vállalatot illeti meg. 
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Gitáriskola kezdőknek 
 
Hogy megszülettem nem volt még napsugár,  
De csákányt a kézbe és a bánya vár, 
Tizenhat tonnát raktam, akár a gép, 
S a zord főnök így szólt: „elég szép”! 
 
Tizenhat tonnát raksz… 
 
 
Hogy megszülettem eső hullt a telepeken, 
És küszködj és melózz lett a becenevem. 
Mint kölykét az oroszlán, nevelt a sors, 
S az asszony hallgat, mert a kezem gyors. 
 
Tizenhat tonnát raksz… 
 
 
Ki jönni lát, jobb, ha félrelép, 
Volt, aki nem tűnt el, már csontja sem ép. 
Az egyik öklöm vas, a másik acél, 
Ha nem talál jobbról, akkor balról ér. 
 
Tizenhat tonnát raksz… 
 

A fojtott akkordpengetés 

A fojtott akkordpengetés csak annyiban különbözik az akkordos ritmuspengetéstől, hogy a LEFÖL—
FOLYT—FÖL  pengetések közben valahol hirtelen lefojtod  a hangot, így egy pár másodpercre leáll a 
pengetés, de utána újra folytatódik a ritmus. Ezt a „fojtást” úgy tudod elérni, ha a lefelé pengetésnél a 
tenyered egy részével rácsapsz a húrokra. Ezzel a trükkel egy gyorsabb dal pengetése sokkal 
színesebb. 

Például: LEFÖL—FOLYT—FÖL 

Nézzünk is ehhez egy ide passzoló dalt. E pengetés gyakorlására a legalkalmasabb Az utcán című 
Illés-nóta. 

Az utcán 
 

 
D (2x)             G (2x)                     A (2x)            D (2x) 
Néha furcsa hangulatban az utcát járom egymagamban. 
D (2x)                  G (2x)                        A (2x)                      D  (2x)                   A(lehúzás)              
Nincsen semmihez se kedvem, s érzem azt, hogy nincs ez rendben így. 
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Gitáriskola kezdőknek 
                          D (2x)                         G  (1x)     A (1x)                                  
Bár tudnám, hova, de hova, de hova, de hova megyek.  
D (2x)                         G (1x)       A (1x)                        
Hova, de hova, de hova, de hova megyek.  
D (2x)                          G (1x)     A (1x)               D (4x) 
Hova, de hova, de hova, de hova megyek én. 
 
Megállok egy utcasarkon, merre tovább, melyik úton. 
Elindulok, párat lépek, á, erre most miért menjek én? 
Bár tudnám . . . . 
 
Lámpavasnak támaszkodva, az embereket nézem sorra. 
Fáradt arccal mind sietnek, találgatom, merre mennek ők. 
Bár tudnám . . . . 
 
Vannak, akik végignéznek: (Szép kis alak!(- így beszélnek. 
A fejükre is állhatnának, érdekelni nem tudnának ők. 
Bár tudnám . . . . 
 
Mint sűrű köd, ha gyorsan felszáll, eszembe jut, hátha vársz rám. 
Látod, már nem tétovázok, megyek hozzád, meg sem állok én. 
És most már tudom, már tudom, már tudom, hogy hova megyek, 
tudom, már tudom, már tudom, hogy veled leszek. 
Tudom, már tudom, már tudom, hogy veled leszek én. 
 
 

I can’t help myself 
 
 
     

     C                                       Am                                         Dm  
If  I would tell you how much you mean to me, I think you wouldn’ t  
             G 
understand it 
          C                        Am                                         Dm                     G   
So I wait, I wait until this day comes when you will understand it. 
         C                                   Am                                 Dm               G 
But I can’t help myself, I can’t  stop myself  I am going crazy 
         C                                      Am                                      F                     G 
And I can’t  stop myself, cannot control myself, I am going crazy. 
 
            C                                         F                                    C                     G 
And I love you, I want you, I want to talk to you, I want to be with you 
           C                                        F                                G 
And I love you I want you I want to talk to you, I want to be with you. 
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Gitáriskola kezdőknek 
I  cannot change it, I’m sure not making it, one big hell of fuss 
I  cannot turn my back I’ve got to face the fact 
Life without you is hazy. 
 
 
And I love you I want you . . . .  
 
 
Am                              F 
Kiss me, thrill me, don’t  say goodbye 
Am                              F 
Huge me, love me don’t  say goodbye 
Dm                        G                                          C 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh don’t  say goodbye 
 
 
But I can’t  help myself, I can’t stop myself, I am going crazy 
I cannot turn my back I’ve got to face the fact 
Life without you is hazy 
 
 
And I love you I want you . . . .  
 
 
Dm                        G                 Dm                       G                                  C 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, -  oh, oh, oh, oh, oh, Kiss me goodbye. 
 

 

Hangzatfelbontások 
 

Minden húrt külön-külön kell megpengetni adott ritmusban 

- Hüvelykujj  - Basszushúrok (E6; A5; D4) 

- Mutatóujj   - G3 húr 

- Középsőujj - H2 húr 

- Gyűrűsujj    - E1 húr 

 

A vékonyhúrokon az ujjak (mutató, középső, gyűrűs) egymás alatt sréhen, a hüvelykujj pedig egy 
kicsit előrébb legyen a basszushúron. Pengetésnél a hüvelykujj a basszushúrt a következő 
basszushúrig húzza le, és ott pihenjen meg (kivétel a D4 húr, mert ott fel kell emelni a hüvelykujjat, 
mert bezavarna a következő húr pengetésénél). 
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Gitáriskola kezdőknek 
          

      

 

 

Példák 

2/4-es felbontás (egy-két): 

- Basszushúr + G3 + H2 + G3  

 

 

 3/4-es vagy 6/8-os felbontás (egy-két-hár v. egy-két-hár-négy-öt-hat): 

- Basszushúr + G3 + H2 + E1 + H2 + G3 

 

 

 4/4-es felbontás (egy-két-hár-négy): 

- Basszushúr + G3 + H2 + E1 + G3 + H2 + E1 + G3 

 

 

 Váltott hangzatfelbontás: 

− Basszushúr + másik basszushúr + G3 + H2 + E1 + H2 +G3 

 

 

Visszapengetett 4/4-es hangzatfelbontás: 
- Basszushúr + E1+H2+G3→4X+E1 
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Gitáriskola kezdőknek 
 
Új akkord 

 
              C moll  
 

Gilisztadal 
(2/4-es hangzatfelbontással) 

 
 

Am                         C        G               C       Dm Am                  E                   Am 
Egyszer egy szegény gilisztalegény 33 szelvényében kigyúlt a remény. 
Am        C     G                    C       Dm                 Am                  E                    Am 
Tili-tulipán csak az a talány, visszanéz -e az a karcsú, fess gilisztalány. 
Dm (L)           E (L)               Am (L)   Dm (L)             E (L)         Am (L) 
Míg a szívét vágy gyötörte,            egy szál virág körül-körbe, 
Cm (L)                                      D (L)    Dm(LL)     Dm(LL)     E(LL) 
Lankadatlan, mint egy kába,        kergette a leányt karikába. 
Dm (LLFFLFLL)*     Am     E       Am 
Kába,                            kába, kába kába. 
 
*le-le-föl-föl-leföl-le-le 

        
 
Aztán a szegény gilisztalegény, kérlelte a leánykát, hogy ne legyen kemény. 
Hullt a repeső langy meleg eső, azt sem tudta elzokogni, mily szerelmes ő. 
Karcsú tested, míg követtem, Jaj, de sok földet megettem,  
Bárcsak lennék gyűrűsférged, kétszer annyit is megennék érted. 
Érted, érted, érted, érted. 
 
 
S végül a szegény gilisztalegény bánatától visszhangzott az egész televény. 
Ó, Jaj szüntelen rág a szerelem, Jaj, egész becsavarodtam,  
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Gitáriskola kezdőknek 
 
Jaj, mi lesz velem? 
Ám a lányka meg se fordult, inkább zordul hátramordult: "Hagyjon békét nekem végre, hisz én vagyok 
a maga másik vége!". 
 
Vége, vége, vége, vége 
 
Új akkordok 

 
               H moll                            Fisz moll (F#m) 
   
 
 

Emlék 
(6/8-os felbontással) 

 
Az akkordokat 2x kell megpengetni az adott pengetéssel, kivétel, ha külön jelölve lett 

 
C                                        Am                                   F  
Éjfél, méla hallgatag járdák, mire gondol a kék hold, hogy csak  
                      Em 
mosolyog rám? 
                Dm                                  Am                               G(1x)  F(1x)             C 
Lomha szél fú, rőt avar fut a lábam elé, s tépett ág         jajong a        fán. 
C                                                Am                               F                                          
Holdfény, derűs emléket ébreszt, újraéled a régmúlt, minden  
                    Em 
Gyönyörűség 
 
 
                Dm                             Am                                 G(1x)      F (1x)    C 
Boldog órák az ifjúságom szép idején, gyertek hozzám vissza    még. 
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Gitáriskola kezdőknek 
  
Em(1x)   Dm(1x)   Em (1x)    Dm(1x)    Em(1x)      C(2/4)*  D(2/4)  G     * 2/4=basszush.+g3+h2  

Ábránd    űző,          lámpás      ég és         óv halk      fé -          nyű        jellel.  
 
Em(1x)        Am(1x)              D(1x)       Em(1x)          G(1x)       A(2/4)   D(2/4)    G(2x) 
Szúrós         zaj zúg, üveg    csengé-   se int, hogy kél majd jó-           zan         reggel. 
 
C                                                  Am                                   F                                           
Hajnal, napfény ragyog le újból, visszakerget a múltból, ma is élni kell  
Em 
még 
    
          Dm                                       Am                                      G(1x)    F (1x)  C 
És a kék ég, a holdvilág már emlék csupán, múltba szálló     messziség. 
Em(1x)    Dm(1x)  Em(1x)   Dm(1x)    Em(1x)       C(2/4) D(2/4)  G 
Füstbe     barnult    új nap     kél, a         korhadt,     pál-     lott         széllel. 
Em(1x)     Am(1x)                    D(1x)       Em(1x)          G(1x)     A(1x)     D 
Kihunyt    lámpát      gúnyol az ömlő    fényár, ha    elkul-     log az    éjjel. 
 
 
D                                                     Hm                                             G  
Nézz rám, kicsit érints meg némán, maradj még szelíd emlék, színes  
                 Fiszm 
hajdani nyár. 
                 Em                                 Hm                            A(1x)   G(1x)       D 
Érj csak hozzám és feléled a boldog idő, Jaj! a hajnal    pirkad    már. 
 
 
 

Don’ t cry 
(4/4-es felbontással) 

 
 

Am               Dm                   G                                   C        Am                                  Dm        
Talk to me softly there’s something in your eyes,           don’t hang your head 
                    G                                C 
in sorrow, and please don’t cry. 
Am                          Dm                     G                                 C 
I know how you feel inside I’ve, I’ve been there before 
Am                     Dm                             G                         C 
Something’ s change inside you and don’t you know. 
F                   G         C                 Am                        F                  G         Am 
Don’t you cry tonight I still love you, Babe, don’t you cry tonight. 
F                  G         C                                                 Am        
Don’t you cry tonight, there’s the heaven above you, Babe, 
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Gitáriskola kezdőknek 
 
F                  G        Am 
Don’t you cry tonight. 
 
 
Give me a whisper and give me a sigh, give me a kiss before you tell me, goodbye 
Don’t you take it so hard now, and please don’t take it so bad 
I still be thinking of you and the times we had 
Don’t you cry tonight, don’t you cry tonight, don’t you cry tonight, 
There’s the heaven above you, Babe, don’t you cry tonight. 
 
 
Dm                    G                C                           Am  Dm                   G     
And please remember, that I’ve never lied, and please remember, 
Am 
How I’ve felt inside now honey 
Dm              G                                          C                            Am 

You gotta make it your own way, but you’ ll be alright now sugar, 
Dm              G                                 C                                   Am 
You’ ll feel better tomorrow, come the morning light now, Babe 
F                  G       Am       F                 G        Am      F               G       C 
Don’t you cry tonight, don’t you cry tonight, don’t you cry tonight, 
                                         Am                           F                 G    F                            G 
There’s the heaven above you, Babe, don’t you cry, don’t you ever cry, 
F                   G       C 
Don’t you cry tonight. 
 
 

House of the rising sun 
(váltott felbontással) 

   

              Am   C                D            F                     Am        C         E 
There is a      house in New Orleans, They call the Rising Sun 
       Am             C          D                        F                Am        E                 Am 
It’ s been the ruin of many a poor boy, and me, Oh, Lord, I’m one 
 
 
Am       C                 D       F          Am        C                E 
My mother was a tailor, she sew my new, blue jeans 
        Am      C         D             F          Am        E          Am 
My father was a gamblig man, down in New Orleans. 
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                 Am   C           D                F                Am           C        E 
And the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk 
                   Am    C              D        F         Am             E       Am 
And the only   time he’s satisfied is when he’s on a drunk. 
 
 
 
Am        C                         D          F               Am         C           E 
Oh, mother tell your children, not to do, what I have done 
Am                 C          D                     F              Am                  E         Am 
Spend your life sincere in misery in the house of the Rising Sun. 
 
 
Am   C                    D            F          Am    C                  E 
One foot on the platform, the other foot on the train 
          Am   C             D                 F           Am            E             Am 
I’m going back to New Orleans, to wear that ball and chain. 
 
 

 

Barrék 

 

Három fő típusuk létezik lefogás szerint, és ezek kromatikusan mennek felfelé a gitár nyakán: 

 

               F dúr                             F moll                            B dúr                             B moll          
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Gitáriskola kezdőknek 
    

Következő táblázat mutatja az akkordok egymásutánját, ahogyan a gitár nyakán következnek: 
 

1. bund F Fm B Bm 

2. bund Fisz FIszm H Hm 

3. bund G Gm C Cm 

4. bund Gisz Giszm Cisz Ciszm 

5. bund A Am D Dm 

6. bund Aisz Aiszm Disz Diszm 

7. bund H Hm E Em 

8. bund C Cm F Fm 

9. bund Cisz Ciszm Fisz Fiszm 

10. bund D Dm G Gm 

11. bund Disz Diszm Gisz Giszm 

12. bund E Em A Am 

  

Négyujjas játék 
 

A négyujjas játékban ugyanúgy kell az ujjakat elhelyezni a húrokon, mint a felbontásnál, a különbség 
csak az, hogy nem külön-külön, hanem egyszerre kell mind a négy húrt megpengetni. 

 

Ezzel a pengetéssel a már jól ismert Gilisztadalt fogjuk kísérni: 

 

Gilisztadal 

(Négyujjas játékkal) 

 

Am                          C        G              C        Dm  Am                     E                  Am 
Egyszer egy szegény gilisztalegény 33    szelvényében kigyúlt a remény. 
Am         C     G                   C        Dm                  Am                E                  Am                   
Tili-tulipán csak az a talány, visszanéz -e az a karcsú, fess gilisztalány. 
Dm                    E                    Am  Dm                      E              Am 
Míg a szívét vágy gyötörte,     egy szál virág körül-körbe, 
Cm                                             D    Dm                                    E 
Lankadatlan, mint egy kába,  kergette a leányt karikába. 
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Dm     Am    E       Am 
Kába, kába, kába kába. 
 
 
Aztán a szegény gilisztalegény, kérlelte a leánykát, hogy ne legyen kemény. 
Hullt a repeső langy meleg eső, azt sem tudta elzokogni, mily szerelmes ő. 
Karcsú tested, míg követtem, Jaj, de sok földet megettem,  
Bárcsak lennék gyűrűsférged, kétszer annyit is megennék érted. 
Érted, érted, érted, érted. 
 
 
 
S végül a szegény gilisztalegény bánatától visszhangzott az egész televény. 
Ó, Jaj szüntelen rág a szerelem, Jaj, egész becsavarodtam,  
Jaj, mi lesz velem? 
Ám a lányka meg se fordult, inkább zordul hátramordult:  
"Hagyjon békét nekem végre, hisz én vagyok a maga másik vége!". 
Vége, vége, vége, vége 

 

 
Transzponálás 

 

A transzponálás áthelyezést jelent. Ez a zenére vetítve: dalok, darabok más hangnembe való áttétele. 

 

Tehát hogyha nem tudsz egy dalt énekelni, mert vagy túl magas vagy túl mély, akkor semmi mást 
nem kell tenned, mint áttenni egy másik hangnembe, vagyis transzponálni. Hogyan teheted ezt meg:  

 

nagyon egyszerű módon: megkeresed a kezdőakkordot, mely jól passzol a hangodhoz és megnézed, 
hogy a régi kezdőhangtól ez milyen  hangtávolságra van. Ezután a dal minden akkordját ekkora 
távolsággal transzponálod. 

 

Ahhoz azonban, hogy transzponálni tudj, ismerned kell a hangokat és a félhangokat: 
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Gitáriskola kezdőknek 
1. Példa: 

- legyen a példánk a Nézz ki hát című dal. 

 

A dal kezdőakkordja D dúr. Tegyük fel, hogy neked G dúrban lenne jó ezt a dalt énekelni. 

Ha megnézed a fenti táblázatot, rájössz, hogy a G és a D között 4 egészhang, zenei nyelven tiszta 
kvárt (T4) van. Tehát minden akkordot 4 egész hanggal (tiszta kvárttal) kell áthelyezni. 

Régi akkordok: D; Em; A; D 

Új akkordok: G; Am; D; G 

 

 

Zenetörténet 
 

A húros hangszerek története 
 

 
Egyes elképzelések szerint a húros hangszerek felfedezéséhez a vadász íjának a megpendülése 

vezetett. A legelső húros hangszerek még nagyon kezdetlegesek voltak, mert a testük tömör volt, 
nem pedig üreges, ezért alig szóltak. A történelmi feljegyzésekben szerepel két törzs, melyek más 
földrészen éltek, de mégis használtak húros hangszereket. Az egyik ilyen törzs Afrikában az Akamba-
néger törzs, a másik az amerikai Maidu-indiánok törzse. Mindkettő a szellemeikhez szóló imáikban 
használta fel ezeket a hangszereket. 

A feljegyzések arra is utalnak, hogy az első húros hangszereknél még nem ismerték a 
pengetést, hanem valamilyen szerszámmal ütötték a húrt, és ily módon keltettek hangot. A pengetés 
és a hangtest felfedezésére, és a húrok módosítására csak később került sor. 
 

 

A gitár története 
 

 
Egyes feltételezések szerint a gitár szó az észak-afrikai hangszer nevéből, a guitara szóból 

származik. A különböző gitárok mérete, alapanyaga, hangolása, húrjainak száma földrészenként 
és korszakonként változott, de lényegük megmaradt, 
volt: testük, nyakuk, fogólapjuk és hangolókulcsaik. 

Sokan úgy vélik, hogy a gitárok Spanyolországon keresztül jutottak el Európába. 
A történelemi feljegyzések arra utalnak, hogy a gitárok óriási népszerűséget értek el a XVII-XIII. 
században. Ezt a jelenséget a lantkultúra hanyatlásának eredményeztetik. A gitároknak azonban 
létezik egy másik fénykoruk, méghozzá a XX. században, hiszen az elektromos és elektronikus 
hangszerek megjelenésével, az elektronikus gitárok nagy népszerűségnek örvendenek. Azonban 
napjainkban, a XX. század vége felé meglepően tapasztalhatjuk a klasszikus zene újraéledését, 
hiszen egyre többen érdeklődnek a klasszikus gitározás iránt. 
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Gitáriskola kezdőknek 
A gitár fajtái, és egyéb adatok a gitár történetéről 

 
 

 

Klasszikus gitár 
6 damilhúrral és széles nyakkal van ellátva 
Legnagyobb szerepét a klasszikus zenében kapja 
A megpengetett húr hangja a test által felerősítve a hanglyukon át közlekedve hallható 

 
 

Western gitár 
6 vagy 12 fémhúrral van felszerelve 
acélpálcával erősített nyaka van 

 
 

Elektro-akusztikus gitár 
Üreges testű, fémhúros gitár 
Az 1930-as években már készültek 
Egyesíti magában az akusztikus test által keltett meleg hangszínt és a hangszedő révén 
keletkezett éles hangokat 

 
 

Elektronikus gitár 
Tömör testű fémhúros hangszer 
Az 1930-40-es években kísérletezték ki, a legjobb megoldást az elektromágneses hangszedő, a 
pick-up jelentette, melyet a gitár testéhez, a húrok alá rögzítettek. 
Az első ilyen hangszert Leol Fender készítette és hozta forgalomba 1944-ben. 
Működése: a hangszedő a hangokat elektronikus jellé alakítja át, mely vezetéken keresztül eljut az 
erősítőbe. 

 
 

Elektronikus basszusgitár 
Ezt a hangszert az amerikai Fender cég találta ki és hozta először forgalomba 
Hagyományosan négy nagybőgő hangolású húrja van, de léteznek már 5 és 6 húrosak is 
Napjainkban már találhatunk bund nélküli, u.n. fretless basszusgitárokat is. 
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Gitáriskola kezdőknek 
 

Zenei stílusok 
 

Blues: 
elnevezése az angol blue szóból származik, melynek jelentése: szomorú, levert. 
Az amerikai néger népzene egyik legjellegzetesebb formája 
Gyökerei az amerikai ültetvényeken énekelt munkadalokban rejlenek. 
Általában pentaton hangsorra épül. 
A dallamot egy állandóan nyújtott ritmus kíséri.  
Legnagyobb képviselője: BB King 

 

Flamenco: 
Nagy szerepet kap benne a gitár 
Spanyolországból származik 
Az előadók általában nem is tudnak kottát olvasni, mert a flamenco zene igazából nem is 
jegyezhető le a rendkívül bonyolult ritmusvilága miatt 
 
A dalok szövegei itt is az élet küzdelméről szólnak. 
Legnagyobb képviselője: Paco De Lucia 

 

Jazz: 
Az 1900-as évek elején született New Orleans-ban, ahol sok nép zenei kultúrája keveredett össze, 
és így alakult ki. 
Nem mondható igazán egy stílusnak, vagy műfajnak, mert minden dallam eljátszható jazz-esen. A 
jazz inkább egy előadásmód. Játékára jellemző az improvizáció. 
Legjelentősebb képviselői: George Benson és West Montgomery 

 

Klasszikus zene: 
Az előadott darabok nagy része írásban, azaz kottában van lejegyezve 
A művész nagysága a már megkomponált mű előadásmódjában rejlik 
Legjelentősebb képviselője: Andrés Segovia 

 

Pop zene: 
A populári szó rövidítése, amelynek a jelentése: népszerű 

Ide tartoznak a következő stílusok: rock’ n roll, soul, country, reggae, rap 
A zene alapsémája a fülbemászó dallamformákra és az egyszerű ritmusra épül 
Legjelentősebb zenekara: a Beatles 

 

Rock: 
A jellemző zenekari felállása: dob és elektronikus gitárok 
A legkeményebb alapokra helyezett muzsika 
Irányzatai: Heavy Metal, Speed Metal, Black Metal 
Legjelentősebb képviselője: Jimi Hendix 

  



  

32  
 

Gitáriskola kezdőknek 
 

Akkordtáblázat 
 

 
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
C  

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
C  

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
C  

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C  

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
C7 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
C7 

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C7 

V 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C7 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
C6 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
C6 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴─┴─┴─┴O┴─ 
C6 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
C+  

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼─┼O 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C+  

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C+  

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
Cm  

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Cm  

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Cm  

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
Cm7 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Cm7 

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Cm7 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Cm6 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Cm6 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Cm6 

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Cm6 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C0 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴O┴─┴─┴─ 
C0 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C0 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C0 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
Cmaj7 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
Cmaj7 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
Cmaj7 

V 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Cmaj7 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
C9 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
C9 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
C9 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
C4 

III 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C4 

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C4 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
C4/7 

III 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C4/7 

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C4/7 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
C4/7 
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╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
C7+ 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
C7+ 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C7+ 

V 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C7+ 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Cm7/5b 

IV 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Cm7/5b 

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Cm7/5b 

III 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Cm9 

VIII 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Cm9 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C5 

V 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C5 

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼O 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C5 

V 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C5/7 

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼O 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C5/7 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C#  

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
C#  

IX 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C#  

VI 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴─┴─┴─┴O┴─ 
C#  

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C#7 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#7 

IX 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C#7 

VI 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴─┴─┴─┴O┴─ 
C#7 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
C#6 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴─┴─┴─┴O┴─ 
C#6 

VIII 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#6 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#+  

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#+  

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#+  

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C#m  

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#m  

IX 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C#m  

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C#m7 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
C#m7 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#m7 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#m6 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
C#m6 

V 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#m6 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C#m6 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
C#0 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#0 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
C#0 

V 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#0 
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╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
C#maj7 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C#maj7 

VI 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#maj7 

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C#maj7 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
C#9 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C#9 

VI 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#9 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C#4 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C#4 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#4 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C#4/7 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#4/7 

VI 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#4/7 

IX 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C#4/7 

IV 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C#7+ 

VI 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#7+ 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#7+ 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#m7/5b 

V 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#m7/5b 

VIII 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#m7/5b 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C#m9 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#m9 

IX 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C#m9 

VI 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#5 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C#5 

VI 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#5/7 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
C#5/7 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
C#5/7 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D  

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╙─┴O┴─┴─┴─ 
D  

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
D  

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D  

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D7 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D7 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
D7 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D7 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D6 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴O┴─┴─┴─ 
D6 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴─┴─┴─┴O┴─ 
D6 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D+  

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D+  

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D+  
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╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Dm  

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Dm  

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Dm  

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Dm  

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Dm7 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Dm7 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Dm7 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Dm6 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Dm6 

VI 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Dm6 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D0 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
D0 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D0 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
D0 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Dmaj7 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╙─┴O┴─┴─┴─ 
Dmaj7 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Dmaj7 

VII 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Dmaj7 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D9 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╙─┴O┴─┴─┴─ 
D9 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
D9 

VII 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D9 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D4 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
D4 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D4 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D4/7 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D4/7 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
D4/7 

III 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D7+ 

V 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
D7+ 

VII 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D7+ 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Dm7/5b 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Dm7/5b 

VI 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Dm7/5b 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Dm9 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Dm9 

VI 
┬─┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Dm9 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D5 

VII 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D5 

VII 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D5 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D5/7 

VII 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
D5/7 
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III 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Eb  

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Eb  

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Eb  

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Eb7 

IV 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Eb7 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Eb7 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Eb6 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
Eb6 

IV 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Eb6 

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴─┴─┴─┴O┴─ 
Eb6 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Eb+  

IV 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Eb+  

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Eb+  

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Eb+  

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ebm  

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Ebm  

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ebm  

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ebm7 

IV 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ebm7 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Ebm7 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ebm6 

IV 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ebm6 

VII 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ebm6 

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Ebm6 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Eb0 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴O┴─┴─┴─ 
Eb0 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Eb0 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Eb0 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ebmaj7 

III 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Ebmaj7 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Ebmaj7 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ebmaj7 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Eb9 

III 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Eb9 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Eb9 

VIII 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Eb9 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Eb4 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Eb4 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Eb4 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Eb4/7 

IV 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Eb4/7 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Eb4/7 
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IV 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Eb7+ 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Eb7+ 

VI 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Eb7+ 

VIII 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Eb7+ 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ebm7/5b 

IV 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ebm7/5b 

VII 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ebm7/5b 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
Ebm9 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ebm9 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Ebm9 

VIII 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Eb5 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Eb5 

VIII 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Eb5/7 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Eb5/7 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
E  

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
E  

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
E  

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
E  

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
E7 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
E7 

V 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
E7 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
E7 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
E6 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
E6 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
E6 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
E+  

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
E+  

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
E+  

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
Em  

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Em  

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Em  

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
Em7 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
Em7 

V 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Em7 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Em7 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
Em6 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Em6 

V 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Em6 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
E0 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
E0 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
E0 

V 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
E0 
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╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
Emaj7 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Emaj7 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Emaj7 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Emaj7 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
E9 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
E9 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
E9 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
E9 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
E4 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
E4 

IV 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
E4 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
E4/7 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
E4/7 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
E4/7 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
E7+ 

V 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
E7+ 

VII 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
E7+ 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Em7/5b 

V 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Em7/5b 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Em7/5b 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
Em9 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
Em9 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Em9 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
E5 

VII 
┬─┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴─┴─┴─┴─┴─ 
E5 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
E5/7 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
E5/7 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴─┴─┴─┴─┴─ 
E5/7 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
F  

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
F  

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
F  

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
F  

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
F7 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
F7 

VI 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
F7 

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
F7 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
F6 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
F6 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
F6 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
F+  

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
F+  

IX 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
F+  
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╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
Fm  

III 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Fm  

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Fm  

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
Fm7 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Fm7 

VI 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Fm7 

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Fm7 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Fm6 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
Fm6 

VI 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Fm6 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
F0 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
F0 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
F0 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
F0 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
Fmaj7 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
Fmaj7 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Fmaj7 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Fmaj7 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
F9 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
F9 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
F9 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
F9 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
F4 

V 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
F4 

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
F4 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
F4/7 

III 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
F4/7 

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
F4/7 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
F7+ 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
F7+ 

VI 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
F7+ 

VIII 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
F7+ 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Fm7/5b 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Fm7/5b 

VI 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Fm7/5b 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
Fm9 

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Fm9 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Fm9 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
F5 

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
F5 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
F5/7 

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
F5/7 
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╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
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┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Gm7 

V 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Gm7 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Gm7 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
Gm6 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
Gm6 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Gm6 

V 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Gm6 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
G0 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
G0 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
G0 

V 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
G0 
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IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Ab  

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴O┴─ 
Ab  

VI 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab  

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Ab  

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Ab7 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab7 

VI 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab7 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab6 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab6 

VI 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab6 

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Ab6 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab+  

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab+  

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab+  

  

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
Gmaj7 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴O┴─┴─┴─ 
Gmaj7 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
Gmaj7 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Gmaj7 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
G9 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
G9 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
G9 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
G9 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
G4 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
G4 

VII 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
G4 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
G4/7 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
G4/7 

V 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
G4/7 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
G7+ 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
G7+ 

VIII 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
G7+ 

III 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Gm7/5b 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Gm7/5b 

VIII 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Gm7/5b 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
Gm9 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Gm9 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Gm9 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
G5 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
G5 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
G5/7 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
G5/7 

VIII 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
G5/7 
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IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Abm  

VI 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Abm  

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Abm  

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Abm7 

VI 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Abm7 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Abm7 

IX 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Abm7 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
Abm6 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Abm6 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Abm6 

VI 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Abm6 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab0 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
Ab0 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab0 

III 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Abmaj7 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Abmaj7 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Abmaj7 

VI 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Abmaj7 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab9 

IV 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Ab9 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab9 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Ab4 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab4 

VI 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab4 

VIII 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab4 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Ab4/7 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab4/7 

VI 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab4/7 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Ab7+ 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab7+ 

IX 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab7+ 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Abm7/5b 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Abm7/5b 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Abm7/5b 

IV 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Abm9 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Abm9 

VI 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Abm9 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab5 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Ab5 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼O 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Ab5 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Ab5/7 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼O 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Ab5/7 
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╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
A  

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
A  

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴O 
A  

VII 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
A  

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
A7 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
A7 

VII 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
A7 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
A6 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴O 
A6 

IV 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
A6 

VII 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
A6 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
A+  

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
A+  

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
A+  

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
Am  

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Am  

VII 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Am  

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
Am7 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
Am7 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Am7 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
Am6 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴O┴─┴─┴─ 
Am6 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Am6 

VII 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Am6 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
A0 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴O┴─┴─┴─ 
A0 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
A0 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
A0 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
Amaj7 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
Amaj7 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Amaj7 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Amaj7 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
A9 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
A9 

V 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
A9 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
A9 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
A4 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
A4 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
A4 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
A4/7 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
A4/7 

VII 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
A4/7 
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╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
A7+ 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
A7+ 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
A7+ 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Am7/5b 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Am7/5b 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Am7/5b 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
Am9 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
Am9 

V 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Am9 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
A5 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
A5 

VII 
┬─┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
┴─┴─┴─┴─┴─ 
A5 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
A5/7 

VII 
┬─┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
┴─┴─┴─┴─┴─ 
A5/7 

 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
Bb  

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Bb  

III 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴─┴─┴─┴O┴─ 
Bb  

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bb  

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
Bb7 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bb7 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Bb7 

VIII 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bb7 

III 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴─┴─┴─┴O┴─ 
Bb6 

V 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bb6 

VIII 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bb6 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bb+  

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bb+  

III 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bb+  

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
Bbm  

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Bbm  

VIII 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bbm  

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
Bbm7 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Bbm7 

VIII 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bbm7 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bbm6 

III 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Bbm6 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Bbm6 

VIII 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bbm6 

  
╓─┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╙─┴─┴─┴─┴─ 
Bb0 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bb0 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╙─┴─┴O┴─┴─ 
Bb0 

V 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bb0 
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╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
Bbmaj7 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bbmaj7 

V 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Bbmaj7 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Bbmaj7 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
Bb9 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bb9 

VI 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Bb9 

VIII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bb9 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
Bb4 

III 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bb4 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Bb4 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
Bb4/7 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Bb4/7 

VIII 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bb4/7 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
Bb7+ 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Bb7+ 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bb7+ 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bbm7/5b 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bbm7/5b 

V 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bbm7/5b 

VI 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Bbm9 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
Bbm9 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
Bbm9 

III 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bb5 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Bb5 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
Bb5 

III 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Bb5/7 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼O 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Bb5/7 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴O┴─┴─┴─ 
H  

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
H  

IV 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴─┴─┴─┴O┴─ 
H  

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
H7 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴O┴─┴─┴─ 
H7 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
H7 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
H7 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
H6 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴─┴─┴─┴O┴─ 
H6 

VI 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
H6 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
H+  

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
H+  

IV 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
H+  

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
H+  
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╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴O┴─┴─┴─ 
Hm  

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Hm  

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Hm  

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Hm7 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴O┴─┴─┴─ 
Hm7 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Hm7 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Hm6 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Hm6 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Hm6 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Hm6 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
H0 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙O┴─┴─┴─┴─ 
H0 

  
╓─┬─┬─┬O┬─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
H0 

IV 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
H0 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴O┴─┴─┴─ 
Hmaj7 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Hmaj7 

IV 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Hmaj7 

VI 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Hmaj7 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Hmaj7 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴O┴─┴─┴─ 
H9 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
H9 

VII 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
H9 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴O┴─┴─┴─ 
H4 

IV 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
H4 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
H4 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴O┴─┴─┴─ 
H4/7 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
H4/7 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
H4/7 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟O┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
H7+ 

  
╓─┬─┬O┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╙─┴O┴─┴─┴─ 
H7+ 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
H7+ 

  
╓O┬─┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Hm7/5b 

  
╓─┬─┬─┬─┬O 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼O┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Hm7/5b 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼O┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Hm7/5b 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
Hm9 

VII 
┬─┬─┬O┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
Hm9 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼O 
╙─┴O┴─┴─┴─ 
Hm9 

IV 
┬─┬─┬─┬O┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
H5 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
X─┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
H5 

  
╓─┬O┬─┬─┬─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
╟─┼O┼─┼─┼─ 
╟─┼─┼─┼O┼─ 
╟─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
H5/7 

IV 
┬─┬O┬─┬─┬─ 
┼─┼─┼─┼O┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼─ 
X─┴─┴─┴─┴─ 
H5/7 

VII 
┬O┬─┬─┬─┬─ 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼─┼─┼O 
┼O┼─┼─┼─┼─ 
┼─┼─┼O┼─┼─ 
┴O┴─┴─┴─┴─ 
H5/7 

 


