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100 BÀI HÁT TIẾNG ANH HAY 

 

1. What Are Words - Chris Medina 

https://www.youtube.com/watch?v=nQY4dIxY1H4  

 

[Verse 1] 
Anywhere you are, I am near 

Bất cứ nơi nào có em, anh luôn kề bên 

Anywhere you go, I'll be there 

Bất cứ nơi nào em đi, anh sẽ đến đó 

Anytime you whisper my name, you'll see 

Bất cứ lúc nào em gọi thầm tên anh, em sẽ thấy  

How every single promise I keep 

Anh sẽ giữ từng lời hứa như thế nào... 

Cuz what kind of guy would I be if I was to leave when you need me most 

Bởi anh sẽ là người như thế nào nếu rời bỏ em khi em cần anh nhất 

 

[Chorus] 
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What are words 

Những lời đó là gì 

If you really don't mean them when you say them 

Nếu chúng không phải ý nghĩa thực sự khi em nói 

What are words 

Những lời đó là gì 

If they're only for good times then they don't 

Khi chúng chỉ dành cho những khoảng khắc hạnh phúc sau đó không còn nữa 

When it's love 

Đó là tình yêu  

Yeah, you say them out loud those words 

Khi em nói to những lời đó 

They never go away 

Chúng sẽ không bao giờ mất đi 

They live on, even when we're gone 

Chúng sống mãi, ngay cả khi chúng ta không còn 

 

[Verse 2] 
And I know an angel was sent just for me 

Anh biết có một thiên thần được gửi xuống chỉ rành riêng cho anh 

And I know I'm meant to be where I am 

Và anh biết anh sẽ ở đây 

And I'm gonna be standing right beside her tonight 

Anh sẽ đứng bên em tối nay 

And I'm gonna be by your side 

Anh luôn bên em 

I would never leave when she needs me most 

Anh sẽ không rời bỏ em khi em cần anh nhấy 

 

[Chorus] 
…………………. 

 

[Verse 3] 
Anywhere you are, I am near 

Bất cứ nơi nào có em, anh luôn kề bên 

Anywhere you go, I'll be there 

Bất cứ nơi nào em đi, anh sẽ đến đó 

And I'm gonna be here forever more 

Và anh sẽ bên cạnh em mãi 

Every single promise I keep 
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Anh sẽ giữ lời hứa của mình 

Cuz what kind of guy would I be if I was to leave when you need me most 

Bởi anh sẽ là người như thế nào nếu anh bỏ em khi em cần anh nhất? 

I'm forever keeping my angel close 

Anh sẽ luôn giữ chặt thiên thần của mình 

 

2. Hello – Adele 

https://www.youtube.com/watch?v=YQHsXMglC9A  

 

[Verse 1] 

Hello, it's me 

Alo là em đây 

I was wondering if after all these years 

Chừng ấy năm đã qua và em tự hỏi 

you'd like to meet to go over everything 

liệu anh có muốn gặp và ôn lại chuyện cũ 

They say that time's supposed to heal yeah 

Người ta nói thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ 

but I ain't done much healing 

mà sao viết thương của em vẫn cứ nhức nhối chẳng lành 

Hello, can you hear me? 

Alo, anh có nghe em nói gì không 

I'm in California dreaming about who we used to be 

Em đang ở California mơ về chúng ta của thủa trước 

When we were younger and free 

Khi ấy chúng ta trẻ, chẳng gì ràng buộc níu chân 

I've forgotten how it felt before the world fell at our feet 

Em đã quên đi những cảm xúc hạnh phúc trước khi thế giới sụp đổ dưới chân 

 

[Pre-Chorus] 
There's such a difference between us 

Giữa hai chúng ta là mênh mông khác biệt 

And a million miles 

Xa nhau cả vạn dặm 

 

[Chorus] 

Hello from the other side 

Gửi lời chào từ phương này xa cách 

I must've called a thousand times  

Em đã gọi cho anh cả ngàn lần 
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to tell you I'm sorry, for everything that I've done  

chỉ để nói xin lỗi anh vì những điều em đã làm 

But when I call you never seem to be home 

Nhưng mỗi khi em gọi, anh luôn chẳng có nhà 

Hello from the outside 

Gửi lời chào từ miền đất khách 

At least I can say that I've tried to tell you 

Ít nhât em có thể nói rằng em đã cố gắng để nói với anh 

I'm sorry, for breaking your heart 

Em xin lỗi vì làm tan nát trái tim anh 

But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore 

Nhưng chẳng ích gì. Lòng anh chẳng còn đau buồn nữa 

 

[Verse 2] 
Hello, how are you? 

Xin chào, anh khỏe không? 

It's so typical of me to talk about myself  

Có lẽ anh chẳng muốn nghe thêm điều gì về em 

I'm sorry, I hope that you're well  

Em xin lỗi, hy vọng anh vẫn ổn 

Did you ever make it out of that town  

Anh từng đi xa chưa, xa khỏi thành phố đó 

where nothing ever happened? 

Chốn cũ đó chẳng thay đổi gì 

It's no secret 

Thật dễ dàng nhận ra 

That the both of us are running out of time 

Rằng năm tháng chẳng còn đợi ta nữa 

 

[Chorus] 2x 
………………. 

 

[Bridge] 
Ooooohh, anymore 

Chẳng còn gì nữa 

Ooooohh, anymore 

Chẳng còn gì nữa 

Ooooohh, anymore 

Chẳng còn gì nữa 

Anymore 
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Chẳng còn gì nữa 

 

[Chorus] 2x 
………………. 

 

3. If you're not the one - Daniel Bedingfield 

https://www.youtube.com/watch?v=j6nevGNYTkA  

 

[Verse 1] 
If you’re not the one then why does my soul feel glad today? 

Nếu em không phải là người anh chờ mong thì tại sao tâm hồn anh cảm thấy sung sướng 

ngày hôm nay? 

If you’re not the one then why does my hand fit yours this way? 

Nếu em không phải là người đó thì tại sao đôi tay ta lại hợp nhau đến vậy? 

If you are not mine then why does your heart return my call 

Nếu em không phải là của anh tại sao trái tim em đáp lại tiếng gọi của anh?If you are not 

mine would I have the strength to stand at all 

Nếu em không phải là của anh liệu anh có đủ sức mạnh để đứng vững qua tất cả? 

I'll never know what the future brings 

Anh không bao giờ biết tương lại sẽ mang lại những gì 

But I know you're here with me now 

Nhưng anh biết em đang bên anh 

We’ll make it through 

Chúng ta sẽ vượt qua 

And I hope you are the one I share my life with 

Và anh hi vọng rằng em sẽ là người cùng anh chia sẻ cuộc đời này 

 

[Chorus] 
I don’t want to run away but I can’t take it, I don’t understand 

Anh không muốn trốn chạy đâu nhưng anh không thể chịu được nữa, anh không hiểu 

If I’m not made for you then why does my heart tell me that I am? 

Nếu anh không phải dành cho em thì tại sao con tim anh lại nói với anh như vậy? 

Is there any way that I can stay in your arms? 

Có còn cách nào để anh có thể ở trong vòng tay em? 

 

[Verse 2] 

If I don’t need you then why am I crying on my bed? 

Nếu anh không cần em thì tại sao anh lại đang nằm đây trên chiếc giường này, và những 

hàng lệ vẫn cứ tuôn rơi? 

If I don’t need you then why does your name resound in my head? 
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Nếu anh không cần em thì tại sao tên em cứ vang vọng mãi trong đầu anh? 

If you’re not for me then why does this distance maim my life? 

Nếu em không dành cho anh thì tại sao khoảng cách này lại làm anh đau đớn đến vậy? 

If you’re not for me then why do I dream of you as my wife? 

Nếu em không dành cho anh thì tại sao anh mơ thấy em là vợ anh? 

I don’t know why you’re so far away 

Anh không biết tại sao em lại xa cách đến vậy 

But I know that this much is true 

Nhưng anh biết rằng đã đến lúc 

We’ll make it through 

Ta sẽ vượt qua 

And I hope you are the one I share my life with 

Và anh hi vọng rằng em là người sẻ chia cuộc đời cùng anh 

And I wish that you could be the one I die with 

Và anh ước rằng em là con người sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời. 

And I pray in you’re the one I build my home with 

Và anh nguyện cầu em là con người cùng anh xây dựng tổ ấm. 

I hope I love you all my life 

Anh mong anh sẽ yêu em suốt đời. 

 

[Chorus] 
………………….. 

 

[Bridge] 

‘Cause I miss you, body and soul so strong that it takes my breath away 

Bởi vì anh nhớ em, cả thể xác và linh hồn quá mạnh mẽ chiếm hữu con người anh. 

And I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today 

Từng nhịp đập trái tim anh là dành cho em và anh cầu nguyện cho sức mạnh để tiếp tục 

đứng vững 

‘Cause I love you, whether it’s wrong or right 

Bởi anh yêu em, dù điều đó lầm sai hay đúng đắn 

And though I can’t be with you tonight 

Và dù cho anh không thể bên em đêm nay 

You know my heart is by your side 

Em biết trái tim anh mãi luôn bên em. 

 

[Chorus] 
………………….. 

 

4. Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock 
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https://www.youtube.com/watch?v=TbLT12eg-lw  

 

[Verse 1] 
Hiding from The Rain and Snow 

Lẩn tránh dưới cơn mưa và tuyết 

Trying to forget but I won't let go 

Cố gắng quên đi nhưng anh sẽ không từ bỏ 

Looking at a crowded street 

Mãi dõi theo dòng người trên phố đông 

Listening to my own heart beat 

Lắng nghe nhịp đập trái tim mình 

So many people all around the world 

Có quá nhiều người trên thế gian này 

Tell me where do I find someone like you girl 

Nói anh nghe đi, nơi đâu anh tìm được một người như em? 

 

[Chorus] 

Take me to your heart, take me to your soul 

Dẫn lối anh đến trái tim em, đưa anh đến linh hồn em 

Give me your hand before I'm old 

Hãy trao anh bàn tay này trước khi anh già cỗi 

Show me what love is - haven't got a clue 

Cho anh biết tình yêu là gì đi - chẳng có gợi ý gì cả 

Show me that wonders can be true 

Chứng minh rằng điều kì diệu có thể thành hiện thực 

They say nothing lasts forever 

Mọi người nói chẳng thứ gì là trường cửu bất diệt 

We're only here today 

Hiện tại chỉ có chúng ta nơi đây 

Love is now or never 

Tình yêu là bây giờ hoặc không bao giờ nữa 

Bring me far away 

Mang anh đi thật xa.... 

Take me to your heart take me to your soul 

Dẫn lối anh đến trái tim em, đưa anh đến linh hồn em 

Give me your hand and hold me 

Hãy trao anh bàn tay này, ôm lấy anh 

Show me what love is - be my guiding star 

Cho anh biết tình yêu là gì đi - hãy là vì sao dẫn đường 

It's easy take me to your heart 
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Dễ thôi, dẫn lối anh đến trái tim em 

 

[Verse 2] 
Standing on a mountain high 

Đứng trên ngọn núi cao 

Looking at the moon through a clear blue sky 

Nhìn vầng trăng qua bầu trời trong xanh 

I should go and see some friends 

Anh nên đến gặp gỡ bạn bè 

But they don't really comprehend 

Nhưng họ chẳng thực sự hiểu được 

Don't need too much talking without saying anything 

Chẳng cần nói nhiều đâu, không nói gì cả 

All I need is someone who makes me wanna sing 

Tất cả anh cần là một người khiến anh muốn hát lên 

 

[Chorus] 

……. 

 

6. Girl On Fire - Alicia Keys 

https://www.youtube.com/watch?v=J91ti_MpdHA 

 

[Verse 1] 

She's just a girl, and she's on fire 

Cô ấy chỉ là một cô gái, và cô ấy đang rực lửa 

Hotter than a fantasy, longer like a highway 

Nóng hơn cả một giấc mơ, dài như xa lộ 

She's living in a world, and it's on fire 

Cô sống trong một thế giới, và thế giới đó rực lửa 

Feeling the catastrophe, but she knows she can fly away 

Cảm giác như đại họa, nhưng cô biết mình có thể bay đi 

Oh, she got both feet on the ground 

Ôi, cô đứng vững chắc trên mặt đất 

And she's burning it down 

Và cô ấy đang thiêu cháy 

Oh, she got her head in the clouds 

Ôi, cô ấy đã chạm được vào làn mây 

And she's not backing down 

Và cô ấy sẽ không lùi bước 

 

hanexenglish.edu.vn PAGE 11 

HANEX ENGLISH ACADEMY ENGLISH & TEST PREPARATION

https://www.youtube.com/watch?v=J91ti_MpdHA


[Chorus] 
This girl is on fire 

Cô gái này đang rực lửa 

This girl is on fire 

Cô gái này đang rực lửa 

She's walking on fire 

Cô đang bước đi trên lửa 

This girl is on fire 

Cô gái này đang rực lửa 

 

[Verse 2] 
Looks like a girl, but she's a flame 

Trông như một cô gái, nhưng cô ấy là ngọn lửa 

So bright, she can burn your eyes 

Chói sáng rực rỡ, cô ấy có thể đốt cháy mắt các người 

Better look the other way 

Nên tốt hơn là nhìn đi chỗ khác đi 

You can try but you'll never forget her name 

Các người có thể cố gắng những sẽ không thể quên tên cô ấy 

She's on top of the world 

Cô ấy đứng trên cả thế giới này 

Hottest of the hottest girls say 

Những cô gái cháy bỏng nhất của sự cháy bỏng cùng nói 

Oh, we got our feet on the ground 

Ôi, ta đứng vững trên mặt đất 

And we're burning it down 

Và ta đang cháy bỏng 

Oh, got our head in the clouds 

Ôi, ta đã chạm đến làn mây 

And we're not coming down 

Và ta sẽ không quay đầu lại 

 

[Chorus] 
……….. 

 

[Bridge] 

Everybody stands, as she goes by 

Mọi người đứng lên, khi cô ấy đi ngang 

Cause they can see the flame that's in her eyes 

Vì họ có thể thấy ngọn lửa rừng rực trong mắt cô 
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Watch her when she's lighting up the night 

Hãy xem cô ấy chiếu sáng rực rỡ màn đêm 

Nobody knows that she's a lonely girl 

Chẳng ai biết cô gái ấy luôn cô đơn 

And it's a lonely world 

Và thế giới này cũng cô đơn 

But she gon' let it burn, baby, burn, baby 

Nhưng cô ấy sẽ để nó cháy, cưng à, cháy bỏng. 

 

[Chorus] 

……….. 

Oh, oh, oh... 

She's just a girl, and she's on fire 

Cố ấy chỉ là một cô gái, và cô ấy đang rực lửa 

 

7. Make You Feel My Love – Adele 

https://www.youtube.com/watch?v=0put0_a--Ng  

 

When the rain is blowing in your face, 

Khi mưa đang thổi từng hạt lạnh lẽo trên khuôn mặt em 

And the whole world is on your case, 

Và cả thế giới ở phía đối lập với em 

I could offer you a warm embrace 

Anh sẽ ôm em thật chặt 

To make you feel my love. 

Để em cảm thấy tình yêu trong anh 

When the evening shadows and the stars appear, 

Khi bóng tối bao trùm và những vì tinh tú xuất hiện 

And there is no one there to dry your tears, 

Nhưng không có ai ở đó để lau khô những giọt nước mắt của em 

I could hold you for a million years 

Anh sẽ giữ em bên mình triệu năm 

To make you feel my love. 

Để em cảm thấy tình yêu trong anh 

I know you haven't made your mind up yet, 

Anh biết em vẫn chưa thay đổi quyết định 

But I would never do you wrong. 

Nhưng anh sẽ không bao giờ dẫn em lạc lối 

I've known it from the moment that we met, 

Anh biết điều này ngay khi ta gặp nhau 
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No doubt in my mind where you belong. 

Rằng trái tim anh là nơi em thuộc về 

I'd go hungry; I'd go black and blue, 

Anh khao khát, Vô vọng và buồn bã 

I'd go crawling down the avenue. 

Anh kéo lê mình trên những lại lộ buồn 

No, there's nothing that I wouldn't do 

Và không có gì mà anh không thể làm 

To make you feel my love. 

Để em cảm thấy tình yêu trong anh 

The storms are raging on the rolling sea 

Những cơn bão đang cuồn cuộn xếp mình ngoài biển khơi 

And on the highway of regret. 

Và trên đại lộ của sự hối tiếc 

Though winds of change are throwing wild and free, 

Dù những cơn gió của sự thay đổ đang kêu gào điên dại 

You ain't seen nothing like me yet. 

Em sẽ không bao giờ nhìn thấy điều gì giống như anh 

I could make you happy, make your dreams come true. 

Anh có thể làm em hạnh phúc, Biến những giấc mơ của em thành sự thật 

Nothing that I wouldn't do. 

Không có gì em không thể làm 

Go to the ends of the Earth for you, 

Đi tới tận cùng trái đất cùng em 

To make you feel my love 

Để em thấy tình yêu trong anh 

To make you feel my love 

Để em thấy tình yêu trong anh 

 

8. Remember When - Alan Jackson 

https://www.youtube.com/watch?v=TTA2buWlNyM 

 

Remember when 

Nhớ khi … 

I was young and so were you 

Nhớ khi anh còn trẻ và em cũng thế 

and time stood still and love was all we knew 

Và thời gian đứng yên tại chỗ và Tình yêu là tất cả những gì ta biết đến 

You were the first, so was I 

Em là lần đầu tiên và anh cũng thế 
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We made love and then you cried 

Ta ngủ cùng nhau và rồi em đã khóc 

remember when 

Nhớ khi … 

Remember when 

Nhớ khi … 

We vowed the vows and walked the walk 

Nhớ khi ta hứa hẹn những lời thề Và hoàn thành rất tốt 

Gave our hearts, made the start, it was hard 

Trao nhau con tim, tạo sự khởi đầu, thật khó 

We lived and learned, life threw curves 

Chúng ta đã sống và học hỏi, cuộc sống đã đẩy ta vào những thăng trầm 

There was joy, there was hurt 

Nếu hạnh phúc tồn tại thì sẽ có nỗi đau 

remember when 

Nhớ khi … 

Remember when 

Nhớ khi … 

Old ones died and new were born 

khi những cái cũ ra đi Và những điều mới lại nảy sinh 

And life was changed, disassembled, rearranged 

Và cuộc sống đổi thay, Rời rạc rồi lại được bố trí lại, 

We came together, fell apart 

Ta đến với nhau rồi tuyệt vọng 

And broke each other's hearts 

Và ta đã làm tan vỡ trái tim nhau 

remember when 

Nhớ khi … 

Remember when 

Nhớ khi … 

The sound of little feet was the music 

khi âm thanh của đôi bàn chân nhỏ xíu là tiếng nhạc 

We danced to week to week 

Tuần lại tuần ta khiêu vũ 

Brought back the love, we found trust 

Gợi lại tình yêu, ta tìm thấy niềm tin 

Vowed we'd never give it up 

Thề rằng tụi mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc 

remember when 

Nhớ khi … 
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Remember when 

Nhớ khi … 

Thirty seemed so old 

Nhớ khi 30 dường như quá lớn tuổi 

Now looking back it's just a stepping stone 

Giờ nhìn lại nó chỉ như một bước tiến (sự khởi đầu) 

To where we are, where we've been 

Đến nơi ta muốn đến, Nơi thuộc về đôi ta 

Said we'd do it all again 

Nói rằng ta sẽ thực hiện tất cả một lần nữa 

remember when 

Nhớ khi … 

Remember when 

Nhớ khi … 

We said when we turned grey 

Nhớ khi ta bảo ta đã bạc đầu 

When the children grow up and move away 

Khi tụi trẻ lớn lên và rời đi 

We won't be sad, we'll be glad 

Chúng ta sẽ không buồn, chúng ta sẽ hạnh phúc 

For all the life we've had 

Vì trọn cuộc đời mà ta đã có 

And we'll remember when 

Và chúng mình sẽ nhớ những khi… 

Remember when 

Nhớ khi … 

Remember when 

Nhớ khi … 

 

9. Breathless - Shayne Ward 

https://www.youtube.com/watch?v=3HbKnQxd0_E 

 

[Verse 1] 
If our love was a fairy tale 

Nếu tình yêu của ta là câu chuyện thần tiên 

I would charge in and rescue you 

Thì anh sẽ là hoàng tử đến giải cứu em 

On a yacht baby we would sail 

Trên một chiếc thuyền, chúng ta cùng nhau 

To an island where we'd say I do 
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Đi tới hòn đảo của riêng chúng ta 

And if we had babies they would look like you 

Và nếu chúng ta có con, chắc chắn chúng sẽ giống em 

It'd be so beautiful if that came true 

Còn gì tuyệt hơn khi điều đó trở thành sự thật 

You don't even know how very special you are 

Em không biết rằng em đặc biệt đến thế nào đâu 

 

[Chorus] 
You leave me breathless 

Em khiến anh như nghẹt thở 

You're everything good in my life 

Em đại diện cho mọi điều tốt đẹp đến với anh trong đời 

You leave me breathless 

Em khiến anh như ngừng thở 

I still can't believe that you're mine 

Anh không thể tin được em là của anh 

You just walked out of one of my dreams 

Em bước ra từ trong những giấc mộng của chính anh 

So beautiful you're leaving me 

Với vẻ đẹp tuyệt trần khiến anh 

Breathless 

Nghẹt thở 

 

[Verse 2] 
And if our love was a story book 

Nếu tình yêu của ta là một quyển sách 

We would meet on the very first page 

Ắt hẳn anh sẽ gặp em ngay đầu trang sách 

The last chapter would be about 

Anh sẽ dành trọn chương cuối cùng 

How I'm thankful for the life we've made 

Để nói lên lòng biết ơn cuộc sống Đã cho đôi ta bên nhau 

And if we had babies they would have your eyes 

Và nếu chúng ta có con, chắc chắn chúng có đôi mắt giống em 

I would fall deeper watching you give life 

Anh sẽ cùng em vượt biển cạn 

You don't even know how very special you are 

Em không biết rằng em đặc biệt đến thế nào đâu 
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[Chorus] 
…. 

 

[Bridge] 

You must have been sent from heaven to earth to change me 

Chúa đã gửi em đến bên anh để thay đổi con người anh 

You're like an angel 

Em tựa như một thiên thần 

The thing that I feel is stronger than love believe me 

Em mang đến cho anh sức mạnh còn hơn cả tình yêu Hãy tin anh đi 

You're something special 

Em rất đặc biệt 

I only hope that I'll one day deserve what you've given me 

Anh chỉ hy vọng một ngày nào có thể đền đáp được em 

But all I can do is try 

Những gì anh có thể làm 

Every day of my life 

Là cố gắng yêu em nhiều hơn mỗi ngày 

 

[Chorus] 
….. 

 

10. What do you mean - Justin Bieber 

https://www.youtube.com/watch?v=DK_0jXPuIr0 

 

[Chorus] 
What do you mean? 

Ý em là sao 

When you nod your head yes 

Gật đầu đồng ý 

But you wanna say no 

Nhưng trông thật miễn cưỡng 

What do you mean? 

Là sao zậy 

When you don’t want me to move 

Rõ ràng chằng muốn tôi rời đi 

But you tell me to go 

Nhưng miệng thì nói tôi cứ đi đi 

What do you mean? 

Vậy rốt cuộc em muốn gì 
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What do you mean? 

Điều em thực sự muốn là gì 

Said we’re running out of time 

Phán rằng chúng ta đã hết thời gian 

What do you mean? 

Ý em là sao 

What do you mean? 

Ý em là sao 

Better make up your mind 

Tốt nhất em nên suy nghĩ kĩ đi 

What do you mean? 

Ý em là sao 

 

[Verse 1] 
You’re so indecisive of what I’m saying 

Tôi muốn nói em thật mâu thuẫn 

Trying to catch the beat make up your heart 

Luôn muốn làm trái ý con tim mình 

Don't know if you're happy or complaining 

Không biết rằng mình đang hạnh phúc hay bối rối 

Don't want for us to end where do I start 

Không muốn đôi ta nên kết thúc tại nơi anh bắt đầu 

First you wanna go left and you want to turn right 

Lúc đầu em muốn rẽ trái và em lại muốn rẽ phải 

Wanna argue all day make love all night 

Tranh cãi suốt ngày và dành cả đêm để làm lành 

First you up and you're down and then between 

Lúc đâu em muốn đi lên  đi xuống sau đó lại muốn ở giữa 

Ohh I really want to know… 

Anh thật sự muốn biết… 

 

[Chorus] 
………... 

 

[Verse 2] 
You're overprotective when I'm leaving 

Em lo lắng quá mức khi tôi không ở bên em 

Trying to compromise but I can't win 

Cố gắng thỏa hiệp với em nhưng tôi không thể thắng 

You wanna make a point but you keep preaching 
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Em muốn ghi điểm nhưng chỉ muốn thuyết pháp 

You had me from the start won't let this end 

Em luôn khởi đầu nhưng không bảo giờ để nó kết thúc 

First you wanna go to the left and you want to turn right 

Lúc đầu em muốn rẽ trái và em lại muốn rẽ phải 

Wanna argue all day, make love all night 

Tranh cãi suốt ngày và dành cả đêm để làm lành 

First you up and you're down and then between 

Lúc đâu em muốn đi lên  đi xuống sau đó lại muốn ở giữa 

Ohh I really want to know… 

Anh thật sự muốn biết… 

 

[Chorus] 2x 
………... 

 

11. Let Me Go - Avril Lavigne ft. Chad Kroeger 

https://www.youtube.com/watch?v=AqajUg85Ax4 

 

[Female] 
Love that once hung on the wall 

Tình yêu đã từng lơ lửng trên tưởng 

Used to mean something, but now it means nothing 

Tình yêu đã từng là một điều gì đó nhưng giờ thì chẳng là gì 

The echoes are gone in the hall 

Những tiếng động mất hút trong hành lang 

But I still remember, the pain of December 

Nhưng em vẫn còn nhớ, nỗi đau của tháng mười hai 

Oh, there isn't one thing left you could say 

Oh, chẳng còn lại điều gì để anh có thể nói 

I'm sorry it's too late 

Em xin lỗi có lẽ đã quá trễ 

 

[Chorus] 
I'm breaking free from these memories 

Em đang cố gắng quên đi những kí ức đó 

Gotta let it go, just let it go 

Cố gắng để điều đó trôi đi, chỉ để điều đó trôi đi 

I've said goodbye 

Em đã nói lời chia tay 

Set it all on fire 
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Thiêu đốt đi tất cả. 

Gotta let it go, just let it go 

Cố gắng để điều đó trôi đi, chỉ để điều đó trôi đi 

 

[Male] 
You came back to find I was gone 

Em quay lại để tìm kiếm sau khi anh ra đi 

And that place is empty, like the hole that was left in me 

Và nơi này thật trống trải, như vực thẳm tồn tại trong anh 

Like we were nothing at all 

Như chúng ta chẳng là gì của nhau cả 

It's not that you meant to me 

Đó không phải là điều em muốn với anh 

Thought we were meant to be 

Từng nghĩ rằng chúng ta sinh ra là dành cho nhau. 

Oh, there isn't one thing left you could say 

Oh, chẳng còn lại điều gì để em có thể nói 

I'm sorry it's too late 

Anh xin lỗi có lẽ đã quá trễ 

 

[Chorus] 
……. 

 

[Bridge]  
I let it go, and now I know 

Em để điều đó trôi đi, và giờ anh biết rằng 

A brand new life, this tale is rude 

Một cuộc sống hoàn toàn mới, câu chuyện này thật phũ phàng 

Where it's right, you always know 

Nơi mà điều đó xảy ra, em luôn luôn biết 

So this time, I won't let go 

Vậy nên lúc này, anh sẽ không bỏ đi đâu 

There's only one thing left here to say 

Oh, Chúng ta vẫn còn điều để nói ra 

Love's never too late 

Tình yêu chưa bao giờ muộn màng 

 

I've broken free from these memories 

Em đang cố gắng quên đi những kí ức đó 

I've let it go, I've let it go 
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Để chúng phai mờ trong tâm trí em 

And two goodbyes, lend you this new life 

Và hai lần từ biệt dẫn chúng ta đến cuộc sống mới 

Don't let me go, don't let me go 

Đừng buông tay em 

 

Don't let me go, don't let me go, don't let me go 

Đừng để em ra đi, đừng để em ra đi, đừng để em ra đi  

Won't let you go, don't let me go 

Sẽ không để em ra đi nhé, đừng để em ra đi. 

Won't let you go, don't let me go 

Sẽ không để em ra đi nhé, đừng để em ra đi. 

 

12. Right Here Waiting For You - Richard Marx 

https://www.youtube.com/watch?v=S_E2EHVxNAE 

 

[Verse 1] 

Oceans apart day after day 

Từng ngày trôi qua, đại dương cách xa 

And I slowly go insane 

Và anh dần chẳng còn sáng suốt nữa 

I hear your voice on the line 

Trong điện thoại anh nghe tiếng nói em 

But it doesn't stop the pain 

Nhưng nỗi muộn phiền chẳng thể nào xoa dịu. 

If I see you next to never 

Nếu như anh chẳng còn bao giờ được thấy em, 

How can we say forever 

Thì làm sao chúng ta có thể thốt nên lời vĩnh cửu. 

 

[Chorus] 
Wherever you go, Whatever you do 

Cho dù em đi đâu, dù em làm gì đi nữa, 

I will be right here waiting for you 

Anh sẽ vẫn mãi ở đây đợi em đó 

Whatever it takes 

Cho dù có mất bao nhiêu thời gian 

Or how my heart breaks 

Hay trái tim anh xiết bao tan nát 

I will be right here waiting for you 
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Anh cũng sẽ mãi ở đây chờ em. 

 

[Verse 2] 
I took for granted, all the times 

Trong từng khoảnh khắc anh vẫn luôn cho rằng, 

That I thought would last somehow 

Những điều anh nghĩ suy sẽ kéo dài mãi mãi. 

I hear the laughter, I taste the tears 

Anh nghe thấy tiếng em cười,anh biết mùi vị những giọt lệ em rơi, 

But I can't get near you now 

Nhưng giờ đây anh chẳng thể nào có em bên cạnh.  

Oh, can't you see it baby 

Chẳng lẽ nào em không hiểu được 

You've got me goin' Crazy 

Em đã khiến cho anh điên dại mất rồi. 

 

[Chorus] 

………. 

 

[Bridge]  
I wonder how we can survive  

Anh tự hỏi mình làm cách nào chúng ta có thể, 

This romance 

giữ được phút giây tuyệt vời của mối tình hai ta 

Nhưng cho đến lúc cuối cùng nếu anh được ở bên em 

But in the end if I'm with you 

Anh sẽ giữ mãi cơ hội đó. 

I'll take the chance 

Anh sẽ giữ mãi cơ hội đó. 

Oh, can't you see it baby 

Chẳng lẽ nào em không hiểu được 

You've got me goin' crazy 

Em đã khiến cho anh điên dại mất rồi. 

 

[Chorus] 
………. 

 

13. One call away - Charlie Puth 

https://www.youtube.com/watch?v=BxuY9FET9Y4 
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[Chorus] 
I'm only one call away 

Anh chỉ cách em có một cuộc gọi thôi đấy 

I'll be there to save the day 

Anh ở đây những ngày này để giúp em 

Superman got nothing on me 

Siêu nhân cũng chẳng bằng anh đâu 

I'm only one call away 

Anh chỉ cách em một cuộc gọi thôi 

 

[Verse 1] 
Call me, baby, if you need a friend 

Gọi cho anh, em à, nếu như em cần một người bạn 

I just wanna give you love 

Anh chỉ muốn dành tình cảm cho em 

C'mon, c'mon, c'mon 

Tiến tới đi nào.. 

Reaching out to you, so take a chance 

Theo đuổi em, anh sẽ nắm lấy cơ hội 

No matter where you go, you know you're not alone 

Để dù em đi nơi đâu, em biết mình không cô đơn 

 

[Chorus] 

…………………... 

 

[Verse 2] 
Come along with me and don't be scared 

Hãy bước đến bên anh, đừng sợ 

I just wanna set you free 

Anh chỉ muốn em được tự do 

C'mon, c'mon, c'mon 

Tiến tới đi nào.. 

You and me can make it anywhere 

Cùng nhau, chúng ta có thể đi bất cứ đâu 

For now, we can stay here for a while 

Còn bây giờ, mình có thể ngồi đây một lúc 

Cause you know, I just wanna see you smile 

Em biết đấy, anh chỉ muốn thấy em cười 

No matter where you go, you know you're not alone 

Để dù em đi nơi đâu, em biết mình không cô đơn 
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[Chorus] 
…………………... 

 

[Bridge] 

And when you're weak I'll be strong 

Và khi em yếu mềm, anh sẽ là điểm tựa 

I'm gonna keep holding on 

Anh sẽ mãi giữ tình cảm của mình 

Now don't you worry, it won't be long 

Giờ em đừng lo lắng, điều gì khó khăn cũng sẽ trôi qua thôi 

Darling, when you feel like hope is gone 

Em à, khi em thấy mọi hi vọng đã tắt 

Just run into my arms 

Hãy đến với vòng tay anh 

 

[Chorus] 

…………………... 

I'm only one call away 

Anh chỉ cách em một cuộc gọi thôi 

 

14. Photograph - Ed Sheeran 

https://www.youtube.com/watch?v=nSDgHBxUbVQ 

 

[Verse 1] 
Loving can hurt, loving can hurt sometimes 

Yêu có thể khiến ta đau, đôi khi khiến ta nhói đau 

But it's the only thing that I know 

Và tôi chỉ biết có vậy thôi 

When it gets hard, you know it can get hard sometimes 

Có lúc tình yêu gặp trắc trở, đôi khi cũng phải có trắc trở chứ 

It's the only thing that makes us feel alive 

Nhưng tình yêu lại tiếp thêm cho ta sức sống 

 

[Pre-Chorus] 
We keep this love in a photograph 

Ta lưu giữ tình yêu trong bức ảnh 

We made these memories for ourselves 

Ta tạo những kí ức cho bản thân 

Where our eyes are never closing 
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Ở nơi ta là bất tử 

Our hearts were never broken 

Trái tim ta chẳng thể tan vỡ 

And time's forever frozen, still 

Và thời gian thì ngừng trôi 

 

[Chorus 1] 
So you can keep me 

Vậy thì em có thể cất hình của tôi 

Inside the pocket of your ripped jeans 

Bên trong túi quần bò 

Holding me close until our eyes meet 

Giữ bức ảnh ở thật gần tới khi mắt chạm mắt 

You won't ever be alone, wait for me to come home 

Em sẽ không bao giờ đơn độc, hãy đợi tôi về 

 

[Verse 2] 

Loving can heal, loving can mend your soul 

Yêu có thể chữa lành, có thể hàn gắn linh hồn 

And it's the only thing that I know 

Và tôi chỉ biết có vậy thôi 

I swear it will get easier, remember that with every piece of ya 

Tôi hứa là yêu cũng dễ dàng thôi, hãy nhớ lấy lời tôi 

And it's the only thing to take with us when we die 

Và khi chết ta cũng chỉ mang được tình yêu thôi 

 

[Pre-Chorus] 
…………………. 

 

[Chorus 2] 
So you can keep me 

Vậy thì em có thể cất hình của tôi 

Inside the pocket of your ripped jeans 

Bên trong túi quần bò 

Holding me close until our eyes meet 

Giữ bức ảnh ở thật gần tới khi mắt chạm mắt 

You won't ever be alone 

Em sẽ không bao giờ đơn độc 

And if you hurt me 

Và nếu em khiến tôi tổn thương 
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That's okay baby, there'll be worse things 

Thì cũng không sao, sẽ còn những điều còn tồi tệ hơn 

Inside these pages you just hold me 

Chặng đường đời trước mắt chỉ cần em ôm lấy tôi 

And I won’t ever let you go 

Và tôi sẽ không bỏ rơi em 

Wait for me to come home 

Hãy đợi tôi về 

Wait for me to come home 

Hãy đợi tôi về 

Wait for me to come home 

Hãy đợi tôi về 

Wait for me to come home 

Hãy đợi tôi về 

 

[Verse 3] 
You can keep me 

Em có thể giữ hình của tôi 

Inside the necklace you bought when you were sixteen 

Trong mặt dây chuyền em mua thưở còn mười sáu 

Next to your heartbeat where I should be 

Tôi nên được đặt bên cạnh trái tim em 

Keep it deep within your soul 

Để tình yêu này nằm lại sâu thẳm trong tâm hồn em 

And if you hurt me 

Và nếu em khiến tôi tổn thương 

That's okay baby, there'll be worse things 

Thì cũng không sao, sẽ còn những điều còn tồi tệ hơn 

Inside these pages you just hold me 

Chặng đường đời trước mắt chỉ cần em ôm lấy tôi 

And I won’t ever let you go 

Và tôi sẽ không bỏ rơi em 

 

[Outro] 
When I'm away, I will remember how you kissed me 

Và khi xa em, tôi sẽ nhớ cách em hôn tôi 

Under the lamppost back on Sixth street 

Dưới cột đèn trên phố Số Sáu 

Hearing you whisper through the phone 

Nghe tiếng em thầm thì qua điện thoại 
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Wait for me to come home 

Hãy đợi tôi về 

 

15. Wait For You - Elliott Yamin 

https://www.youtube.com/watch?v=XimEfVCLv7o 

 

[Verse 1] 
I never felt nothing in the world like this before 

Anh chưa từng cảm thấy thế giới trống trải như thế này bao giờ  

Now I'm missing you 

Giờ, anh đang nhớ em  

and I'm wishing that you would come back through my door 

Và anh ước sao em sẽ trở về bên anh  

Why did you have to go? You could have let me know 

Sao em phải đi vậy? Em có thể có anh biết không  

So now I'm all alone, 

Lúc này đây, anh hoàn toàn cô độc  

Girl you could have stayed 

Em à, em có thể ở lại  

but you wouldn't give me a chance 

Nhưng em đã không cho anh một cơ hội  

With you not around it's a little bit more than I can stand 

Không có em kề bên, nó hơi quá sức chịu đựng của anh 

And all my tears they keep running down my face 

Và những giọt nước mắt anh cứ tuôn dài trên má  

Why did you turn away? 

Sao em lại ra đi vậy?  

 

[Pre-chorus 1] 

So why does your pride make you run and hide? 

Có phải lòng tự trọng khiến em phải chạy trốn? 

Are you that afraid of me? 

Em sợ anh sao?  

But I know it's a lie what you keep inside 

Nhưng anh biết đó là lời nói dối em giữ trong lòng  

This is not how you want it to be 

Đây không phải là những gì em muốn  

 

[Chorus] 
So baby I will wait for you 
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Thế nên anh sẽ đợi em  

Cause I don't know what else I can do 

Vì anh chẳng còn biết làm gì khác nữa 

Don't tell me I ran out of time 

Đừng nói anh không còn thời gian nữa 

If it takes the rest of my life 

Nếu anh đợi em suốt phần đời còn lại của anh 

Baby I will wait for you 

Anh sẽ đợi em 

If you think I'm fine it just ain't true 

Nếu em nghĩ anh sẽ ổn thì sự thật không phải thế 

I really need you in my life 

Anh thực sự cần có em trên đời này 

No matter what I have to do I'll wait for you 

Dù có phải làm gì đi nữa, anh vẫn sẽ đợi em 

 

[Verse 2] 

It's been a long time since you called me 

Đã một thời gian dài em không gọi cho anh  

(How could you forget about me) 

(Sao em có thể quên anh chứ?) 

You got me feeling crazy (crazy) 

Em khiến anh như điên dại 

How can you walk away, 

Sao em có thể ra đi chứ? 

Everything stays the same 

Mọi thứ vẫn thế 

I just can't do it baby 

Anh chỉ không thể quên em, em à 

What will it take to make you come back 

Sẽ mất bao lâu để đưa em quay về đây? 

Girl I told you what it is & it just ain't like that 

Em à, anh đã nói với em đó là gì, và nó không hẳn là như thế 

Why can't you look at me? You’re still in love with me 

Sao em không thể nhìn anh? Em vẫn còn yêu anh cơ mà 

Don't leave me crying. 

Đừng để anh phải khóc, em ơi 

 

[Pre-chorus 2] 
Baby why can't we just start over again 
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Em ơi, sao mình không thể bắt đầu lại vậy? 

Get it back to the way it was 

Hãy đưa mọi thứ về như xưa đi 

If you give me a chance I can love you right 

Nếu em cho anh một cơ hội, anh sẽ yêu em ngay  

But you’re telling me it won’t be enough 

Nhưng em lại nói với anh, thế vẫn chưa đủ... 

 

[Chorus] 
….. 

 

[Pre-chorus 1] 
…….. 

 

[Chorus] 
…….. 

 

I'll Be Waiting. 

Anh vẫn sẽ đợi. 

       

16. Miss You – Westlife 

https://www.youtube.com/watch?v=ityQ6KYCGEY 

 

[Verse 1] 
I can't sleep. I just can't breathe 

When your shadow is all over me baby 

Anh không tài nào ngủ được, hơi thở nặng nề khi hình bóng em tràn ngập tâm trí anh. 

Don't wanna be a fool in your eyes 

Anh không muốn là gã khờ trong mắt em thêm nữa 

Cause what we had was built on lies 

Vì những gì chúng mình có đều là giả dối 

And when our love seems to fade away 

Và khi tình yêu đôi ta dường như phai nhạt 

Listen to me hear what I say 

Hãy nghe những gì anh nói 

 

[Chorus] 
I don't wanna feel 

The way that l do 

Anh ko muốn cảm nhận cách mà anh đã hành động 
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I just wanna be 

Right here with you 

Anh chỉ muốn ở ngay đây bên cạnh em 

I don't wanna see 

see us apart 

Anh ko muốn thấy mình xa nhau 

I just wanna say it straight from my heart 

Mà chỉ muốn nói thật những điều từ sâu thẳm trái tim anh 

I miss you 

Rằng ANH NHỚ EM 

 

[Verse 2] 
What would it take for you to see 

To make you understand that I'll always believe 

You and I, can make it through 

Phải làm sao cho em thấy và hiểu rằng anh sẽ luôn tin anh và em có thể vượt qua 

And I still know I can't get over you 

Và anh vẫn biết anh không bao giờ hiểu em 

Cause when our love seems to fade away 

Vì khi tình yêu dường như phai nhạt dần 

Listen to me hear what I say 

Hãy lắng nghe những điều anh nói 

 

[Chorus] 
………………… 

I do 

Cause when our love seems to fade away 

Vì khi tình yêu dường như phai nhạt dần 

Listen to me hear what I say 

Hãy lắng nghe những điều anh nói 

 

[Chorus] 
………………… 

I miss you... I do 

 

17. When You Tell Me That You Love Me - Westlife ft Diana Ross 

https://www.youtube.com/watch?v=MwSL-57pNqM  

 

[Verse 1] 
I wanna call the stars down from the sky 
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Anh muốn gọi xuống những vì sao toả ánh sáng nơi trời cao xanh thẳm 

I wanna live a day that never dies 

Anh muốn sống những tháng ngày vô tận những tháng ngày chẳng biết đến ngày mai 

I wanna change the world only for you 

Anh muốn thay đổi cả thế giới này chỉ là để dành riêng cho em đấy 

All the impossible I wanna do 

Tất cả những gì không thể thấy (vì em) anh vẫn muốn làm 

 

I wanna hold you close under the rain 

Anh muốn ôm em thật chặt vào lòng dưới cơn mưa tầm tã triền miên 

I wanna kiss your smile 

Anh muốn hôn nụ cười tươi tắn của em 

And feel the pain. 

Để cảm nhận nỗi đau đớn 

I know what's beautiful 

Anh đã biết vẻ đẹp kia đích thực 

Looking at you 

Khi anh ngắm nhìn gương mặt em yêu 

In a world of lies you are the truth 

Trong thế giới đầy dối gian thì em chính là sự thật 

 

[Chorus] 
And baby 

Và em yêu,  

Everytime you touch me I become a hero 

Mỗi khi em bên cạnh anh lại thành người hùng dũng mãnh 

I'll make you safe no matter where you are and bring you 

Sẽ che chở em, dù bất cứ nơi đâu,sẽ mang cho em những gì em muốn 

Everything you ask for nothing is above me 

Anh có thể vượt lên trên tất cả 

I'm shining like a candle in the dark 

Có thể cháy hết mình như ngọn nến suốt đêm thâu 

When you tell me that you love me 

Khi em nói rằng em yêu anh  

 

[Verse 2] 

I wanna make you see just what I was 

Anh muốn làm cho em thấy được hình ảnh của chính anh thuở trước 

Show you the loneliness 

Cho em thấy được nỗi cô đơn giá buốt đã bao lần giày xéo tim anh 
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And what it does you walked into my life 

Nhưng em đã bước vào cuộc đời anh 

To stop my tears everything's easy now 

Chính là em đã lau đi dòng lệ chẳng còn gì là khó khăn nữa với anh 

I have you here 

Chỉ cần em ở bên anh, em nhé 

 

[Chorus] 
............ 

 

[Bridge] 
In a world without you I would always hunger 

Khi thế gian này không có dáng hình em anh luôn thấy mình biết bao thiếu thốn 

All I need is your love to make me stronger 

Tình yêu của em, là tất cả những gì anh mong muốn bởi đó chính là nguồn sức mạnh của 

đời anh.... 

 

[Chorus] 
............ 

 

18. Stay - Rihanna ft Mikky Ekko 

https://www.youtube.com/watch?v=JF8BRvqGCNs  

 

[Female] 
All along it was a fever 

Nó là một cơn sốt suốt thời gian đó 

A cold sweat with hot-headed believer 

Toát mồ hôi lạnh với tín đồ nóng nảy 

I threw my hands in the air I said show me something 

Em đã với tay lên không trung, em nói rằng hãy cho em thấy một điều gì đó 

He said, if you dare come a little closer 

Anh ấy đáp lại, nếu em dám thì lại gần một chút xem 

 

[Pre - Chorus]   
Round and around and around and around we go 

Vòng vo và quanh co, vòng vo và quanh co, mình cứ đi như thế 

Ohhh now tell me now tell me now tell me now you know 

Ohh giờ thì nói em nghe, nói em nghe, nói em nghe, anh biết đấy 

 

[Chorus]   
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Not really sure how to feel about it 

Thật sự không chắc về cảm giác đó 

Something in the way you move 

Có điều khi anh quay bước 

Makes me feel like I can't live without you 

Làm em cảm thấy như em chẳng thể sống thiếu anh 

It takes me all the way 

Cảm giác đó hoàn toàn chiếm lấy em 

I want you to stay 

Em muốn anh ở lại. 

 

[Male] 
It's not much of a life you're living 

Cuộc đời đang sống vốn chẳng tốt đẹp mấy 

It's not just something you take, it's given 

Không phải là anh muốn lấy thứ gì thì nó đều cho anh 

 

[Pre - Chorus]   
………………….. 

 

[Chorus]   
……………….. 

 

[Bridge] 
Ohhh the reason I hold on 

Ohhh lý do để em níu kéo 

Ohhh cause I need this hole gone 

Ohhh là vì em muốn chấm dứt tình thế khó xử này 

Funny you're the broken one but i'm the only one who needed saving 

Buồn cười sao anh là người đau khổ tuyệt vọng nhưng em mới là người duy nhất cần 

được cứu rỗi 

Cause when you never see the lights it's hard to know which one of us is caving 

Vì một khi anh chẳng hề thấy được ánh sáng thì khó mà nhận biết được một người trong 

chúng ta đang sụp đổ 

 

[Chorus]   

……………….. 

 

19. Take A Chance On Me - JLS 

https://www.youtube.com/watch?v=JIzw7BHmkN4  
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[Verse 1] 
You're so scared to fall in love 

Em e sợ tình yêu 

Cuz you end up in the dush 

Vì em luôn kết thúc trong đau khổ 

Everytime everytime... 

Lúc nào cũng thế 

Now you see us all the same 

Giờ em cho rằng chúng ta cũng sẽ như thế 

Like our words are just a game 

Như thể bao lời thề thốt cũng chỉ là một trò chơi 

Spitting lies, dirty lies 

Nói bao lời dối trá, đầy trắng trợn 

 

[Pre-chorus]  
I know you know 

Anh biết là em biết 

There's something here 

Rằng có điều gì đó ở đây 

But you cannot get pass the fear 

Nhưng em chẳng thể thoát được nỗi sợ hãi 

I can help you make it clear... 

Anh có thể cho em thấy rõ điều đó 

 

[Chorus] 
So when you feel like trying again 

Bởi thế khi em lại muốn cố gắng 

Reach out, take my hand 

Hãy đứa tay ra nắm lấy tay anh 

So how great it could be 

Điều đó mới thật tuyệt làm sao 

To fall in love with someone you can trust 

Yêu một ai đó em có thể tin tưởng 

 

Who would never give up 

Một người không biết đến đầu hàng 

Cuz you're all that he needs 

Bởi em chính là mọi thứ anh ta cần có 

Baby take a chance on me 
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Em yêu à hãy cho anh cơ hội đó 

Baby take a chance on, oh oh 

Em yêu à hãy cho anh cơ hội đó 

Baby take a chance on me 

Baby take a chance on, oh oh oh 

Em yêu à hãy cho anh cơ hội đó 

 

[Verse 2] 
You give 100% but you've never seen a cent 

Em cho đi 100% nhưng lại chẳng bao giờ thấy được dù chỉ một xu 

They're so blind, they're so blind 

Mọi thứ thật quá mơ hồ, quá mơ hồ 

Cuz i'm looking at your face 

Vì anh đang ngắm nhìn khuôn mặt em 

And the world's a better place 

Và thế giới này dường như tươi đẹp hơn 

In your eyes, lovely eyes 

Trong đôi mắt em, một đôi mắt dễ thương 

 

[Pre-chorus]   

………………………………. 

 

[Chorus] 

………………….. 

 

[Bridge] 
You got nothing to lose baby, 

Em yêu à em không có gì để mất đâu 

But you won't know if you don't try 

Nhưng em sẽ chẳng biết được nếu em không thử 

Please don't leave me asking why 

Xin đừng để anh phải hỏi lí do 

So when you're ready to choose baby 

Vậy thì khi em sẵn sàng để đưa ra lựa chọn 

I'll be here with open arms 

Anh sẽ ở đây với vòng tay rộng mở 

With the same in love in my heart 

Với chính tình cảm đó từ tận đáy lòng 

 

[Chorus] 
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………………….. 

So when you feel like trying again... 

Bởi thế khi em lại muốn cố gắng 

 

20. Nothing's Gonna Change My Love For You – Westlife 

https://www.youtube.com/watch?v=dRLq2mc5IZk 

 

[Verse 1] 
If I had to live my life without you near me 

Nếu cuộc sống này của em không có anh bên cạnh 

The days would all be empty 

Thì tất cả chỉ còn là những chuỗi ngày trống trải 

The nights would seem so long 

và những đêm dài vô tận.. 

With you I see forever oh so clearly 

Với anh, em cảm nhận được sự vĩnh cữu cách rõ ràng 

I might have been in love before 

Có lẽ em đã từng yêu 

But it never felt this strong 

Nhưng em chưa từng cảm thấy mãnh liệt đến thế 

Our dreams are young and we both know 

Cả anh và em đều biết, giấc mơ của chúng ta chỉ mới bắt đầu 

They'll take us where we want to go 

Giấc mơ ấy sẽ dắt ta đến nơi ta muốn 

Hold me now 

Hãy giữ lấy em,  

Touch me now 

hãy đến bên em.. 

I don't want to live without you 

Em không còn muốn sống nếu thiếu vắng người... 

 

[Chorus] 
Nothing's gonna change my love for you 

Không gì có thể thay đổi tình yêu của em dành cho anh 

You ought to know by now how much I love you 

Anh biết chăng em yêu anh biết bao nhiêu 

One thing you can be sure of 

Hãy yên tâm anh nhé 

I'll never ask for more than your love 

Em sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì hơn tình yêu của anh 
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Nothing's gonna change my love for you 

Không gì có thể thay đổi tình yêu của em dành cho anh 

You ought to know by now how much I love you 

Anh phải biết rằng em yêu anh biết bao nhiêu 

The world might change my whole life through but 

Thế giới này dẫu làm xáo trộn đời em 

Nothing’s gonna change my love for you 

nhưng cũng chẳng thể nào thay đổi được tình yêu em dành cho anh.. 

 

[Verse 2] 

If the road ahead is not so easy 

Dẫu con đường phía trước chẳng chút dễ dàng 

Our love will lead the way for us 

Tình yêu sẽ đưa lối cho đôi ta  

Like a guiding star 

tựa một vì sao dẫn đường 

I'll be there for you if you should need me 

Em sẽ ở nơi đây nếu em cần đến 

You don't have to change a thing 

Chẳng phải thay đổi gì đâu, anh ơi 

I love you just the way you are 

Em yêu anh vì đó là anh.. 

So come with me and share the view 

Vậy hãy đến bên em và chia sẽ mọi điều 

I'll help you see forever too 

Và em cũng sẽ cho anh thấy được sự vĩnh cữu 

Hold me now 

Hãy ôm lấy em 

Touch me now 

giữ chặt lấy em.. 

I don't want to live without you 

Em không còn thiết sống nếu thiếu vắng anh... 

 

[Chorus] 2x 

………………………. 

 

21. Thinking Of You – ATC 

https://www.youtube.com/watch?v=kyR64n3nHIg 

 

[Chorus] 
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Thinkin' of you I'm thinkin' of you 

Nghĩ về anh, em luôn nhớ đến anh 

All I can do is just think about you 

Tất cả em có thể làm là chỉ nhớ đến anh 

Thinkin' of you I'm thinkin' of you 

Nghĩ về anh, nhớ anh 

Whenever I'm blue I am thinkin' of you 

Mỗi lúc buồn em lại nhớ đến anh 

 

[Verse 1] 

No matter how I try I don't find a reason why 

Dù em cố gắng thế nào cũng không tìm ra lý do tại sao 

Believe me it's no lie 

Tin em đi em không nói dối đâu 

I always have you on my mind 

Lúc nào anh cũng hiện diện trong tâm trí em 

No matter what I see guess where I wanna be 

Dù em có thấy gì đoán xem em muốn ở đâu 

Love is the answer I will find 

Tình yêu chính là câu trả lời em sẽ tìm thấy thôi 

 

[Chorus] 
……... 

 

[Verse 2]  
No matter where I go 

Dù em có đi đến nơi đâu 

This is the only show 

Đây chỉ là một trò chơi 

I'd like to be a part 

Mà em muốn tham gia 

Come on and take my heart 

Lại đây và đón nhận con tim em 

No matter where you are 

Dù anh ở đâu chăng nữa 

Baby I can't be far 

Anh yêu hai ta không thể chia lỉa 

Cause I'll be with you all the time 

Vì em luôn mãi bên cạnh anh 
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[Bridge] 
Thinking of you 

Nghĩ về anh 

Think about you all the time 

Em luôn mãi nhớ anh 

 

This feelin' deep inside 

Cảm xúc sâu thẳm trong lòng 

When you're right by my side 

Khi anh ở bên em đây 

I'll always be with you 

Em cũng luôn ở bên anh 

Believe me this is true 

Tin em, đó là lời chân thật 

Whenever we apart 

Bất cứ khi nào ta xa cách 

You're deep with in my heart 

Anh vẫn in đậm trong tim em 

Cause you'll be with me all the time 

Vì anh sẽ luôn mãi bên em 

 

[Verse 2]  
……………………………………. 

 

[Chorus] 2x 
……………………. 

 

22. I will always love you - Whitney Houston 

https://www.youtube.com/watch?v=3JWTaaS7LdU 

 

If I.. should stay 

Nếu em ở lại 

I would only be in your way. 

Em sẽ chỉ cản đường anh  

So I'll go. But I know 

Nên em sẽ ra đi, nhưng em biết 

I'll think of you every step of the way. 

Em sẽ nghĩ về anh mỗi bước đi trên con đường 

 

And I will always love you... Ahhhh 
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Và em sẽ luôn luôn yêu anh 

Will always love you. 

Em sẽ mãi luôn yêu anh 

You, My Darling you...(mmm..) 

Anh, người yêu anh hỡi 

 

Bittersweet memories 

Những kỉ niệm ngọt ngào cay đắng 

That is all I'm taking with me. 

Đó là tất cả những gì em mang theo 

So, goodbye. Please don't cry. 

Vậy nên, tạm biệt Xin đừng khóc 

We both know  

I'm not what you, you need 

Ta đều biết em không phải là điều anh, anh cần 

 

And I will always love you, 

Và em sẽ luôn luôn yêu anh 

I Will always love you... 

Em sẽ mãi luôn yêu anh 

I hope life treats you kind. 

Em hi vọng cuộc đời thật tốt lành với anh 

And I hope you have all you dreamed of. 

Và em mong rằng anh có mọi điều anh ao ước  

And I'm wishing you joy and happiness. 

Và em cầu cho anh Niềm vui và hạnh phúc  

But above all this - I wish you love. 

Nhưng trên tất cả Em ước anh lại yêu 

And I will always love you.. 

Và em sẽ mãi yêu anh vậy thôi 

I Will always love you 

Em sẽ mãi mãi yêu anh 

I Will always love you 

Em sẽ mãi mãi yêu anh 

I Will always love you 

Em sẽ mãi mãi yêu anh 

I Will always love you 

Em sẽ mãi mãi yêu anh 

I Will always love you 

Em sẽ mãi mãi yêu anh 
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I Will always love you 

Em sẽ mãi mãi yêu anh 

Darling I love you 

Anh yêu ơi em yêu anh 

Ooh, I'll always, 

I'll always love youuu.. 

Em sẽ mãi yêu anh  

 

23. Heal the world - Michael Jackson 

https://www.youtube.com/watch?v=BWf-eARnf6U  

 

[Verse 1] 
There's a place in your heart and I know that it is love 

Có một nơi trong tim bạn và tôi biết đó chính là tình yêu 

And this place could be much brighter than tomorrow 

Và chốn này đã có thể sáng lạn hơn nhiều so với ngày mai 

And if you really try, you'll find there's no need to cry 

Và nếu bạn thật sự cố gắng, bạn sẽ nhận ra rằng chẳng cần phải khóc 

In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow 

Tại nơi đây, bạn sẽ cảm thấy chẳng có đau thương hay thống khổ 

There are ways to get there, if you care enough for the living, make a little space, make a 

better place 

Có nhiều cách để đến đó, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo một không gian 

nho nhỏ, hãy dựng một nơi tốt đẹp hơn  

 

[Chorus]  
Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race 

Hãy hàn gắn thế giới, biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho cả 

nhân loại 

There are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you and 

for me 

Có những người đang chết mòn, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo dựng một 

nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi 

 

[Verse 2] 
If you want to know why there's a love that cannot lie 

Nếu bạn muốn biết tại sao lại có một tình yêu không thể dối lừa 

Love is strong, it only cares of joyful giving 

Tình yêu thật mạnh mẽ, chỉ quan tâm đến việc cho đi một cách vui vẻ 

If we try, we shall see in this bliss we cannot feel fear or dread 
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Nếu chúng ta cố gắng, chúng ta sẽ thấy trong niềm hạnh phúc này, chúng ta không còn có 

thể cảm nhận được sự sợ hãi hay lo âu 

We stop existing and start living. 

Chúng ta không còn chỉ tồn tại và bắt đầu sống thật sự 

Then it feels that always love's enough for us growing 

Và lúc đó cảm giác rằng tình yêu luôn đủ để chúng ta lớn mạnh 

So make a better world, make a better world 

Vậy thì xin hãy tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn 

 

[Chorus]  

…………………………… 

 

[Bridge] 
And the dream we were conceived in will reveal a joyful face 

Và giấc mơ chúng ta ấp ủ sẽ mở ra một gương mặt rạng rỡ 

And the world we once believed in will shine again in grace 

Và thế giới chúng ta hằng tin tưởng sẽ lại ngời ngời ân sủng 

Then why do we keep strangling life, wound this earth, crucify its soul? 

Vậy thì tại sao chúng ta cứ bóp nghẹt cuộc sống, làm tổn thương và đóng đinh chính linh 

hồn của đất mẹ? 

Though it's plain to see this world is heavenly, be God's glow! 

Dù thật rõ ràng thế giới này tuyệt vời, xin hãy là hào quang của Chúa trời! 

 

[Verse 3] 
We could fly so high, let our spirits never die 

Chúng ta có thể thăng hoa, hãy để tinh thần chúng ta đừng bao giờ chết 

In my heart, I feel you are all my brothers 

Trong trái tim tôi, tôi cảm nhận các bạn đều là anh em của mình 

Create a world with no fear, together we'll cry happy tears 

Sáng tạo một thế giới không có sự sợ hãi, chúng ta sẽ cùng nhau khóc những giọt nước 

mắt hạnh phúc 

See the nations turn their swords into plowshares 

Nhìn các quốc gia biến gươm đao thành lưỡi cày 

We could really get there if you cared enough for the living 

Chúng ta có thể thật sự đạt đến điều đó nếu như bạn đủ quan tâm đến cuộc sống 

Make a little space to make a better place 

Hãy tạo một không gian nho nhỏ để gầy dựng một nơi chốn tốt đẹp hơn 

 

[Chorus] 3x 
…………………………… 
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There are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you and 

for me 

There are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you and 

for me 

Có những người đang chết mòn, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo dựng một 

nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi [x2] 

Make a better place. 

Make a better place. 

Make a better place. 

Tạo dựng một nơi chốn tốt đẹp hơn [x3] 

Heal the world we live in; save it for our children. 

Heal the world we live in; save it for our children. 

Heal the world we live in; save it for our children. 

Heal the world we live in; save it for our children. 

Hãy hàn gắn thế giới chúng ta sống Giữ gìn thế giới cho con cháu chúng ta [x4]  

 

24. Best In Me – Blue 

https://www.youtube.com/watch?v=zYMVEUj9rFI  

 

[Verse 1] 
From the moment I met you I just knew you'd be mine 

Kể từ cái khoảnh khắc anh gặp em anh đã biết em là của anh rồi 

Em nắm lấy tay anh 

You touched my hand And I knew that this was gonna be our time 

Kể từ giây phút đó anh đã biết đó sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc của đôi ta 

I don't ever wanna lose this feeling 

Và anh không bao giờ muốn mất đi cái cảm giác đó 

I don't wanna spend a moment apart 

Anh không muốn đôi ta phải chia lìa 

 

[Chorus] 
'Cos you bring out the best in me, like no-one else can do 

Bởi em đã cho anh thấy những điều tốt đẹp trong anh mà chẳng có ai khác có thể làm 

được 

That's why I'm by your side, and that's why I love you 

Bởi vậy anh sẽ luôn ở bên cạnh em che trở cho em, cũng bởi vậy anh sẽ luôn yêu em nâng 

niu em 

 

[Verse 2]  
Every day that I'm here with you 
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Mỗi ngày anh được ở đây bên em 

I know that it feels right 

Là những ngày thật tuyệt vời 

And I've just got to be near you everyday and every night 

Và anh sẽ luôn ở bên cạnh em che chở cho em ban ngày cũng như ban đêm 

And you know that we belong together 

Và em cũng biết rằng chúng ta thuộc về nhau 

It just had to be you and me 

Riêng nơi này chỉ có anh và em bên nhau thôi 

 

[Chorus] 
…………………………….. 

 

And you know that we belong together, It just had to be you and me 

Và em biết chúng ta thuộc về nhau, riêng nơi này chỉ có anh và em bên nhau thôi 

 

'Cos you bring out the best in me, like no-one else can do 

That's why I'm by your side 

'Cos you bring out the best in me, like no-one else can do 

That's why I'm by your side, and that's why I love you 

'Cos you bring out the best in me, like no-one else can do 

That's why I'm by your side, and that's why I love you 

Bởi em đã cho anh thấy những điều tốt đẹp trong anh mà chẳng có ai khác có thể làm 

được 

Bởi vậy anh sẽ luôn ở bên cạnh em che trở cho em, cũng bởi vậy anh sẽ luôn yêu em nâng 

niu em 

x3 

 

25. Snow Flower - Hayley Westenra 

https://www.youtube.com/watch?v=FW0LERM-l4g  

 

[Verse 1] 
Together hand in hand we walked through evening gloom 

Nắm tay nhau đi trong bóng đêm 

Long shadows on the pavement, cast from the sunset sky 

Bóng trải dài trên tường, trong ánh hoàng hôn 

If only this would last until the end of time 

Nếu như thời khắc này kéo dài cho đến khi thời gian ngừng trôi 

And if this is forever I swear that I could cry 

Và nếu đây là mãi mãi, em thề là em sẽ khóc 

hanexenglish.edu.vn PAGE 45 

HANEX ENGLISH ACADEMY ENGLISH & TEST PREPARATION

https://www.youtube.com/watch?v=FW0LERM-l4g


The northern wind starts to blow 

Gió bắt bắt đầu thổi 

And the smell of winter’s in the air 

Và mùi vị của đông sang vương vấn trong gió 

As we take each step upon the ground 

Nếu chúng ta tiếp tục bước đi 

The season of love grows near 

Mùa tình yêu sắp đến rồi 

 

[Chorus]  

We could share the very first snowflowers of the year 

Chúng ta có thể tặng cho nhau những bông hoa tuyết đầu tiên 

In your arms where I belong 

Em thuộc về vòng tay của anh 

Watch as the city turns from grey to white 

Hãy nhìn khi thành phố từ xám ngả sang trắng 

The day turns into night 

Ngày chuyển thành đêm 

Love that floats like wayward clouds, that’s not what we’re about 

Tình yêu trôi bồng bềnh như những đám mấy vô định, đieu đó sẽ không bao giờ xảy ra với 

chúng ta 

Sure and strong is my love for you 

Tình yêu của em chỉ dành cho anh 

And it comes from the bottom of my heart 

Nó xuất phát từ tận đấy lòng em 

 

[Verse 2] 
With you by my side, to catch me when I fall 

Có anh bên cạnh em, giữ lấy em khi em sa ngã 

I can cast my fears aside; feel twice as tall 

Em có thể đối mặt với sợ hãi trong lòng, dù nó rất lớn 

If only this would last, this smile upon my face 

Nếu chỉ điều này kéo dài, nụ cười sẽ đến với em 

And if this is forever, you’re my saving grace 

Và nếu điều này là mãi mãi, anh là ánh sáng của em 

The nights were so cold without you 

Buổi đêm sẽ rất lạnh nếu không có anh 

And the days were always short on light 

Và ánh sáng ban ngày sẽ rất ngắn 

Now a fire’s warming me through 
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Bây giờ thì một ngọn lửa đang sưởi ấm em 

And suddenly this upturned world is feeling right 

Và bất ngờ em cảm thấy Thế Giới đang mở cửa ra với em là sự thật 

 

[Chorus]  
………………………….. 

 

[Bridge] 
If there comes a time when you have lost your way 

Nếu ngày nào đó anh lạc lối 

I’ll turn myself into a star to guide you through 

Em sẽ hoá thành ngôi sao để dẫn đường cho anh 

If ever you find tears upon your face 

Nếu anh có bao giờ sợ hãi 

I will be there, always be there for you 

Em sẽ ở đó, ở đó vì anh 

 

[Chorus] 
We could share the very first snow flowers of the year 

Chúng ta có thể tặng cho nhau những bông hoa tuyết đầu tiên 

In your arms where I belong 

Em thuộc về vòng tay của anh 

Watch as the city turns from grey to white 

Hãy nhìn khi thành phố từ xám ngả sang trắng 

The day turns into night 

Ngày chuyển thành đêm 

Love that floats like wayward clouds, that’s not what we’re about 

Tình yêu trôi bồng bềnh như những đám mấy vô định, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với 

chúng ta 

Sure and strong is my love for you 

Tình yêu của em chỉ dành cho anh  

The city turns from grey to white 

Thành phố từ xám ngã sang đen.  

The day turns into night 

Ngày trở thành đêm.  

 

We could share the very first snow flowers of the year 

Chúng ta có thể tặng nhau những bông hoa tuyết đầu tiên .  

In your arms where I belong 

Em mãi thuộc về vòng tay của anh.  
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Cold winds from the North blow 

Gió lạnh thổi từ phương bắc.  

The sky casts its last glow 

Bầu trời sẽ tối lại khi nó đến. 

But you and I are standing strong 

Nhưng em và anh sẽ cùng nhau vững vàng  

 

26. I Lay My Love On You – Westlife 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnOAK04tJhc 

 

[Verse 1] 
Just a smile and the rain is gone 

Chỉ một nụ cười và màn mưa biến mất 

Can hardly believe it (yeah) 

Thật khó mà tin được 

There's an angel standing next to me 

Một thiên thần đang đứng cạnh 

Reaching for my heart 

Và chạm đến trái tim anh 

Just a smile and there's no way back 

Chỉ một nụ cười và chẳng thể quay lại nữa 

Can hardly believe it (yeah) 

Thật khó mà tin được 

But there's an angel, she's calling me 

Nhưng một thiên thần đang gọi 

Reaching for my heart 

Và chạm đến trái tim anh 

I know, that I'll be ok now 

Anh biết rằng mình sẽ ổn ngay thôi 

This time it's real 

Giờ đây sao mọi sự lại thật đến thế 

 

[Chorus] 
I lay my love on you 

Anh dành tình yêu cho em 

It's all I wanna do 

Đó là tất cả anh muốn làm 

Everytime I breathe I feel brand new 

Mỗi nhịp thở, anh lại có cảm cảm giác hoàn toàn mới 
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You open up my heart 

Em cởi mở trái tim anh 

Show me all your love, and walk right through 

Chỉ cho anh thấy tình yêu của em, và đưa anh ra khỏi khó khăn 

As I lay my love on you 

Khi anh đặt cả cuộc tình này nơi em 

 

[Verse 2]  
I was lost in a lonely place 

Anh đã lạc lối trong một nơi hiu quạnh 

Could hardly even believe it (yeah) 

Thậm chí thật khó mà tin 

Holding on to yesterdays 

Bám víu vào ngày hôm qua 

Far, far too long 

Ôi sao như dĩ vãng 

Now I believe its ok cause 

Giờ thì anh tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp 

this time it's real 

Lúc này, mọi thứ mới thật làm sao 

 

[Chorus] 
………………………. 

I never knew that love could fell so good 

Anh chẳng bao giờ biết rằng tình yêu lại tuyệt đến thế 

 

Like once in a lifetime 

Như một lần trong đời 

You change my world 

Em đến và thay đổi thế giới anh 

 

[Chorus] 3x 
………………………. 

As I lay my love on you 

Anh sẽ dành hết tình cảm cho em 

 

27. Wish you were here - Avril Lavigne 

https://www.youtube.com/watch?v=VT1-sitWRtY 

 

[Verse 1] 
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I can be tough 

Em có thể cứng rắn 

I can be strong 

Em có thể mạnh mẽ 

But with you, it's not like that at all 

Nhưng với anh chẳng em thể như vậy được 

There's a girl who gives a shit 

Một cô gái chẳng quan tâm tới ai 

behind this wall 

Phía sau bức tường này 

You've just walked through it 

Và anh chỉ việc bước qua 

 

And I remember, all those crazy things you said 

Em nhớ tất cả những điều điên rồ anh nói 

You left them running through my head 

Chính anh đã đưa tất cả vào tâm trí em 

You're always there, you're everywhere 

Anh luôn ở đó, luôn ở mọi nơi 

But right now I wish you were here. 

Nhưng lúc này em mong anh ở đây 

All those crazy things we did 

Những việc điên rồ ta đã cùng làm 

Didn't think about it, just went with it 

Chẳng cần suy nghĩ, cứ làm thôi 

You're always there, you're everywhere 

Anh luôn ở đó, luôn ở mọi nơi 

But right now I wish you were here 

Nhưng lúc này em mong anh ở đây 

 

[Chorus]   

Damn, Damn, Damn, 

Trời đất ơi 

What I'd do to have you here, here, here 

Em phải làm sao để có được anh ở nơi đây 

I wish you were here. 

Em ước anh đang ở chốn này 

Damn, Damn, Damn 

Trời đất ơi 

What I'd do to have you near, near, near 
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Phải làm sao để anh bên em thật gần 

I wish you were here. 

Em ước anh đang ở chốn này 

 

[Verse 2]  
I love the way you are 

Em yêu con người anh 

It's who I am, don't have to try hard 

Đó cũng chính là bản thân em, chẳng cần cố gắng 

We always say, say like it is 

Ta luôn nói, nói như thế 

And the truth is that I really miss 

Và sự thật là em thực sự nhớ anh 

All those crazy things you said 

Em nhớ tất cả những điều điên rồ anh nói 

You left them running through my head 

Chính anh đã đưa tất cả vào tâm trí em 

You're always there, you're everywhere 

Anh luôn ở đó, luôn ở mọi nơi 

But right now I wish you were here. 

Nhưng lúc này em mong anh ở đây 

All those crazy things we did 

Những việc điên rồ ta đã cùng làm 

Didn't think about it, just went with it 

Chẳng cần suy nghĩ, cứ làm thôi 

You're always there, you're everywhere 

Anh luôn ở đó, luôn ở mọi nơi 

But right now I wish you were here 

Nhưng lúc này em mong anh ở đây 

 

[Chorus]   

…………………… 

No, I don't wanna let go 

Không, em chẳng muốn buông xuôi 

I just wanna let you to know 

Em chỉ muốn anh biết 

That I never wanna let go 

Rằng em chẳng bao giờ muốn anh rời xa 

(let go let go let go let go) 

(Rời xa a a) 
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No, I don't wanna let go 

Không, em chẳng muốn buông xuôi 

I just wanna let you to know 

Em chỉ muốn anh biết 

That I never wanna let go 

Rằng em chẳng bao giờ muốn anh rời xa 

(let go let go let go let go) 

(Rời xa a a) 

 

[Chorus]  2x 

…………………… 

 

28. Unbreak my heart - Toni Braxton 

https://www.youtube.com/watch?v=p2Rch6WvPJE 

 

[Verse 1] 
Don't leave me in all this pain 

Đừng rời em, nỗi đau sau gót 

Don't leave me out in the rain 

Đừng rời em, cơn mưa buồn tênh 

Come back and bring back my smile 

Về đây anh, nụ cười quay bước 

Come and take the tears away 

Về bên em, giọt lệ còn vương 

I need your arms to hold me now 

Em cần anh, cái ôm dịu dàng 

The nights are so unkind 

Màn đêm buông cứ sao hững hờ 

Bring back those nights when I held you beside me 

Về với em, nồng ấm có nhau 

 

[Chorus] 
Un-break my heart 

Trái tim ơi xin đừng vỡ tan 

Say you'll love me again 

Nói với em, tiếng yêu nữa thôi 

Undo this hurt you caused 

Phủ kín nỗi đau qua tháng ngày  

When you walked out the door 

Tấm cửa vẫn kia ngày anh đi 
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And walked outta my life 

Lạc bước xa khỏi cuộc đời em 

Un-cry these tears 

Giọt lệ ơi xin đừng rơi nữa 

I cried so many nights 

Đêm dài qua giọt lệ còn buông 

Un-break my heart 

Trái tim ơi xin đừng vỡ tan 

My heart 

 

[Verse 2] 
Take back that sad word good-bye 

Câu tạ từ dể nói thế sao anh 

Bring back the joy to my life 

Về bên em niềm vui cuộc đời 

Don't leave me here with these tears 

Đừng rời em, giọt lệ còn đây 

Come and kiss this pain away 

Đến bên em hôn khẽ cơn đau 

I can't forget the day you left 

Nào quên được tháng ngày anh đi 

Time is so unkind 

Thời gian ơi hỡi đêm vắng lững lờ, 

And life is so cruel without you here beside me 

Đời nghiệt ngã anh chẳng kề bên 

 

[Chorus] 
…………………… 

 

[Bridge] 
Don't leave me in all this pain 

Đừng rời em, nỗi đau sau gót 

Don't leave me out in the rain 

Đừng rời em, cơn mưa buồn tênh 

Bring back the nights when I held you beside me 

Về với em, nồng ấm có nhau 

 

[Chorus] 
…………………… 
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29. My heart will go on - Celine Dion 

https://www.youtube.com/watch?v=WNIPqafd4As 

 

[Verse 1] 

Every night in my dreams 

Mỗi đêm, trong những giấc mộng 

I see you, I feel you, 

Em đều thấy anh, cảm nhận được hơi thở anh 

That is how I know you go on 

Đó là cách em hiểu rõ rằng anh luôn duy trì tình yêu đôi mình 

Far across the distance 

Xa thật xa 

And spaces between us 

Và khoảng cách giữa hai ta 

You have come to show you go on 

Anh đã tới gần để chứng tỏ anh luôn tiếp tục 

 

[Chorus]  
Near, far, wherever you are 

Gần, xa, dù anh ở nơi đâu 

I believe that the heart does go on 

Em vẫn tin rằng con tim mình vẫn đập  

Once more you open the door 

Anh mở cánh cửa ra ít nhất hơn một lần rồi 

And you're here in my heart 

Và anh ngự trị trong trái tim em 

And my heart will go on and on 

Và con tim em sẽ luôn đập xao xuyến  

Love can touch us one time 

Tình yêu có thể chạm vào ta một lần 

And last for a lifetime 

Và sẽ tồn tại suốt quãng đời 

And never let go till we're one 

Và không bao giờ buông ra cho tới khi mình hoà vào làm một 

Love was when I loved you 

Tình yêu chính là lúc em yêu anh 

One true time I hold to 

Một lần duy nhất mãi giữ tấm chân tình 

In my life we'll always go on 

Trong đời em, ta sẽ mãi sánh bước bên nhau 
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[Chorus]  
………………. 

There is some love that will not go away 

Có mối tình sẽ mãi không bao giờ nhạt phai  

You're here, there's nothing I fear, 

Anh nơi đây bên em, thì em chẳng còn sợ gì nữa 

And I know that my heart will go on 

Và em biết rằng con tim em sẽ luôn đập xao xuyến 

We'll stay forever this way 

Đôi mình sẽ mãi mãi bên nhau như thế 

You are safe in my heart 

Anh luôn ngự trị trong trái tim em 

And my heart will go on and on 

Và con tim em sẽ luôn đập xao xuyến  

 

30. Winter In My Heart – Befour 

https://www.youtube.com/watch?v=OLsH9gZ6wfs  

 

Winter has come 

Mùa đông đến rồi 

farwell to the sun 

tạm biệt ánh mặt trời ... 

it's getting colder every single day 

trời lạnh hơn qua mỗi ngày lẻ loi 

 

you are not here 

Anh không ở đây 

can't stand you're not near 

em không chịu được khi không có anh ở quanh đây 

I'll wait for you forever and I pray 

Em sẽ mãi đợi anh và em cầu nguyện 

my fantasy makes me believe that you're with me 

ảo tưởng của em làm em tin rằng anh vẫn đang ở bên em 

 

I have winter in my heart 

Em có một mùa đông trong trái tim 

cause I miss you more than words can say 

làm cho em nhớ anh nhiều hơn những gì em có thể nói 

when nights are long and lonely without you 
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qua những đêm dài và cô đơn không có anh 

 

I have winter in my heart 

Em có một mùa đông trong trái tim 

count the hours every single day 

ngồi đếm từng giờ mỗi ngày lẻ loi 

that lonesome time is too sad to be true 

thời gian cô đơn ấy thật quá buồn để thật sự ... 

got winter in my heart 

cảm nhận thấy mùa đông trong trái tim 

 

snow falling down 

Tuyết vẫn đang rơi 

and you're not around 

và anh không ở gần bên 

I'm all alone n that white wonderland 

Em đã thấy tất cả nỗi cô đơn trong thiên đường tuyết trắng 

 

taking a walk 

em đi lang thang 

there's noone to talk 

không có ai để chuyện trò 

we used to be together hand in hand 

trước kia chúng ta vẫn thường bên nhau tay nắm tay 

my fantasy makes me belive that you're with me 

những tưởng tượng của em làm em tin rằng anh đang ở bên em 

 

I have winter in my heart 

Em có một mùa đông trong trái tim 

cause I miss you more than words can say 

làm cho em nhớ anh nhiều hơn những gì em có thể nói 

when nights are long and lonely without you 

khi những đêm dài và cô đơn không có anh 

 

I have winter in my heart 

Em có một mùa đông trong trái tim 

count the hours every single day 

ngồi đếm từng giờ mỗi ngày lẻ loi 

that lonesome time is too sad to be true 

thời gian cô đơn ấy thật quá buồn để thật sự ... 
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got winter in my heart 

cảm nhận thấy mùa đông trong trái tim 

 

31. Way back into love - Hugh Grant ft Haley Bennett 

https://www.youtube.com/watch?v=m3Ztq2hu5Kg 

 

[Verse 1] 
I've been living with the shadow overhead 

Em vẫn đang sống với những hình bóng ám ảnh trong đầu 

I've been sleeping with a cloud above my bed 

Em vẫn đang ngủ dưới những đám mây u tối 

I've been lonely for so long 

Em đã từng sống cô đơn như vậy trong một thời gian dài 

Trapped in the past, I can't seem to move on 

Luôn nghĩ về quá khứ, và dường như em chẳng thể tiếp tục đi tiếp 

I've been hiding all my hopes and dreams away 

Anh vẫn đang che giấu tất cả những hy vọng và những giấc mơ của anh 

Just in case I ever need them again someday 

Chỉ để đề phòng đến một ngày nào đó anh lại cần đến nó 

I've been setting aside time, 

To clear a little space in the corners of my mind 

Anh đã đặt thời gian sang một bên, để dành một không gian nhỏ trong tâm hồn anh 

 

[Chorus]  
All I wanna do is find a way back into love 

Tất cả những gì anh muốn là tìm ra được một con đường để trở lại với tình yêu 

I can't make it through without a way back into love 

Anh chẳng thể vượt qua điều gì khi chẳng có con đường nào để trở lại với tình yêu 

Oh oh oh 

 

[Verse 2] 
I've been watching but the stars refuse to shine 

Em vẫn đang quan sát nhưng những ngôi sao dường như không muốn toả sáng 

I've been searching but I just don't see the signs 

Em vẫn đang tìm kiếm nhưng chẳng thấy được dấu hiệu gì 

I know that it's out there 

Em biết nó đang ở một nơi nào đó ngoài kia 

There's gotta be something for my soul somewhere 

Có một điều gì đó để dành cho tâm hồn em ở ngoài kia 

I've been looking for someone to shed some light 
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Anh vẫn đang tìm kiếm ai đó để thắp lên ánh sáng đời anh 

Not somebody just to get me through the night 

Không phải ai cũng có thể giúp anh thoát khỏi màn đêm 

I could use some direction 

And I'm open to your suggestions 

Anh có thể sử dụng một số chỉ dẫn, và anh đã hiểu những chỉ dẫn của em 

 

[Chorus]  
………………………. 

 

[Bridge]  
There are moments when I don't know if it's real 

Có những khoảnh khắc mà em không biết điều đó có phải là sự thật hay không? 

Or if anybody feels the way I feel 

Hay là có ai cảm thấy điều đó như cái cách em cảm thấy điều đó không 

I need inspiration 

Not just another negotiation 

Em cần có cảm hứng chứ thực sự chứ không phải là một sự dàn xếp khác 

 

[Chorus]  
………………………. 

 

32. The One That Got Away - Katy Perry 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahha3Cqe_fk 

 

[Verse 1] 
Summer after high school  

Hạ về sau trung học 

when we first met 

Khi ta gặp lần đầu  

We make out  

Ta hôn sâu nồng cháy 

in your Mustang  

Trong Mustang của anh 

to Radiohead 

Nghe Radiohead  

And on my 18th Birthday 

Sinh nhật em mười tám  

We got matching tattoos 
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Ta có hình xăm đôi 

Used to steal your parents' liquor 

Từng trộm rượu nhà anh 

And climb to the roof 

Và leo lên mái ngói 

Talk about our future 

Hàn thuyên chuyện tương lai  

Like we had a clue 

Như ta biết tường tận 

Never planned that one day 

Chưa hề định một ngày 

I'd be losing you 

Em sẽ lạc mất anh 

 

[Chorus] 

In another life 

Trong một cuộc đời khác 

I would be your girl 

Em là người anh yêu 

We'd keep all our promises 

Ta giữ trọn lời hứa 

Be us against the world 

Màng chi chuyện thế gian 

 

In another life 

Trong một cuộc đời khác  

I would make you stay 

Em khiến anh ở lại 

So I don't have to say 

Để không cần phải nói 

You were the one that got away 

Anh là người ra đi 

The one that got away 

Một người đã rời xa 

 

[Verse 2] 

I was June and you were  

Em đây là nàng June 

my Johnny Cash 

Còn anh Johnny Cash  
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Never one without the other  

Không bao giờ chia xa  

we made a part 

Là một đôi định sẵn  

Sometimes when I miss you 

Đôi khi em nhớ anh  

I put those records on (Whoa) 

Em bật những đĩa nhạc 

 

Someone said  

Ai đó đã kể rằng  

you had your tattoo removed 

Anh xóa hình xăm mình  

Saw you downtown  

Thấy anh dưới thị trấn  

singing the Blues 

Ngân nga bản Blue buồn  

It's time  

Đã đến lúc đối mặt  

to face the music 

Với thực tại phũ phàng  

I'm no longer  

Giờ em đã không còn  

your Muse 

Là Nàng Thơ của anh 

 

[Chorus] 

……………. 

 

The o-o-o-o-o-one 

Một người… 

The o-o-o-o-o-one 

Một người… 

The o-o-o-o-o-one 

Một người… 

The one that got away 

Một người đã rời xa 

 

[Bridge] 

All this money can't buy me a time machine (Nooooo) 
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Nào có bao nhiêu tiền để mua cho em cỗ máy thời gian (Khônggggg) 

Can't replace you with a million rings (Nooooo) 

Nào có thay được anh với hàng triệu chiếc nhẫn kia (Khônggggg) 

I should've told you what you meant to me (Whoa) 

Lẽ ra em nên nói với anh rằng anh quan trọng xiết bao với em (Whoa) 

'Cause now I pay the price 

Vì giờ đây em phải trả giá  

 

[Chorus] 

……………. 

 

The o-o-o-o-o-one  

Một người… 

The o-o-o-o-o-one 

Một người… 

The o-o-o-o-o-one 

Một người… 

 

In another life 

Trong một cuộc đời khác  

I would make you stay 

Em khiến anh ở lại  

So I don't have to say 

Để không cần phải nói  

You were the one that got away 

Anh là người ra đi  

The one that got away 

Một người đã rời xa 

 

 

33. Truly Madly Deeply – Savage Garden 

https://www.youtube.com/watch?v=WQnAxOQxQIU 

 

[Verse 1] 
I'll be your dream 

Anh sẽ là giấc mơ của em  

I'll be your wish 

Anh sẽ là điều em hằng ao ước 

I'll be your fantasy. 

Anh sẽ là người như em mong muốn 
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 I'll be your hope 

Anh sẽ là niềm hy vọng nơi em 

 I'll be your love 

Anh sẽ là tình yêu của em 

 Be everything that you need. 

Là tất cả mọi thứ em cần 

 I love you more with every breath 

Anh yêu em với từng hơi thở 

 Truly madly deeply do.. 

Yêu em chân thành, si mê, sâu sắc 

 I will be strong I will be faithful 

Anh sẽ mạnh mẽ, anh sẽ luôn trung thuỷ 

 'Cos I'm counting on a new beginning. 

Bởi anh ngóng chông từng giây phút đến khi có một khởi đầu mới 

 A reason for living. 

Như là một lẽ sống 

 A deeper meaning. 

Như ý nghĩa của cuộc đời này 

 

[Chorus] 

I want to stand with you on a mountain. 

Anh muốn đứng bên em trên đỉnh núi này 

 I want to bathe with you in the sea. 

Anh muốn trải lòng mình với em nơi biển xanh này 

 I want to lay like this forever. 

Anh muốn giây phút này sẽ là mãi mãi 

 Until the sky falls down on me... 

Cho đến cuối cuộc đời này... 

 

[Verse 2] 

And when the stars are shining brightly 

Và khi những vì sao toả sáng 

 In the velvet sky, 

Trên bầu trời dịu hiền kia 

 I'll make a wish 

Anh sẽ ước mơ chỉ một điều thôi 

 Send it to heaven 

Rồi gửi nó đến chốn thiên đường kia 

 Then make you want to cry.. 

Rồi điều đó sẽ khiến em muốn rơi nước mắt 
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 The tears of joy 

Giọt nước mắt của niềm hạnh phúc 

 For all the pleasure and the certainty. 

Vì niềm vui sướng và vì mọi thứ 

 That we're surrounded 

Chúng ta luôn được che chở 

 By the comfort and protection of.. 

Bởi những nỗi niềm an ủi và bảo vệ đôi ta khỏi 

 The highest power. 

Những sóng gió cuộc đời 

 In lonely hours. 

Trong những giờ phút cô đơn 

 The tears devour you.. 

Những giọt nước mắt xâm chiếm em 

 I want to stand with you on a mountain, 

Anh muốn được đứng bên em trên đỉnh núi 

 I want to bathe with you in the sea. 

Anh muốn trải lòng mình với em nơi biển xanh này 

 I want to lay like this forever, 

Anh muốn giây phút này sẽ là mãi mãi 

 Until the sky falls down on me... 

Cho đến cuối cuộc đời 

 

[Bridge] 

Oh can't you see it baby? 

Hỡi em yêu em có thấy không? 

 You don't have to close your eyes 

Em không phải nhắm mắt lại đâu 

 'Cos it's standing right before you. 

Bởi vì tình yêu vẫn luôn ở trước mắt em đấy 

 All that you need will surely come... 

Tất cả những gì em cần chắc chắn rồi sẽ đến bên em thôi 

 

I'll be your dream 

Anh sẽ là giấc mơ của em  

I'll be your wish 

Anh sẽ là điều em hằng ao ước 

I'll be your fantasy. 

Anh sẽ là người như em mong muốn 

 I'll be your hope 
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Anh sẽ là niềm hy vọng nơi em 

 I'll be your love 

Anh sẽ là tình yêu của em 

 Be everything that you need. 

Là tất cả mọi thứ em cần 

 I love you more with every breath 

Anh yêu em với từng hơi thở 

 Truly madly deeply do.. 

Yêu em chân thành, si mê, sâu sắc 

 

[Chorus] 

………… 

 

34. Hold Me For A While –  Rednex 

https://www.youtube.com/watch?v=XRuWUQxQCW8 

 

[Chorus] 

Hold, hold me for a while  

Xin hãy ôm em một lúc nữa 

 I know this won't last forever  

Em biết điều này sẽ không tồn tại mãi 

 So hold, hold me tonight  

Vì thế hãy ôm em đêm nay 

 Before the morning takes you away  

Trước khi ánh bình minh mang anh đi xa 

 (x2) 

 

[Verse 1] 

What's that sparkle in your eyes?  

Ánh chớp trong mắt anh là gì thế? 

Is it tears that I see?  

Có phải chăng là nước mắt em nhìn thấy? 

Oh tomorrow you are gone  

Ôi, ngày mai anh sẽ đi xa 

So tomorrow I'm alone  

Vì thế ngày mai em sẽ lẻ loi một mình 

Short moments of time  

Những khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau 

We have left to share our love  

Chúng ta đã dành để chia sẻ tình yêu chúng ta 
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[Chorus] 

………………. 

 

[Verse 2] 

We're in eachothers arms  

Chúng ta đang ở trong vòng tay nhau 

Soon we're miles apart  

Rồi chúng ta sẽ sớm cách xa vạn trùng 

Can you imagine how I'll miss,  

Anh có thể tưởng tượng em sẽ nhớ thế nào 

Your touch and your kiss?  

(Nhớ) Cái vuốt ve của anh và nụ hôn của anh? 

Short moments of time  

Những khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau 

We have left to share our love  

Chúng ta đã dành để chia sẻ tình yêu chúng ta 

 

[Chorus] 

………………. 

 

[Bridge] 

Hold, hold me now,  

Xin anh hãy ôm em 

From dusk all night to dawn 

Từ hoàng hôn, suốt đêm cho đến bình minh 

Save, save me now,  

Cứu vớt, xin hãy cứu vớt em 

A short moment of time 

Một giây phút ngắn ngủi 

 

[Chorus] 

………………. 

 

Takes you away 

Mang anh đi xa mãi  

 

35. Loving You – As One 

https://www.youtube.com/watch?v=XG9vu6nXv0Q 

 

[Verse 1] 
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Loving you is easy cause you're beautiful  

Yêu anh thật dễ bởi anh quá đẹp đẽ 

And loving you is all I wanna do 

Và yêu anh là tất cả những gì em muốn làm 

Loving you is more than just a dream come true  

Yêu anh còn tuyệt hơn cả giấc mơ thành hiện thực 

And everything that I do, is all on loving you  

Và mọi thứ em làm, tất cả chỉ có yêu anh 

 

[Chorus] 

La La La... Doo Doo Doo....Ha...  

No one else can make me feel the colors that you bring  

Không ai có thể cho em thấy những màu sắc đó như anh 

Stay with me while we grow old and  

Hãy ở bên em cho đến khi chúng ta già và 

we will live each day in the spring time  

Ta sẽ sống những ngày thật hạnh phúc 

 

[Verse 2] 
Loving you has made my life so beautiful and  

Yêu anh khiến cuộc sống của em thật tươi đẹp 

everyday of my life is filled with loving you  

Từng ngày trong đời em đều được đong đầy bằng tình yêu 

Loving you I see your soul come shining through  

Yêu anh em thấy tâm hồn anh tỏa sáng rực rỡ 

And everytime when we, ooh, I'm so in love with you  

Và mỗi lần khi ta, ooh, em đang chìm đắm trong tình yêu  

 

[Chorus] 

…………  

 

Loving you is easy cause your beautiful  

Yêu anh thật dễ bởi anh quá đẹp đẽ 

And everyday of my life is filled with loving you  

Từng ngày trong đời em đều được đong đầy bằng tình yêu 

Loving you I see your soul come shining through  

Yêu anh em thấy tâm hồn anh tỏa sáng rực rỡ 

 

and everytime when we, ooh, I'm so in love with you. 

Và mỗi lần khi ta, ooh, em đang chìm đắm trong tình yêu 
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36. Set Fire To The Rain – Adele 

https://www.youtube.com/watch?v=Ri7-vnrJD3k 

 

[Verse 1] 
I let it fall, my heart, 

Em thả trái tim mình rơi xuống 

 And as it fell, you rose to claim it 

Trong khi chơi vơi, anh đã xuất hiện và nâng đỡ nó. 

 It was dark and I was over 

Màn đêm tăm tối, còn em tuyệt vọng, 

 Until you kissed my lips and you saved me 

Cho đến khi anh xuất hiện, hôn lên bờ môi và cứu vớt tình em. 

 

My hands, they're strong 

Đôi tay em đủ mạnh,...  

But my knees were far too weak 

nhưng đôi chân lại quá yếu đuối  

To stand in your arms 

để có thể đứng trong vòng tay anh 

Without falling to your feet 

mà không gục ngã dưới chân anh. 

 

[Pre - chorus] 
But there's a side to you 

That I never knew, never knew. 

Nhưng có điều gì đó ở anh mà em không bao giờ hiểu, không bao giờ hiểu được. 

All the things you'd say 

They were never true, never true, 

Những điều anh nói, tất cả đều là giả dối, là giả dối. 

And the games you play 

You would always win, always win. 

Những trò anh chơi, anh luôn là người thắng, người chiến thắng. 

 

[Chorus] 
But I set fire to the rain, 

Nhưng em sẽ đốt cháy màn mưa  

Watched it pour as I touched your face, 

Nhìn mưa trút trong khi em chạm vào mặt anh. 
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Well, it burned while I cried 

Cứ để lửa bùng cháy và nước mắt cứ rơi, 

'Cause I heard it screaming out your name, your name! 

Bởi em cảm thấy nó đang gào thét tên anh, gào thét tên anh. 

 

[Verse 2] 
When I lay with you 

I could stay there 

Close my eyes 

Khi nằm bên anh, em có thể nằm mãi đó, nhắm nghiền đôi mắt  

Feel you're here forever 

Cảm nhận anh mãi nơi đây. 

 You and me together 

Nothing gets better 

Anh cùng em, ta bên nhau, không chi sánh bằng. 

 

[Pre - chorus] 

………….. 

 

[Chorus] 
………………. 

 

I set fire to the rain 

Đốt cháy màn mưa  

And I threw us into the flames 

Và vứt tình ta vào ngọn lửa 

Well, it felt something died 

'Cause I knew that that was the last time, the last time! 

Em cảm thấy đâu đó có thứ đang chết đi bởi em biết... em biết rằng đó là lần cuối, lần 

cuối của đôi ta. 

 

Sometimes I wake up by the door, 

Đôi khi, em sực tỉnh bên ngưỡng cửa 

That heart you caught, must be waiting for you 

Trái tim bị anh giữ nên cứ mãi ngóng chờ anh 

Even now that we're already over 

Dẫu biết tình mình nay đã hết thật rồi 

I can't help myself from looking for you. 

Em vẫn luôn không thôi kiếm tìm anh. 
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[Chorus] 
………………. 

 

I set fire to the rain, 

Đốt cháy màn mưa  

And I threw us into the flames 

Và vứt tình ta vào ngọn lửa 

Well, it felt something died 

'Cause I knew that was the last time 

The last time, oh, oh! 

Em cảm thấy đâu đó có thứ đang chết đi bởi em biết... em biết rằng đó là lần cuối, lần 

cuối của đôi ta. 

 

Let it burn 

Cứ để lửa bùng cháy 

Let it burn 

Để lửa bùng cháy, oh 

Let it burn 

Để lửa bùng cháy!!! 

 

37. Beautiful In White - Shane Filan 

https://www.youtube.com/watch?v=XA4XLZBQLek 

 

[Verse 1] 
Not sure if you know this 

Thực sự nếu em có biết điều này  

 but when we first met 

Nhưng khi chúng ta gặp nhau lần đầu 

 I got so nervous 

Anh đã rất bồn chồn  

I couldn’t speak 

Anh chẳng thể nói được lời nào  

In that very moment 

Vào cái khoảnh khắc đó 

 I found the one and 

Anh đã nhận ra một điều 

 my life had found its missing piece 

Và cuộc đời anh đã tìm được mảnh ghép còn thiếu 
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[Chorus] 
So as long as I live I’ll love you, 

Chỉ cần anh sống anh sẽ yêu em 

 will have and hold you 

Có em và ôm em vào lòng 

 You look so beautiful in white 

Trông em thật rạng rỡ trong bộ váy cưới đó 

 And from now til my very last breath 

Và kể từ giây phút này cho đến khi anh chút hơi thở cuối cùng 

 This day I’ll cherish 

Ngày hôm nay anh sẽ nâng niu tình cảm này 

 You look so beautiful in white tonight 

Đêm nay trông em thật rạng rỡ trong bộ váy cưới đó 

 

[Verse 2] 
What we have is timeless 

Chúng ta bên nhau mãi mãi 

 My love is endless 

Tình yêu của anh là bất diệt 

 and with this ring I say to the world 

Và với chiếc nhẫn này anh nói cho cả thế giới biết 

 You’re my every reason 

Em là lẽ sống của đời anh 

 You’re all that I believe in 

Em là mọi thứ anh tin tưởng 

 With all my heart I mean every word 

Bằng cả trái tim mình anh nói ra những lời này 

 

[Chorus] 

……. 

 

ohh ohh 

ohh ohh 

You look so beautiful in white tonight 

na na na na 

Trông em thật rạng rỡ trong bộ váy cưới đó 

na na na na 

so beautiful in white tonight 

Đêm nay trông em thật rạng rỡ trong bộ váy cưới đó 
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And if a daughter is what our future holds 

Và nếu trong tương lai chúng ta sẽ có con gái 

I hope she has your eyes 

Anh mong rằng nó sẽ có đôi mắt của em 

finds love like you and I did 

Tìm ra được tình yêu như chúng ta đã có 

and when she falls in love we’ll let her go 

Và khi nó yêu chúng ta sẽ để nó tự trải nghiệm 

and I’ll walk her down the aisle 

Và anh sẽ là người dẫn nó đi giữa nhà thờ này 

She’ll look so beautiful in white 

Nó sẽ trông thật rạng rỡ trong bộ váy cưới đó 

 

You look so beautiful in white 

Trông em thật rạng rỡ trong bộ váy cưới đó 

 

[Chorus] 
……. 

 

38. Only Love – Trademark 

https://www.youtube.com/watch?v=oKPcChunFH4 

 

[Verse 1] 
2 a.m. and the rain is falling 

2 giờ sáng và mưa giăng rả rích 

 Here we are at the crossroads once again 

Ta nơi đây ngay ngã tư con phố 

 You're telling me you're so confused 

Đôi môi em sao vấn vương ngượng ngùng 

 You can't make up your mind 

Rằng tâm trí mình sao quá vu vơ 

 Is this meant to be 

Cảm giác này liệu có phải 

 You're asking me 

Em đang trách hỏi lòng tôi 

 

[Chorus] 
But only love can say - try again or walk away 

Chỉ tình yêu sẽ cất nổi thành lời, Gắng lần nữa hay quay bước ra đi 
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 But I believe for you and me 

Anh vẫn hằng tin, về em về anh 

 The sun will shine one day 

Rằng vần dương sẽ ló dạng ngày nữa 

 So I'll just play my part 

Và riêng anh sẽ cố mãi vẹn tròn 

 And pray you'll have a change of heart 

Nguyện cầu trái tim em sẽ đổi thay 

 But I can't make you see it through 

Nhưng anh chẳng thể cho em hiểu thấu 

 That's something only love can do 

Có những điều chỉ trái tim biết cách 

 

[Verse 2] 
In your arms as the dawn is breaking 

Vòng tay em, rạng đông chợt vỡ tan 

 Face to face and a thousand miles apart 

Mặt kề mặt nhưng nghìn trùng xa cách 

 I've tried my best to make you see 

Anh sẽ gắng khiến em nhận ra 

 There's hope beyond the pain 

Sau nỗi đau, hi vọng luôn kề bước 

 If we give enough, if we learn to trust 

Nếu ta trao trọn cho nhau,  

Nếu học cách tin tưởng về nhau 

 

[Chorus] 
………….. 

 

[Bridge] 
I know if I could find the words 

Anh hiểu rằng nếu tìm được lời nói 

To touch you deep inside 

Để chạm đến sâu thẳm tâm hồn em 

You'd give our dream just one more chance 

Em sẽ trao trọn giấc mơ đôi ta, một cơ hội 

Don't let this be our good-bye 

Đừng để tình ta chỉ lời biệt ly 

 

[Chorus] 
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………….. 

 

That's something only love can do 

Có những điều chỉ trái tim biết cách 

 

39. Why does it rain – Darin Zanyar 

https://www.youtube.com/watch?v=CcFnlS-YmOc 

 

[Verse 1] 
I can't believe she's gone. 

Tôi không thể tin cô ấy lại ra đi 

I can't believe, that we're not together anymore. 

Tôi không thể tin rằng chúng tôi không còn được ở bên nhau nữa. 

Something in her eyes,I've never seen before. 

Có điều gì trong mắt nàng mà tôi chưa từng thấy trước đây. 

It took me by surprise,when she said : I'm not in love anymore. 

Tôi đỗi ngạc nhiên, khi cô ấy nói rằng: em không còn yêu nữa. 

Oh, baby. 

Ôi, em yêu, 

I keep holdin' on,can't let go. 

Anh cứ day dứt mãi, không thể quên được. 

Please let me know .. 

Xin hãy cho anh biết... 

 

[Chorus] 
Why does it rain? 

Tại sao mưa thì rơi? 

why does it hurt? 

Tại sao lòng lại đau? 

Please God explain, 'cause I don't understand. 

Xin Chúa trời hãy giải thích, vì con không thể hiểu được. 

Love made me fly,now I just cry. 

Tình yêu chắp cánh cho con, giờ con lại chỉ biết khóc. 

Please tell me why, (oh, my baby.) 

Hãy nói cho anh biết tại sao (Ôi em yêu) 

why does it rain? 

Tại sao mưa thì rơi? 
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[Verse 2] 
We used to be as one , we never were apart. (no.) 

Chúng ta từng là một cặp, không thể tách rời (không.) 

The sun was always shinin' in my heart. 

Mặt trời đã luôn tỏa sáng trong tim anh 

Now those days are gone, I miss the love we had. 

Giờ đây, những ngày tháng đó đã qua, anh nhớ tình yêu chúng ta từng có. 

No-one ever told me, life could be so sad. 

Không ai bảo cho anh biết được rằng, cuộc sống sẽ buồn như thế. 

Oh, baby. 

Ôi, em 

I keep holdin' on, can't let go. 

Anh cứ day dứt, không thể cho nó trôi đi. 

Please let me know .. 

Xin hãy cho anh biết.... 

 

[Chorus] 

…………….. 

 

(ooh, ooh, ooh.) 

(oh, my baby.) 

(oohoohooo) 

Ôi, em 

I keep holdin' on, can't let go. 

Anh cứ day dứt, không thể cho nó trôi đi.  

Please let me know .. 

Xin hãy cho anh biết.... 

 

[Chorus] 2x 

…………….. 

 

40. Story Of My Life - One Direction 

https://www.youtube.com/watch?v=W-TE_Ys4iwM 

 

[Verse 1] 
Written in these walls are the stories that I can't explain 

Viết trên những bức tường kia là những câu chuyện mà tôi không thể lý giải 

 I leave my heart open but it stays right here empty for days 

Tôi đã để trái tim rộng mở nhưng càng ngày trái tim này vẫn trống trải 
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She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones 

Cô ấy nói với tôi vào một buổi sáng rằng từ đáy lòng cô ấy không thực sự cảm thấy sự 

đồng điệu về chúng ta. 

 It seems to me that when I die these words will be written on my stone 

Điều đó đối với tôi giống như khi tôi chết, những từ đó sẽ được khắc trên tấm bia mộ. 

 

And I'll be gone gone tonight 

Và tôi sẽ ra đi tối nay 

 The ground beneath my feet is open wide 

Mặt đất dưới chân tôi như đang rộng mở 

 The way that I been holdin' on too tight 

Cái cách mà tôi ôm thật chật 

 With nothing in between 

Chẳng điều gì có thể ngăn cách 

 

[Chorus] 

The story of my life I take her home 

Câu chuyện của cuộc đời tôi, tôi đưa cô ấy về nhà 

I drive all night to keep her warm and time 

Tôi lái xe suốt tối để giữ cô ấy ấm áp và thời gian 

Is frozen (the story of, the story of) 

Như ngừng lại (câu chuyện của, câu chuyện của) 

The story of my life I give her hope 

Câu chuyện của đời tôi, tôi trao cho cô ấy hi vọng 

I spend her love until she's broke inside 

Tôi dành cho cô ấy tình yêu cho tới khi cô ấy cạn kiệt trong lòng 

The story of my life (the story of, the story of) 

Câu chuyện của đời tôi (câu chuyện của, câu chuyện của) 

 

[Verse 2] 
Written on these walls are the colors that I can't change 

Viết trên những bức tường kia là những sắc màu mà tôi không thể thay đổi 

Leave my heart open but it stays right here in its cage 

Để trái tim rộng mở nhưng trái tim này chỉ ở ngay trong chiếc lồng của nó 

 

And I'll be gone gone tonight 

Và tôi sẽ ra đi tối nay 

The fire beneath my feet is burning bright 

Mặt đất dưới chân tôi như đang rộng mở 
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The way that I been holdin' on so tight 

Cái cách mà tôi ôm thật chật 

With nothing in between 

Chẳng điều gì có thể ngăn cách 

 

[Chorus] 
…………….. 

 

And I been waiting for this time to come around 

Và tôi đã chờ thời điểm này để thay đổi 

But baby running after you is like chasing the clouds 

Nhưng em à, đuổi theo em như đuổi theo những đám mây vậy 

 

The story of my life I take her home 

Câu chuyện của cuộc đời tôi, tôi đưa cô ấy về nhà 

I drive all night to keep her warm and time 

Tôi lái xe suốt tối để giữ cô ấy ấm áp và thời gian 

Is frozen 

Như ngừng lại 

 

The story of my life I give her hope (give her hope) 

Câu chuyện của đời tôi, tôi trao cho cô ấy hi vọng 

I spend her love until she's broke inside (until she's broke inside) 

Tôi dành cho cô ấy tình yêu cho tới khi cô ấy đau khổ trong lòng 

The story of my life (the story of, the story of) 

Câu chuyện của đời tôi (câu chuyện của, câu chuyện của) 

The story of my life 

Câu chuyện của cuộc đời tôi 

The story of my life (the story of, the story of) 

Câu chuyện của cuộc đời tôi (câu chuyện của, câu chuyện của) 

The story of my life 

Câu chuyện của cuộc đời tôi 

 

41. Hello Vietnam - Phạm Quỳnh Anh 

https://www.youtube.com/watch?v=94y6svVU4so 

 

[Verse 1] 
Tell me all about this name, that is difficult to say. 

Hãy cho con biết tất cả về cái tên khó đọc này 

It was given me the day I was born. 
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Nó được đặt cho con từ khi chào đời 

Want to know about the stories of the empire of old. 

Con muốn biết những câu chuyện về đất nước từ xa xưa 

My eyes say more of me than what you dare to say. 

Đôi mắt con cho thấy nhiều hơn những gì người nói 

[Pre-Chorus] 
All I know of you is all the sights of war. 

Tất cả những gì con biết về nơi đây là cảnh chiến tranh 

A film by Coppola, the helicopter’s roar. 

Thước phim của Coppola, tiếng gầm của máy bay trực thăng 

[Chorus] 

One day I'll touch your soil. 

Một ngày nào đó con sẽ chạm tay vào đất mẹ 

One day I'll finally know my soul. 

Một ngày nào đó con sẽ hiểu được hồn dân tộc 

One day I'll come to you. 

Một ngày nào đó con sẽ trở về nơi đây 

To say hello... Vietnam. 

Để nói lời xin chào…Việt Nam 

[Verse 2] 
Tell me all about my colour, my hair and my little feet 

Nói cho con nghe tất cả về màu da, mái tóc và bàn chân nhỏ bé của con 

That have carried me every mile of the way. 

Những thứ đã theo con khắp những nẻo đường đời. 

Want to see your house, your streets. Show me all I do not know. 

Con muốn thấy những ngôi nhà, con phố nơi đây. Hãy cho con thấy những thứ con chưa 

biết 

Wooden sampans, floating markets, light of gold. 

Những con đò gỗ, những khu chợ nổi, một thời vàng son 

[Pre-Chorus] 
…………….. 

[Chorus] 
……. 

[Bridge] 
And Buddha’s made of stone watch over me 

Những bức tượng Phật bằng đá vẫn dõi theo con 

My dreams they lead me through the fields of rice 

Những giấc mơ dắt con băng qua những cánh đồng lúa 

In prayer, in the light...I see my kin 

Trong lời cầu nguyện, trong ánh sáng, con tìm thấy cội nguồn của mình 
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I touch my tree, my roots, my begin 

Con chạm được vào cây, vào rễ nguồn, vào nơi bắt đầu của con 

[Chorus] 2x 
…………… 

To say hello...Vietnam 

Để nói lời xin chào…Việt Nam 

To say xin chào... Vietnam 

Để nói lời xin chào…Việt Nam 

 

42. Love yourself - Justin Bieber 

https://www.youtube.com/watch?v=TMSIR210mRg 

 

[Verse 1] 
For all the times that 

Cho tất cả những lần mà 

You rain on my parade 

Cô phá hỏng cuộc vui của tôi 

And all the clubs you 

Và tất cả những lần cô 

Get in using my name 

Vào hộp đêm mượn danh tiếng của tôi 

You think you broke 

Cô nghĩ rằng cô đã làm 

My heart, oh girl for goodness sake 

Tan nát trái tim tôi ư, ôi vì Chúa, em yêu ơi 

You think I'm crying 

Cô nghĩ rằng tôi đang khóc 

Oh my oh, well no I ain't 

Ôi không, không đâu 

 

[Chorus] 
And I didn't wanna write a song 

Tôi chả muốn viết một bài hát nào đâu 

Cause I didn't want anyone 

Có lẽ vì tôi không muốn mọi người 

Thinking I still care 

Nghĩ rằng tôi vẫn còn quan tâm đến cô 

I don't but 

Tôi không quan tâm đâu nhưng 
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You still hit my phone up 

Cô vẫn còn cố gọi cho tôi 

And baby I be movin' on and 

Tôi giờ đã bước tiếp và 

I think you should be somethin' 

Nghĩ rằng cô là một điều mà 

I don't wanna hold back 

Tôi chả muốn níu giữ lại 

Maybe you should know that 

Có lẽ cô nên biết điều đó 

My mama don't like you 

Mẹ tôi không hề ưa cô 

And she likes everyone 

Trong khi ai bà cũng quý 

And I never like to 

Và tôi không bao giờ thích 

Admit that I was wrong 

Thừa nhận rằng mình đã sai 

And I've been so caught up in my job 

Tôi đã bị cuốn vào công việc quá mức 

Didn't see what's going on 

Không còn để ý những gì đang diễn ra nữa 

And now I know 

Và bây giờ tôi nghĩ 

I'm better sleeping on my own 

Tốt hơn hết là tôi nên đi ngủ một mình 

 

[Chorus] 
Cause if you like the 

Bởi vì nếu cô đã yêu vẻ 

Way you look that much 

Bề ngoài nhiều đến vậy 

Oh baby you should go 

Thì tốt nhất cô nên tự đi mà 

And love yourself 

Yêu lấy chính bản thân mình đi nhé 

And if you think that 

Và nếu cô vẫn nghĩ rằng 

I'm still holdin' on to somethin' 

Tôi vẫn còn níu kéo thì thôi đi nhé 
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You should go and love yourself 

Cô đi mà yêu chính mình đi 

 

[Verse 2] 

But when you told me that 

Khi cô nói với tôi rằng 

You hated my friends 

Cô ghét những người bạn của tôi 

The only problem was 

Thì vấn đề duy nhất ở đây là 

With you and not them 

Do cô đó chứ không phải họ đâu 

And every time you told 

Nhất là mỗi lần cô bảo rằng 

My opinion was wrong 

Quan điểm của tôi là sai 

And tried to make me 

Rồi cả khi cố gắng làm tôi 

Forget where I came from 

Quên mất rằng mình đến từ đâu 

 

[Pre - chorus] 
……………… 

 

[Chorus] 
……………… 

 

For all the times you 

Cho tất cả những lần cô 

Made me feel small 

Làm tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé 

Fell in love, now I 

Thì xin nói rằng bây giờ tôi không 

Fear nothin' at all 

Còn sợ hãi điều gì nữa khi yêu rồi 

I never felt so low 

Tôi chưa bao giờ cảm thấy thật tồi tệ 

When I was vulnerable 

Khi bị tổn thương cả 
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Was I a fool to let 

Có phải tôi đã là một kẻ ngốc không khi 

You break down my walls? 

Đã để cho cô phá vỡ bức tường của mình? 

[Chorus] 2x 
……………… 

 

43. Say Something - A Great Big World ft. Christina Aguilera 

https://www.youtube.com/watch?v=-2U0Ivkn2Ds 

 

[Chorus] 
Say something, I'm giving up on you 

Xin hãy nói gì đó, tôi đang mất dần hi vọng ở em 

I'll be the one, if you want me to 

Tôi sẽ là người ở bên nếu em cần 

Anywhere, I would've followed you 

Đáng lẽ tôi sẽ theo em tới bất cứ nơi đâu 

Say something, I'm giving up on you 

Xin hãy nói gì đó, tôi đang mất dần hi vọng ở em 

 

And I am feeling so small 

Và tôi thấy bản thân thật nhỏ bé 

It was over my head 

Tất cả đều vượt quá sức lực của tôi 

I know nothing at all 

Tôi chẳng hiểu rõ bất cứ điều gì 

 

And I will stumble and fall 

Và tôi sẽ sảy chân và vấp ngã 

I'm still learning to love 

Tôi vẫn đang học cách yêu thương 

Just starting to crawl 

Mới chỉ như đứa trẻ biết bò 

 

[Chorus] 
……………… 

 

And I will swallow my pride 

Và tôi sẽ bất chấp lòng tự trọng 
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You're the one that I love 

Em là người anh yêu thương 

And I'm saying goodbye 

Và anh phải nói lời từ biệt người con gái ấy 

 

[Chorus] 
……………… 

 

Say something, I'm giving up on you 

Xin hãy nói gì đó, tôi đang mất dần hi vọng ở em 

Say something 

Xin hãy nói gì đó 

 

44. Just Give Me A Reason - Pink 

https://www.youtube.com/watch?v=OpQFFLBMEPI 

 

[Verse 1] 

Right from the start 

Ngay từ phút giây đầu 

You were a thief 

Anh đã là một tên cướp 

You stole my heart 

Anh lấy cắp trái tim em 

And I your willing victim 

Và em nạn nhân tự nguyện của anh 

I let you see the parts of me 

Em cho anh nhìn thấy những mặt khác của mình 

That weren't all that pretty 

Mà chúng chẳng đẹp đẽ gì lắm 

And with every touch you fixed them 

Và với từng lần âu yếm anh đã sửa lại chúng 

Now you've been talking in your sleep oh oh 

Giờ thì anh luôn nói mơ trong giấc ngủ oh oh 

Things you never say to me oh oh 

Những điều mà anh chưa bao giờ nói với em oh oh 

Tell me that you've had enough 

Hãy thú nhận với em rằng anh đã chịu đựng quá đủ  

Of our love, our love 

Tình yêu của ta, tình yêu đôi ta rồi 
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[Chorus]  
Just give me a reason 

Hãy cho em một lý do 

Just a little bit's enough 

Chỉ một chút là đủ 

Just a second we're not broken just bent 

Chỉ một giây phút chúng ta không tan vỡ mà chỉ méo mó 

And we can learn to love again 

Và chúng ta sẽ lại có thể học cách yêu nhau lần nữa 

It's in the stars 

Nó nằm trên những vầng sao 

It's been written in the scars on our hearts 

Nó được viết bằng những vết sẹo trên trái tim đôi ta 

We're not broken just bent 

Chúng ta không tan vỡ mà chỉ méo mó 

And we can learn to love again 

Và đôi ta lại có thể học cách yêu nhau lần nữa 

 

[Verse 2] 

I'm sorry I don't understand 

Anh xin lỗi anh không thể hiểu được 

Where all of this is coming from 

Tất cả những chuyện này đến từ đâu 

I thought that we were fine 

Anh đã nghĩ chúng ta vẫn ổn 

(Oh we had everything) 

(Oh ta đã có mọi thứ) 

Your head is running wild again 

Lí trí em lại chạy nhảy hoang loạn nữa rồi 

My dear we still have everythin' 

Em yêu chúng ta vẫn có mọi thứ mà 

And it's all in your mind 

Và nó chỉ là ảo tưởng của em thôi 

(Yeah but this is happenin') 

(Yeah nhưng nó đang xảy ra đấy thôi) 

You've been havin' real bad dreams oh oh 

Em đã có những giấc mộng tệ hại gần đây oh oh 

You used to lie so close to me oh oh 

Em đã từng nằm thật gần bên anh oh oh 

There's nothing more than empty sheets 
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Giờ chẳng còn gì hơn tấm chăn trống vắng 

Between our love, our love 

Giữa tình yêu đôi ta, tình yêu đôi ta 

Oh our love, our love 

Oh tình yêu đôi ta, tình yêu đôi ta 

 

[Chorus]   

…………………... 

 

[Bridge] 

Oh tear ducts and rust 

Oh nước mắt tràn ngập và làm rỉ mọi thứ 

I'll fix it for us 

Anh sẽ sửa mọi thứ vì đôi ta 

We're collecting dust 

Chúng ta thu nhặt lại những hạt bụi 

But our love's enough 

Nhưng tình yêu của chúng ta cũng đủ 

You're holding it in 

Em đang cố dồn nén lại 

You're pouring a drink 

Còn anh thì đang rót một ly rượu 

No nothing is as bad as it seems 

Không nỗi trống trải nào tệ hại như bây giờ 

We'll come clean 

Ta sẽ thành thực với nhau 

 

[Chorus]   

…………………... 

 

45. Everything I do it for you - Bryan Adams 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGoWtY_h4xo 

 

Look into my eyes - you will see 

Hãy nhìn vào mắt anh - em sẽ thấy 

 What you mean to me 

Em có ý nghĩ thế nào với anh 

 Search your heart - search your soul 

Hãy lần tìm trong trái tim em - trong tâm hồn em 
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 And when you find me there you'll search no more 

Và khi em tìm thấy anh thì em không cần phải tìm nữa 

 

Don't tell me it's not worth tryin' for 

Đừng bảo anh rằng điều đó không đáng để cố gắng 

 You can't tell me it's not worth dyin' for 

Em không thể bảo anh rằng điều đó không đáng để hi sinh 

 You know it's true 

Em biết đó là sự thật 

 Everything I do - I do it for you 

Mọi điều anh làm - anh làm là vì em 

 

Look into my heart - you will find 

Hãy nhìn vào tim anh - em sẽ nhận ra 

 There's nothin' there to hide 

Không có gì che giấu ở đó cả 

 Take me as I am - take my life 

Hãy chấp nhận con ngừơi anh - nhận lấy cuộc đời anh 

 I would give it all - I would sacrifice 

Anh sẽ trao tất cả - anh sẽ hi sinh 

 

Don't tell me it's not worth fightin' for 

Đừng bảo anh rằng điều đó không đáng để chiến đấu 

 I can't help it - there's nothin' I want more 

Anh không thể chịu nổi - anh không còn muốn gì hơn nữa 

 Ya know it's true 

Em biết đó là thật mà 

 Everything I do - I do it for you 

Mọi điều anh làm - anh làm là vì em 

 

There's no love - like your love 

Không có tình yêu nào như tình yêu của em 

 And no other - could give more love 

Và không ai khác có thể yêu nhiều hơn 

 There's nowhere - unless you're there 

Không có nơi nào - trừ phi em ở đó 

 All the time - all the way 

Suốt thời gian - suốt không gian 
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Oh - you can't tell me it's not worth tryin' for 

Đừng bảo anh rằng điều đó không đáng để cố gắng 

 I can't help it - there's nothin' I want more 

Anh không thể chịu nổi - anh không còn muốn gì hơn nữa 

 I would fight for you - I'd lie for you 

Anh sẽ chiến đấu vì em - anh sẽ dối trá vì em 

 Walk the wire for you - ya I'd die for you 

Chấp nhận khốn khổ vì em - ừ, anh sẽ chết vì em 

 

Ya know it's true 

Em biết điều đó thật mà 

 Everything I do - I do it for you 

Mọi điều anh làm - anh làm là vì em 

 

46. Safe And Sound - Taylor Swift 

https://www.youtube.com/watch?v=mTSOwdcefQw 

 

[Verse 1] 
I remember tears streaming down your face 

Em còn nhớ dòng lệ tuôn trào trên gương mặt anh, 

When I said, "I'll never let you go" 

Khi em nói sẽ không bao giờ để anh cất bước ra đi. 

When all those shadows almost killed your light 

Khi mà bóng tối gần như đã giết chết tia sáng của anh. 

I remember you said, "Don't leave me here alone" 

Em còn nhớ anh từng nói: "đừng bỏ anh lại một mình", 

But all that's dead and gone and passed tonight 

Nhưng tất cả đã lụi tàn và đêm nay chỉ còn là quá khứ. 

 

[Chorus] 
Just close your eyes 

Hãy nhắm mắt lại, 

The sun is going down 

Hoàng hôn đang buông xuống 

You'll be alright 

Và anh sẽ ổn thôi. 

No one can hurt you now 

Không ai tổn thương anh được nữa 

Come morning light 
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Đến với ánh bình minh 

You and I'll be safe and sound 

Anh và em sẽ được bình an. 

Don't you dare look out your window darling 

Anh không dám nhìn ra ngoài cửa sổ sao? 

Everything's on fire 

Anh yêu dấu, mọi thứ đang bốc cháy 

The war outside our door keeps raging on 

Cuộc chiến tranh bên ngoài cánh cửa của đôi ta vẫn đang rất khốc liệt 

Hold onto this lullaby 

Ngân nga mãi khúc hát ru này 

Even when the music's gone 

Gone 

Dù khi tiếng nhạc đã dứt 

 

[Chorus]  
……………….. 

Oooh, Oooh, Oooh, Oooh 

La La (La La) 

La La (La La) 

Oooh, Oooh, Oooh, Oooh 

La La (La La) 

Just close your eyes 

Hãy nhắm mắt lại 

You'll be alright 

Anh sẽ thấy ổn thôi 

Come morning light, 

Đến với ánh bình minh, 

You and I'll be safe and sound... 

Anh và em sẽ được bình an... 

Oooh, oooh, oooh, oooh oh oh. [x7] 

 

47. Thinking Out Loud - Ed Sheeran 

https://www.youtube.com/watch?v=f6Cswdm601A 

 

[Verse 1] 

When your legs don't work like they used to before 

Khi đôi chân em không thể di chuyển như trước kia 

And I can't sweep you off of your feet 

Và anh chẳng thể bế được em nữa 
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Will your mouth still remember the taste of my love? 

Liệu khóe miệng em còn chút dư vị tình yêu nào của anh? 

Will your eyes still smile from your cheeks? 

Liệu em vẫn tươi cười chứ? 

 

And, darling, I will be loving you 'til we're 70 

Và em à, anh sẽ yêu em cho tới khi hai ta ở cái tuổi thất thập cổ lai hy 

And, baby, my heart could still fall as hard at 23 

Và trái tim anh vẫn sẽ yêu thương em như thời trẻ 

And I'm thinking 'bout how people fall in love in mysterious ways 

Và anh nghĩ về chuyện mọi người có thể rơi vào lưới tình theo những cách lạ lùng nhất 

Maybe just the touch of a hand 

Có khi chỉ cần một cái nắm tay mà thôi 

Well, me—I fall in love with you every single day 

Còn với anh thì anh rơi vào lưới tình của em mỗi ngày 

And I just wanna tell you I am 

Và anh chỉ muốn nói với em rằng anh... 

 

[Chorus] 
So honey now 

Em yêu à 

Take me into your loving arms 

Giờ hãy đón lấy anh trong vòng tay âu yếm của em 

Kiss me under the light of a thousand stars 

Hôn anh dưới sự chứng giám của ngàn vạn vì tinh tú 

Place your head on my beating heart 

Ngả đầu của em lên trước ngực anh 

I'm thinking out loud 

Anh đang thổ lộ hết nỗi lòng với em 

That maybe we found love right where we are 

Rằng có lẽ ta đã tìm được tình yêu ngay nơi ta đang đứng đây 

 

[Verse 2] 
When my hair's all but gone and my memory fades 

Khi đầu anh hói trơ trụi và những kỉ niệm dần phai nhòa 

And the crowds don't remember my name 

Và người ta chẳng còn nhớ nổi tên anh 

When my hands don't play the strings the same way 

Khi đôi tay anh chẳng thể chơi đàn như trước kia 
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I know you will still love me the same 

Thì anh biết tình yêu em dành cho anh vẫn vẹn nguyên 

 

'Cause honey your soul could never grow old, it's evergreen 

Vì em à tâm hồn em chẳng thể già đi, nó mãi tràn trền sức sống 

And, baby, your smile's forever in my mind and memory 

Và nụ cười của em sẽ luôn hiển hiện trong tâm trí và kí ức của anh 

I'm thinking 'bout how people fall in love in mysterious ways 

Anh nghĩ về chuyện mọi người có thể rơi vào lưới tình theo những cách lạ lùng nhất 

Maybe it's all part of a plan 

Có thể tất cả đều nằm trong kế hoạch cả rồi 

Well, I'll just keep on making the same mistakes 

Còn với anh thì anh vẫn sẽ mắc lại sai lầm xưa 

Hoping that you'll understand 

Mong em sẽ hiểu rằng 

 

[Chorus] 2x 

…………….. 

 

48. Pretty boy - M2M 

https://www.youtube.com/watch?v=dDaJL5EHOOk 

 

[Verse 1] 

I lie awake at night 

Em nằm thao thức suốt đêm  

See things in black and white 

Nhìn mọi vật trong hai màu trắng và đen  

I've only got you inside my mind 

Em chỉ có được anh trong tâm tưởng mà thôi  

You know you have made me blind 

Anh có biết anh đã làm em mù quáng  

 

I lie awake and pray 

Em nằm thao thức và cầu nguyện  

That you will look my way 

Rằng anh sẽ nhìn về phía em  

I have all this longing in my heart 

Một khát khao từ tận sâu trong trái tim 

I knew it right from the start 

Em biết, em đã ước mong như thế ngay từ lần đầu gặp anh 
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[Chorus] 
Oh my pretty pretty boy I love you 

Oh, chàng trai tuyệt vời của em, em yêu anh 

Like I never ever loved no one before you 

Như thể trước đây em chưa từng yêu ai 

Pretty pretty boy of mine 

Chàng trai tuyệt vời của em  

Just tell me you love me too 

Hãy nói rằng anh cũng yêu em  

Oh my pretty pretty boy 

Oh, chàng trai tuyệt vời của em 

I need you 

Em cần anh  

Oh my pretty pretty boy I do 

Oh, chàng trai tuyệt vời của em, em thực sự yêu anh 

Let me inside 

Make me stay right beside you 

Hãy cho em được ở bên cạnh anh 

 

[Verse 2] 
I used to write your name 

Em thường viết tên anh 

And put it in a frame 

Và lồng vào khung ảnh  

And sometime I think I hear you call 

Và đôi khi, em tưởng như em nghe thấy tiếng anh gọi  

Right from my bedroom wall 

Vọng ra từ bức tường phòng ngủ của em 

 

You stay a little while 

Anh chỉ bên em một lát 

And touch me with your smile 

Chạm vào em bằng nụ cười của anh 

And what can I say to make you mine 

Em phải nói gì để có được anh, 

To reach out for you in time 

Để đến bên anh đúng lúc? 

 

[Chorus] 
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……… 

 

[Bridge] 
Oh pretty boy 

Oh, chàng trai tuyệt vời  

Say you love me too 

Hãy nói rằng anh cũng yêu em  

 

[Chorus] 
……… 

 

49. I'm Yours - Jason Mraz 

https://www.youtube.com/watch?v=EkHTsc9PU2A 

 

Well you done done me and you bet I felt 

it 

I tried to be chill but you're so hot that I 

melted 

I fell right through the cracks, now I'm 

trying to get back 

 

Before the cool done run out I'll be giving 

it my bestest 

And nothing's going to stop me but divine 

intervention 

I reckon it's again my turn to win some or 

learn some 

 

But I won't hesitate no more, no more 

It cannot wait, I'm yours 

 

Well open up your mind and see like me 

Open up your plans and then you're free 

Look into your heart and you'll find love 

love love love 

 

Listen to the music of the moment people, 

dance and sing 

We're just one big family 

And it's our God-forsaken right to be loved 

Ừ, em quay lưng lại với tôi, và em biết 

chắc rằng tôi đau ra trò đấy 

Tôi gắng tỏ ra lạnh nhạt mà vẫn đành phải 

tan chảy vì em quá đẹp xinh 

Tôi đã lọt thỏm qua kẽ nứt, và giờ tôi gồng 

mình mà ngoi lên 

 

Trước khi vẻ điềm đạm này bốc hơi đâu 

mất, 

Tôi phải cố hết sức mình mới được 

Không điều gì có thể ngăn cản tôi, trừ khi 

đó là thánh thần ra tay 

Đã đến lượt của tôi rồi, để giành được hay 

học hỏi chút gì 

 

Tôi sẽ không ngại ngùng nữa đâu 

Khỏi chần chừ gì nữa, tôi là của em rồi... 

 

Hãy mở rộng tâm trí mình, và nhìn đời như 

tôi đây 

Mở ra những dự định mới, rồi em sẽ tự do 

bay nhảy 

Nhìn sâu vào trong con tim, và em sẽ tìm 

thấy một tình yêu... 

 

Hãy nghe âm nhạc dìu dặt cất lên, 
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loved loved loved loved 

 

So I won't hesitate no more, no more 

It cannot wait, I'm sure 

There's no need to complicate, our time is 

short 

This is our fate, I'm yours 

 

D-d-do do you, but do you, d-d-do 

But do you want to come on 

Scooch on over closer dear 

And I will nibble your ear 

 

I've been spending way too long checking 

my tongue in the mirror 

And bending over backwards just to try to 

see it clearer 

But my breath fogged up the glass 

And so I drew a new face and I laughed 

 

I guess what I be saying is there ain't no 

better reason 

To rid yourself of vanities and just go with 

the seasons 

It's what we aim to do, our name is our 

virtue 

 

But I won't hesitate no more, no more 

It cannot wait, I'm yours 

 

(I won't hesitate) 

Open up your mind and see like me 

(No more, no more) 

Open up your plans and man you're free 

Look into your heart and you'll find that 

the sky is yours 

(It cannot wait, I'm sure) 

 

So please don't, please don't, please don't 

(There's no need to complicate) 

Khi mọi người cùng nhảy và hát 

Chúng ta là một gia đình lớn  

Được yêu là quyền chính đáng của em 

mà... 

 

Vì vậy tôi sẽ chẳng ngại ngùng nữa 

Khỏi chần chừ gì, tôi chắc chắn đấy 

Chẳng cần phức tạp hóa vấn đề lên làm gì 

Thời gian của đôi mình chẳng nhiều nhặn  

Duyên số đôi ta lại vậy, tôi là của em rồi 

 

Em có, em có muốn đến gần thêm một 

chút không? 

Hãy sát lại đây tẹo nữa nào 

Và tôi sẽ thầm thì vào tai em vài lời... 

 

Tôi tốn một đống thời gian xem xét cái 

lưỡi mình trước gương 

Và chúi đầu về phía trước để ngắm nghía 

cho rõ 

Nhưng hơi thở của tôi làm mờ cả kính 

Nên tôi nguệch ngoạc một gương mặt mới 

toe và cười phớ lớ 

Ý tôi nói là chẳng còn lý do nào tốt hơn 

Là bỏ đi cái sự phù phiếm trong đầu óc, và 

tùy trời cao định đoạt 

Đó là điều chúng mình định làm đấy 

Cái tên là đức hạnh của ta  

 

Tôi sẽ không ngại ngùng nữa đâu 

Khỏi chần chừ gì nữa, tôi là của em rồi... 

 

Ồ không không, hãy mở rộng tâm trí và 

nhìn đời như tôi  

Mở ra những dự định mới, rồi tự do bay 

nhảy 

Nhìn vào trái tim mình, và em sẽ nhận ra 

bầu trời xanh thuộc về em đó 

(Không chần chừ thêm nữa, tôi chắc chắn 

đấy) 
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There's no need to complicate 

(Our time is short) 

'Cause our time is short 

(This is our fate) 

This is, this is, this is our fate 

I'm yours 

 

Vì vậy xin đừng, xin đừng, xin đừng... 

(Khỏi cần phức tạp hóa mọi chuyện lên 

làm gì) 

Khỏi cần phức tạp hóa mọi chuyện  

(Thời gian của ta có hạn thôi) 

Bởi thời gian của đôi mình ngắn ngủ 

(Đó là định mệnh) 

Đó là, đó là, duyên số dành cho đôi mình 

Tôi là của em... 

 

50. Sorry Seems To Be The Hardest - Blue ft. Elton John 

https://www.youtube.com/watch?v=GvbQzRAi4wM 

 

What I got to do to make you love me? 

What I got to do to make you care? 

What do I do when lightning strikes me? 

And I wake to find that you're not there? 

 

What I got to do to make you want me? 

What I got to do to be heard? 

What do I say when it's all over? 

Sorry seems to be the hardest word. 

 

Chorus: 

 

It's sad, so sad 

It's a sad, sad situation. 

And it's getting more and more absurd. 

It's sad, so sad 

Why can't we talk it over? 

Oh it seems to me 

That sorry seems to be the hardest word. 

 

What do I do to make you want me? 

What I got to do to be heard? 

What do I say when it's all over? 

Sorry seems to be the hardest word. 

 

Chorus 

Anh phải làm gì để em yêu anh? 

Anh phải làm gì để em quan tâm đến anh? 

Làm gì đây khi ánh sáng chiếu vào anh? 

Và tình dậy để biết rằng em không còn ở 

đây nữa  

 

Anh phải làm gì để em cần anh? 

Anh phải làm gì để em nghe anh nói?  

Anh phải nói sao khi mọi chuyện đã kết 

thúc đây em? 

Xin lỗi dường như là lời khó nói nhất  

 

Điệp khúc: 

 

Thật buồn,  

Đó là một tình huống thật buồn  

Và nó ngày càng trở nên vô lý hơn 

Tại sao chúng ta không thể bàn bạc kĩ lại 

chuyện này  

Oh, đối với anh, xin lỗi dường như là lời 

khó nói nhất  

 

Anh phải làm gì để em cần anh? 

Anh phải làm gì để em nghe anh nói?  

Anh phải nói sao khi mọi chuyện đã kết 

thúc đây em? 
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Yeh. Sorry 

 

What I got to do to make you love me? 

What I got to do to be heard? 

What do I do when lightning strikes me? 

What have I got to do? 

What have I got to do? 

When sorry seems to be the hardest word. 

Xin lỗi dường như là lời khó nói nhất  

 

Điệp khúc 

 

nana na nananana 

 

Xin lỗi  

 

Anh phải làm gì để em yêu anh? 

Anh phải làm gì để em quan tâm đến anh? 

Làm gì đây khi ánh sáng chiếu vào anh? 

Anh phải làm gì đây ? (x2) 

Khi dường như xin lỗi là lời khó nói nhất  

 

51. When I Was Your Man - Bruno Mars 

https://www.youtube.com/watch?v=ekzHIouo8Q4 

 

Same bed but it feels just a little bit bigger 

now 

Our song on the radio but it don't sound 

the same 

When our friends talk about you, all it does 

is just tear me down 

Cause my heart breaks a little when I hear 

your name 

 

It all just sounds like oooooh… 

Mmm, too young, too dumb to realize 

That I should have bought you flowers 

And held your hand 

Should have gave you all my hours 

When I had the chance 

Take you to every party 

Cause all you wanted to do was dance 

Now my baby's dancing 

But she's dancing with another man 

 

My pride, my ego, my needs, and my 

selfish ways 

Caused a good strong woman like you to 

Vẫn giường xưa, nhưng nay cảm giác nó to 

hơn 

Bài hát của đôi ta trên radio, nhưng âm 

thanh không như thuở nào 

Khi lũ bạn bè của đôi ta nói về em, mọi 

thứ làm anh gục ngã 

Vì con tim anh nhói từng cơn khi anh nghe 

tên em 

 

Và tất cả chỉ âm vang như oooooh… 

Hmmm quá trẻ dại, quá ngô nghê để nhận 

ra 

Rằng lẽ ra anh nên mua tặng em những 

đóa hoa  

Và nắm chặt tay em 

Lẽ ra anh nên dành tất cả thời gian cho em 

Khi anh có cơ hội 

Dẫn em đến từng bữa tiệc  

Vì tất cả những gì em muốn làm là nhảy 

Nay người yêu tôi vẫn đang nhảy 

Nhưng nàng đang nhảy cùng một người 

khác 
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walk out my life 

Now I never, never get to clean up the 

mess I made, ohh… 

And it haunts me every time I close my 

eyes 

 

It all just sounds like oooooh… 

Mmm, too young, too dumb to realize 

That I should have bought you flowers 

And held your hand 

Should have gave you all my hours 

When I had the chance 

Take you to every party 

Cause all you wanted to do was dance 

Now my baby's dancing 

But she's dancing with another man 

 

Although it hurts 

I'll be the first to say that I was wrong 

Oh, I know I'm probably much too late 

To try and apologize for my mistakes 

But I just want you to know 

 

I hope he buys you flowers 

I hope he holds your hand 

Give you all his hours 

When he has the chance 

Take you to every party 

Cause I remember how much you loved to 

dance 

Do all the things I should have done 

When I was your man 

Do all the things I should have done 

When I was your man 

Kiêu hãnh, cái tôi, đòi hỏi và sự ích kỷ của 

anh 

Khiến một người phụ nữ mạnh mẽ tốt đẹp 

như em bước ra khỏi đời anh 

Nay anh không hề, không hề có cơ hội lau 

sạch mớ rắc rối anh gây ra 

Và anh thấy đau lòng mỗi khi anh nhắm 

mắt 

 

Và tất cả chỉ âm vang như oooooh… 

Hmmm quá trẻ dại, quá ngô nghê để nhận 

ra 

Rằng lẽ ra anh nên mua tặng em những 

đóa hoa  

Và nắm chặt tay em 

Lẽ ra anh nên dành tất cả thời gian cho em 

Khi anh có cơ hội 

Dẫn em đến từng bữa tiệc  

Vì tất cả những gì em muốn làm là nhảy 

Nay người yêu tôi vẫn đang nhảy 

Nhưng nàng đang nhảy cùng một người 

khác 

 

Dù đau đớn lắm nhưng... 

Anh sẽ là người đầu tiên nói rằng anh đã 

sai 

Ôi, anh biết chắc chắn anh đã quá trễ  

Để cố gắng và xin lỗi những lỗi lầm anh 

gây ra 

Nhưng anh chỉ muốn em biết rằng 

 

Anh hy vọng hắn mua hoa tặng em 

Anh hy vọng hắn nắm tay em 

Bên em suốt mọi lúc  

Khi có hắn cơ hội 

Dẫn em đến từng bữa tiệc  

Vì anh nhớ em thích nhảy nhiều lắm 

Làm tất cả những điều lẽ ra anh nên làm  

Khi anh còn là người đàn ông của em 
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Làm tất cả những điều lẽ ra anh nên làm  

Khi anh còn là người đàn ông của em 

 

52. Stand By Me - Shayne Ward 

https://www.youtube.com/watch?v=40H9mpkkaz0 

 

Nothing's Impossible, 

Nothing's Unreachable, 

When I am weary,  

You Make Me Stronger, 

This Love Is Beautiful, 

So Unforgettable, 

I Feel No Winter Cold,  

When We're Together, 

When We're Together. 

 

 

Will You Stand By Me, 

Hold On And Never Let Me Go, 

Will You Stand By Me, 

With You I Know I'll Be Along  

When The Story Gets Told. 

 

 

When Day Turns Into Night, 

I Look Into Your Eyes, 

I See My Future Now,  

All The World In Its Wonder, 

This Love Won't Fade Away, 

And Through The Hardest Days, 

I'll Never Question Us, 

You Are The Reason, 

My Only Reason. 

 

 

Will You Stand By Me, 

Hold On And Never Let Me Go, 

Will You Stand By Me, 

With You I Know I'll Be Along When The 

Story Gets Told. 

Không gì là không thể 

Không có gì là không thể với tới  

Khi anh yếu mềm 

Em khiến anh mạnh mẽ hơn 

Tình yêu này thật đẹp 

Không thể nào quên 

Anh không cảm thấy mùa đông nào lạnh 

giá 

Khi ta cùng nhau 

Khi chúng ta bên nhau 

 

Em sẽ đứng bên anh chứ? 

Ôm thật chặt và không bao giờ để anh ra đi 

Em sẽ đứng bên anh chứ? 

Bên em anh biết anh biết anh sẽ mãi theo 

Khi câu chuyện được kể lại 

 

Khi ngày biến thành đêm tối 

Anh nhìn vào đôi mắt em 

Anh nhìn thấy tương lai của mình 

Cả thế giới và những kì quan nơi nó 

Tình yêu này sẽ không thể phai nhòa 

Và vượt qua những ngày tháng khó khăn 

nhất 

Anh sẽ không bao giờ hỏi chúng ta 

Em là lý do 

Lý do duy nhất của anh 

 

Em sẽ đứng bên anh chứ? 

Ôm thật chặt và không bao giờ để anh ra đi 

Em sẽ đứng bên anh chứ? 

Bên em anh biết anh biết anh sẽ mãi theo 

Khi câu chuyện đã qua 
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I am Blessed To Find What I Need, 

In A World Losing Hope Your My Only 

Belief,  

You Make Things Right,  

Every Time After Time. 

 

 

Will You Stand By Me, 

Hold On And Never Let Me Go, 

Will You Stand Stand By Me, 

Will I Be A Part Of Your Life When The 

Story Gets Told. 

 

 

Stand By Me  

Stand By Me 

Wont You Stand Stand By Me 

Stand By Me  

No My Darling 

See I want You By My Side  

See I need You Here With Me  

Stand By Me 

Anh hạnh phúc đi tìm những gì anh cần 

Trong một thế giới không còn hi vọng em 

là niềm tin duy nhất nơi anh 

Em làm mọi điều trở nên tuyệt vời 

Vượt qua mọi thời gian 

 

Em sẽ đứng bên anh chứ? 

Ôm thật chặt và không bao giờ để anh ra đi 

Em sẽ đứng bên anh chứ? 

Bên em anh biết anh biết anh sẽ mãi theo 

Khi câu chuyện được kể 

 

Em sẽ đứng bên anh chứ? 

Ôm thật chặt và không bao giờ để anh ra đi 

Em sẽ đứng bên anh chứ? 

Anh có thể là một phần cuộc sống của em 

không 

Khi câu chuyện đã qua 

 

Đứng bên anh 

Đứng cạnh anh 

Sao em không đứng bên anh? 

Đứng bên anh 

Không người yêu ơi 

Hãy xem anh muốn em bên anh nhường 

nào 

Hãy xem anh cần em nơi đây bên anh 

Đứng bên anh 

 

53. Someone Like You – Adele 

https://www.youtube.com/watch?v=hLQl3WQQoQ0 

 

I heard that you're settled down, 

That you found a girl and you're married 

now, 

I heard that your dreams came true, 

Guess she gave you things I didn't give to 

you, 

Old friend, why are you so shy? 

Ain't like you to hold back or hide from the 

Em nghe tin rằng anh đã ổn định cuộc 

sống, 

Rằng anh đã tìm thấy một cô gái và sẽ làm 

đám cưới bây giờ. 

Em nghe tin rằng ước mơ của anh đã thành 

hiện thực, 

Em đoán rằng cô ấy đã cho anh những thứ 

mà em đã không thể đem lại cho anh. 
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light, 

 

I hate to turn up out of the blue uninvited, 

But I couldn't stay away, I couldn't fight it, 

I had hoped you'd see my face, 

And that you'd be reminded that for me it 

isn't over, 

 

Never mind, I'll find someone like you, 

I wish nothing but the best for you, too, 

Don't forget me, I beg, 

I remember you said, 

"Sometimes it lasts in love, 

But sometimes it hurts instead," 

Sometimes it lasts in love, 

But sometimes it hurts instead, yeah, 

 

You know how the time flies, 

Only yesterday was the time of our lives, 

We were born and raised in a summer 

haze, 

Bound by the surprise of our glory days, 

 

I hate to turn up out of the blue uninvited, 

But I couldn't stay away, I couldn't fight it, 

I had hoped you'd see my face, 

And that you'd be reminded that for me it 

isn't over. 

 

Never mind, I'll find someone like you, 

I wish nothing but the best for you, too, 

Don't forget me, I beg, 

I remember you said, 

"Sometimes it lasts in love, 

But sometimes it hurts instead," 

 

Nothing compares, 

No worries or cares, 

Regrets and mistakes, they're memories 

made, 

Người bạn cũ ơi, sao anh lại ngại ngùng 

như thế? 

Không giống là anh đang ngập ngừng hay 

lẩn tránh khỏi ánh sáng sao? 

 

Em ghét phải tỏ ra vui vẻ vì anh đã không 

mời em, 

Nhưng em không thể không đến, em 

không thể đấu tranh với nó, 

Em đã từng hi vọng khi anh nhìn thấy 

khuôn mặt của em lần nữa anh sẽ nhận ra 

rằng với em mọi thứ chưa kết thúc. 

 

Đừng bận tâm rồi em sẽ tìm thấy một ai đó 

như anh, 

Em chẳng mong gì hơn ngoài những điều 

tốt đẹp nhất sẽ đến với anh 

Đừng quên em, em cầu xin đó. 

Em nhớ anh đã từng nói, 

"Đôi khi tinh yêu kéo dài yêu thương, 

Nhưng đôi khi nó lại bị thay thế bởi nỗi 

đau". 

Đôi khi tinh yêu kéo dài yêu thương, 

Nhưng đôi khi nó lại bị thay thế bởi nỗi 

đau. 

 

Anh biết thời gian thoảng trôi nhanh như 

thế nào, 

Mới hôm qua thôi, chúng ta vẫn còn ở bên 

nhau, 

Chúng ta được sinh ra và lớn lên trong 

màn sương mùa hạ. 

Được bao bọc bởi bất ngờ của những ngày 

huy hoàng 

 

Em ghét phải tỏ ra vui vẻ vì anh đã không 

mời em, 

Nhưng em không thể không đến, em 

không thể đấu tranh với nó, 

Em đã từng hi vọng khi anh nhìn thấy 
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Who would have known how bittersweet 

this would taste? 

 

Nevermind, I'll find someone like you, 

I wish nothing but the best for you, 

Don't forget me, I beg, 

I remember you said, 

"Sometimes it lasts in love, 

But sometimes it hurts instead," 

 

Nevermind, I'll find someone like you, 

I wish nothing but the best for you, too, 

Don't forget me, I beg, 

I remember you said, 

"Sometimes it lasts in love, 

But sometimes it hurts instead," 

Sometimes it lasts in love, 

But sometimes it hurts instead. 

khuôn mặt của em lần nữa anh sẽ nhận ra 

rằng với em mọi thứ chưa kết thúc. 

 

Đừng bận tâm rồi em sẽ tìm thấy một ai đó 

như anh, 

Em không mong muốn gì nhưng em mong 

cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với 

anh, và nữa, 

Đừng quên em nhé, em cầu xin điều đó. 

Em nhớ anh đã từng nói, 

"Đôi khi tinh yêu kéo dài yêu thương, 

Nhưng đôi khi nó lại bị thay thế bởi nỗi 

đau". 

Đôi khi tinh yêu kéo dài yêu thương, 

Nhưng đôi khi nó lại bị thay thế bởi nỗi 

đau. 

 

Không có gì sánh được, 

Không có những nỗi lo hay sự quan tâm, 

Sự hối tiếc hay những lỗi lầm, tất cả điều 

trở thành kí ức. 

Ai mà biết dược vị đắng vị ngọt của nó ra 

sao? 

 

Đừng bận tâm rồi em sẽ tìm thấy một ai đó 

như anh, 

Em không mong muốn gì nhưng em mong 

cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với 

anh, và nữa, 

Đừng quên em nhé, em cầu xin điều đó. 

Em nhớ anh đã từng nói, 

"Đôi khi tinh yêu kéo dài yêu thương, 

Nhưng đôi khi nó lại bị thay thế bởi nỗi 

đau". 

 

Đừng bận tâm rồi em sẽ tìm thấy một ai đó 

như anh, 

Em không mong muốn gì nhưng em mong 

cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với 

anh, và nữa, 
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Đừng quên em nhé, em cầu xin điều đó. 

Em nhớ anh đã từng nói, 

"Đôi khi tinh yêu kéo dài yêu thương, 

Nhưng đôi khi nó lại bị thay thế bởi nỗi 

đau". 

Đôi khi tinh yêu kéo dài yêu thương, 

Nhưng đôi khi nó lại bị thay thế bởi nỗi 

đau. 

 

 

54. One Last Time - Ariana Grande 

https://www.youtube.com/watch?v=BPgEgaPk62M 

 

I was a liar 

I gave into the fire 

I know I should've fought it 

At least I'm being honest 

Feel like a failure 

'Cause I know that I failed you 

I should've done you better 

'Cause you don't want a liar  

 

And I know, and I know, and I know 

She gives you everything but, boy, I 

couldn't give it to you 

And I know, and I know, and I know 

That you got everything 

But I got nothing here without you 

 

Chorus : 
So one last time 

I need to be the one who takes you home 

One more time 

I promise after that, I'll let you go 

Baby, I don't care if you got her in your 

heart 

All I really care is you wake up in my arms 

One last time 

I need to be the one who takes you home 

 

Đúng ,em là một kẻ dối trá 

Em đã bị dục vọng làm cho mờ mắt 

Em biết phải đấu tranh vì điều đó 

Nhưng ít ra em được sự chân thật 

Cảm thấy mình như một kẻ bất tài 

Bởi vì đã làm anh tổn thương rất nhều 

Đáng lẻ vì anh mà em phải đối sử tốt hơn 

Nhưng em lại chẳng muốn làm những việc 

khiến con tim chạnh lòng 

 

Vâng, em biết mà, em biết hết mọi thứ 

Rằng cô ta cho anh những thứ mà em 

không thể cho anh 

Và em cũng biết rõ 

Rằng anh có tất cả mọi thứ 

Còn em chẳng có gì nếu thiếu anh trong 

từng giây 

 

Điệp khúc: 
Nên một lần cuối anh à 

Em muốn mình trở thành người dẫn anh về 

đến nơi tràn đầy hạnh phúc 

Và một lần nữa thôi anh nhé 

Rồi sau lần này, em hứa rằng sẽ để em đi 

mà không níu kéo gì cả 

Anh yêu, em sẽ chẳng quan tâm gì nếu anh 

dành trọn trái tim của cô ta 
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I don't deserve it 

I know I don't deserve it 

But stay with me a minute 

I swear I'll make it worth it 

Can't you forgive me? 

At least just temporarily 

I know that this is my fault 

I should've been more careful  

 

And I know, and I know, and I know 

She gives you everything but, boy, I 

couldn't give it to you 

And I know, and I know, and I know 

That you got everything 

But I got nothing here without you, baby 

 

Chorus : 
So one last time 

I need to be the one who takes you home 

One more time 

I promise after that, I'll let you go 

Baby, I don't care if you got her in your 

heart 

All I really care is you wake up in my arms 

One last time 

I need to be the one who takes you home 

 

I know I should've fought it 

At least I'm being honest 

But stay with me a minute 

I swear I'll make it worth it 

'Cause I don't want to be without you 

 

Chorus : 
So one last time 

I need to be the one who takes you home 

One more time 

I promise after that, I'll let you go 

Baby, I don't care if you got her in your 

heart 

Tất cả em thật sự cần là mỗi sáng mai thức 

dậy anh nằm trong vòng tay em thôi 

Lần cuối cùng này 

Em muốn mình trở thành người dẫn anh về 

đến nơi tràn đầy hạnh phúc  

 

Em biết mình không xứng đáng 

Và biết rằng em sẽ không được nhận tình 

cảm của anh 

Nhưng hãy ở bên em một chút nữa thôi 

Em hứa sẽ làm tình yêu đôi ta trở nên vô 

giá 

Anh có thể tha thứ cho anh lần này? 

Chỉ trong 1 khoảnh khắc cũng đủ làm em 

toại nguyện 

Biết rằng em chỉ là một kẻ có lỗi 

Và em phải cẩn thận hơn rất nhiều 

 

Vâng, em biết mà, em biết hết mọi thứ 

Rằng cô ta cho anh những thứ mà em 

không thể cho anh 

Và em cũng biết rõ 

Rằng anh có tất cả mọi thứ 

Còn em chẳng có gì nếu thiếu anh trong 

từng giây 

 

Điệp khúc: 
Nên một lần cuối anh à 

Em muốn mình trở thành người dẫn anh về 

đến nơi tràn đầy hạnh phúc 

Và một lần nữa thôi anh nhé 

Rồi sau lần này, em hứa rằng sẽ để em đi 

mà không níu kéo gì cả 

Anh yêu, em sẽ chẳng quan tâm gì nếu anh 

dành trọn trái tim của cô ta 

Tất cả em thật sự cần là mỗi sáng mai thức 

dậy anh nằm trong vòng tay em thôi 

Lần cuối cùng này 

Em muốn mình trở thành người dẫn anh về 

đến nơi tràn đầy hạnh phúc  
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All I really care is you wake up in my arms 

One last time 

I need to be the one who takes you home 

(yeah) 

 

One last time 

I need to be the one who takes you home 

 

Em biết phải đấu tranh dù đó chỉ là một 

điều nhoi 

Nhưng dẫu sao em cũng phải thật thà hơn 

Nhưng anh hãy ở lại bên em dù 1 phút đi 

nữa 

Và em sẽ làm khoảnh khắc đó đáng để anh 

nhớ 

Vì em không muốn tiếp tục sống nếu thiếu 

đi anh 

 

Điệp khúc: 
Nên một lần cuối anh à 

Em muốn mình trở thành người dẫn anh về 

đến nơi tràn đầy hạnh phúc 

Và một lần nữa thôi anh nhé 

Rồi sau lần này, em hứa rằng sẽ để em đi 

mà không níu kéo gì cả 

Anh yêu, em sẽ chẳng quan tâm gì nếu anh 

dành trọn trái tim của cô ta 

Tất cả em thật sự cần là mỗi sáng mai thức 

dậy anh nằm trong vòng tay em thôi 

Lần cuối cùng này 

Em muốn mình trở thành người dẫn anh về 

đến nơi tràn đầy hạnh phúc  

 

Lần cuối cùng này thôi anh à 

Em muốn mình trở thành người dẫn anh về 

một nơi chỉ có đôi ta.  

 

55. Skyfall – Adele 

https://www.youtube.com/watch?v=DeumyOzKqgI 

 

This is the end 

Hold your breath and count to ten 

Feel the earth move and then 

Hear my heart burst again 

 

For this is the end 

I've drowned and dreamed this moment 

Đây là hồi kết 

Anh hãy hít sâu và đếm đến mười 

Cảm nhận trái đất rung chuyển và rồi 

Nghe con tim em nổ tung lần nữa 

 

Vì đây là hồi kết 

Từ lâu em đắm chìm và mơ về khoảnh 
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So overdue, I owe them 

Swept away, I'm stolen 

 

Let the sky fall, when it crumbles 

We will stand tall 

Or face it all together 

 

Let the sky fall, when it crumbles 

We will stand tall 

Or face it all together 

At skyfall 

 

Skyfall is where we start 

A thousand miles and poles apart 

When worlds collide, and days are dark 

You may have my number, you can take 

my name 

But you'll never have my heart 

 

Let the sky fall, when it crumbles 

We will stand tall 

Or face it all together 

 

Let the sky fall, when it crumbles 

We will stand tall 

Or face it all together 

At skyfall 

 

Where you go I go 

What you see I see 

I know i'll never be without the security 

Are your loving arms 

Keeping me from harm 

Put your hand in my hand 

And we'll stand 

 

Let the sky fall, when it crumbles 

We will stand tall 

Or face it all together 

 

khắc này 

Thế nên quá trễ rồi, em nợ con người 

Bị cuốn trôi, em bị cắp đi 

 

Hãy để bầu trời sụp đổ, khi nó vỡ vụn 

Chúng ta sẽ đứng hiên ngang 

Hoặc cùng nhau đối mặt với nó 

 

Hãy để bầu trời sụp đổ, khi nó vỡ vụn 

Chúng ta sẽ đứng hiên ngang 

Hoặc cùng nhau đối mặt với nó 

Lúc bầu trời sụp đổ 

 

Bầu trời sụp đổ là nơi chúng ta bắt đầu 

Một nghìn dặm và điểm cực xa nhau 

Khi những thế gian va chạm, và ngày hóa 

đêm 

Anh có thể có số của em, anh có thể lấy 

tên của em 

Nhưng anh sẽ không bao giờ có được con 

tim em 

 

Hãy để bầu trời sụp đổ, khi nó vỡ vụn 

Chúng ta sẽ đứng hiên ngang 

Hoặc cùng nhau đối mặt với nó 

 

Hãy để bầu trời sụp đổ, khi nó vỡ vụn 

Chúng ta sẽ đứng hiên ngang 

Hoặc cùng nhau đối mặt với nó 

Lúc bầu trời sụp đổ 

 

Nơi anh đi, em đi cùng 

Điều anh thấy, em thấy cùng 

Em biết em sẽ không bao giờ vắng sự an 

toàn 

Là đôi vòng tay yêu dấu của anh 

Bảo vệ em khỏi tai ương 

Hãy đặt tay anh lên tay em 

Và chúng ta sẽ đứng hiên ngang 
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Let the sky fall, when it crumbles 

We will stand tall 

Or face it all together 

At skyfall 

 

Let the sky fall 

We will stand tall 

At skyfall 

Hãy để bầu trời sụp đổ, khi nó vỡ vụn 

Chúng ta sẽ đứng hiên ngang 

Hoặc cùng nhau đối mặt với nó 

 

Hãy để bầu trời sụp đổ, khi nó vỡ vụn 

Chúng ta sẽ đứng hiên ngang 

Hoặc cùng nhau đối mặt với nó 

Lúc bầu trời sụp đổ 

 

Hãy để bầu trời sụp đổ, khi nó vỡ vụn 

Chúng ta sẽ đứng hiên ngang 

Lúc bầu trời sụp đổ 

 

56. Jar Of Hearts - Christina Perri 

https://www.youtube.com/watch?v=8v_4O44sfjM 

 

No I can't take one more step towards you 

Cause all that's waiting is regret 

And don't you know I'm not your ghost 

anymore 

You lost the love I loved the most 

 

I learned to live half alive 

And now you want me one more time 

 

And who do you think you are 

Running around leaving scars 

Collecting your jar of hearts 

And tearing love apart 

You're gonna catch a cold 

From the ice inside your soul 

So don't come back for me 

Who do you think you are 

 

I hear your asking all around 

If I am anywhere to be found 

But I have grown too strong 

To ever fall back in your arms 

 

I learned to live half alive 

Không! Tôi chẳng thể chịu đựng thêm 

bước nào bên anh nữa 

Vì tất cả chỉ có đợi chờ để rồi hối tiếc 

Và anh có biết tôi chẳng còn là chiếc bóng 

đi cạnh anh nữa không 

Anh đã đánh mất tình yêu tối trân trọng 

nhất rồi 

 

Tôi đã học được cách sống với nửa cuộc 

đời 

Và giờ anh lại muốn tôi một lần nữa 

 

Và anh nghĩ mình là ai thế 

Chạy mất để lại vết thương lòng 

Chỉ để lấp đầy chiếc lọ trái tim của anh 

Và chia lìa mối tình trong sáng 

Anh sẽ chịu đựng cái lạnh 

Từ cõi lòng băng giá của chính mình 

Vậy nên đừng có quay lại với tôi 

Anh nghĩ mình là ai thế 

 

Tôi nghe anh hỏi loạn hết xung quanh 

Liệu tôi có ở đây để anh tìm được không 

Nhưng tôi đã mạnh mẽ hơn rồi 
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And now you want me one more time 

 

And who do you think you are 

Running around leaving scars 

Collecting your jar of hearts 

And tearing love apart 

You're gonna catch a cold 

From the ice inside your soul 

So don't come back for me 

Who do you think you are 

 

And it took so long just to feel alright 

Remember how to put back the light in my 

eyes 

I wish I would have missed the first time 

that we kissed 

Cause you broke all your promises 

And now your back 

You don't get to get me back 

 

And who do you think you are 

Running around leaving scars 

Collecting your jar of hearts 

And tearing love apart 

You're gonna catch a cold 

From the ice inside your soul 

Don't come back for me 

Don't come back at all 

 

And who do you think you are 

Running around leaving scars 

Collecting your jar of hearts 

And tearing love apart 

You're gonna catch a cold 

From the ice inside your soul 

Don't come back for me 

Don't come back at all 

 

Who do you think you are 

Để chẳng quay lại vòng tay anh nữa 

 

Tôi đã học được cách sống với nửa cuộc 

đời 

Và giờ anh lại muốn tôi một lần nữa 

 

Và anh nghĩ mình là ai thế 

Chạy mất để lại vết thương lòng 

Chỉ để lấp đầy chiếc lọ trái tim của anh 

Và chia lìa mối tình trong sáng 

Anh sẽ chịu đựng cái lạnh 

Từ cõi lòng băng giá của chính mình 

Vậy nên đừng có quay lại với tôi 

Anh nghĩ mình là ai thế 

 

Và mất thật lâu để cảm thấy yên lòng 

Nhớ cách đưa sự vui vẻ trở lại ánh mắt 

mình 

Ước gì tôi còn nhớ lần đầu ta trao nhau nụ 

hôn 

Cũng bởi lẽ anh đâu có giữ lời hưa nào 

Và giờ anh trở lại 

Anh chẳng đưa tôi quay về được nữa đâu 

 

Và anh nghĩ mình là ai thế 

Chạy mất để lại vết thương lòng 

Chỉ để lấp đầy chiếc lọ trái tim của anh 

Và chia lìa mối tình trong sáng 

Anh sẽ chịu đựng cái lạnh 

Từ cõi lòng băng giá của chính mình 

Vậy nên đừng có quay lại với tôi 

Anh nghĩ mình là ai thế 

Đừng có quay lại nữa đi 

 

Và anh nghĩ mình là ai thế 

Chạy mất để lại vết thương lòng 

Chỉ để lấp đầy chiếc lọ trái tim của anh 

Và chia lìa mối tình trong sáng 

Anh sẽ chịu đựng cái lạnh 

Từ cõi lòng băng giá của chính mình 
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Who do you think you are 

Who do you think you are 

Vậy nên đừng có quay lại với tôi 

Anh nghĩ mình là ai thế 

Đừng có quay lại nữa đi 

 

Anh nghĩ mình là ai thế 

Anh nghĩ mình là ai thế 

Anh nghĩ mình là ai thế 

 

 

57. Marvin Gaye - Charlie Puth ft Meghan Trainor 

https://www.youtube.com/watch?v=igNVdlXhKcI 

 

[Charlie] 

Let's Marvin Gaye and get it on 

You got the healing that I want 

Just like they say it in the song 

Until the dawn, let's Marvin Gaye and get 

it on 

 

We got this king size to ourselves 

Don't have to share with no one else 

Don't keep your secrets to yourself 

It's karma sutra show and tell 

Woah, there's loving in your eyes 

That pulls me closer 

It's so subtle, I'm in trouble 

But I'd love to be in trouble with you 

 

Let's Marvin Gaye and get it on 

You got the healing that I want 

Just like they say it in the song 

Until the dawn, let's Marvin Gaye and get 

it on 

You got to give it up to me 

I'm screaming mercy, mercy please 

Just like they say it in the song 

Until the dawn, let's Marvin Gaye and get 

it on 

 

[Meghan] 

[Charlie] 

Hãy mở nhạc Marvin Gaye lên và "vui vẻ" 

đi thôi 

Em chính là liều thuốc anh đang cần 

Giống như trong lời bài hát đó 

Hãy mở nhạc Marvin Gaye lên và "mây 

mưa" tới sáng luôn 

 

Chiếc giường rộng rãi này chỉ giành cho 

hai ta 

Mà chẳng phải chia sẻ với ai khác 

Đừng giữ bí mật trong lòng thế em 

Hãy cứ coi đây như buổi giới thiệu về 

Karma Sutra đi 

Ôi cái nhìn trìu mến nơi em 

Cứ mời gọi anh lại gần 

Thật ảo diệu quá đi, anh gặp nguy mất rồi 

Nhưng có gặp rắc rối với em cũng đáng 

 

Hãy mở nhạc Marvin Gaye lên và "vui vẻ" 

đi thôi 

Em chính là liều thuốc anh đang cần 

Giống như trong lời bài hát đó 

Hãy mở nhạc Marvin Gaye lên và "mây 

mưa" tới sáng luôn 

Em hãy trao thân cho anh đi 

Anh van xin em đó 

Giống như trong lời bài hát đó 
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And when you leave me all alone 

I'm like a stray without a home 

I'm like a dog without a bone 

I just want you for my own 

I got to have you babe 

 

Woah, there's loving in your eyes 

That pulls me closer 

It's so subtle, I'm in trouble 

But I'd love to be in trouble with you 

 

Let's Marvin Gaye and get it on 

You got the healing that I want 

Just like they say it in the song 

Until the dawn, let's Marvin Gaye and get 

it on 

 

Let's Marvin Gaye and get it on 

You got the healing that I want 

Just like they say it in the song 

Until the dawn, let's Marvin Gaye and get 

it on, babe 

You got to give it up to me 

I'm screaming mercy, mercy please 

Just like they say it in the song 

Until the dawn, let's Marvin Gaye and get 

it on 

Just like they say it in the song 

Until the dawn, let's Marvin Gaye and get 

it on 

Hãy mở nhạc Marvin Gaye lên và "mây 

mưa" tới sáng luôn 

 

[Meghan] 

Và khi anh bỏ lại em trong cô đơn 

Em chẳng khác gì trẻ lạc không tìm được 

nhà 

Như chú cún con chẳng có xương để gặm 

Em chỉ muốn anh dành cho riêng em mà 

thôi 

Em phải có được anh 

 

Ôi cái nhìn trìu mến nơi em 

Cứ mời gọi anh lại gần 

Thật ảo diệu quá đi, anh gặp nguy mất rồi 

Nhưng có gặp rắc rối với em cũng đáng 

 

Hãy mở nhạc Marvin Gaye lên và "vui vẻ" 

đi thôi 

Em chính là liều thuốc anh đang cần 

Giống như trong lời bài hát đó 

Hãy mở nhạc Marvin Gaye lên và "mây 

mưa" tới sáng luôn 

 

Hãy mở nhạc Marvin Gaye lên và "vui vẻ" 

đi thôi 

Em chính là liều thuốc anh đang cần 

Giống như trong lời bài hát đó 

Hãy mở nhạc Marvin Gaye lên và "mây 

mưa" tới sáng luôn 

Em hãy trao thân cho anh đi 

Anh van xin em đó 

Giống như trong lời bài hát đó 

Hãy mở nhạc Marvin Gaye lên và "mây 

mưa" tới sáng luôn 

Giống như trong lời bài hát đó 

Hãy mở nhạc Marvin Gaye lên và "mây 

mưa" tới sáng luôn 

 

58. Because you live - Jesse Mc Cartney 
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Staring out at the rain with a heavy heart 

It's the end of the world in my mind 

Then your voice calls me back like a wake 

up call 

I've been looking for the answer 

Somewhere 

I couldn't see that it was right there 

But now I know what I didn't know  

 

Because you live and breathe 

Because you make me believe in myself 

when nobody else can help 

Because you live, girl 

My world has twice as many stars in the 

sky 

 

It's alright, I survived, I'm alive again 

Cuz of you, made it though every storm 

What is life, whats the use if your killed 

inside 

I'm so glad I found an angel 

Someone 

Who was there when all my hopes fell 

I wanna fly, looking in your eyes 

 

Because you live and breathe 

Because you make me believe in myself 

when nobody else can help 

Because you live, girl 

My world has twice as many stars in the 

sky 

Because you live, I live 

 

Because you live there's a reason why 

I carry on when I lose the fight 

I want to give what you've given me 

always 

 

Nhìn cơn mưa bắt đầu rơi cùng với một 

trái tim nặng trĩu 

Đó là kết thúc của tất cả những gì trong 

anh 

Và giọng nói của em gọi anh quay về như 

lời đánh thức 

Anh đang đợi chờ một tiếng hồi âm 

Ở nơi nào 

Anh không thể thấy hiện thân là ở đó 

Nhưng giờ đây anh biết mình không hiểu 

điều gì 

 

Vì có em với từng hơi thở 

Vì có em cho anh niềm tin chính bản thân 

mà không ai làm được 

Vì có em, em yêu 

Thế giới của anh bỗng có ngàn vì sao trên 

bầu trời 

 

Tất cả đã xa, anh đã vượt qua và sống thêm 

lần nữa 

Vì chính em, em đưa anh qua cơn bão tố 

Cuộc sống còn là gì nếu tình em chết trong 

anh 

Anh vui làm sao khi có một thiên thần 

Một ai đó 

...luôn ở bên khi hi vọng tắt dần trong bóng 

tối 

Anh muốn được bay lên, nhìn vào đôi mắt 

em 

 

Vì có em với từng hơi thở 

Vì có em cho anh niềm tin chính bản thân 

mà không ai làm được 

Vì có em, em yêu 

Thế giới của anh bỗng có ngàn vì sao trên 

bầu trời 

Vì có em anh sẽ sống đúng với cuộc đời 
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Because you live and breathe 

Because you make me believe in myself 

when nobody else can help 

Because you live, girl 

My world has twice as many stars in the 

sky 

 

Because you live and breathe 

Because you make me believe in myself 

when nobody else can help 

Because you live, girl 

My world has everything I need to survive 

 

Because you live, I live, I live 

 

Vì có em cho anh tìm đến 

Anh sẽ gắng mình mỗi khi gục ngã 

Anh muốn cho em những gì em đã trao 

anh 

 

Vì có em với từng hơi thở 

Vì có em cho anh niềm tin chính bản thân 

mà không ai làm được 

Vì có em, em yêu 

Thế giới của anh bỗng có ngàn vì sao trên 

bầu trời 

 

Vì có em với từng hơi thở 

Vì có em cho anh niềm tin chính bản thân 

mà không ai làm được 

Vì có em, em yêu 

Và anh có tất cả, anh muốn sống vì em 

 

Anh sống đây vì có được em 

 

59. We don't talk anymore - Charlie Puth ft Selena Gomez 

https://www.youtube.com/watch?v=3AtDnEC4zak 

 

[Charlie Puth:] 

We don't talk anymore 

We don't talk anymore 

We don't talk anymore 

Like we used to do 

We don't love anymore 

What was all of it for? 

Oh, we don't talk anymore 

Like we used to do... 

 

I just heard you found the one you've been 

looking 

You've been looking for 

I wish I would have known that wasn't me 

Cause even after all this time I still wonder 

Why I can't move on 

[Charlie Puth] 

Ta chẳng còn nói chuyện với nhau 

Ta chẳng còn nói chuyện với nhau 

Ta chẳng còn nói chuyện với nhau 

Như trước đây nữa 

Ta chẳng còn yêu nhau 

Tại sau lại như vậy chứ? 

Ôi ta chẳng còn nói chuyện với nhau 

Như trước đây nữa 

 

Anh mới nghe tin em đã tìm được người 

em hằng trông mong 

Em tìm kiếm bấy lâu nay 

Giá mà anh biết được người đó chẳng phải 

anh 

Vì sau chừng ấy thời gian anh vẫn tự hỏi 
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Just the way you did so easily 

 

Don't wanna know 

What kind of dress you're wearing tonight 

If he's holding onto you so tight 

The way I did before 

I overdosed 

Should've known your love was a game 

Now I can't get you out of my brain 

Oh, it's such a shame 

 

That we don't talk anymore 

We don't talk anymore 

We don't talk anymore 

Like we used to do 

We don't love anymore 

What was all of it for? 

Oh, we don't talk anymore 

Like we used to do 

 

[Selena Gomez:] 

I just hope you're lying next to somebody 

Who knows how to love you like me 

There must be a good reason that you're 

gone 

Every now and then I think you 

Might want me to come show up at your 

door 

But I'm just too afraid that I'll be wrong 

 

Don't wanna know 

If you're looking into her eyes 

If she's holding onto you so tight the way I 

did before 

I overdosed 

Should've known your love was a game 

Now I can't get you out of my brain 

Oh, it's such a shame 

 

[Charlie Puth & Selena Gomez:] 

lòng 

Tại sao anh không thể quên em 

Như cách em quên anh quá ư dễ dàng ấy 

 

Anh chẳng muốn biết 

Em sẽ diện váy gì tối nay 

Liệu hắn ta có ôm em quá chặt 

Như cách anh từng làm trước đây 

Anh say tình mất rồi 

Đáng lẽ anh phải nhận ra tình yêu của em 

chẳng khác nào một trò đùa 

Giờ anh chẳng thể thôi nghĩ về em 

Thật là tiếc vì 

 

Ta chẳng còn nói chuyện với nhau 

Ta chẳng còn nói chuyện với nhau 

Ta chẳng còn nói chuyện với nhau 

Như trước đây nữa 

Ta chẳng còn yêu nhau 

Tại sau lại như vậy chứ? 

Ôi ta chẳng còn nói chuyện với nhau 

Như trước đây nữa 

 

[Selena Gomez:] 

Em chỉ mong giờ anh đang nằm cạnh một 

cô nào đó 

Người mà biết cách yêu thương anh như 

em đây 

Anh rời xa em chắc cũng vì lý do nào đó 

Thỉnh thoảng khi em nghĩ về anh 

Em lại muốn đứng trước cửa nhà anh 

Nhưng em lại quá sợ hãi rằng em sẽ làm 

điều sai lầm 

 

Em chẳng muốn biết 

Liệu anh có nhìn vào mắt cô ấy 

Liệu cô ấy có ôm anh thật chặt như cách 

em từng làm trước đây 

Em say tình mất rồi 

Đáng lẽ em phải nhận ra tình yêu của anh 
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That we don't talk anymore 

(We don't we don't) 

We don't talk anymore 

(We don't we don't) 

We don't talk anymore 

Like we used to do 

We don't love anymore 

(We don't we don't) 

What was all of it for? 

(We don't we don't) 

Oh, we don't talk anymore 

Like we used to do 

Like we used to do 

 

Don't wanna know 

What kind of dress you're wearing tonight 

If he's giving it to you just right 

The way I did before 

I overdosed 

Should've known your love was a game 

Now I can't get you out of my brain 

Oh, it's such a shame 

 

That we don't talk anymore 

(We don't we don't) 

We don't talk anymore 

(We don't we don't) 

We don't talk anymore 

Like we used to do 

We don't love anymore 

(We don't we don't) 

What was all of it for? 

(We don't we don't) 

Oh, we don't talk anymore 

Like we used to do 

 

(We don't talk anymore) 

Don't wanna know 

What kind of dress you're wearing tonight 

(Oh) 

chẳng khác nào một trò đùa 

Giờ em chẳng thể thôi nghĩ về anh 

Thật là tiếc vì 

 

[Charlie & Selena] 

Ta chẳng còn nói chuyện với nhau 

(Ta chẳng còn) 

Ta chẳng còn nói chuyện với nhau 

(Ta chẳng còn) 

Ta chẳng còn nói chuyện với nhau 

Như trước đây nữa 

Ta chẳng còn yêu nhau 

(Ta chẳng còn) 

Tại sau lại như vậy chứ? 

(Ta chẳng còn) 

Ôi ta chẳng còn nói chuyện với nhau 

Như trước đây nữa 

Như trước đây nữa 

 

Anh chẳng muốn biết 

Em sẽ diện váy gì tối nay 

Liệu hắn ta có ôm em quá chặt 

Như cách anh từng làm trước đây 

Anh say tình mất rồi 

Đáng lẽ anh phải nhận ra tình yêu của em 

chẳng khác nào một trò đùa 

Giờ anh chẳng thể thôi nghĩ về em 

Thật là tiếc vì 

 

Ta chẳng còn nói chuyện với nhau 

(Ta chẳng còn) 

Ta chẳng còn nói chuyện với nhau 

(Ta chẳng còn) 

Ta chẳng còn nói chuyện với nhau 

Như trước đây nữa 

Ta chẳng còn yêu nhau 

(Ta chẳng còn) 

Tại sau lại như vậy chứ? 

(Ta chẳng còn) 

Ôi ta chẳng còn nói chuyện với nhau 
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If he's holding onto you so tight (Oh) 

The way I did before 

(We don't talk anymore) 

I overdosed 

Should've known your love was a game 

(Oh) 

Now I can't get you out of my brain 

(Woah) 

Oh, it's such a shame 

 

That we don't talk anymore 

Như trước đây nữa 

 

(Ta chẳng còn nói chuyện với nhau) 

Anh chẳng muốn biết 

Em sẽ diện váy gì tối nay 

Liệu hắn ta có ôm em quá chặt 

Như cách anh từng làm trước đây 

(Ta chẳng còn nói chuyện với nhau) 

Anh say tình mất rồi 

Đáng lẽ anh phải nhận ra tình yêu của em 

chẳng khác nào một trò đùa 

Giờ anh chẳng thể thôi nghĩ về em 

Thật là tiếc vì 

 

Ta chẳng còn nói chuyện với nhau 

 

60. Possibility - Tiffany Alvord 

https://www.youtube.com/watch?v=6RtR_P0WSrs 

 

I look at you, you look at me 

I look away, so you can't see 

I'm dreamin of you 

And you don't even know, you don't even 

know 

 

That I'm fallin madly in love 

With you, with you 

And I wish that you were going 

Crazy for me too... 

 

And I sit alone in the darkest night 

My heart is pounding and I wonder why 

Why am I invisible why can't you see 

I'm in love with you, are you in love with 

me. 

 

You show some signs, but I'm not sure 

It's a secret love, and your the cure 

I just need to know 

What you think about me, about me 

Tôi với người nhìn nhau 

Tôi ngoảnh mặt đi để người không thấy 

được 

Tôi đang mộng tưởng về người 

Người không biết đâu, không biết được 

đâu 

 

Rằng tôi say đắm yêu người mất rồi 

Và tôi mong người cũng như vậy với tôi ... 

 

Mình tôi ngồi đây trong đêm tối 

Trái tim thì đang nhảy loạn lên còn tôi 

đang tự hỏi tại sao 

Sao tôi lại che dấu, sao người không thấy 

tình tôi 

Tôi lỡ yêu người rồi, người có nguyện yêu 

tôi không? 

 

Người cũng cho tôi những dấu hiệu, nhưng 

tôi không dám chắc 

Nó là bệnh tương tư, còn người là phương 
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Cause I'm fallin madly in love 

With you, with you 

And I wish that you were going crazy for 

me too 

 

And I sit alone in the darkest night 

My heart is pounding and I wonder why 

Why am I invisible why can't you see 

I'm in love with you, are you in love with 

me. 

 

Don't you think that maybe you and me 

Could be a possibility 

I just wish that baby you could see, you 

could see 

 

That I'm fallin madly in love 

With you, with you 

And I wish that you were going crazy for 

me too 

 

And I sit alone in the darkest night 

My heart is pounding and I wonder why 

Why am I invisible, why can't you see 

I'm in love with you, are you in love with 

me. 

thuốc 

Tôi chỉ muốn biết 

Người nghĩ về tôi ra sao, thế nào? 

 

Cũng bởi tôi trót say đắm người 

Tôi chỉ ước người cũng yêu tôi như thế 

 

Mình tôi ngồi đây trong đêm tối 

Trái tim thì đang nhảy loạn lên còn tôi 

đang tự hỏi tại sao 

Sao tôi lại che dấu, sao người không thấy 

tình tôi 

Tôi lỡ yêu người rồi, người có nguyện yêu 

tôi không? 

 

Có khi nào người nghĩ đến 

Chúng ta thành một đôi chưa 

Tôi chỉ mong rằng người có thể hiểu, có 

thể thấy (tình yêu của tôi) 

 

Cũng bởi tôi trót say đắm người 

Tôi chỉ ước người cũng yêu tôi như thế 

 

Mình tôi ngồi đây trong đêm tối 

Trái tim thì đang nhảy loạn lên còn tôi 

đang tự hỏi tại sao 

Sao tôi lại che dấu, sao người không thấy 

tình tôi 

Tôi lỡ yêu người rồi, người có nguyện yêu 

tôi không? 

 

61. Tell me why - Declan Galbraith 

https://www.youtube.com/watch?v=_j6IBdHW_rY 

 

In my dream children sing a song of love 

for every boy and girl  

The sky is blue and fields are green and 

laughter is the language of the world  

Then I wake and all I see is a world full of 

people in need  

Trong giấc mơ của tôi, trẻ em hát khúc ca 

tình yêu cho mọi cô bé và cậu bé 

Bầu trời xanh thẳm và những cánh đồng 

xanh ngát, tiếng cười là ngôn ngữ chung 

cho cả thế giới 

Rồi tôi thức giấc và chỉ thấy một thế giới 
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Tell me why (why) does it have to be like 

this?  

Tell me why (why) is there something I 

have missed?  

Tell me why (why) cos I don't understand. 

When so many need somebody we don't 

give a helping hand. 

Tell me why?  

 

 

Everyday I ask myself what will I have to 

do to be a man?  

Do I have to stand and fight to prove to 

everybody who I am?  

Is that what my life is for to waste in a 

world full of war?  

 

Tell me why (why) does it have to be like 

this?  

Tell me why (why) is there something I 

have missed?  

Tell me why (why) cos I don't understand. 

When so many need somebody we don't 

give a helping hand. 

Tell me why?  

 

 

(children) tell me why? (declan) tell me 

why?  

(children) tell me why? (declan) tell me 

why?  

(together) just tell me why, why, why?  

 

 

Tell me why (why) does it have to be like 

this?  

Tell me why (why) is there something I 

have missed?  

Tell me why (why) cos I don't understand. 

còn rất nhiều người cần giúp  

 

Hãy nói cho tội tại sao lại cần phải như 

vậy?  

Nói cho tôi tại sao, có gì đó tôi lại bỏ lỡ? 

Nói cho tôi tại sao bởi tôi không thể hiểu 

Khi rất nhiều người cần một ai đó, chúng 

ta không đưa một cánh tay nào để giúp đỡ 

Nói cho tôi tại sao? 

 

Từng ngày qua tôi tự hỏi tôi cần làm gì để 

trở thành một con người thực sự?  

Tôi có cần phải đứng lên chiến đấu để 

chứng minh cho mọi người thấy tôi là ai? 

Chẳng nhẽ đời tôi chỉ để lãng phí trong 

một thế giới ngập tràn chiến tranh? 

 

Hãy nói cho tội tại sao lại luôn phải như 

vậy?  

Nói cho tôi tại sao, phải chăng tôi còn 

thiếu 1 điều gì đó? 

Nói cho tôi tại sao bởi tôi không hiểu 

Khi rất nhiều người cần một ai đó, chúng 

ta không đưa họ một cánh tay giúp đỡ 

Nói cho tôi tại sao? 

 

(Trẻ em hát) Nói cho chúng tôi tại sao? 

(Trẻ em khóc) Nói cho chúng tôi tại sao? 

(Tất cả hát lên khúc ca) Hãy nói cho tôi 

biết đi, tại sao, tại sao? 

 

Hãy nói cho tội tại sao lại cần phải như 

vậy?  

Nói cho tôi tại sao, phải chăng có điều gì 

đó tôi bỏ lỡ? 

Nói cho tôi tại sao bởi tôi không thể hiểu 

Khi rất nhiều người cần một ai đó, chúng 

ta không giúp đỡ 

Nói cho tôi tại sao? 
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When so many need somebody we don't 

give a helping hand. 

 

Tell me why (why,why,does the tiger run)  

Tell me why (why why do we shoot the 

gun)  

Tell me why (why,why do we never learn)  

Can someone tell us why we let the forest 

burn?  

 

(why,why do we say we care)  

Tell me why (why,why do we stand and 

stare)  

Tell me why (why,why do the dolphins 

cry)  

Can some one tell us why we let the ocean 

die ?  

 

 

(why,why if we're all the same)  

tell me why (why,why do we pass the 

blame)  

tell me why (why,why does it never end)  

can some one tell us why we cannot just be 

friends? 

Nói cho chúng tôi tại sao (tại sao, tại sao 

những con hổ chạy) 

Nói cho chúng tôi tại sao (tại sao, tại sao ta 

lại buông cò súng) 

Nói cho chúng tôi tại sao (tại sao, tại sao ta 

không bao giờ học được) 

Có ai nó cho chúng tôi biết tại sao ta lại để 

những cánh rừng cháy? 

 

(Tại sao, tại sao chúng ta nói ta quan tâm) 

Tại sao (Tại sao chúng ta chỉ đứng đó và 

nhìn) 

Tại sao (Tại sao cá heo khóc) 

Có ai nói cho chúng ta biết tại sao chúng ta 

lại để đại dương chết? 

 

(Tại sao, tại sao nếu chúng ta là một) 

Tại sao (tại sao ta có thể thoát khỏi nỗi 

giày vò, thoát khỏi lương tâm của chính ta) 

Nói cho tôi biết đi (Tại sao, tại sao nó 

không bao giờ kết thúc) 

Ai đó nói cho tôi tại sao chúng ta không 

thể chỉ là những người bạn?  

 

62. If we hold on together - Diana Ross 

https://www.youtube.com/watch?v=hmgHvuTdNXE 

 

Don't lose your way 

With each passing day 

You've come so far 

Don't throw it away 

Live believing 

Dreams are for weaving 

Wonders are waiting to start 

Live your story 

Faith, hope & glory 

Hold to the truth in your heart 

 

Đừng đánh mất phương hướng 

Theo ngày tháng dần trôi 

Đã đi quá xa rồi 

Xin đừng lãng phí nữa 

 

Sống trong niềm tin tưởng 

Thêu dệt những giấc mơ 

Những kì công gọi mời 

Viết cốt truyện đôi ta 

Niềm tin, hi vọng và vinh quang 

Hãy giữ lấy sự thật trong tim anh 
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If we hold on together 

I know our dreams will never die 

Dreams see us through to forever 

Where clouds roll by 

For you and I 

 

Souls in the wind 

Must learn how to bend 

Seek out a star 

Hold on to the end 

Valley, mountain 

There is a fountain 

Washes our tears all away 

Words are swaying 

Someone is praying 

Please let us come home to stay 

 

If we hold on together 

I know our dreams will never die 

Dreams see us through to forever 

Where clouds roll by 

For you and I 

 

When we are out there in the dark 

We'll dream about the sun 

In the dark we'll feel the light 

Warm our hearts, everyone 

 

If we hold on together 

I know our dreams will never die 

Dreams see us through to forever 

As high as souls can fly 

The clouds roll by 

For you and I 

 

Nếu sát cánh bên nhau 

Mộng này sẽ chẳng tàn 

Giấc mộng đi theo mãi 

Nơi đám mây cuộn bay 

Vì đôi mình hôm nay 

 

Linh hồn trong gió thoảng 

Phải biết cánh uốn lượn 

Tìm thấy một vì sao 

Giữ cho đến tận cùng 

Thung lũng cùng non núi 

Rồi có một nguồn suối 

Cuốn xa giọt lệ buồn 

Lời lẽ mãi đong đưa 

Có ai đang cầu nguyện 

Xin hãy để đôi mình 

Cùng trở về mái ấm 

 

Nếu sát cánh bên nhau 

Mộng này sẽ chẳng tàn 

Giấc mộng đi theo mãi 

Nơi đám mây cuộn bay 

Vì đôi mình hôm nay 

 

Khi chìm trong tăm tối 

Mơ về vầng thái dương 

Sẽ cảm nhận ánh sáng 

Sưởi ấm con tim ta 

Và tất thảy mọi người 

 

Nếu sát cánh bên nhau 

Mộng này sẽ chẳng tàn 

Giấc mơ sẽ theo mãi 

Nơi linh hồn lâng lâng 

Những đám mây cuộn bay 

Vì đôi mình hôm nay 

 

63. Like I'm gonna lose you - Meghan Trainor ft John Legend 

https://www.youtube.com/watch?v=2-MBfn8XjIU 
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I found myself dreaming In silver and gold 

Like a scene from a movie 

That every broken heart knows we were 

walking on moonlight 

And you pulled me close 

Split second and you disappeared and then 

I was all alone 

 

I woke up in tears with you by my side 

A breath of relief and I realized 

No, we're not promised tomorrow 

 

So I'm gonna love you 

Like I'm gonna lose you 

I'm gonna hold you 

Like I'm saying goodbye wherever we're 

standing 

I won't take you for granted 'cause we'll 

never know when 

When we'll run out of time so I'm gonna 

love you 

Like I'm gonna lose you 

I'm gonna love you like I'm gonna lose you 

 

[John Legend:] 

In the blink of an eye just a whisper of 

smoke 

You could lose everything the truth is you 

never know 

 

So I'll kiss you longer baby any chance 

that I get 

I'll make the most of the minutes and love 

with no regrets 

 

Let's take our time 

To say what we want 

Use what we got 

Before it's all gone 

Em mơ về những phút giây hạnh phúc của 

đôi ta 

Như cảnh lãng mạn trong phim ảnh mà 

người thất tình đều trải qua 

Đôi mình cùng dạo bước dưới ánh trăng 

ngà, 

Và anh ôm lấy em thật chặt 

Bỗng trong giây lát, bóng hình anh biến 

mất Để lại mình em lẻ loi nơi đây 

 

Em bừng tỉnh trong nước mắt, may thay 

anh vẫn còn kề bên 

Thở phào nhẹ nhõm, và em chợt nhận ra 

Không, ta chẳng thể hứa hẹn gì về tương 

lai mai sau 

 

Vậy hãy để em yêu anh, 

Như thể mai này em sẽ mất anh 

Để em ôm anh thật chặt,  

Như một lời chia xa dẫu đôi mình có ra 

sao,  

Em sẽ mãi trân trọng anh bởi mình chẳng 

biết khi nao 

Đôi ta sẽ phải rời xa nhau nên hãy để em 

thương anh,  

Như thể sắp xa anh mất rồi 

Em sẽ yêu anh thật nhiều, như đôi tay 

mình sắp buông lơi 

 

[John Legend:] 

Trong chớp mắt, sượt qua như lời thì thầm 

của khói sương mờ ảo 

Em sẽ mất đi tất cả, đó là sự thật em nào 

có hay 

 

Nên hãy để anh hôn em thật lâu mỗi lúc 

mình bên nhau 

Anh sẽ yêu trong từng phút giây mà không 

hề tiếc nuối 
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'Cause no, we're not promised tomorrow 

 

[Both:] 

So I'm gonna love you 

Like I'm gonna lose you 

I'm gonna hold you 

Like I'm saying goodbye wherever we're 

standing 

I won't take you for granted 'cause we'll 

never know when 

 

When we'll run out of time so I'm gonna 

love you 

Like I'm gonna lose you 

I'm gonna love you like I'm gonna lose you 

 

Hey 

Whoa 

 

I'm gonna love you 

Like I'm gonna lose you 

I'm gonna hold you 

Like I'm saying goodbye wherever we're 

standing 

I won't take you for granted 'cause we'll 

never know when 

When we'll run out of time so I'm gonna 

love you 

Like I'm gonna lose you 

I'm gonna love you like I'm gonna lose you 

 

Vậy còn bên nhau,  

Hãy mở lòng nói hết những gì mình muốn 

Tận dụng mọi thứ đôi ta có  

Trước khi chúng tan biến 

Bởi mình chẳng thể nói trước chuyện 

tương lai sau này 

 

[Both:] 

Vậy nên anh sẽ yêu em 

Như thể anh sắp phải buông tay em 

Để cái ôm xiết chặt của anh  

Là lời nói tạm biệt nhau 

Tình mình có ra sao thì anh sẽ luôn trao 

em sự trân trọng Bởi mình nào có biết 

được thời điểm 

Thời điểm ta không còn bên nhau 

Nên hãy để anh thương em, như thể tình 

mình sắp nhạt nhòa 

Anh sẽ yêu em thật sâu, như sắp đánh mất 

em rồi 

 

Hey 

Whoa 

 

Nên để mình yêu nhau 

Như thể sắp xa nhau 

Vậy để mình thương nhau 

Như mình sắp mất nhau 

Vậy hãy để ta yêu nhau, như thể mai này 

phải chia xa 

Để ta trao nhau cái ôm xiết như lời tạm 

biệt 

Dẫu đôi mình có ra sao, sẽ luôn trân trọng 

lấy nhau 

Bởi mình chẳng biết khi nào 

Đôi ta sẽ phải chia lìa xa cách 

Nên ta hãy thương nhau, như thể sắp xa 

buông tay nhau 

hanexenglish.edu.vn PAGE 118 

HANEX ENGLISH ACADEMY ENGLISH & TEST PREPARATION



Trao nhau tình yêu sâu đậm, như thể mai 

này sẽ mất nhau 

 

64. How Did I Fall In Love With You - Backstreet Boys 

https://www.youtube.com/watch?v=GEoZD2jL8IQ 

 

Remember when, we never needed each 

other 

The best of friends like 

Sister and Brother 

We understood, we'd never be, 

Alone 

 

Those days are gone, and I want you so 

much 

The night is long and I need your touch 

Don't know what to say 

I never meant to feel this way 

Don't want to be 

Alone tonight 

 

chorus: 

What can I do, to make you mine 

Falling so hard so fast this time 

What did I say, what did you do? 

How did I fall in love with you? 

 

I hear your voice 

And I start to tremble 

Brings back the child that, I resemble 

 

I cannot pretend, that we can still be 

friends 

Don't want to be, 

Alone tonight 

 

chorus: 

What can I do, to make you mine 

Falling so hard so fast this time 

What did I say, what did you do? 

Nhớ lại hồi đôi ta chưa cần có nhau 

Chỉ như bạn bè thân thiết 

Như anh em 

Hai ta đều hiểu chúng mình sẽ không bao 

giờ cô đơn 

 

Những tháng ngày qua đi, và giờ đây anh 

cần em lắm 

Đêm tối sao dài quá và anh cần cái vuốt ve 

của em biết mấy 

Không biết phải nói gì đây 

Anh chưa từng có cảm giác như thế này 

Anh không muốn lại bị cô đơn đêm nay 

 

Chorus: 

Anh phải làm gì để em là của anh đây 

Lúc này anh đã phải lòng em quá mãnh 

liệt, quá nhanh chóng  

Anh đã nói gì nhỉ, còn em đã làm những 

gì ? 

Anh đã phải lòng em thế nào nhỉ ? 

 

Anh nghe thấy tiếng em 

Và anh bắt đầu rung động 

Anh giống như trở về thời thơ ấu 

 

Anh không thể giả bộ, rằng chúng mình 

vẫn chỉ là những người bạn 

Anh không muốn lại bị cô đơn đêm nay 

 

Chorus: 

Anh phải làm gì để em là của anh đây 

Lúc này anh đã phải lòng em quá mãnh 

liệt, quá nhanh chóng  
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How did I fall in love with you? 

 

Bridge: 

Oh I want to say this right 

And it has to be tonight 

Just need you to know, oh yeah 

 

I don't want to live this life 

I don't want to say goodbye 

With you I wanna spend 

The rest of my life 

 

chorus: 

What can I do, to make you mine 

Falling so hard so fast this time 

What did I say, what did you do? 

How did I fall in love with you? 

 

What can I do, to make you mine 

Falling so hard so fast this time 

Everything's changed, we never knew 

 

How did I fall, 

in love , 

with you? 

Anh đã nói gì nhỉ, còn em đã làm những 

gì ? 

Làm thế nào mà anh lại yêu em nhỉ? 

 

Bridge: 

Ôi anh muốn điều này 

Và anh muốn nói ngay đêm nay 

Chỉ muốn em biết điều đó 

 

Anh không muốn sống cuộc đời thế này 

nữa 

Anh không muốn nói lời tạm biệt 

Anh muốn dành phần đời còn lại của mình 

bên em 

 

Chorus: 

Anh phải làm gì để em là của anh đây 

Lúc này anh đã phải lòng em quá mãnh 

liệt, quá nhanh chóng  

Anh đã nói gì nhỉ, còn em đã làm những 

gì ? 

Anh đã phải lòng em thế nào nhỉ ? 

 

Anh phải làm gì để em là của anh đây 

Lúc này anh đã phải lòng em quá mãnh 

liệt, quá nhanh chóng  

Mọi thứ thay đổi rồi, hai ta đều biết mà 

 

Sao anh lại phải lòng em nhỉ?  

 

65. Cry On My Shoulder - Super Stars 

https://www.youtube.com/watch?v=-IptS26d36Y 

 

If the hero never comes to you 

If you need someone you're feeling blue 

If you're away from love and you're alone 

If you call your friends and nobody's home 

You can run away but you can't hide 

Through a storm and through a lonely 

night 

Nếu người hùng không bao giờ đến bên 

em 

Nếu em cần ai đó khi cảm thấy ưu buồn 

Nếu em cách xa tình yêu và thấy mình đơn 

độc 

Nếu em gọi bạn bè nhưng không ai ở nhà 

Em có thể lẩn trốn nhưng không thể che 
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Then I show you there's destiny 

The best things in life 

They're free 

 

But if you wanna cry 

Cry on my shoulder 

If you need someone who cares for you 

If you're feeling sad your heart gets colder 

Yes I show you what real love can do 

 

If your sky is grey oh let me know 

There's a place in heaven where we'll go 

If heaven is a million years away 

Oh just call me and I make your day 

When the nights are getting cold and blue 

When the days are getting hard for you 

I will always stay here by your side 

I promise you I'll never hide 

giấu đâu 

Những cơn bão qua và đêm dài đơn độc 

Anh sẽ khiến em nhận ra số phận 

Rằng những điều tốt đẹp nhất trên đời 

Nào phải mất tiền mua  

 

Nhưng nếu em muốn òa khóc 

Hãy tựa lấy bờ vai anh 

Nếu em cần ai đó quan tâm đến em 

Nếu lòng em ưu sầu và con tim em giá 

buốt 

Anh sẽ cho em thấy điều tình yêu chân 

thành làm được 

 

Nếu bầu trời nơi em tăm tối hãy cho anh 

hay 

Nơi nào đó trên thiên đường sẽ là chốn ta 

đến 

Nếu thiên đường ngàn năm ngăn trở 

Chỉ cần gọi tên và anh sẽ khiến ngày em 

tươi vui 

Khi đêm về giá buốt lắm ưu buồn 

Khi ngày qua khó khăn ngăn trở 

Anh sẽ mãi nơi đây bên cạnh em 

Anh hứa với em, không bao giờ lẩn trốn  

 

66. Let Her Go - Passenger 

https://www.youtube.com/watch?v=RBumgq5yVrA 

 

Well you only need the light when it's 

burning low 

Only miss the sun when it starts to snow 

Only know you love her when you let her 

go 

 

Only know you've been high when you're 

feeling low 

Only hate the road when you're missin' 

home 

Only know you love her when you let her 

Khi đốm lửa đã lụi tàn mới thấy cần đến 

ánh sáng 

Khi tuyết bắt đầu rơi mới thấy nhớ nắng 

ấm mặt trời 

Khi người ra đi rồi mới biết ta đã yêu 

người 

 

Khi mất hết tất cả mới nhận ra mình đang 

có gì 

Khi nỗi nhớ nhà trở nên da diết mới thấy 

căm ghét cuộc sống nay đây mai đó. 

hanexenglish.edu.vn PAGE 121 

HANEX ENGLISH ACADEMY ENGLISH & TEST PREPARATION

https://www.youtube.com/watch?v=RBumgq5yVrA


go 

And you let her go 

 

Staring at the bottom of your glass 

Hoping one day you'll make a dream last 

But dreams come slow and they go so fast 

 

You see her when you close your eyes 

Maybe one day you'll understand why 

Everything you touch surely dies 

 

But you only need the light when it's 

burning low 

Only miss the sun when it starts to snow 

Only know you love her when you let her 

go 

 

Only know you've been high when you're 

feeling low 

Only hate the road when you're missin' 

home 

Only know you love her when you let her 

go 

 

Staring at the ceiling in the dark 

Same old empty feeling in your heart 

'Cause love comes slow and it goes so fast 

 

Well you see her when you fall asleep 

But never to touch and never to keep 

'Cause you loved her too much 

And you dived too deep 

 

Well you only need the light when it's 

burning low 

Only miss the sun when it starts to snow 

Only know you love her when you let her 

go 

 

Only know you've been high when you're 

Khi người đi rồi mới biết ta đã yêu người 

Thì lúc đó đành để người ra đi 

 

Đắm chìm mãi trong ly rượu 

Hi vọng một ngày có thể biến giấc mơ 

thành sự thật 

Nhưng giấc mơ tới rất chậm nhưng lại tan 

đi rất nhanh 

 

Cứ nhắm lại thì hình ảnh người ấy lại hiện 

ra 

Có lẽ một ngày ta sẽ hiểu tại sao 

Bỗng mọi thứ ta từng chạm vào đột nhiên 

biến mất 

 

Khi đốm lửa đã lụi tàn mới thấy cần đến 

ánh sáng 

Khi tuyết bắt đầu rơi mới thấy nhớ nắng 

ấm mặt trời 

Khi người ra đi rồi mới biết ta đã yêu 

người 

 

Khi mất hết tất cả mới nhận ra mình đang 

có gì 

Khi nỗi nhớ nhà trở nên da diết mới thấy 

căm ghét cuộc sống nay đây mai đó. 

Khi người đi rồi mới biết ta đã yêu người 

Thì lúc đó đành để người ra đi 

 

Ngước mắt nhìn mãi khoảng trống trên 

trần tối 

Cảm giác trống trải lại lần nữa ngập tràn 

con tim 

Bởi tình yêu tới chậm nhưng lại chia tay 

lại thật nhanh 

 

Người lại về trong giấc ngủ 

Nhưng ta không thể chạm tới cũng không 

thể giữ lấy 

Vì ta yêu người quá nhiều 
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feeling low 

Only hate the road when you're missin' 

home 

Only know you love her when you let her 

go 

 

And you let her go 

And you let her go 

Well you let her go 

 

'Cause you only need the light when it's 

burning low 

Only miss the sun when it starts to snow 

Only know you love her when you let her 

go 

 

Only know you've been high when you're 

feeling low 

Only hate the road when you're missin' 

home 

Only know you love her when you let her 

go 

 

'Cause you only need the light when it's 

burning low 

Only miss the sun when it starts to snow 

Only know you love her when you let her 

go 

 

Only know you've been high when you're 

feeling low 

Only hate the road when you're missin' 

home 

Only know you love her when you let her 

go 

 

And you let her go 

Và đã đắm chìm quá sâu trong tình yêu ấy 

 

Khi đốm lửa đã lụi tàn mới thấy cần đến 

ánh sáng 

Khi tuyết bắt đầu rơi mới thấy nhớ nắng 

ấm mặt trời 

Khi người ra đi rồi mới biết ta đã yêu 

người 

 

Khi mất hết tất cả mới nhận ra mình đang 

có gì 

Khi nỗi nhớ nhà trở nên da diết mới thấy 

căm ghét cuộc sống nay đây mai đó. 

Khi người đi rồi mới biết ta đã yêu người 

Thì lúc đó đành để người ra đi 

 

Đành để người ra đi 

Đành để người ra đi 

Đành để người ra đi 

 

Khi đốm lửa đã lụi tàn mới thấy cần đến 

ánh sáng 

Khi tuyết bắt đầu rơi mới thấy nhớ nắng 

ấm mặt trời 

Khi người ra đi rồi mới biết ta đã yêu 

người 

 

Khi mất hết tất cả mới nhận ra mình đang 

có gì 

Khi nỗi nhớ nhà trở nên da diết mới thấy 

căm ghét cuộc sống nay đây mai đó. 

Khi người đi rồi mới biết ta đã yêu người 

Thì lúc đó đành để người ra đi 

 

Khi đốm lửa đã lụi tàn mới thấy cần đến 

ánh sáng 

Khi tuyết bắt đầu rơi mới thấy nhớ nắng 

ấm mặt trời 

Khi người ra đi rồi mới biết ta đã yêu 

người 
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Khi mất hết tất cả mới nhận ra mình đang 

có gì 

Khi nỗi nhớ nhà trở nên da diết mới thấy 

căm ghét cuộc sống nay đây mai đó. 

Khi người đi rồi mới biết ta đã yêu người 

Thì lúc đó đành để người ra đi 

 

Đành để người ra đi 

 

 

67. Counting Stars - One Republic 

https://www.youtube.com/watch?v=hT_nvWreIhg 

 

Lately, I've been, I've been losing sleep 

Dreaming about the things that we could 

be 

But baby, I've been, I've been praying 

hard, 

Said, no more counting dollars 

We'll be counting stars, yeah we'll be 

counting stars 

sô 

I see this life like a swinging vine 

Swing my heart across the line 

And my face is flashing signs 

Seek it out and you shall find 

Old, but I'm not that old 

Young, but I'm not that bold 

I don't think the world is sold 

I'm just doing what we're told 

I feel something so right doing the wrong 

thing 

I feel something so wrong doing the right 

thing 

I could lie, coudn't I, could lie 

Everything that kills me makes me feel 

alive 

 

Lately, I've been, I've been losing sleep 

Gần đây tôi hay mất ngủ 

Mơ về những thứ mà chúng ta có thể trở 

thành 

Nhưng bạn à, tôi đã cầu nguyện nhiều lắm 

Rằng ta không thèm đếm tiền nữa 

Ta sẽ ngồi đếm sao 

 

Cuộc đời này như việc đu dây vậy 

Trái tim đu đưa cùng sợi dây 

Và gương mặt xuất hiện trên các bảng hiệu 

Tìm đi rồi bạn sẽ thấy 

Kinh nghiệm đầy mình nhưng tôi chưa già 

đâu 

Trẻ trung nhưng tôi chẳng phải là "trẻ 

trâu"  

Tôi không nghĩ là thế giới này chỉ có buôn 

bán đâu 

Tôi chỉ làm điều mà chúng ta được chỉ bảo 

Làm điều sai trái tôi lại thấy bình thường 

Làm điều đúng đắn tôi lại thấy sai lầm 

Tôi có thể hoặc không thể dối lòng 

Những thứ tưởng như giết tôi lại khiến tôi 

thấy đáng sống 

 

Gần đây tôi hay mất ngủ 

Mơ về những thứ mà chúng ta có thể trở 
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Dreaming about the things that we could 

be 

But baby, I've been, I've been praying 

hard, 

Said, no more counting dollars 

We'll be counting stars (x2) 

 

I feel the love and I feel it burn 

Down this river, every turn 

Hope is a four-letter word 

Make that money, watch it burn 

Old, but I'm not that old 

Young, but I'm not that bold 

I don't think the world is sold 

I'm just doing what we're told 

I feel something so wrong doing the right 

thing 

I could lie, could lie, could lie 

Everything that drowns me makes me 

wanna fly 

 

Lately, I've been, I've been losing sleep 

Dreaming about the things that we could 

be 

But baby, I've been, I've been playing hard, 

Sitting, no more counting dollars 

We'll be counting stars (x2) 

 

Take that money 

Watch it burn 

Sing in the river 

The lessons are learnt (x4) 

 

Everything that kills me makes feel alive 

 

Lately, I've been, I've been losing sleep 

Dreaming about the things that we could 

be 

But baby, I've been, I've been playing hard, 

Sitting, no more counting dollars 

thành 

Nhưng bạn à, tôi đã cầu nguyện nhiều lắm 

Rằng ta không thèm đếm tiền nữa 

Ta sẽ ngồi đếm sao (x2) 

 

Tôi cảm nhận tình yêu và thấy rạo rực 

Xuôi dòng con sông này, từng ngã rẽ 

Mong là một từ có bốn chứ 

Kiếm tiền là để tiêu 

Kinh nghiệm đầy mình nhưng tôi chưa già 

đâu 

Trẻ trung nhưng tôi chẳng phải là "trẻ 

trâu"  

Tôi không nghĩ là thế giới này chỉ có buôn 

bán đâu 

Tôi chỉ làm điều mà chúng ta được chỉ bảo 

Làm điều đúng đắn tôi lại thấy sai lầm 

Tôi có thể hoặc không thể dối lòng 

Những thứ dưới chân khiến tôi muốn bay 

lên 

 

Gần đây tôi hay mất ngủ 

Mơ về những thứ mà chúng ta có thể trở 

thành 

Nhưng bạn à, tôi đã cầu nguyện nhiều lắm 

Rằng ta không thèm đếm tiền nữa 

Ta sẽ ngồi đếm sao (x2) 

 

Kiếm tiền 

Rồi tiêu đi 

Hat vang trên dòng sông 

Học thêm được nhiều bài học (x4) 

 

Những thứ tưởng như giết tôi lại khiến tôi 

thấy đáng sống 

 

Gần đây tôi hay mất ngủ 

Mơ về những thứ mà chúng ta có thể trở 

thành 

Nhưng bạn à, tôi đã cầu nguyện nhiều lắm 
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We'll be counting stars (x2) 

 

 

Take that money 

Watch it burn 

Sing in the river 

The lessons are learnt (x4) 

Rằng ta không thèm đếm tiền nữa 

Ta sẽ ngồi đếm sao (x2) 

 

Kiếm tiền 

Rồi tiêu đi 

Hat vang trên dòng sông 

Học thêm được nhiều bài học (x4) 

 

 

68. Proud Of You - Fiona Fung 

https://www.youtube.com/watch?v=n64CdfDRnZY  

 

Love in your eyes 

Sitting silent by my side 

Going on Holding hand 

Walking through the nights 

Hold me up Hold me tight 

Lift me up to touch the sky 

Teaching me to love with heart 

Helping me open my mind 

I can fly 

I'm proud that I can fly 

To give the best of mine 

Till the end of the time 

Believe me I can fly 

I'm proud that I can fly 

To give the best of mine 

The heaven in the sky 

Stars in the sky 

Wishing once upon a time 

Give me love Make me smile 

Till the end of life 

Hold me up Hold me tight 

Lift me up to touch the sky 

Teaching me to love with heart 

Helping me open my mind 

I can fly 

I'm proud that I can fly 

To give the best of mine 

Till the end of the time 

Trong ánh mắt anh, tình yêu lấp lánh 

Anh vẫn lặng lẽ ngồi sát cạnh bên em 

Để rồi tay trong tay, thật êm đềm 

Cùng chung bước xuyên màn đêm tĩnh 

lặng 

 

Ôm em nhé anh, hãy nhấc bổng em lên 

Để em với tới được bầu trời cao thẳm 

Để em biết được tình yêu say đắm 

Để tâm hồn em rộng mở với đời 

 

Tin em đi, em có thể bay 

Tự hào sao, em thực có thể bay 

Để cống hiến những gì đẹp nhất 

Để về với chốn thiên đường đã mất 

 

Và những vì sao toả sáng nhường kia 

Hãy cho em ước 1 điều nho nhỏ 

Rằng nụ cười mãi trên môi em đó 

Rằng suốt cuộc đời này em mãi có tình yêu 

 

Anh có tin ko, rằng đó chính là anh 

Soi sáng cho em trên mỗi bước đường đời 

Anh có biết ko, rằng khi có anh rồi 

Niềm tin trong em sẽ chẳng khi nào mất 

 

Xem em bay nhé anh 

Tự hào sao em bay lượn thật cao 
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Believe me I can fly 

I'm proud that I can fly 

To give the best of mine 

The heaven in the sky 

Can't you believe that you light up my way 

No matter how that ease my path 

I'll never lose my faith 

See me fly 

I'm proud to fly up high 

Show you the best of mine 

Till the end of the time 

Believe me I can fly 

I'm singing in the sky 

Show you the best of mine 

The heaven in the sky 

Nothing can stop me 

Spread my wings so wide 

Để anh thấy được những gì trong em đẹp 

nhất 

Và có gì ngăn cản được em nào 

Giang rộng đôi cánh bay…cao mãi 

 

69. If I let you go - Westlife 

https://www.youtube.com/watch?v=7NrQei36fJk 

 

day after day 

time pass away 

and I just can't get you off my mind 

nobody knows 

I hide it inside 

I keep on searching but i can't find 

 

the courage is to show 

to letting you know 

I've never felt so much love before 

and once again I'm thinkin' about 

takin' the easy way out 

 

but if I let you go 

I will never know 

what my life would be 

holding you close to me 

will I ever see 

you smiling back at me 

Ngày qua ngày 

Thời gian trôi qua 

Và tôi không thể xoá nhoà hình ảnh em 

trong tâm trí 

Không một ai biết 

Tôi đã giấu nó trong lòng 

Tôi cứ mãi kiếm tìm nhưng tôi không thể 

thấy 

 

Nhưng phải có đủ dũng khí 

Để cho em biết 

Tôi chưa bao giờ yêu nhiều đến thế 

Và một lần nữa tôi nghĩ ngợi 

Để tìm ra một lối thoát dễ dàng cho chúng 

ta 

 

Nhưng nếu tôi để em ra đi 

Làm sao tôi biết được 

Cuộc đời tôi sẽ ra sao 
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oh yeah 

how will I know 

if I let you go 

 

night after night 

I hear myself say 

why can't this feeling just fade away 

there's no one like you 

you speak to my heart 

it's such a shame 

we're worlds apart 

 

I'm to shy to ask 

I'm to proud to lose 

but sooner or later I've gotta choose 

and once again 

I'm thinkin' about 

taking the easy way out 

 

but if I let you go 

I will never know 

what my life would be 

holding you close to me 

will I ever see 

you smiling back at me 

oh yeah 

how will I know 

if I let you go 

 

if I let you go, oh baby 

 

oooh 

 

once again I'm thinkin' about 

takin' the easy way out 

 

but if I let you go 

I will never know 

what my life would be 

holding you close to me (close to me) 

Ôm em thật chặt 

Liệu tôi có được thấy 

Em mỉm cười với tôi 

Làm sao tôi biết được, 

Nếu tôi để em đi 

 

Đêm dài đằng đẵng  

Tôi tự nhủ với bản thân 

Sao cảm xúc này không phai nhạt 

Chẳng có ai như em 

Em trò chuyện với trái tim tôi 

Thật đáng tiếc, 

chúng ta phải cách xa 

 

Tôi quá ngại ngùng chẳng dám bày tỏ 

Mà cũng quá kiêu hãnh chẳng muốn thua 

cuộc 

Nhưng sớm hay muộn tôi cũng phải chọn 

lựa 

Và một lần nữa 

Tôi nghĩ về một lối thoát dễ dàng cho 

chúng ta 

 

Nhưng nếu tôi để em ra đi 

Làm sao tôi biết được 

Cuộc đời tôi sẽ ra sao 

Ôm em thật chặt 

Liệu tôi có được thấy 

Em mỉm cười với tôi 

Làm sao tôi biết được, 

Nếu tôi để em đi  
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will I ever see 

you smiling back at me 

oh yeah 

how will I know 

if I let you go 

 

but if I let you go 

I will never know 

(oh baby) 

 

will I ever see 

you smiling back at me 

oh yeah 

How will I know 

(how will i know) 

if I let you go 

 

70. Love To Be Loved By You - Marc Terenzi 

https://www.youtube.com/watch?v=G2WJ6AXnM3Q 

 

I can’t believe I’m standing here  

Been waiting for so many years and  

Today I found the Queen to reign my 

heart  

You changed my live so patiently  

And turned it into something good and 

real  

I feel just like I felt in all my dreams  

There are questions hard to answer  

Can’t you see…  

 

Chorus:  

Baby, tell me how can I tell you  

That I love you more than life  

Show me how can I show you  

That I’m blinded by your light  

When you touch me I can touch you  

To find out the dream is true  

I love to be loved by you  

 

Anh chẳng nào tin rằng anh vẫn đang đứng 

đây 

Vẫn đang chờ đợi em trong rất nhiều năm 

Và bây giờ anh đã tìm được vị hoàng hậu 

ngự trị trái tim anh 

Thật kiên nhẫn em đã thay đổi cuộc đời 

anh 

Em đã thay đổi nó giúp anh sống tốt và 

thật hơn 

Và bây giờ anh đã cảm thấy được những gì 

anh đã cảm thấy trong giấc mơ 

Đó là một câu hỏi thật khó để tìm ra câu 

trả lời 

Em có biết không em? 

 

Điệp khúc: 

Em yêu hãy cho anh biết anh phải làm thế 

nào để nói với em 

Rằng anh yêu em hơn cả chính cuộc đời 

anh 

hanexenglish.edu.vn PAGE 129 

HANEX ENGLISH ACADEMY ENGLISH & TEST PREPARATION

https://www.youtube.com/watch?v=G2WJ6AXnM3Q


You're looking kind of scared right now  

You're waiting for the wedding vows  

But I don’t know if my tongue’s able to 

talk  

Your beauty is just blinding me  

Like sunbeams on a summer stream and  

I gotta close my eyes to protect me  

Can you take my hand and lead me  

From here please yeah...yeah...  

 

Chorus:  

Baby, tell me how can I tell you  

That I love you more than life  

Show me how can I show you  

That I’m blinded by your light  

When you touch me I can touch you  

To find out the dream is true  

I love to be loved, I need to be loved  

I love to be loved by you  

 

I know they gonna say our love's not 

strong enough to last forever  

And I know they gonna say that we’ll give 

up because of heavy weather  

But how can they understand that our love 

is just heaven sent  

We keep on going on and on cause this is 

where we both belong…  

 

Chorus:  

Baby, tell me how can I tell you  

That I love you more than life  

Show me how can I show you  

That I’m blinded by your light  

When you touch me I can touch you  

To find out the dream is true  

I love to be loved, I need yes I need to be 

loved  

I love to be loved by you  

Hãy cho anh biết là thế nào để anh có thể 

cho em biết 

Rằng anh đã bị lóa mắt bởi chính ánh sáng 

tình yêu nơi em 

Khi em chạm vào anh cũng chính là khi 

anh có thể chạm vào em 

Và anh đã nhận ra rằng giấc mơ đó đã trở 

thành sự thật 

Vì thế anh sẽ yêu em để được em yêu 

 

Giờ đây sao trông em có vẻ sợ hãi vậy 

Em đang chờ đợi được nhận được lời thề 

nguyền hôn ước từ anh phải không 

Anh chỉ không biết rằng mình có đủ can 

đảm để cất lên lời nói đó không thôi 

Vẻ đẹp của em đã làm lóa mắt 

Như những tia nắng mùa hè vậy 

Anh phải nhắm mắt lại để bảo vệ chính 

anh thôi 

Vậy liệu em có thể lắm lấy tay anh dẫn anh 

đi tiếp bước đường phía trước không em? 

 

Điệp khúc: 

Em yêu hãy cho anh biết anh phải làm thế 

nào để nói với em 

Rằng anh yêu em hơn cả chính cuộc đời 

anh 

Hãy cho anh biết là thế nào để anh có thể 

cho em biết 

Rằng anh đã bị lóa mắt bởi chính ánh sáng 

tình yêu nơi em 

Khi em chạm vào anh cũng chính là khi 

anh có thể chạm vào em 

Và anh đã nhận ra rằng giấc mơ đó đã trở 

thành sự thật 

Vì thế anh sẽ yêu em để được em yêu, anh 

cần đúng thế anh cần được yêu 

Vì thế anh sẽ yêu em để được em yêu 

 

Anh biết rằng họ sẽ nói tình yêu của chúng 
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Yes I love to be loved by you 

mình sẽ chẳng thể trường tồn mãi mãi 

Và anh biết rằng họ sẽ nói rồi chúng ta sẽ 

phải từ bỏ bởi những cơn bão lòng đó sẽ 

phá nát tình ta 

Và làm sao họ có thể biết được rằng tình 

chúng mình đã được chúa ban ơn chứ? 

Chúng ta cần phải tiếp tục tiếp tục tiến 

bước để tiến đến nơi đó nơi mà chúng ta sẽ 

thuộc về nhau 

 

Điệp khúc: 

Em yêu hãy cho anh biết anh phải làm thế 

nào để nói với em 

Rằng anh yêu em hơn cả chính cuộc đời 

anh 

Hãy cho anh biết là thế nào để anh có thể 

cho em biết 

Rằng anh đã bị lóa mắt bởi chính ánh sáng 

tình yêu nơi em 

Khi em chạm vào anh cũng chính là khi 

anh có thể chạm vào em 

Và anh đã nhận ra rằng giấc mơ đó đã trở 

thành sự thật 

Vì thế anh sẽ yêu em để được em yêu, anh 

cần đúng thế anh cần được yêu 

Vì thế anh sẽ yêu em để được em yêu 

 

Đúng vậy anh sẽ yêu em để được em yêu 

 

71. It's Not Goodbye - Laura Pausini 

https://www.youtube.com/watch?v=OXasI7ozPz4 

 

And what if I never kiss your lips again 

Or feel the touch of your sweet embrace 

How would I ever go on 

Without you there's no place to belong 

 

Well someday love is gonna lead you back 

to me 

But 'til it does I'll have an empty heart 

Giờ đây, nếu em chẳng thể còn được hôn 

lên bờ môi anh lần nữa 

Chẳng thể còn được cảm nhận vòng tay ấm 

áp của anh 

Thì em tiếp tục sống sao đây? 

Ngoài anh, em chẳng thuộc về nơi nào nữa 

 

Rồi một ngày tình yêu sẽ dẫn lối anh về 
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So I'll just have to believe 

Somewhere out there you thinking of me 

 

CHORUS: 

Until the day I'll let you go 

Until we say our next hello 

It's not goodbye 

'Til I see you again 

I'll be right here rememberin' when 

And if time is on our side 

There will be no tears to cry 

On down the road 

There is one thing I can't deny 

It's not goodbye 

 

You'd think I'd be strong enough to make it 

through 

And rise above when the rain falls down 

But it's so hard to be strong 

When you've been missin' somebody so 

long 

 

It's just a matter of time I'm sure 

But time takes time and I can't hold on 

So won't you try as hard as you can 

To put my broken heart together again 

 

Chorus 

bên em 

Nhưng cho đến ngày ấy, con tim em vẫn sẽ 

trống trải 

Em sẽ chỉ còn biết phải tin tưởng 

Ở nơi nào đó, anh đang nghĩ về em 

 

Chorus: 

Cho đến ngày em để anh ra đi 

Cho đến ngày hai ta nói tiếp lời chào 

Đó không phải lời từ biệt 

Cho đến khi em gặp lại anh 

Em sẽ ở ngay đây chìm trong hồi ức của 

hai ta 

Và nếu đúng thời gian thuộc về đôi ta 

Sẽ chẳng còn những giọt lệ tuôn rơi trên 

con đường đó 

Có một điều em chẳng thể phủ nhận 

Đó không phải lời từ biệt 

 

Anh nghĩ em đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi 

đau đó sao? 

Và vượt lên mưa giông 

Nhưng thật quá khó khăn để trở nên mạnh 

mẽ 

Khi anh nhớ một ai đó sâu đậm 

 

Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, em chắc 

chắn vậy 

Nhưng thời gian cứ trôi, em chẳng thể níu 

giữ 

Vì anh sẽ chẳng thể cố gắng hết sức mình 

Để lại cùng nhau sưởi ấm con tim tan vỡ 

của em 

 

Chorus  

 

 

72. Let It Go - Demi Lovato 

https://www.youtube.com/watch?v=L0MK7qz13bU 
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The snow glows white on the mountain 

tonight 

Not a footprint to be seen 

A kingdom of isolation 

And it looks like I'm the Queen 

 

The wind is howling like this swirling 

storm inside 

Couldn't keep it in, heaven knows I tried 

 

Don't let them in, don't let them see 

Be the good girl you always have to be 

Conceal, don't feel, don't let them know 

Well, now they know 

 

Let it go, let it go 

Can't hold it back anymore 

Let it go, let it go 

Turn away and slam the door 

I don't care what they're going to say 

Let the storm rage on 

The cold never bothered me anyway 

 

It's funny how some distance  

Makes everything seem small 

And the fears that once controlled me  

Can't get to me at all 

It's time to see what I can do 

To test the limits and break through 

No right, no wrong, no rules for me 

I'm free 

 

Let it go, let it go 

I am one with the wind and sky 

Let it go, let it go 

You'll never see me cry 

Here I stand and here I'll stay 

Let the storm rage on 

 

My power flurries through the air into the 

Tuyết trắng phủ kín vùng núi đêm nay 

Không dấu chân nào được tìm thấy 

Một vương quốc cô lập 

Và có vẻ như tôi là Nữ Hoàng 

 

Cơn gió gào thét như cơn lốc xoáy bên 

trong tôi 

Không thể chế ngự, Chúa biết tôi đã cố thế 

nào 

 

Không để người ta thâm nhập, không để 

người ta hiểu thấu 

Là một người con gái ngoan, bạn luôn luôn 

phải như thế 

Che giấu đi, không cảm xúc, không để 

người khác biết được 

Giờ thì họ đã biết rồi 

 

Bộc lộ ra, giải thoát hết 

Không tài nào kìm nén được nữa 

Bộc lộ ra, giải thoát hết 

Ngoảnh mặt đi và đóng sầm cánh cửa 

Tôi không quan tâm điều gì người ta định 

nói 

Hãy để cơn bão thịnh nộ 

Dù sao cái lạnh cũng không bao giờ phiền 

lòng tôi 

 

Thú vị sao khi có những khoảng cách  

Làm mọi thứ trở nên nhỏ lại 

Và những nỗi sợ từng kiểm soát tôi  

Giờ đây hoàn toàn không thể chiếm giữ tôi 

Đã đến lúc để thấy điều tôi có thể làm 

được 

Thử sức những giới hạn và tạo bước đột 

phá 

Không đúng, không sai, không luật lệ đối 

với tôi 

Tôi tự do 
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ground 

My soul is spiraling in frozen fractals all 

around 

And one thought crystallizes like an icy 

blast 

I'm never going back. The past is in the 

past 

 

Let it go, let it go 

And I'll rise like the break of dawn 

Let it go, let it go 

That perfect girl is gone 

Here I stand in the light of day 

Let the storm rage on 

The cold never bothered me anyway 

Bộc lộ ra, giải thoát hết 

Tôi là cô gái của gió và trời mây 

Bộc lộ ra, giải thoát hết 

Bạn sẽ không bao giờ thấy tôi khóc 

Tôi đứng ngay đây và tôi sẽ ở tại chốn này 

Hãy để cơn bão thịnh nộ 

 

Năng lượng của tôi lan tỏa từ không khí 

xuống nền đất 

Tâm hồn tôi đang hóa thành những bông 

tuyết phủ khắp nơi 

Và một suy nghĩ được kết tinh như làn hơi 

đóng băng 

Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại. Quá khứ 

đã là quá khứ 

 

Bộc lộ ra, giải thoát hết 

Và tôi sẽ nổi dậy như buổi sớm ban mai 

Bộc lộ ra, giải thoát hết 

Người con gái hoàn hảo ấy đã biến mất rồi 

Tôi đứng ngay đây trong ánh sáng của 

ngày mới 

Hãy để cơn bão thịnh nộ 

Dù sao cái lạnh cũng không bao giờ phiền 

lòng tôi 

 

73. How deep is your love – Take That 

https://www.youtube.com/watch?v=CTqabbIPfc0 

 

I know your eyes in the morning sun 

I feel you touch me in the pouring rain 

And the moment that you wander far from 

me 

I wanna feel you in my arms again 

And you come to me on a summer breeze 

Keep me warm with your love then you 

softly leave 

And it's me you need to show 

 

* How deep is your love 

Đôi mắt em anh nhận ra trong nắng mai 

rực rỡ 

Anh càm thấy được em chạm vào anh 

trong cơn mưa rào kia 

Và vào cái khoảnh khắc em rời xa anh 

Anh muốn được cảm nhận em trong vòng 

tay mình một lần nữa 

Và em đến bên anh trong cơn gió mùa hạ 

Sưởi ấm cho anh bằng tình yêu rồi em nhẹ 

nhàng bước đi 

Và anh chính là người em cần cho thấy 
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I really mean to learn 

'Cause we're living in a world of fools, 

breaking us down 

When they all should let us be, 

we belong to you and me 

 

I belive in you, 

you know the door to my very soul 

You're the light in my deepest darkest hour 

You're my savior when I fall (when I fall) 

 

** And you may not think I care for you 

When you know down inside that I really 

do 

And it's me you need to show 

 

Tình yêu nơi em sâu đậm đến đâu 

Anh thực sự muốn biết 

Bởi vì chúng ta đều đang sống trong một 

thế giới của những kẻ khờ dại 

Luôn cố sức chia rẽ đôi ta 

Khi mà họ nên biết là 

Đôi ta thuộc về nhau 

 

Anh tin em 

Em biết cánh cửa để đến với tâm hồn anh 

Em là tia sáng le lói hiện ra giữa nơi tăm 

tối nhất trong anh 

Em chính là vị cứu tinh của anh khi anh 

gục ngã 

 

Và có thể em không nghĩ rằng anh quan 

tâm đến em 

Khi em biết rằng trong thâm tâm anh thực 

sự rất quan tâm đến em 

Và anh chính em cần cho thấy  

 

 

74. Fool Again - Westlife 

https://www.youtube.com/watch?v=H4BB9eGUEaE  

 

Baby, I know the story, 

I've seen the picture, 

it's written all over your face 

Tell me, what's the secret that you've been 

hiding? 

And who's gonna take my place? 

I should have seen it coming, 

I should have read the signs 

Anyway, I guess it's over 

 

Chorus: 

Can't believe that I'm the fool again 

I thought this love would never end, 

how was I to know? 

Em yêu, anh biết một câu chuyện 

Anh đã nhìn thấy bức tranh đó qua vẻ mặt 

của em 

Hãy nói cho anh biết bí mật đó 

Bí mật mà em đang giấu trong lòng 

Ai sẽ lấy đi vị trí của anh 

 

Anh biết được điều đó đang đến 

Anh nên biết điều đó 

Nhưng dù sao thì anh nghĩ rằng nó đã qua 

đi 

 

Không thể tin rằng anh lại sai lầm lần nữa 

Anh nghĩ rằng tình yêu này sẽ không bao 
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You never told me 

Can't believe that I'm the fool again, 

and I who thought you were my friend, 

how was I to know? 

You never told me 

 

Baby, you should've called me, 

when you were lonely, 

when you needed me to be there 

Sadly, you never gave me 

too many chances to show you 

how much I care 

Ooh, should have seen it coming, 

I should have read the signs 

Anyway, I guess it's over 

 

Chorus 

About the pain and the tears 

Ooh, If I could, 

I would, turn back the time 

Ooh yeah I should have seen it coming 

I should have read the signs 

Anyway, I guess it's over 

 

Chorus to fade 

giờ kế thúc 

Anh đã biết dù em không bao giờ nói với 

anh  

Anh không thể tin được rằng mình lại sai 

lầm một lần nữa 

Người đó là ai? anh nghĩ đó chính là người 

bạn của anh 

Anh đã biết dù em không bao giờ nói ra 

 

Em yêu hãy gọi cho anh khi em cô đơn 

Khi em cần anh kề bên 

Thật đáng tiếc, em không bao giờ cho anh 

cớ hội thứ hai 

Để anh có thể cho em biết tình yêu của anh 

 

Anh biết được điều đó đang đến 

Anh nên biết điều đó 

Nhưng dù sao thì anh nghĩ rằng nó đã qua 

đi 

 

Không thể tin rằng anh lại sai lầm lần nữa 

Anh nghĩ rằng tình yêu này sẽ không bao 

giờ kế thúc 

Anh đã biết dù em không bao giờ nói với 

anh  

Anh không thể tin được rằng mình lại sai 

lầm một lần nữa 

Người đó là ai ? anh nghĩ đó chính là 

người bạn của anh 

Anh đã biết dù em không bao giờ nói ra 

 

Những vết thương và những giọt nước mắt 

Nếu có thể, anh muốn quay lại một lần nữa 

Anh biết được điều đó đang đến 

Anh nên biết điều đó 

Nhưng dù sao thì anh nghĩ rằng nó đã qua 

đi 

 

Không thể tin rằng anh lại sai lầm lần nữa 

Anh nghĩ rằng tình yêu này sẽ không bao 
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giờ kế thúc 

Anh đã biết dù em không bao giờ nói với 

anh  

Anh không thể tin được rằng mình lại sai 

lầm một lần nữa 

Người đó là ai ? anh nghĩ đó chính là 

người bạn của anh 

Anh đã biết dù em không bao giờ nói ra 

Không thể tin rằng anh lại sai lầm lần nữa 

Anh nghĩ rằng tình yêu này sẽ không bao 

giờ kế thúc 

Anh đã biết dù em không bao giờ nói với 

anh  

Anh không thể tin được rằng mình lại sai 

lầm một lần nữa 

Người đó là ai ? anh nghĩ đó chính là 

người bạn của anh 

Anh đã biết dù em không bao giờ nói ra  

 

 

75. Love Me Harder - Ariana Grande ft. The Weekend 

https://www.youtube.com/watch?v=g5qU7p7yOY8 

 

[Verse 1: Ariana Grande] 

Tell me something I need to know 

Then take my breath and never let it go 

If you just let me invade your space 

I’ll take the pleasure, take it with the pain 

 

[Pre-Chorus: Ariana Grande] 

And if in the moment I bite my lip 

Baby in that moment you’ll know this is 

Something bigger than us and beyond bliss 

Give me a reason to believe it 

 

[Chorus 1: Ariana Grande] 

Cause if you want to keep me 

You gotta, gotta, gotta, gotta, got to love 

me harder 

And if you really need me 

Ver 1 

Hãy nói em nghe điều em cần phải biết đi 

Và  

Nếu anh muốn em đến bên anh 

Em sẽ sẵn lòng dẫu sẽ có lúc em đau đớn 

 

Pre-Chorus 

Và nếu trong giây phút em cắn vào môi 

anh 

Khi ấy anh sẽ biết rằng 

Chuyện này còn tuyệt vời hơn cả hạnh 

phúc và hai ta 

Hãy cho em một lý do để tin vào điều đó đi 

anh 

 

Chorus 

Vì nếu anh muốn giữ em bên mình 
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You gotta, gotta, gotta, gotta, got to love 

me harder 

Love me, love me, love me, harder, harder 

 

[Verse 2: The Weeknd] 

I know your motives and you know mine 

The ones that love me I tend to leave 

behind 

If you know about me and choose to stay 

Then take this pleasure and take it with the 

pain 

 

[Pre-Chorus: The Weeknd] 

And if in the moment you bite your lip 

When I get you moaning, you know it's 

real 

Can you feel the pressure between your 

hips? 

I'll make it feel like the first time 

 

[Chorus 2: Ariana Grande (The Weeknd)] 

Cause if you want to keep me 

You gotta, gotta, gotta, gotta, got to love 

me harder 

(I'mma love you harder) 

And if you really need me 

You gotta, gotta, gotta, gotta, got to love 

me harder 

(Love me harder) 

Ooh-ooh-ooh-ooh love me, love me, love 

me 

Ooh-ooh-ooh-ooh harder, harder, harder, 

harder 

Ooh-ooh-ooh-ooh love me, love me, love 

me 

Ooh-ooh-ooh-ooh harder, harder, harder, 

harder 

 

[Bridge: The Weeknd (Ariana Grande)] 

So what do I do if I can’t figure it out? 

Anh phải yêu em nhiều hơn nữa 

Và nếu anh thực sự cần em 

Anh phải yêu em nhiều hơn nữa 

Phải yêu em nhiều hơn nữa 

 

Ver 2 

Hai ta đều biết động cơ của nhau cả mà 

Những người yêu anh thì anh thường bỏ lại 

phía sau 

Nếu em hiểu anh và muốn ở lại bên anh 

Vậy thì em hãy tận hưởng niềm hạnh phúc 

này hòa chung với nỗi đau 

 

Pre-Chorus 

Và nếu trong giây phút em cắn vào môi em 

Khi anh khiến em phải rên lên, em biết rồi 

đó 

Em có chịu được "áp lực" phần dưới hông 

không 

Anh sẽ luôn cho em cảm giác như "lần đầu 

tiên" luôn 

 

Chorus 

Vì nếu anh muốn giữ em bên mình 

Anh phải yêu em nhiều hơn nữa 

(Anh sẽ yêu em mãnh liệt hơn) 

Và nếu anh thực sự cần em 

Anh phải yêu em nhiều hơn nữa 

(Yêu em mãnh liệt hơn nữa) 

Ooh-ooh-ooh-ooh yêu em đi anh 

Ooh-ooh-ooh-ooh mãnh liệt hơn nữa anh 

ơi 

Ooh-ooh-ooh-ooh yêu em đi anh 

Ooh-ooh-ooh-ooh mãnh liệt hơn nữa anh 

ơi 

 

Bridge 

Vậy anh biết làm gì nếu chẳng thể tìm ra 

được cách 

(Anh phải thử lại lần nữa rồi lại lần nữa) 
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(You got to try, try, try again, yeah) 

So what do I do if I can’t figure it out? 

(I’m gonna leave, leave, leave again) 

 

[Chorus 3: Ariana Grande (The Weeknd)] 

Cause if you want to keep me 

You gotta, gotta, gotta, gotta, got to love 

me harder 

(I'll love, love, love) 

And if you really need me 

You gotta, gotta, gotta, gotta, got to love 

me harder 

(Love to love me baby) 

 

Cause if you want to keep me 

You gotta, gotta, gotta, gotta, got to love 

me harder 

(Love me harder) 

And if you really need me 

You gotta, gotta, gotta, gotta, got to love 

me harder 

(I'mma do it, do it, do it, I'mma love you 

harder) 

 

[Outro: Ariana Grande (The Weeknd)] 

Ooh-ooh-ooh-ooh love me, love me, love 

me (love you) 

Ooh-ooh-ooh-ooh harder, harder, harder, 

harder 

Love me, love me, love me just a little bit 

harder 

Vậy anh biết làm gì nếu chẳng thể tìm ra 

được cách 

(Em sẽ lại ra đi đó) 

 

Chorus 

Vì nếu anh muốn giữ em bên mình 

Anh phải yêu em nhiều hơn nữa 

(Anh sẽ làm vậy) 

Và nếu anh thực sự cần em 

Anh phải yêu em nhiều hơn nữa 

(Yêu cả anh nữa đi em) 

 

Vì nếu anh muốn giữ em bên mình 

Anh phải yêu em nhiều hơn nữa 

(Anh sẽ yêu em mãnh liệt hơn) 

Và nếu anh thực sự cần em 

Anh phải yêu em nhiều hơn nữa 

(Anh sẽ làm vậy, anh sẽ yêu em mãnh liệt 

hơn nữa) 

 

Outro 

Ooh-ooh-ooh-ooh yêu em đi anh 

Ooh-ooh-ooh-ooh mãnh liệt hơn nữa anh 

ơi 

Hãy yêu em mãnh liệt hơn chút đi anh... 

 

 

76. Greatest Day - Take That 

https://www.youtube.com/watch?v=zHzMLGH1Rfs 

 

Today this could be, the greatest day of our 

lives  

Before it all ends, before we run out of 

time  

Stay close to me,  

Ngày hôm nay rất có thể là ngày đẹp nhất 

trong cuộc đời chúng ta 

Trước khi tất cả mọi thứ kết thúc , trước cả 

khi chúng ta chạy đua với thời gian 

Hãy sống thật lòng với tôi 
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Stay close to me  

Watch the world come alive tonight  

Stay close to me.  

 

Tonight this could be the greatest night of 

our lives  

Let’s make a new start,  

The future is ours to find  

Can you see it, can you see it in my eyes  

Can you feel it now, can you hold it in 

your arms tonight  

Hold on  

Hold on,  

Hold on  

Hold on (Tonight)  

Hold on  

Hold on  

 

Oh stay close to me (Hold On)  

Stay close to me  

Watch the world come alive tonight  

Stay closes me  

 

Ooooooh  

Hold your head high, (Hold On)  

Arms open wide  

Yea the world starts to come alive when 

you stay close it me  

 

Today this could be the greatest day of our 

lives  

Today this could be the greatest day of our 

lives  

 

Oooooh  

And the world comes alive  

And the world comes alive  

And the would comes alive  

Oh oh oooooh  

Stay close to me (and the world comes 

Sống thật lòng với tôi 

Hãy xem cái cuộc đời này tiếp diễn tối 

ngày 

Sống thành thật với tôi 

 

Tối nay có thể là buổi tối tuyệt nhất trong 

cuộc sống chúng ta 

Hãy tạo ra 1 vì sao mới , 

Tìm thấy tương lai của chúng ta 

Em có thể thấy nó không , thấy nó ngay 

trong mắt tôi 

Em có thể cảm nhận thấy nó ngay lúc này 

không , tối nay em có thể cầm tay tôi được 

không  

Nắm chặt lấy 

Nắm chặt lấy 

Nắm chặt lấy 

Nắm chặt lấy ( vào tối nay ) 

Nắm chặt lấy 

Nắm chặt lấy 

 

Ồ , sống thật lòng với tôi nhé ( nắm chặt 

lấy tay tôi ) 

Hãy sống thật lòng với tôi 

Coi xem cái cuộc đời này tiếp diễn tối 

ngày 

Sống thật với tôi 

 

Ôôôô........ 

Em hãy ngẩng cao đầu 

Bàn tay dang rộng ra 

Đúng , cuộc đời này lại bắt đầu tiếp diễn 

tối ngày khi em sống thật lòng với tôi 

 

Ngày hôm nay rất có thể là ngày đẹp nhất 

trong cuộc đời chúng ta 

Ngày hôm nay rất có thể là ngày đẹp nhất 

trong cuộc đời chúng ta 

Ôôôô ...... 

Và cuộc đời lại tiếp diễn 
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alive) hold on  

Stay close to me (and the world comes 

alive)  

Watch the world come alive tonight  

Stay close to me (Hold on)  

Oh stay close to me and the world comes 

alive  

Stay close to me and the world comes 

alive  

 

Watch the world come alive tonight  

(stay close to me) oh oh ohoooo 

Và cuộc đời lại tiếp diễn 

Và cuộc đời lại tiếp diễn 

ÔoOoooo 

Sống thật lòng với tôi ( và cuộc đời vẫn 

tiếp diễn ) 

Sống thật lòng với tôi ( và cuộc đời vẫn 

tiếp diễn ) 

Sống thật lòng với tôi ( và cuộc đời vẫn 

tiếp diễn ) 

Xem cuộc đời này tiếp diễn tối ngày 

Sống thật lòng với tôi ( giữ chặt lấy ) 

Sống thật lòng với tôi và cuộc đời này vẫn 

tiếp diễn 

Sống thật lòng với tôi và cuộc đời này vẫn 

tiếp diễn 

 

Xem cuộc đời này tiếp diễn tối ngày 

( sống thật lòng với tôi ) Ôooooo 

 

77. Happy New Year - ABBA 

https://www.youtube.com/watch?v=3Uo0JAUWijM 

 

Nomore champagne 

And the fireworks are through 

Here we are, me and you 

Feeling lost and feeling blue 

It's the end of the party 

And the morning seems so grey 

So unlike yesterday 

Now's the time for us to say 

 

Happy new year 

Happy new year 

May we all have a vision now and then 

Of a world where every neighbour is a 

friend 

Happy new year 

Happy new year 

May we all have our hopes, our will to try 

If we don't we might as well lay down and 

Không còn rượu sâm panh nữa 

Và pháo hoa cũng đã tắt rồi 

Chúng ta đây, em và anh 

Cảm thấy lạc lõng và buồn bã 

Đã tàn tiệc rồi 

Và bình minh vẫn ảm đạm 

Thật chẳng giống ngày hôm qua 

Giờ đã đến lúc chúng ta nói 

 

Chúc mừng năm mới 

Chúc mừng năm mới 

Chúc cho chúng ta có một giấc mơ 

Về một thế giới mà hàng xóm là thân hữu 

Chúc mừng năm mới 

Chúc mừng năm mới 

Chúc cho chúng ta có nhiều hi vọng, sẵn 

lòng cố gắng 

Nếu chúng ta không thế thì sẽ gục ngã và 
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die 

You and I 

 

Sometimes I see 

How the brave new world arrives 

And I see how it thrives 

In the ashes of our lives 

Oh yes, man is a fool 

And he thinks he'll be okay 

Dragging on, feet of clay 

Never knowing he's astray 

Keeps on going anyway... 

 

Happy new year 

Happy new year 

May we all have a vision now and then 

Of a world where every neighbour is a 

friend 

Happy new year 

Happy new year 

May we all have our hopes, our will to try 

If we don't we might as well lay down and 

die 

You and I 

 

Seems to me now 

That the dreams we had before 

Are all dead, nothing more 

Than confetti on the floor 

It's the end of a decade 

In another ten years time 

Who can say what we'll find 

What lies waiting down the line 

In the end of eighty-nine 

 

Happy new year 

Happy new year 

May we all have a vision now and then 

Of a world where every neighbour is a 

friend 

diệt vong 

Anh và em 

 

Đôi khi em nhìn thấy 

Một thế giới mới can trường hiện đến 

Và em nhìn thấy sự thịnh vượng 

Trong tro tàn của cuộc đời chúng ta 

Ôi, đúng thế, con người là một lũ si ngốc 

Và cứ nghĩ là mình sẽ ổn thỏa 

Lê lết những bàn chân lấm lem 

Chẳng bao giờ biết là đã chệch hướng rồi 

Cứ bước tới bất kể... 

 

[Điệp khúc] 

 

Giờ đây đối với tôi 

Những giấc mơ mà ta từng có 

Đều đã chết hết rồi, chẳng còn gì ngoài 

những bông giấy vương vãi trên sàn nhà 

Cuối thập kỉ rồi 

Và trong mười năm tiếp theo 

Ai mà biết chúng ta sẽ tìm thấy điều gì 

đang ẩn giấu chờ đợi đâu đó 

Vào cuối năm 1989 

 

[Điệp khúc]  
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Happy new year 

Happy new year 

May we all have our hopes, our will to try 

If we don't we might as well lay down and 

die 

You and I 

 

78. Halo - Beyoncé 

https://www.youtube.com/watch?v=bnVUHWCynig 

 

Remember those walls I built 

Well baby they tumbling down 

And they didn’t even put up a fight 

They didn’t even make a sound 

I found a way to let you in 

But I never really had a doubt 

Standing in the light of your halo 

I got my angel now 

 

 

It’s like I’ve been awakened 

Every rule I had you breaking 

It’s the risk that I’m taking 

I ain't never gonna shut you out 

Everywhere I’m looking now 

I’m surrounded by your embrace 

Baby I can see your halo 

You know you’re my saving grace 

You’re everything I need and more 

It’s written all over your face 

Baby I can feel your halo 

Pray it won’t fade away 

 

 

I can feel your halo halo halo 

I can see your halo halo halo 

I can feel your halo halo halo 

I can see your halo halo halo 

 

Hit me like a ray of sun 

Hãy nhớ lại những bức tường em đã gây 

dựng 

Vậy mà lại đổ sụp xuống 

Chỉ vì bức tường ấy chẳng thể chống đõ 

mọt chút xung đột 

Đổ sập mà không chút tiếng động 

Em đã tìm ra cách để đưa anh tới đây 

Nhưng em chưa từng có chút nghi ngờ 

Đứng giữa vầng hào quang của anh 

Em đã có một thiên thần của riêng mình 

 

Có vẻ như em đã được thức tỉnh 

Mỗi luật lệ em khiến anh phá vỡ 

Rủi ro em vẫn tiếp nhận 

Em chẳng bao giò để anh rời xa 

Mỗi nơi em tìm kiếm lúc này 

Đều tràn ngập cái ôm ấm áp của anh 

Anh yêu em có thể thấy hào quang của anh 

Anh biết rằng anh cứu giũa em khỏi cái 

chết 

Anh là mọi thứ em cần và còn hơn thế 

Mọi thứ rõ ràng như viết trên gương mặt 

anh 

Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào 

quang của anh 

Ước nguyện rằng ánh sáng ấy chẳng mờ 

nhạt 

 

Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào 

quang của anh 
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Burning through my darkest night 

You’re the only one that I want 

Think I’m addicted to your light 

I swore I’d never fall again 

But this don’t even feel like falling 

Gravity can’t forget 

So pull me back to the ground again 

 

 

Feels like I’ve been awakened 

Every rule I had you breaking 

The risk that I’m taking 

I’m never gonna shut you out 

Everywhere I’m looking now 

I’m surrounded by your embrace 

Baby I can see your halo 

You know you’re my saving grace 

You’re everything I need and more 

It’s written all over your face 

Baby I can feel your halo 

Pray it won’t fade away 

 

 

I can feel your halo halo halo 

I can see your halo halo halo 

I can feel your halo halo halo 

I can see your halo halo halo 

I can feel your halo halo halo 

I can see your halo halo halo 

I can feel your halo halo halo 

I can see your halo halo halo 

Halooooo ouuuu 

Halooooo ouuuu 

Halooooo ouuuu 

Ouuuuu ouuuuu ouuuuu 

 

Everywhere I’m looking now 

I’m surrounded by your embrace 

Baby I can see your halo 

You know you’re my saving grace 

Anh yêu em có thể thấy hào quang của anh 

Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào 

quang của anh 

Anh yêu em có thể thấy hào quang của anh 

 

Ôm em như sự ấm áp của mặt trời 

Thiêu đốt qua đêm đen lạnh lẽo 

Anh là người duy nhất em mong muốn 

Em nghĩ rằng mình đã bị ánh sáng ấy lôi 

cuốn 

Em hứa sẽ không bao giờ vấp ngã nữa 

Nhưng đây chẳng giống cảm giác vấp ngã 

đâu 

Sức hấp dẫn em chẳng thể quên 

Vậy nên làm ơn kéo em lại mặt đất lần nữa 

nào 

 

Có vẻ như em đã được thức tỉnh 

Mỗi luật lệ em khiến anh phá vỡ 

Rủi ro em vẫn tiếp nhận 

Em chẳng bao giò để anh rời xa 

Mỗi nơi em tìm kiếm lúc này 

Đều tràn ngập cái ôm ấm áp của anh 

Anh yêu em có thể thấy hào quang của anh 

Anh biết rằng anh cứu giũa em khỏi cái 

chết 

Anh là mọi thứ em cần và còn hơn thế 

Mọi thứ rõ ràng như viết trên gương mặt 

anh 

Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào 

quang của anh 

Ước nguyện rằng ánh sáng ấy chẳng mờ 

nhạt 

 

Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào 

quang của anh 

Anh yêu em có thể thấy hào quang của anh 

Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào 

quang của anh 

Anh yêu em có thể thấy hào quang của anh 
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You’re everything I need and more 

It’s written all over your face 

Baby I can feel your halo 

Pray it won’t fade away 

I can feel your halo halo 

I can see your halo halo halo 

I can feel your halo halo halo 

I can see your halo halo halo 

I can feel your halo halo halo 

I can see your halo halo halo 

I can feel your halo halo halo 

I can see your halo halo halo 

Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào 

quang của anh 

Anh yêu em có thể thấy hào quang của anh 

Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào 

quang của anh 

Anh yêu em có thể thấy hào quang của anh 

Hào quang, hào quang 

Hào quang, hào quang 

Ouuuuu ouuuuu ouuuuu 

 

Mỗi nơi em tìm kiếm lúc này 

Đều tràn ngập cái ôm ấm áp của anh 

Anh yêu em có thể thấy hào quang của anh 

Anh biết rằng anh cứu giũa em khỏi cái 

chết 

Anh là mọi thứ em cần và còn hơn thế 

Mọi thứ rõ ràng như viết trên gương mặt 

anh 

Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào 

quang của anh 

Ước nguyện rằng ánh sáng ấy chẳng mờ 

nhạt 

Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào 

quang của anh 

Anh yêu em có thể thấy hào quang của anh 

Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào 

quang của anh 

Anh yêu em có thể thấy hào quang của anh 

Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào 

quang của anh 

Anh yêu em có thể thấy hào quang của anh 

 

79. The day you went away - M2M 

https://www.youtube.com/watch?v=YX2LWYqW5xk  

 

Well I wonder could it be 

When I was dreaming 'bout you baby you 

were dreaming of me 

Call me crazy call me blind 

To still be suffering is stupid after all of 

Em tự hỏi liệu có thể 

Khi em mơ về anh anh có đang mơ về em 

không  

Cứ cho là em ngốc cho là em mù quáng đi 

Vẫn mãi ngốc nghếch chịu đựng suốt thời 
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this time 

 

Did I lose my love to someone better 

And does she love you like I do 

I do you know I really really do 

 

Well hey so much I need to say 

Been lonely since the day 

The day you went away 

So sad but true 

For me there's only you 

Been lonely since the day 

The day you went away 

 

Oh whoa .... yeah... oh...ooh... 

 

I remember date and time 

September twenty-second Sunday twenty-

five after nine 

In the doorway with your case 

No longer shouting at each other 

There were tears on our faces 

 

And we were letting go of something 

special 

Something we'll never have again 

I know, I guess I really really know 

 

Well hey so much I need to say 

Been lonely since the day 

The day you went away 

So sad but true 

For me there's only you 

Been crying since the day 

The day you went away 

The day you went away 

The day you went away 

 

Oh whoa .... yeah oh 

 

gian qua 

 

Có phải chăng là em đã đánh mất tình yêu 

của em cho một người nào đó tốt hơn em ? 

Và liệu rằng cô ấy có yêu anh như em yêu 

anh không? 

Em thật sự yêu anh . Anh biết điều đó mà 

 

Anh ơi , rất nhiều điều em cần phải nói với 

anh 

Rằng em rất cô đơn từ cái ngày đó  

Ngày mà anh đã ra đi 

Thật buồn nhưng đó là sự thật 

Với em chỉ có mình anh mà thôi 

Em đã khóc từ cái ngày đó 

Ngày anh ra đi 

 

Em vẫn nhớ rõ cái ngày đó 

9 giờ 25 phút chủ nhật ngày 22 tháng 9  

Ở trước cửa với vali trong tay 

Không còn nặng lời với nhau như trước đó 

Những giọt nước mắt chảy dài trên mặt 

chúng ta 

 

Và chúng ta đã đánh mất những điều đặc 

biệt 

Những điều mà chúng ta không bao giờ có 

lại được lần nữa 

Em biết, em thật sự hiểu được mà 

 

Từ ngày anh ra đi 

Từ ngày anh ra đi 

 

Anh oi , rất nhiều điều em cần phải nói với 

anh 

Rằng em rất cô đơn từ cái ngày đó  

Ngày mà anh đã ra đi 

Thật buồn nhưng đó là sự thật 

Với em chỉ có mình anh mà thôi 

Em đã khóc từ cái ngày đó 
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Did I lose my love to someone better 

And does she love you like I do 

I do you know I really really do 

 

Well hey so much I need to say 

Been lonely since the day 

The day you went away 

So sad but true 

For me there's only you 

Been crying since the day 

The day you went away 

 

Why do we never know what we've got till 

it's gone 

How could I carry on 

The day you went away 

Cause I've been missing you so much I had 

to say 

Been crying since the day 

The day you went away 

 

The day you went away 

The day you went away 

oh whoa .. yeah oh 

Từ ngày anh ra đi 

 

[] 

Tại sao chúng ta không bao giờ biết được 

những cái chúng ta đã có cho đến khi nó 

mất đi 

Tiếp theo em sẽ như thế nào đây ? 

Ngày anh đã ra đi  

Bởi vì em vẫn nhớ anh rất nhiều em phải 

nói ra thôi 

Em đã khóc từ cái ngày đó 

Ngày mà anh đã ra đi 

 

Ngày anh đã ra đi 

Ngày anh đã ra đi 

 

80. When You Say Nothing At All - Ronan Keating 

https://www.youtube.com/watch?v=AuJrEBtmM1Q 

 

It's amazing how you can speak right to 

my heart 

Without saying a word, you can light up 

the dark 

Try as I may I could never explain 

What I hear when you don't say a thing 

 

The smile on your face lets me know that 

you need me 

There's a truth in your eyes saying you'll 

never leave me 

The touch of your hand says you'll catch 

Thật diệu kỳ làm sao khi em có thể nói 

được những điều trái tim anh đang cảm 

thấy 

Em thắp sáng bóng đêm mà chẳng cần nói 

một lời 

Dù đã cố gắng hết sức anh vẫn không bao 

giờ có thể giải thích được 

Anh đã nghe thấy điều gì khi em không nói 

một lời nào cả 

 

Nụ cười trên khuôn mặt em nói cho anh 

biết rằng em cần anh 
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me whenever I fall 

You say it best.. when you say nothing at 

all 

 

All day long I can hear people talking out 

loud 

But when you hold me near, you drown 

out the crowd (the crowd) 

Try as they may they can never define 

What's been said between your heart and 

mine 

 

The smile on your face lets me know that 

you need me 

There's a truth in your eyes saying you'll 

never leave me 

The touch of your hand says you'll catch 

me whenever I fall 

You say it best.. when you say nothing at 

all 

 

The smile on your face lets me know that 

you need me 

There's a truth in your eyes saying you'll 

never leave me 

The touch of your hand says you'll catch 

me whenever I fall 

You say it best.. when you say nothing at 

all 

 

(You say it best when you say nothing at 

all 

You say it best when you say nothing at 

all..) 

 

The smile on your face 

The truth in your eyes 

The touch of your hand 

Let's me know that you need me.. 

Có một sự thật trong mắt em nói rằng em 

sẽ không bao giờ rời bỏ anh 

Cái chạm khẽ của bàn tay em nói rằng em 

sẽ đưa tay cho anh bất cứ khi nào anh vấp 

ngã 

Khi em im lặng chính là lúc em nói được 

tất cả 

 

Suốt ngày dài anh có thể nghe thấy mọi 

người nói chuyện ồn ào 

Nhưng khi em ôm anh thật chặt, em nhấn 

chìm cả đám đông 

Cho dù cố gắng họ vẫn chẳng thể nào biết 

được 

Những lời hai trái tim đã nói với nhau 

(Nụ cười trên khuôn mặt em nói cho anh 

biết rằng em cần anh 

Có một sự thật trong mắt em nói rằng em 

sẽ không bao giờ rời bỏ anh 

Cái chạm khẽ của bàn tay em nói rằng em 

sẽ đưa tay cho anh bất cứ khi nào anh vấp 

ngã 

Khi em im lặng chính là lúc em nói được 

tất cả)*2  
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81. I Do - 911 

https://www.youtube.com/watch?v=6t13CNHG_Qs 

 

My whole world changed from the 

moment I met you 

And it would never be the same 

Felt like I knew that I’d always love you 

From the moment I heard your name 

 

Everything was perfect, I knew this love is 

worth it 

Our own miracle in the makin’ 

‘Til the world stops turning 

I’ll still be here waiting and waiting to 

make that vow that I’ll… 

 

Chorus: 

I’ll be by your side, ‘til the day I die 

I’ll be waiting ‘til hear you say I Do 

Something old, something new 

Something borrowed, something blue 

I’ll be waiting ‘til I hear you say I Do 

 

Smiles by the thousands, ya tears have all 

dried out 

‘Cos I won’t see you cry again 

Throw pennies in the fountain, and look at 

what comes out 

Sometimes wishes do come true 

 

Everything was perfect, I knew this love is 

worth it 

Our own miracle in the makin’ 

‘Til the world stops turning 

I’ll still be here waiting and waiting to 

make that vow that I’ll… 

 

I’ll be by your side, ‘til the day I die 

I’ll be waiting ‘til hear you say I Do 

Something old, something new 

Thế giới của anh thay đổi kể từ giây phút 

anh gặp em 

Và nó sẽ không bao giờ như cũ nữa 

Cảm giác như anh biết được anh sẽ luôn 

yêu mến em vậy 

Kể từ giây phút anh nghe thấy tên em 

 

Mọi thứ đều hoàn hảo,Anh biết tình yêu 

dành cho em là xứng đáng 

Phép nhiệm màu đôi mình tạo ra 

Cho đến khi thế giới ngừng quay 

Anh sẽ vẫn ở đây đợi em để giữ mãi lời thề 

rằng 

 

Điệp khúc 

Anh sẽ ở bên cạnh em cho đến ngày cuối 

của cuộc đời 

Anh sẽ đợi em cho đến khi em nói đồng ý 

Một vài điều cũ một vài điều mới 

Một vài thứ được mượn một vài thứ màu 

xanh 

Anh sẽ đợi em cho đến khi em nói đồng ý 

 

Hàng ngàn nụ cười những giọt nước mắt 

đã héo khô 

Nhưng anh không muốn thấy em khóc 

thêm lần nữa 

Tung những đồng xu lên đài phun nước và 

xem chúng rơi xuống 

Đôi khi điều ước trở thành sự thật 

 

Mọi thứ đều hoàn hảo,Anh biết tình yêu 

dành cho em là xứng đáng 

Phép nhiệm màu đôi mình tạo ra 

Cho đến khi thế giới ngừng quay 

Anh sẽ vẫn ở đây đợi em để giữ mãi lời thề 

rằng 
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Something borrowed, something blue 

I’ll be waiting ‘til I hear you say I Do 

 

Always better than worse, protect you 

from the hurt 

I’ll be waiting ‘til hear you say I Do 

I Do love you, yes I Do love you 

I’ll be waiting ‘til hear you say I Do 

Coz I love you, love you … 

 

We’re shining like a diamond, just look at 

us now, 

I wanna hear you say I Do 

 

Anh sẽ ở bên cạnh em cho đến ngày cuối 

của cuộc đời 

Anh sẽ đợi em cho đến khi em nói đồng ý 

Một vài điều cũ một vài điều mới 

Một vài thứ được mượn một vài thứ màu 

xanh 

Anh sẽ đợi em cho đến khi em nói đồng ý 

 

Luôn luôn trên cả nhưng điều tội tệ bảo vệ 

em khỏi bị thương 

Anh sẽ đợi em cho đến khi em nói đồng ý 

Anh sẽ yêu em,vâng anh sẽ yêu em 

Anh sẽ đợi em cho đến khi em nói đồng ý 

Vì anh yêu em, yêu em.. 

 

Chúng ta tỏa sáng như viên kim cương hãy 

nhìn chúng ta lúc này 

Anh chỉ muôn nghe em nói đồng ý thôi 

 

82. The Heart Wants What it Wants - Selena Gomez 

https://www.youtube.com/watch?v=ij_0p_6qTss 

 

[Intro] 
What the heart wants 

Điều trái tim hằng mong muốn 

What the heart wants 

Điều trái tim hằng mong muốn 

What the heart wants 

Điều trái tim hằng mong muốn 

 

[Verse 1] 
You got me sipping on something 

Anh cho em những trải nghiệm 

I can't compare to nothing 

Chẳng điều gì có thể sánh bằng 

I've ever known, I'm hoping 

Chẳng điều gì em từng biết trước đây, em mong rằng 

That after this fever I'll survive 

Sau cơn say tình ái này em sẽ tỉnh ngộ 
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I know I'm acting a bit crazy 

Em biết mình có cư xử hơi thái quá 

Strung out, a little bit hazy 

Trong cơn say có chút gì đó mơ màng 

Hand over heart, I'm praying 

Đặt tay lên tim, em cầu rằng 

That I'm gonna make it out alive 

Em sẽ sống tốt khi kết thúc cuộc tình này 

 

[Pre-Chorus] 

The bed's getting cold and you're not here 

Giường chiếu trở nên lạnh lẽo hơn và anh không còn ở bên nữa 

The future that we hold is so unclear 

Tương lai của hai ta mới mịt mù biết chừng nào 

But I'm not alive until you call 

Nhưng em chẳng tỉnh ra tới khi anh nhấc máy gọi 

And now I bet the odds against it all 

Và giờ em cá rằng vượt qua chắc phải chật vật lắm 

Save your advice cause I won't hear 

Hãy giữ lời khuyên lại cho riêng anh đi, em sẽ không nghe theo nữa 

You might be right, but I don't care 

Có thể anh đúng nhưng em cũng chẳng bận tâm đâu 

There's a million reasons 

Có cả triệu lý do 

Why I should give you up 

Để em từ bỏ mối tình này 

 

[Chorus] 
But the heart wants what it wa-a-a-a-a-nts 

Nhưng trái tim vẫn thèm khát điều nó hằng mong muốn 

The heart wants what it wa-a-a-a-a-nts 

Trái tim vẫn thèm khát điều nó hằng mong muốn 

 

[Verse 2] 
You got me scattered in pieces 

Anh khiến lòng em như vỡ vụn 

Shining like stars and screaming 

Những mảnh vỡ lấp lanh tựa vì sao và những câu gào thét 

Lighting me up like Venus 

Nhưng anh lại khiến em cảm thấy tự tin 
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But then you disappear and make me wait 

Rồi anh biến mất tăm và bắt em phải chờ đợi 

And every second's like torture 

Và từng giây trôi qua đều như cực hình 

Hell, couldn't take no more, so 

Em chẳng chịu đựng nổi nữa 

Finding a way to let go 

Thế nên em sẽ tìm cách để buông xuôi tất cả 

Baby, baby, no I can't escape 

Nhưng anh à em chẳng thể thoát khỏi lưới tình 

 

[Pre-Chorus] 
………………. 

 

[Chorus - Extended] 
But the heart wants what it wa-a-a-a-a-nts 

Nhưng trái tim vẫn thèm khát điều nó hằng mong muốn 

The heart wants what it wa-a-a-a-a-nts 

Trái tim vẫn thèm khát điều nó hằng mong muốn 

The heart wants what it wa-a-a-a-a-nts 

Trái tim vẫn thèm khát điều nó hằng mong muốn 

The heart wants what it wa-a-a-a-a-nts 

Trái tim vẫn thèm khát điều nó hằng mong muốn 

 

[Bridge] 
This is a modern fairytale 

Đây là câu chuyện tình thời hiện đại 

No happy ending 

Mà chẳng có kết thúc có hậu 

No wind in our sails 

Chẳng còn động lực để duy trì nữa 

But I can't imagine 

Nhưng em chẳng thể mường tượng được 

A life without 

Một cuộc sống thiếu đi 

Breathless moments 

Những giây phút nghẹt thở 

Breaking me down, down, down, down 

Khiến em buồn bã 
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[Pre-Chorus] 
………………. 

 

[Chorus - Extended] 

…………………. 

 

[Outro] 
The heart wants what it wants, baby 

Trái tim vẫn thèm khát điều nó hằng mong muốn anh à 

The heart wants what it wants, baby 

Trái tim vẫn thèm khát điều nó hằng mong muốn anh à 

It wants what it wants 

Trái tim vẫn thèm khát điều nó hằng mong muốn 

It wants what it wants 

Trái tim vẫn thèm khát điều nó hằng mong muốn 

 

83. Everytime - Britney Spears 

https://www.youtube.com/watch?v=8YzabSdk7ZA 

 

Notice me, take my hand  

Why are we strangers when  

Our love is strong  

Why carry on without me  

 

Everytime I try to fly, I fall  

Without my wings, I feel so small  

I guess I need you, baby  

And everytime I see you in my dreams  

I see your face, it's haunting me  

I guess I need you, baby  

 

I make believe that you are here  

It's the only way I see clear  

What have I done  

You seem to move on easy 

 

And everytime I try to fly, I fall  

Without my wings, I feel so small  

I guess I need you, baby  

And everytime I see you in my dreams  

Hãy chú ý đến em đi và hãy nắm tay em. 

Tại sao chúng ta lai trở nên xa lạ đúng lúc 

tình yêu đang sâu đậm 

Tại sao anh lại nóng nảy khi không có em 

bên cạnh? 

Mỗi lần em định bay lên em lại rơi xuống 

Không có đôi cánh em cảm thấy như mình 

bé lại. 

Em nghĩ là em thực sự cần anh, anh à. 

Và mỗi khi nhìn thấy anh trong những giấc 

mơ 

Hình ảnh thân thương ấy cứ ám ảnh trong 

tâm trí em 

Em nghĩ là em đã cần anh, anh à. 

Em tin rằng anh vẫn còn đó đâu đây. 

Đây là cách duy nhất em có thể nhìn thấy 

anh rõ nhất. 

Những điều em làm thì dường như lại làm 

anh xa dần em dễ dàng hơn 

Mỗi lần em cố 

gắng..................................................... 
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I see your face, you're haunting me  

I guess I need you, baby  

 

I may have made it rain  

Please forgive me  

My weakness caused you pain  

And this song's my sorry  

 

At night I pray  

That soon your face will fade away  

 

And everytime I try to fly, I fall  

Without my wings, I feel so small  

I guess I need you, baby  

And everytime I see you in my dreams  

I see your face, you're haunting me  

I guess I need you, baby 

.................................................đã cần anh, 

anh à. 

Có thể em đã gây ra những cản trở 

Hãy tha thứ cho em 

Những lỗi lầm của em đã mang đến cho 

anh nhiều đau khổ. 

Gửi anh bài hát này như một lời xin lỗi đến 

anh. 

 

Em cầu nguyện hằng đêm 

Cầu cho hình ảnh của anh sẽ mờ dần trong 

tâm trí em. 

 

Và mỗi lần em định bay lên em lại rơi 

xuống 

Không có đôi cánh em cảm thấy như mình 

bé lại. 

Em nghĩ là em thực sự cần anh, anh à. 

Và mỗi khi nhìn thấy anh trong những giấc 

mơ 

Hình ảnh thân thương ấy cứ ám ảnh trong 

tâm trí em 

Em nghĩ là em đã cần anh, anh à. 

 

84. Europe's Skies - Alexander Rybak 

https://www.youtube.com/watch?v=daqfr6DJsGc  

 

Now I'm home, but I cannot stay 

I dream of you every day 

Got to know every inch of you 

Will you make my dream come true? 

 

There's no place like home they say 

You're my home, so hear me pray. 

 

I don't know you, but I need more time 

Promise me you'll be mine 

Birds are flying over Europe skies, 

Tell me please why can't I? 

 

Giờ tôi ở nhà, nhưng không thể ở lại 

Tôi mơ về em mỗi ngày 

Cần phải biết từng li từng tí về em 

Liệu em sẽ biến giấc mơ của tôi thành sự 

thật chứ? 

 

Không có nơi nào bằng nhà mình, người ta 

nói thế 

Em là mái ấm của tôi, nên hãy nghe tôi 

nguyện cầu 

 

Tôi không hiểu em, nhưng tôi cần thêm 

thời gian 
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Times have changed, but so have I 

I view my life through your eyes 

On the go in my tourist's shoes 

But I'll stay truthful to you 

 

Cause there's no place like home they say 

You're my home, so I guess I'll stay. 

 

I don't know you, but I need more time 

Promise me you'll be mine 

Birds are flying over Europe skies 

Tell me please why can't I? 

 

I don't know you, but I need more time 

Promise me you'll be mine 

Birds are flying over Europe skies 

Tell me please why can't I?  

Hứa với em rồi một ngày em sẽ là của tôi 

Chim chóc bay lượn khắp bầu trời châu 

Âu, 

Nói tôi nghe xem tại sao tôi không thể? 

 

Thời thế thay đổi, nhưng tôi cũng thế 

Tôi nhìn thế giới qua đôi mắt em 

Vội vàng trong đôi giày của kẻ lữ khách 

Nhưng tôi vẫn sẽ thành thật với em 

 

Bởi vì không có nơi đâu bằng nhà, họ nói 

thế 

Em là mái ấm của tôi, nên tôi đoán tôi sẽ ở 

lại 

 

Tôi không hiểu em, nhưng tôi cần thêm 

thời gian 

Hứa với em rồi một ngày em sẽ là của tôi 

Chim chóc bay lượn khắp bầu trời châu 

Âu, 

Nói tôi nghe xem tại sao tôi không thể? 

 

Tôi không hiểu em, nhưng tôi cần thêm 

thời gian 

Hứa với em rồi một ngày em sẽ là của tôi 

Chim chóc bay lượn khắp bầu trời châu 

Âu, 

Nói tôi nghe xem tại sao tôi không thể? 

 

 

84. You raise me up - Westlife 

https://www.youtube.com/watch?v=HeUJ4Y-XOeY 

 

[Verse 1] 

When I am down and, oh my soul, so weary; 

Khi anh nản lòng, và tâm hồn, thật rã rời 

When troubles come and my heart burdened be; 

Khi khó khăn đến và trái tim nặng trĩu 

Then, I am still and wait here in the silence, 

Khi đó, anh bất động và chờ đợi ở đây trong thinh lặng 
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Until you come and sit a while with me. 

Cho tới khi em đến và ngồi một lát với anh 

 

[Chorus] 

You raise me up, so I can stand on mountains; 

Em nâng đỡ anh, vì vậy anh có thể đứng trên những đỉnh núi  

You raise me up, to walk on stormy seas; 

Em nâng đỡ anh, để anh có thể đi trên biển, giữa trời giông bão 

I am strong, when I am on your shoulders; 

Anh mạnh mẽ khi anh được dựa vào đôi bờ vai em 

You raise me up... To more than I can be. 

Em nâng đỡ anh, anh hơn cả chính mình 

 

[Chorus] 3x 
............... 

 

You raise me up... To more than I can be. 

Em nâng đỡ anh, anh hơn cả chính mình 

 

85. When You're Gone - Avril Lavigne 

https://www.youtube.com/watch?v=0G3_kG5FFfQ 

 

When you're gone - Avril Lavigne 

I always needed time on my own 

I never thought I'd need you there when I 

cry 

And the days feel like years when I'm 

alone 

And the bed where you lie 

is made up on your side 

 

When you walk away 

I count the steps that you take 

Do you see how much I need you right 

now? 

 

When you're gone 

The pieces of my heart are missing you 

When you're gone 

The face I came to know is missing too 

Em đã luôn luôn cần thời gian 

Em đã ko nghĩ em sẽ cần anh ở bên khi em 

khóc 

Và những ngày cô đơn dài như cả năm 

Và chiếc giường nơi anh nằm gợi lên bóng 

hình anh 

 

Khi anh ra đi, 

Em đếm những bước chân của anh 

Ngay lúc này anh có biết em cần anh đến 

mức nào 

Khi anh ra đi , 

Những mảnh vụn của trái tim em đang nhớ 

anh 

Khi anh ra đi , 

Bộ mặt em đã biết cũng đang nhớ 

Khi anh đi , 

Những từ ngữ em đã luôn nghe giúp em 
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When you're gone 

The words I need to hear to always get me 

through the day 

And make it OK 

I miss you 

 

I never felt this way before 

Everything that I do 

reminds me of you 

And the clothes you left 

are lyin' on the floor 

And they smell just like you 

I love the things that you do 

 

When you walk away 

I count the steps that you take 

 

Do you see how much I need you right 

now? 

 

When you're gone 

The pieces of my heart are missing you 

When you're gone 

The face I came to know is missing too 

When you're gone 

The words I need to hear to always get me 

through the day 

And make it OK 

I miss you 

 

We were meant for each other 

I keep forever 

Oh oh oh oh oh 

 

All I ever wanted was for you to know 

Everything I do I give my heart and soul 

I can hardly breathe I need to feel you here 

with me 

Yeah 

 

bình phục wa mỗi ngày 

Và làm mọi việt tôt hơn 

Em nhớ anh 

 

Em chưa cảm thấy như thế này bao giờ 

Mọi việc em làm đều làm em nhớ về anh 

Và những bộ quần áo anh để lại đang nằm 

trên sàn nhà 

Chúng có mùi giống anh 

Em yêu mọi thứ anh làm 

 

Khi anh ra đi , em đếm những bước chân 

của anh 

 

Anh đã thấy em cần anh mức nào chứ ? 

 

Chúng ta là của nhau 

Em sẽ giữ mãi chân lí này 

 

Tất cả những gì em muốn là anh biết rằng 

Mọi thứ em làm là để cho trái tim và tâm 

hồn em 

Em khó thở , em cần anh ở đây , bên em 

( Em khó có thể sống nếu thiếu anh ) 
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When you're gone 

The pieces of my heart are missing you 

When you're gone 

The face I came to know is missing too 

When you're gone 

The words I need to hear to always get me 

through the day 

And make it OK 

I miss you 

 

86. Seasons In The Sun - Westlife 

https://www.youtube.com/watch?v=Xdv83MFJd7U 

 

Goodbye to you, my trusted friend 

We've known each other since we were 

nine or ten 

Together we climbed hills and trees 

Learned of Love and ABC's 

Skinned our hearts and skinned our knees 

 

Goodbye my friend, it's hard to die 

When all the birds are singing in the sky 

Now that the spring is in the air 

Pretty girls are everywhere 

Think of me and I’ll be there 

 

We had joy, we had fun, we had Seasons 

in the sun 

But the hills that we climbed were just 

Seasons out of time 

 

Goodbye Papa, please pray for me 

I was the Black Sheep of the Family 

You tried to teach me right from wrong 

Too much wine and too much song 

Wonder how I got along 

 

Goodbye Papa, it's hard to die 

When all the bird's are singing in the sky 

Now that the spring is in the air 

Tạm biệt anh, người bạn thân tín của tôi 

Chúng ta quen nhau từ khi lên chín lên 

mười 

Cùng nhau trèo lên những ngọn đồi, cùng 

trèo cây 

Cùng học về tình yêu thương và bảng chữ 

cái 

Trầy xước cả ngực và đầu gối chúng ta 

 

Tạm biệt anh bạn của tôi, thật khó để ra đi 

Khi đàn chim đang ca hót líu lo trên bầu 

trời 

Khi mà giờ đây mùa xuân đang tràn ngập 

khắp không gian 

Những cô gái xinh đẹp đang ở khắp mọi 

nơi 

Hãy nghĩ về tôi, tôi sẽ ở đó 

 

Chúng ta đã hân hoan, nô đùa và có những 

mùa nắng đẹp 

Nhưng những ngọn đồi mà chúng ta đã 

trèo ấy đã chỉ còn là dĩ vãng 

 

Tạm biệt cha yêu, hay cầu nguyện cho con 

Con đã là đứa con hư của gia đình 

Cha đã gắng dạy bảo con những lẽ phải từ 

những điều sai trái. 
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Little Children everywhere 

When you see them I'll be there 

 

We had joy, we had fun, we had Seasons 

in the sun 

But the wine and the song like the Seasons 

have all gone 

 

We had joy, we had fun, we had Seasons 

in the sun 

But the wine and the song, like the 

Seasons, have all gone 

 

Goodbye Michelle, my little one 

You gave me Love and helped me find the 

sun 

And every time when I was down 

You would always come around 

And get my feet back on the ground 

 

Goodbye Michelle, it's hard to die 

When all the birds are singing in the sky 

Now that the spring is in the air 

With the flowers everywhere 

I wish that we could both be there 

 

All our lives we had fun, we had Seasons 

in the sun 

but the stars we could reach were just 

starfish on the beach 

 

We had joy, we had fun, we had Seasons 

in the sun 

But the stars we could reach were just 

starfish on the beach 

 

We had joy, we had fun, we had Seasons 

in the sun 

But the wine and the song, like the 

Seasons, have all gone 

Quá nhiều rượu và tiếng hát 

Con không biết mang theo như thế nào nữa 

 

Tạm biệt cha yêu, thật khó để ra đi 

Khi đàn chim đang ca hót líu lo trên bầu 

trời 

Khi mà giờ đây mùa xuân đang tràn ngập 

khắp không gian 

Những đứa trẻ bé bỏng đang ở mọi nơi 

Khi cha thấy chúng, con sẽ đang ở đó 

 

Chúng ta đã hân hoan, nô đùa và có những 

mùa nắng đẹp 

Nhưng rượu và tiếng hát cũng như thời 

gian, tất cả đã qua đi rồi 

Chúng ta đã hân hoan, nô đùa và có những 

mùa nắng đẹp 

Nhưng rượu và tiếng hát cũng như thời 

gian, tất cả đã qua đi rồi. 

 

Tạm biệt Michelle, con gái bé bỏng của 

cha 

Con đã dành cho cha tình yêu thương và 

giúp đỡ cha tìm thấy ánh nắng. 

Và mỗi lần khi cha gục ngã 

Con luôn đến bên cha 

Và nâng đỡ cha dậy 

 

Tạm biệt Michelle, thật khó để ra đi 

Khi đàn chim đang ca hót líu lo trên bầu 

trời 

Khi mà giờ đây mùa xuân đang tràn ngập 

khắp không gian 

Với muôn hoa đang đua nở khắp nơi 

Cha ước rằng cha con ta được ở đó. 

 

Cả cuộc đời chúng ta đã nô đùa, đã có 

những mùa nắng đẹp 

Nhưng những ngôi sao chúng ta có thể với 

tới, đã chỉ còn là những ngôi sao biển trên 
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bãi biển mà thôi. 

 

Cả cuộc đời chúng ta đã nô đùa, đã có 

những mùa nắng đẹp 

Nhưng những ngôi sao chúng ta có thể với 

tới, đã chỉ còn là những ngôi sao biển trên 

bãi biển mà thôi. 

 

Chúng ta đã hân hoan, nô đùa và có những 

mùa nắng đẹp 

Nhưng rượu và tiếng hát cũng như thời 

gian, tất cả đã qua đi rồi.  

 

87. Dear Future Husband - Meghan Trainor 

https://www.youtube.com/watch?v=ShlW5plD_40 

 

Dear future husband, 

Here's a few things 

You'll need to know if you wanna be 

My one and only all my life 

 

Take me on a date 

I deserve a break 

And don't forget the flowers every 

anniversary 

'Cause if you'll treat me right 

I'll be the perfect wife 

Buying groceries 

Buy-buyin g what you need 

 

You got that 9 to 5 

But, baby, so do I 

So don't be thinking I'll be home and 

making apple pies 

I never learned to cook 

But I can tire a hook 

Sing along with me 

Sing-sing along with me (hey) 

 

You gotta know how to treat me like a lady 

Gửi đến người chồng tương lai của em 

Dưới đây là vài điều anh phải biết nếu 

muốn trở thành 

Là người đàn ông duy nhất suốt cuộc đời 

em 

 

Đưa em đi hẹn hò 

Em xứng đáng được nghỉ ngơi 

Và đừng quên những bông hoa mỗi lễ kỉ 

niệm 

Bởi nếu anh đối tốt với em 

Thì em sẽ là người vợ tốt 

Hãy đến cửa hàng tạp hóa 

Và mua những thứ anh cần 

 

Anh phải đi làm 

Nhưng cưng à, em cũng thế 

Nên đừng có nghĩ em sẽ về nhà và làm 

bánh táo 

Em không bao giờ học nấu ăn đâu 

Nhưng em sẽ rất sốt sắng khi bị mắc bẫy 

Hát cùng em nào! 

Hát cùng em nào! 
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Even when I'm acting crazy 

Tell me everything's alright 

 

Dear future husband, 

Here's a few things you'll need to know if 

you wanna be 

My one and only all my life 

Dear future husband, 

If you wanna get that special lovin' 

Tell me I'm beautiful each and every night 

 

After every fight 

Just apologize 

And maybe then I'll let you try and rock 

my body right 

Even if I was wrong 

You know I'm never wrong 

Why disagree? 

Why, why disagree? 

 

You gotta know how to treat me like a lady 

Even when I'm acting crazy 

Tell me everything's alright 

 

Dear future husband, 

Here's a few things you'll need to know if 

you wanna be 

My one and only all my life (hey, baby) 

Dear future husband, 

Make time for me 

Don't leave me lonely 

And know we'll never see your family 

more than mine 

 

I'll be sleeping on the left side of the bed 

(hey) 

Open doors for me and you might get 

some kisses 

Don't have a dirty mind 

Just be a classy guy 

Anh cần phải biết đối xử với em như một 

quý cô 

Ngay cả khi em hành động một cách điên 

rồ 

Anh phải nói với em rằng mọi thứ đều ổn 

 

Gửi đến người chồng tương lai của em 

Dưới đây là vài điều anh phải biết nếu 

muốn trở thành 

Là người đàn ông duy nhất suốt cuộc đời 

em 

Gửi đến người chồng tương lai của em 

Nếu anh muốn nhận được tình cảm yêu 

thương đặc biệt 

Thì hãy nói rằng em rất đẹp hằng đêm 

 

Sau mỗi cuộc cãi nhau 

Hãy chỉ cần xin lỗi 

Và có thể sau đó em sẽ cho anh thử "khuấy 

động" cơ thể em 

Ngay cả khi em sai 

Anh biết là em vẫn đúng còn gì 

Vậy tại sao vẫn không chấp nhận? 

Tại sao còn không chấp nhận? 

 

Anh cần phải biết đối xử với em như một 

quý cô 

Ngay cả khi em hành động một cách điên 

rồ 

Anh phải nói với em rằng mọi thứ đều ổn 

 

Gửi đến người chồng tương lai của em 

Dưới đây là vài điều anh phải biết nếu 

muốn trở thành 

Là người đàn ông duy nhất suốt cuộc đời 

em 

Gửi đến người chồng tương lai của em 

Hãy dành thời gian cho em 

Đừng để em cô đơn 

Và hãy biết rằng chúng ta sẽ thăm bố mẹ 
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Buy me a ring 

Buy-buy me a ring, babe 

 

You gotta know how to treat me like a lady 

Even when I'm acting crazy 

Tell me everything's alright 

 

Dear future husband, 

Here's a few things you'll need to know if 

you wanna be 

My one and only all my life 

Dear future husband, 

If you wanna get that special loving 

Tell me I'm beautiful each and every night 

 

Future husband, better love me right 

em nhiều hơn gia đình anh 

 

Em sẽ ngủ bên trái giường 

Mở cửa cho em và anh sẽ được hôn vài cái 

Đừng có nghĩ lung tung 

Anh là một người đàn ông ưu tú mà 

Mua cho em cái nhẫn đi 

Mua cho em cái nhẫn! 

 

Anh cần phải biết đối xử với em như một 

quý cô 

Ngay cả khi em hành động một cách điên 

rồ 

Anh phải nói với em rằng mọi thứ đều ổn 

 

Gửi đến người chồng tương lai của em 

Dưới đây là vài điều anh phải biết nếu 

muốn trở thành 

Là người đàn ông duy nhất suốt cuộc đời 

em 

Gửi đến người chồng tương lai của em 

Nếu anh muốn nhận được tình cảm yêu 

thương đặc biệt 

Thì hãy nói rằng em rất đẹp hằng đêm 

 

88. Unconditionally - Katy Perry 

https://www.youtube.com/watch?v=XjwZAa2EjKA 

 

[Verse 1] 
Oh no, did I get too close? 

Ôi không, có phải em đã tới quá gần? 

Oh, did I almost see what's really on the inside? 

Ôi, có phải em gần như nhìn thấy điều thực sự ở bên trong? 

All your insecurities 

Tất cả sự thiếu tự tin của anh 

All the dirty laundry 

Tất cả chỗ quần áo bẩn 

Never made me blink one time 

Làm em phải chớp mắt một lần nữa 
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[Chorus] 
Unconditional, unconditionally 

Không điều kiện, không điều kiện 

I will love you unconditionally 

Em sẽ yêu anh không điều kiện 

There is no fear now 

Đây bây giờ không có chỗ cho sự sợ hãi 

Let go and just be free 

Hãy buông xuôi và hãy thoải mái đi 

I will love you unconditionally 

Em sẽ yêu anh không điều kiện. 

 

[Verse 2] 
Come just as you are to me 

Hãy là chính anh thôi khi đến với em 

Don't need apologies 

Không cần những lời xin lỗi 

Know that you are unworthy 

Vẫn biết rằng dù anh không xứng 

I'll take your bad days with your good 

Em sẽ mang theo những ngày xấu của anh cùng những ngày tốt 

Walk through this storm I would 

Em sẽ bước qua cơn bão này  

I'd do it all because I love you, I love you 

Em sẽ làm được tất cả bởi em yêu anh, em yêu anh. 

 

[Chorus] 
……………… 

 

[Middle] 
So open up your heart and just let it begin 

Hãy rộng mở trái tim anh và hãy chỉ để nó bắt đầu 

Open up your heart, and just let it begin 

Rộng mở trái tim anh, và hãy chỉ để nó bắt đầu 

Open up your heart, and just let it begin 

Rộng mở trái tim anh, và hãy chỉ để nó bắt đầu 

Open up your heart 

Rộng mở trái tim anh. 

Acceptance is the key to be 

Sự chấp nhận là chìa khóa để mở 
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To be truly free 

Mở ra sự thật tự do 

Will you do the same for me? 

Anh sẽ làm như em chứ? 

 

[Chorus] 
……………… 

 

89. Read All About It - Emeli Sande 

https://www.youtube.com/watch?v=vaAVByGaON0 

 

You've got the words to change a nation 

But you're biting your tongue 

You've spent a life time stuck in silence 

Afraid you'll say something wrong 

If no one ever hears it 

How we gonna learn your song? 

So come, on come on, come on, come on 

You've got a heart as loud as lions 

So why let your voice be tamed? 

Baby we're a little different 

There's no need to be ashamed 

You've got the light to fight the shadows 

So stop hiding it away 

Come on, Come on 

 

I wanna sing, I wanna shout 

I wanna scream till the words dry out 

So put it in all of the papers, 

I'm not afraid 

They can read all about it 

Read all about it oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

 

At night we're waking up the neighbours 

Anh có thể lên tiếng để thay đổi một đất 

nước 

Nhưng anh lại đang tự cắn lưỡi mình 

Anh mất cả cuộc đời kẹt lại trong câm lặng 

Sợ hãi rằng anh sẽ nói sai điều gì 

Nếu chưa có ai từng được nghe 

Sao ta biết được bài ca của anh? 

Vì vậy, hãy tiến lên, tiến lên nào! 

Con tim anh ồn ào như loài sư tử 

Cớ sao lại để cho tiếng gầm bị thuần hoá? 

Bạn thân mến chúng ta có đôi chút khác 

biệt 

Chẳng cần phải xấu hổ 

Anh có thứ ánh sáng để chống lại bóng tối 

Vì thế đừng giấu nó đi nữa 

Thôi nào hãy tiến lên 

 

Tôi muốn cất tiếng hát, tôi muốn gầm vang 

Tôi muốn hét lên cho đến khi âm thanh 

nghẹn đắng trong cổ 

Nên hãy viết hết chúng ra giấy 

Tôi không sợ đâu 

Họ có thể đọc hết về nó 

Đọc hết về điều đó 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

hanexenglish.edu.vn PAGE 164 

HANEX ENGLISH ACADEMY ENGLISH & TEST PREPARATION

https://www.youtube.com/watch?v=vaAVByGaON0


While we sing away the blues 

Making sure that we remember yeah 

Cause we all matter too 

If the truth has been forbidden 

Then we're breaking all the rules 

So come on, come on 

Come on, come on, 

Lets get the tv and the radio 

To play our tune again 

Its 'bout time we got some airplay of our 

version of events 

There's no need to be afraid 

 

I will sing with you my friend 

Come on, come on 

I wanna sing, I wanna shout 

I wanna scream till the words dry out 

So put it in all of the papers, 

I'm not afraid 

They can read all about it 

Read all about it oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

 

Yeah we're all wonderful, wonderful 

people 

So when did we all get so fearful? 

Now we're finally finding our voices 

So take a chance, come help me sing this 

Yeah we're all wonderful, wonderful 

people 

So when did we all get so fearful? 

And now we're finally finding our voices 

So take a chance, come help me sing this 

 

I wanna sing, I wanna shout 

Oh-oh-oh 

 

Đêm xuống ta sẽ khiến những người hàng 

xóm thức giấc 

Khi chúng ta hát cho xua đi những nỗi 

buồn 

Hãy chắc chắn rằng chúng ta sẽ ghi nhớ 

Bởi tất cả chúng ta cũng chỉ là cát bụi, 

Nếu sự thật vẫn đang bị che đậy 

Thì rồi ta sẽ là người đập tan mọi nguyên 

tắc 

Thôi nào hãy tiến lên, tiến lên 

Hãy khiến cho TV và đài phát thanh 

Phát những giai điệu của chúng ta lần nữa 

Đã tới lúc chúng ta được lên sóng trực tiếp 

Chẳng có gì phải sợ cả 

 

Tôi sẽ hát cùng anh, bạn của tôi 

Tiến lên, tiến lên nào 

Tôi muốn cất tiếng hát, tôi muốn gầm vang 

Tôi muốn hét lên 

Cho đến khi âm thanh nghẹn đắng trong cổ 

Nên hãy viết hết chúng ra giấy 

Tôi không sợ đâu 

Họ có thể đọc hết về nó 

Đọc hết về điều đó 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

 

Vâng chúng ta đều là những người con ưu 

tú 

Vậy từ khi nào tất cả chúng ta đều thấy sợ 

hãi? 

Giờ đây cuối cùng ta cũng tìm được tiếng 

nói riêng! 

Thế thì hãy nắm lấy cơ hội, đến đây cùng 
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I wanna scream till the words dry out 

So put it in all of the papers, 

I'm not afraid 

They can read all about it 

Read all about it oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

 

I wanna sing, I wanna shout 

I wanna scream till the words dry out 

So put it in all of the papers, 

I'm not afraid 

They can read all about it 

Read all about it oh 

tôi hoà tiếng ca! 

Vâng chúng ta đều là những người con ưu 

tú 

Vậy từ khi nào tất cả chúng ta đều thấy sợ 

hãi? 

Giờ đây cuối cùng ta cũng tìm được tiếng 

nói riêng! 

Thế thì hãy nắm lấy cơ hội, đến đây cùng 

tôi hoà tiếng ca! 

 

Tôi muốn cất tiếng hát, tôi muốn gầm vang 

Tôi muốn hét lên 

Cho đến khi âm thanh nghẹn đắng trong cổ 

Nên hãy viết hết chúng ra giấy 

Tôi không sợ đâu 

Họ có thể đọc hết về nó 

Đọc hết về điều đó 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

Oh-oh-oh 

 

Tôi muốn cất tiếng hát, tôi muốn gầm vang 

Tôi muốn hét lên 

Cho đến khi âm thanh nghẹn đắng trong cổ 

Nên hãy viết hết chúng ra giấy 

Tôi không sợ đâu 

Họ có thể đọc hết về nó 

Đọc hết về điều đó 

 

90. I Love You - Rhymastic 

https://www.youtube.com/watch?v=VL62lhiLTd4\ 

 

[Verse 1] 

Today is the special day for me to show 

The emotion I’m holdin’ I want you to 

know 

It’s been a month since you entered my 

Hôm nay là một ngày đặc biệt với anh để 

cho em biết 

Cảm xúc mà anh đang giấu kín, giờ anh 

muốn em biết 

Đã một tháng kể từ khi em bước vào thế 

hanexenglish.edu.vn PAGE 166 

HANEX ENGLISH ACADEMY ENGLISH & TEST PREPARATION

https://www.youtube.com/watch?v=VL62lhiLTd4/


world 

Forever ain’t enough with the love for you 

girl 

Those kisses we shared 

All moments we spent 

Every single word you say you know I 

always care 

This song for you babie 

So many days I’ve waited 

Standin’ here with you all I wanna say 

is … 

 

[Hook] 

Girl I love you (I love you) 

Yes I love you (I love you) 

Girl I love you (I love you) 

I just want you to know that I love you (I 

love you) 

Yes I love you (I love you) 

Girl I love you (I love you) 

I just want you to know that I love you! 

 

[Verse 2] 

It’s true 

Wanna spend my life with you 

Love you despite all the struggle we have 

been through 

Just hold me tight 

And say you’ll be mine 

I don’t need the world I need you by my 

side 

Cuz you mean the world to me 

It’s so clearly you can see 

We‘re born for each other,yes we were 

meant to be 

So this song for you babie 

Many days I’ve waited 

Standin’ here with you all I wanna say is… 

 

[Bridge] 

giới của anh 

Sẽ không bao giờ là đủ với tình yêu dành 

cho em, em yêu à 

Những nụ hôn chúng ta trao cho nhau 

Tất cả những kỷ niệm mà ta dành cho nhau 

Tất cả những từ em nói ra, em biết rằng 

anh luôn quan tâm mà 

Bài hát này dành cho em đấy, em yêu 

Anh đã đợi rất nhiều ngày rồi 

Đứng ở đây với em, tất cả những điều anh 

muốn nói là... 

 

Em à, anh yêu em (anh yêu em) 

Ừ, anh yêu em (anh yêu em) 

Em à, anh yêu em (anh yêu em) 

Anh chỉ muốn em biết rằng anh yêu em 

thôi (anh yêu em) 

Ừ, anh yêu em (anh yêu em) 

Em à, anh yêu em (anh yêu em) 

Anh chỉ muốn em biết rằng anh yêu em 

thôi! 

 

Đúng đấy 

Anh muốn dành trọn cuộc đời này chung 

sống cùng em 

Yêu em, bất chấp những chông gai sóng 

gió mà ta sẽ phải vượt qua 

Chỉ cần ôm anh thật chặt  

Và nói rằng em sẽ là của anh 

Anh không cần thế giới này 

Anh chỉ cần em bên anh thôi 

Bởi em là thế giới đối với anh 

Em có thể thấy điều đó thật rõ ràng mà 

Chúng ta sinh ra là của nhau, ừ, chúng ta là 

của nhau 

Vì thế, bài hát này là dành cho em đó 

Anh đã đợi rất nhiều ngày rồi 

Đứng ở đây với em, tất cả những điều anh 

muốn nói là... 
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And babie you know 

That I’ll be with you wherever you go… 

Through days and nights 

This love always comes from deep inside 

 

[Midtro] 

This song for you honey 

You know 

It’s not easy for me to show all my 

emotion… 

So I have to put it into this song… 

I hope you can understand it 

I love you babie 

Và em yêu à, em biết đấy 

Rằng cho dù đi đến bất cứ nơi đâu, anh 

vẫn sẽ mãi bên em 

Qua ngày dài và đêm tối 

Tình yêu này sẽ luôn luôn tới từ sâu thẳm 

trái tim anh 

 

Bài hát này dành cho em đó, tình yêu của 

anh 

Em biết mà 

Thật không dễ gì cho anh để cho em biết 

tất cả những xúc cảm của anh 

Vì thế anh đành phải gửi gắm chúng vào 

bài hát này  

Anh hi vọng rằng em có thể hiểu 

Anh yêu em, cưng à. 

 

91. Until you - Shayne Ward 

https://www.youtube.com/watch?v=YSqtv-3ijk8 

 

Baby life was good to me 

But you just made it better 

I love the way you stand by me 

Through any kind of weather 

I don’t wanna run away 

Just wanna make your day 

When you felt the world is on your 

shoulders 

Don’t wanna make it worse 

Just wanna make us work 

Baby tell me I will do whatever 

 

[Chorus] 

It feels like nobody ever knew me until 

you knew me 

Feels like nobody ever loved me until you 

loved me 

Feels like nobody ever touched me until 

you touched me 

Baby nobody, nobody,until you 

Em yêu à cuộc đời này thật ưu ái anh 

Nhưng em còn làm nó tươi đẹp hơn 

Anh yêu cái cách em đứng bên anh 

Vượt qua những sóng gió cuộc đời 

Anh không muốn chạy trốn đâu em 

Anh chỉ muốn cho em những ngày hạnh 

phúc 

Khi mà em cái thấy cả thế giới này 

Đang đè nặng trên bờ vai em 

Anh không muốn làm nó tệ hơn đâu 

Anh chỉ muốn đôi ta được hạnh phúc 

Em yêu à hãy cho anh biết 

Anh sẽ làm cho em mọi thứ 

 

Điệp khúc: 

Dường như chưa từng có ai hiểu anh cho 

đến khi em biết đến anh 

Dường như chẳng có ai yêu quý anh cho 

đến khi em đến và yêu anh 

Dường như chẳng có ai muốn chạm vào 
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Baby it just took one hit of you now I'm 

addicted 

You never know what's missing 

Till you get everything you need,yeah 

 

I don't wanna run away 

Just wanna make your day 

When you feel the world is on your 

shoulders 

Don't wanna make it worse 

Just wanna make us work 

Baby tell me,I'll do whatever 

 

Chorus 

 

See it was enough to know 

If I ever let you go 

I would be no one 

Cos I never thought I'd feel 

All the things you made me feel 

Wasn't looking for someone until you 

 

[Chorus repeat twice] 

Nobody, nobody, until you 

anh cho đến khi em đến bên anh 

Em yêu à chẳng có ai, chẳng ai cả cho đến 

khi em đến 

 

Em yêu à chỉ với một cử chỉ nhẹ nhàng 

thôi em cũng khiến anh say đắm 

Em chẳng bao giờ biết em đang mất đi 

điều gì 

Cho đến khi em có được mọi thứ em cần 

 

Anh không muốn chạy trốn đâu em 

Anh chỉ muốn cho em những ngày hạnh 

phúc 

Khi mà em cái thấy cả thế giới này 

Đang đè nặng trên bờ vai em 

Anh không muốn làm nó tệ hơn đâu 

Anh chỉ muốn đôi ta được hạnh phúc 

Em yêu à hãy cho anh biết 

Anh sẽ làm cho em mọi thứ 

 

Điệp khúc: 

... 

 

Chỉ vậy thôi là đã quá đủ để biết rồi 

Rằng nếu anh để em ra đi 

Thì anh sẽ chẳng là ai trên cuộc đời này 

Bởi vì anh chẳng bao giờ cám nhận được 

những cảm giác 

Mà em đã trao cho anh 

Anh chẳng hề muốn tìm một ai khác cho 

đến khi em đến bên anh 

 

Điệp khúc: 

 

92. Why Not Me - Enrique Iglesias 

https://www.youtube.com/watch?v=GyrH6xiFiT0 

 

Escaping nights without you with shadows 

on the wall 

My mind is running wild tryin hard not to 

Thoát khỏi đêm dài không có hình bóng 

em trên bức tường 

Tâm trí anh hỗn độn, cố không gục ngã 
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fall 

You told me that you love me but say I’m 

just a friend 

my heart is broken up into pieces 

 

Cos i know i’ll never free my soul 

it’s trapped between true love and being 

alone 

When my eyes are closed the greatest story 

told 

I woke and my dreams are shattered here 

on the floor 

 

Why oh why tell me why not me 

Why oh why we were meant to be 

Baby i know i could be all you need 

Why oh why oh why 

 

I wanna love you 

if you only knew how much i love you 

So why not me 

 

The day after tomorrow I’ll still be around 

To catch you when you fall and ever let 

you down 

you say that we’re forever our love will 

never end 

I’ve tried to come up but it’s drowning me 

to know 

you’ll never feel my soul 

It’s trapped between true love and being 

alone 

when my eyes are closed the greatest story 

told 

i woke and my dreams are shattered here 

on the floor 

 

Tell me baby why oh why tell me why not 

me 

Why oh why we were meant to be 

Em đã nói em yêu anh nhưng nhưng chỉ là 

bạn thôi 

Trái tim anh tan vỡ thành từng mảnh 

 

Bởi vì anh biết tâm hồn anh không thể tự 

do 

Băn khoăn giữa tình yêu thực sự hay cô 

đơn mình anh? 

Khi khép hàng mi thì câu chuyện tuyệt vời 

lại hiện ra 

Anh tỉnh dậy và những giấc mơ rơi vỡ tan.. 

 

Tại sao ôi tại sao lại không phải là anh? 

Tại sao ôi tại sao chúng ta không thuộc về 

nhau 

Em yêu anh biết anh có thể là tất cả những 

gì em cần 

Tại sao Tại sao ôi Tại sao? 

 

Anh muốn yêu em 

Giá như em biết rằng anh yêu em biết 

nhường nào 

Vì vậy tại sao không chọn anh? 

 

Ngày mai kia anh vẫn sẽ ở quanh em 

Để nâng bước khi em gục ngã, sẽ không 

khiến em buồn bã 

Em nói rằng ta bên nhau, tình yêu ta là mãi 

mãi 

Anh đã cố gắng thật nhiều nhưng rồi thất 

vọng khi biết em sẽ chẳng bao giờ hiểu 

cho lòng anh 

Băn khoăn giữa tình yêu thực sự hay cô 

đơn mình anh? 

Khi khép hàng mi thì câu chuyện tuyệt vời 

lại hiện ra 

Anh tỉnh dậy và những giấc mơ rơi vỡ tan.. 

 

Hãy nói cho anh, em yêu, tại sao ôi tại sao 

không phải là anh 
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Baby i know i could be all you need 

why oh why oh why 

 

I wanna love you 

if you only knew how much i love you 

So why not me 

 

You won’t ever know 

How far we can go 

You won’t ever know 

How far we can go (go) 

 

Why oh why tell me why not me 

why oh why we were meant to be 

Baby I know I could be all you need 

Why oh why oh why 

 

Why oh why tell me why not me 

Why oh why we were meant to be 

Baby I know I could be all you need 

Why oh why oh why oh why 

 

I wanna love you 

If you only knew how much I love you 

so why not me 

(why not me, why not me) 

Tại sao ôi tại sao chúng ta không thuộc về 

nhau 

Em yêu anh biết anh có thể là tất cả những 

gì em cần 

Tại sao Tại sao ôi Tại sao? 

 

Anh muốn yêu em 

Giá như em biết rằng anh yêu em biết 

nhường nào 

Vì vậy tại sao không chọn anh? 

 

Em sẽ chẳng bao giờ biết 

Chúng ta có thể tiến xa nhường nào 

Em sẽ chẳng bao giờ hay 

Chúng ta có thế tiến xa biết bao 

 

Hãy nói cho anh, em yêu, tại sao ôi tại sao 

không phải là anh 

Tại sao ôi tại sao chúng ta không thuộc về 

nhau 

Em yêu anh biết anh có thể là tất cả những 

gì em cần 

Tại sao Tại sao ôi Tại sao? 

 

Anh muốn yêu em 

Giá như em biết rằng anh yêu em biết 

nhường nào 

Vì vậy tại sao không chọn anh? 

Tại sao không chọn anh? 

Tại sao không phải là anh? 

 

93. When there was me and you - Vanessa Hudgens 

https://www.youtube.com/watch?v=kq0KEllpKqc 

 

It's funny when you find yourself 

Looking from the outside 

I'm standing here but all I want 

Is to be over there 

Why did I let myself believe 

Miracles could happen 

Thật nực cười khi anh thấy chính bản thân 

Đang đứng nhìn từ phía ngoài cánh cửa 

Em đứng đây nhưng những gì em hằng 

muốn 

Là được ở ngoài kia. 

Tại sao em lại khiến chính mình phải tin 
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Cause now I have to pretend 

That I don't really care 

 

I thought you were my fairytale 

A dream when I'm not sleeping 

A wish upon a star 

Thats coming true 

But everybody else could tell 

That I confused my feelings with the truth 

When there was me and you 

 

I swore I knew the melody 

That I heard you singing 

And when you smiled 

You made me feel 

Like I could sing along 

But then you went and changed the words 

Now my heart is empty 

I'm only left with used-to-be's 

Once upon a song 

 

Now I know you're not a fairytale 

And dreams were meant for sleeping 

And wishes on a star 

Just don't come true 

Cause now even I can tell 

That I confused my feelings with the truth 

Cause I liked the view 

When there was me and you 

 

I can't believe that 

I could be so blind 

It's like you were floating 

While I was falling 

And I didn't mind 

 

Cause I liked the view 

Thought you felt it too 

When there was me and you 

Những điều kỳ diệu có thể thành hiện thực 

Để giờ đây em phải giả vờ 

Như mình thật sự không quan tâm điều đó. 

 

Em từng nghĩ anh là câu chuyện thần tiên 

Một giấc mơ về khi em còn thức 

Một điều ước thật xa vời 

Có thể thành hiện thực 

Nhưng mọi người xung quanh bảo em rằng 

Em đã lừa dối cảm xúc mình trước sự thật 

Khi ở đó chỉ có em và anh. 

 

Em thề rằng em biết giai điệu này 

Rằng em đã từng nghe anh hát 

Những lúc anh mỉm cười 

Anh làm cho em cảm thấy 

Như em có thể hát rất lâu. 

Nhưng khi anh ra đi và anh phản bội lời 

hứa 

Con tim em giờ chỉ còn nỗi trống vắng mà 

thôi 

Em thật vụng về như em đã từng như thế 

Chỉ còn một bài hát (cho em). 

 

Gìơ em biết anh chẳng phải chuyện thần 

tiên 

Chẳng phải giấc mơ mang đầy ý nghĩa 

Cũng chẳng phải là một điều ước quá xa 

xăm 

Khi tất cả đều không có thực 

Gìơ em thấy mình có thể thú nhận 

Rằng em đã lừa dối cảm xúc mình trước sự 

thật 

Bởi em như một kẻ mộng mơ 

Khi chỉ có em và anh ở đó. 

 

Em không thể tin được 

Em lại có thể mù quáng thế sao 

Điều đó giống như anh đã thay đổi(*) 

Khi em vẫn còn chìm đắm trong tình yêu 
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Và em đã không quan tâm điều đó. 

 

Bởi em như một kẻ mộng mơ nhiều 

Em nghĩ rằng anh cũng cảm nhận như thế 

Khi chỉ có em và anh. 

 

94. Writing's on the Wall - Sam Smith 

https://www.youtube.com/watch?v=8jzDnsjYv9A 

 

[Verse 1] 
I've been here before 

Anh đã từng đến đây  

But always hit the floor 

Nhưng chỉ đi ngang qua 

I've spent a lifetime running 

Anh dành cả cuộc đời mình để chạy chốn 

And I always get away 

Và xa lành mọi người 

But with you I'm feeling something 

Nhưng với em cảm giác ấy 

That makes me want to stay 

Núi kéo anh ở lại  

 

[Verse 2] 
I'm prepared for this 

Anh luôn biết trước điều này  

I never shoot to miss 

Rằng sẽ không có gì khiến anh lưu luyến 

But I feel like a storm is coming 

Nhưng như có một cơn bão đang ập đến  

If I'm gonna make it through the day 

Nếu có thể sóng sót vượt qua 

Then there's no more use in running 

Sẽ không còn những ngày tháng như trước đây nữa 

This is something I gotta face 

Đây là cuộc chiến mà anh phải thắng 

  

[Pre-Chorus] 
If I risk it all 

Nếu anh bất chấp tất cả để có được em  
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Could you break my fall? 

Em sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của anh chứ? 

 

[Chorus] 

How do I live? How do I breathe? 

Anh phải sống sao? Phải thở như thế nào? 

When you're not here I'm suffocating 

Khi không có em, anh cảm thấy ngột ngạt 

I want to feel love, run through my blood 

Anh muốn cảm nhận hơi thở của em xuyên qua từn mạch máu 

Tell me is this where I give it all up? 

Đây là nơi anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới 

For you I have to risk it all 

Vì em anh bất chấp tất cả 

Cause the writing's on the wall 

Bởi anh đã biết trước những gì mình sẽ phải trải qua 

 

[Verse 3] 
A million shards of glass 

Những mảnh vỡ cuộc đời 

That haunt me from my past 

Ám ảnh anh từ trong quá khứ 

As the stars begin to gather 

Khi những vì sao sít lại gần nhau 

And the light begins to fade 

Cũng là lúc bầu trời mờ nhạt 

When all hope begins to shatter 

Khi mọi hi vọng đều vỡ tan 

Know that I won't be afraid 

Không còn gì khiến anh sợ hãi 

 

[Pre-Chorus] 

 

........... 

[Chorus]2x 

………. 

 

95. A thousand years - Christina Perri 

https://www.youtube.com/watch?v=rtOvBOTyX00 
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[Verse 1] 
Heart beats fast 

Tim đập rộn ràng 

Colors and promises 

Những sắc màu và những lời hứa hẹn 

How do be brave 

Làm sao trở nên dũng cảm 

How can I love when I'm afraid 

Làm sao em có thể yêu khi em lo sợ 

To fall 

Vấp ngã 

But watching you stand alone 

Thế nhưng nhìn anh đứng đơn độc một mình 

All of my doubt 

Không nghi ngờ 

Suddenly goes away somehow 

Không biết làm sao đột nhiên nó lại tan biến 

 

[Pre-chorus] 
One step closer 

Một bước gần hơn 

 

[Chorus] 

I have died everyday 

Mỗi ngày trôi qua em đã dần chết mòn đi 

waiting for you 

Để đợi chờ anh 

Darling, don't be afraid 

Anh yêu, đừng có e ngại 

I have loved you for a 

Em đã yêu anh được 

Thousand years 

Một nghìn năm rồi 

I'll love you for a 

Em sẽ yêu anh  

Thousand more 

Thêm một nghìn năm nữa 

 

[Verse 2] 
Time stands still 
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Trường tồn với thời gian 

Beauty in all she is 

Là vẻ đẹp toàn diện của cô ấy 

I will be brave 

Em sẽ trở nên can đảm 

I will not let anything 

Em sẽ không để bất cứ điều gì 

Take away 

Trôi đi cả 

What's standing in front of me 

Những gì hiện hữu trước em 

Every breath, 

Mọi hơi thở 

Every hour has come to this 

Mọi thì giờ đã diễn ra như thế đó 

 

[Pre-chorus] 

…………... 

 

[Chorus] 
………………… 

 

And all along I believed 

Và em đã tin vào mọi thứ 

I would find you 

Em sẽ tìm ra anh 

Time has brought 

Thời gian đã mang 

Your heart to me 

Con tim anh đến gần em 

I have loved you for a 

Em đã yêu anh được 

Thousand years 

Một nghìn năm 

I'll love you for a 

Em sẽ yêu anh  

Thousand more 

Thêm một nghìn năm nữa 

 

[Pre-chorus] 2x 
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…………... 

[Chorus] 
………………… 

 

And all along I believed 

Và em đã tin vào mọi thứ 

I would find you 

Em sẽ tìm ra anh 

Time has brought 

Thời gian đã mang 

Your heart to me 

Con tim anh đến gần em 

I have loved you for a 

Em đã yêu anh được 

Thousand years 

Một nghìn năm 

I'll love you for a 

Em sẽ yêu anh  

Thousand more 

Thêm một nghìn năm nữa  

 

96. All Of Me - John Legend 

https://www.youtube.com/watch?v=450p7goxZqg 

 

[Verse 1] 
What would I do without your smart mouth 

Anh biết làm sao khi thiếu những lời khéo léo nơi em 

Drawing me in, and you kicking me out 

Em lôi kéo anh rồi lại đẩy anh thật xa 

You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down 

Em khiến đầu óc anh quay cuồng, chẳng thể giữ chặt em 

What's going on in that beautiful mind 

Trong tâm trí em đang suy nghĩ điều chi 

I'm on your magical mystery ride 

Anh lạc vào guồng quay của em 

And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright 

Và anh chóng mặt lắm rồi, chẳng biết anh chạm trán điều gì nhưng anh sẽ ổn thôi 

 

[Pre-chorus] 
My head's under water 
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Anh chìm trong biển nước  

But I'm breathing fine 

Nhưng vẫn hít thở bình thường 

You're crazy and I'm out of my mind 

Em mất trí còn anh mất kiểm soát 

 

[Chorus] 
'Cause all of me 

Vì toàn bộ con người anh 

Loves all of you 

Yêu thương em 

Love your curves and all your edges 

Say đắm những đường cong và đường nét của em 

All your perfect imperfections 

Cả những khuyết điểm hoàn hảo của em nữa 

Give your all to me 

Hãy trao anh tất cả 

I'll give my all to you 

Anh cũng sẽ trao tất cả cho em 

You're my end and my beginning 

Em là đích đến và khởi điểm của anh 

Even when I lose I'm winning 

Ngay cả khi anh thua cuộc anh cũng đang thắng rồi 

'Cause I give you all of me 

Vì anh trao em cả con người anh 

And you give me all of you, oh 

Và em cũng trao anh cả con người em 

 

[Verse 2] 

How many times do I have to tell you 

Anh phải nói với em bao lần nữa 

Even when you're crying you're beautiful too 

Rằng ngay khi rơi lệ em cũng tuyệt đẹp 

The world is beating you down, I'm around through every mood 

Thế giới này có vùi dập em, anh sẽ bên em bất kể cảm xúc 

You're my downfall, you're my muse 

Em là suy sụp trong anh, cũng là cảm hứng của anh 

My worst distraction, my rhythm and blues 

Là xao lãng không mong muốn nhất, là nhịp điệu và những nỗi buồn 

I can't stop singing, it's ringing, in my head for you 
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Anh chẳng thể ngừng cất lời ca, tâm trí anh rộn vang 

 

[Pre-chorus] 
………………... 

 

[Chorus] 
………………………….. 

 

[Bridge] 
Give me all of you 

Hãy trao anh tất cả 

Cards on the table, we're both showing hearts 

Những lá bài trên bàn, trái tim ta đều đã tỏ tường 

Risking it all, though it's hard 

Đánh liều tất cả dẫu cho có khó khăn 

 

[Chorus] 

………………………….. 

 

97. Love Me Like You Do - Ellie Goulding 

https://www.youtube.com/watch?v=AJtDXIazrMo 

 

[Verse 1] 

You're the light, you're the night 

Anh là nguồn sáng rực rỡ, cũng là những đêm đen 

You're the color of my blood 

Là sắc đỏ của dòng máu nóng hòa trong từng tế bào của em 

You're the cure, you're the pain 

Anh là liều thuốc xoa dịu, cũng là niềm đau âm ỉ 

You're the only thing I wanna touch 

Là người duy nhất em khát khao được “chạm” lấy 

Never knew that it could mean so much, so much 

Chẳng ngờ được điều ấy lại mang ý nghĩa sâu đậm trong em đến nhường này 

 

[Verse 2] 
You're the fear, I don't care 

Anh là nỗi khiếp sợ, nhưng em nào có nao núng gì 

Cause I've never been so high 

Bởi em đang chìm trong thế giới phiêu bồng xúc cảm 

Follow me through the dark 
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Theo em đến nơi riêng tư của đôi mình 

Let me take you pass our satellites 

Để đôi ta vượt qua những điều nhỏ nhặt không đáng 

You can see the world you brought to life, to life 

Rồi anh sẽ thấy thế giới tình ái diệu kì mà anh mang lại cho đời 

 

[Chorus] 
So love me like you do, love me like you do 

Vậy nên hãy cứ “yêu” em như thế 

Love me like you do, love me like you do 

“Trao” em yêu thương như cách anh vẫn “yêu” 

Touch me like you do, touch me like you do 

“Chạm” em như anh từng làm 

What are you waiting for? 

Anh còn ngập ngừng gì nữa? 

 

[Verse 3] 

Fading in, fading out 

Mờ mờ ảo ảo 

On the edge of paradise 

Anh đưa em gần đến cửa thiên đường tình ái 

Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find 

Từng chút da thịt anh là Chén Thánh mà em luôn kiếm tìm 

Only you can set my heart on fire, on fire 

Chỉ có anh mới thổi bùng “lửa tình” mãnh liệt trong em 

 

[Bridge] 
Yeah, I'll let you set the pace 

Em sẽ để anh dẫn dắt mình 

Cause I'm not thinking straight 

Bởi em không thể tập trung suy nghĩ gì nữa 

My head’s spinning around I can't see clear no more 

Tâm trí em cứ quay cuồng, chẳng thể minh bạch bất cứ chi 

What are you waiting for? 

Sao anh còn chần chừ thêm nữa? 

 

[Chorus] 
............... 

 

[Bridge] 
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................ 

 

[Chorus] 
............. 

 

98. You're Beautiful - James Blunt 

https://www.youtube.com/watch?v=oofSnsGkops 

 

My life is brilliant  

 

My life is brilliant, my love is pure  

I saw an angel of that I'm sure  

She smiled at me on the subway  

She was with another man  

But I won't lose no sleep on that  

'Cause I've got a plan  

 

You're beautiful, you're beautiful  

You're beautiful, it's true  

I saw your face in a crowded place  

And I don't know what to do  

'Cause I'll never be with you  

 

Yes, she caught my eye  

As we walked on by  

She could see from my face that  

I was flying high  

And I don't think that I'll see her again  

But we shared a moment that will last 'till 

the end  

 

You're beautiful, you're beautiful  

You're beautiful, it's true  

I saw your face in a crowded place  

And I don't know what to do  

'Cause I'll never be with you  

 

La la la la la la la la la  

 

You're beautiful you're beautiful  

Cuộc sống của tôi toả sáng 

Cuộc sống của tôi toả sáng, tình yêu của 

tôi thật trong sáng 

Tôi đã nhìn thấy một thiên thần, tôi dám 

chắc rằng cô ấy đang mỉm cười với tôi trên 

chuyến tàu điện ngầm. 

Cô ấy đi cùng một người đàn ông khác 

Dù sao tôi cũng không đánh mất hy vọng 

Bởi tôi đã có kế hoạch cho riêng mình. 

 

Cô ấy thật đẹp, cô ấy thật đẹp 

Cô ấy thật đẹp, đó là sự thật 

Tôi đã bắt gặp em giữa đám đông 

Và tôi không biết mình sẽ phải làm gì 

Bởi vì tôi không thể đến bên em. 

 

Kìa, em đã nhìn thấy ánh mắt tôi nhìn em 

Khi tôi đang rảo bước qua 

Em có thể nhìn thây tôi và lúc đó tâm 

trạng  

tôi như đang ngây ngất. 

Tôi nghĩ mình sẽ không thể gặp lại em lần 

nữa 

Nhưng chúng tôi đã không rời khỏi khoảng 

khắc ấy  

Cho đến khi chuyến tàu kết thúc. 

 

Cô ấy thật đẹp, cô ấy thật đẹp 

Cô ấy thật đẹp, đó là sự thật 

Tôi đã bắt gặp nàng giữa đám đông 

Và tôi không biết mình sẽ phải làm gì 

Bởi vì tôi không thể đến bên em. 
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You're beautiful, it's true  

There must be an angel with a smile on her 

face  

When she thought up that I should be with 

you  

But it's time to face the truth  

I will never be with you 

 

La la la la la la la la la  

Cô ấy thật đẹp, cô ấy thật đẹp 

Cô ấy thật đẹp, đó là sự thật 

Chắc hẳn đã có một thiên thần đang mỉm 

cười 

Khi cô ấy nghĩ rằng tôi nên ở bên cạnh 

Thì cũng đúng là lúc tôi đối diện với sự 

thật rằng 

Tôi không bao giờ có em! 

 

99. Fifteen - Taylor Swift 

https://www.youtube.com/watch?v=Pb-K2tXWK4w 

 

You take a deep breath and you walk 

through the doors 

Its the morning of your very first day 

you say hi to your friends you aint seen in 

a while 

Try and stay out of everybodys way 

its your freshman year and youre gonna be 

here 

for the next four years in this town 

hoping one of those senior boys will wink 

at you and say 

you know I havent seen you around, before 

 

Cause when youre fifteen and somebody 

tells you they love you 

youre gonna believe them 

and when youre fifteen 

feeling like there nothing to figure out 

well count to ten, take it in 

this is life before who youre gonna be 

fifteen 

 

You sit in class next to a redhead named 

Abigail 

and soon enough youre best friends 

laughing at the other girls who think theyre 

Thở thật sâu, và bạn bước qua ngưỡng cửa 

vào buổi bình minh của ngày đầu tiên 

Bạn nói: \"Chào\" với một người lâu rồi 

bạn chưa gặp 

Cố tránh mặt mọi người 

Năm đầu của bạn, và bạn sẽ ở đây 

cho 4 năm tới nơi thị trấn này 

Hy vọng rằng một trong những chàng trai 

năm cuối sẽ nháy mắt với bạn: 

\"Này, tớ chưa nhìn thấy cậu trước đây đâu 

nhỉ?\" 

 

Bởi khi bạn 15, và có người nào đó nói lời 

yêu bạn, bạn sẽ tin lời họ nói 

Và khi bạn 15, cảm thấy chẳng có điều gì 

để mà mơ tưởng 

Hãy đếm đến 10, 

đây là cuộc sống trước khi bạn 15 

 

Bạn ngồi trong lớp học, kế bên một nhóc 

tóc đỏ tên Abigail 

và rồi sớm trở thành những người bạn thân 

Cùng nhạo báng những cô nương luôn 

nghĩ rằng mình hay ho lắm 

Và rồi biến khỏi lớp học ngay khi có thể 
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so cool 

well be out of here as soon as we can 

and then youre on your very first date and 

hes got a car 

and youre feeling like flying 

and youre momas waiting up and you think 

hes the one 

and youre dancing round your room when 

the night end 

when the night ends 

 

Cause when youre fifteen and somebody 

tell you they love you 

youre gonna believe them 

when youre fifteen and your first kiss 

makes your head spin round but 

in your life youll do greater than dating the 

boy on the football team 

but I didnt know it at fifteen 

 

When all you wanted was to be wanted 

wish you could go back and tell yourself 

what you know now 

Back then I swore I was gonna marry him 

someday 

but I realized some bigger dreams of mine 

 

and Abigail gave everything she had to a 

boy 

who changed his mind and we both cried 

 

Cause when youre fifteen and somebody 

tells you they love you 

youre gonna believe them 

and when youre fifteen, dont forget to look 

before you fall 

Ive found that time can heal most anything 

and you just might find who youre 

supposed to be 

I didnt know who I was supposed to be at 

Bạn có cuộc hẹn đầu tiên, và chàng hoàng 

tử của bạn có cả một chiếc xe hơi 

bạn cảm thấy như đang bay bổng 

Bạn chờ đợi chàng, và nghĩ rằng chàng là 

duy nhất 

Rồi cùng chàng, bạn nhảy suốt đêm thâu... 

 

Bởi bạn 15 và có người nào đó nói lời yêu 

bạn, bạn tin lời họ nói 

Bạn 15 và nụ hôn đầu đời làm đâu óc bạn 

choáng váng 

Nhưng trong cuộc sống này, bạn sẽ còn 

làm những điều to lớn hơn hơn là hẹn hò 

với một chàng trai trong đội bóng đá. 

Nhưng tôi nào có biết điều ấy vào ngày tôi 

15 

 

Khi tất cả những điều bạn muốn trở thành 

sự thật 

Bạn lại ước được trở về để nói với bản 

thân về những gì bạn biết 

Quay về thời khắc tôi thề rằng chỉ cưới anh 

mà thôi 

Nhưng tôi lại nhận ra còn có những giấc 

mơ bay cao hơn thế 

 

Abigail đã trao tất cả những gì quý giá 

nhất của người con gái cho một chàng trai 

Người đã thay lòng đổi dạ... 

Và chúng tôi cùng sẻ chia những giọt nước 

mắt 

 

Bởi khi bạn 15, có người nào đó nói lời 

yêu bạn, bạn sẽ tin lời họ nói 

Và khi bạn 15, đừng quên nhìn trước khi 

trượt ngã 

Tôi biết rằng thời gian có thể chữa lành 

mọi vết thương 

và bạn có thể biết được trong sâu thẳm, 

bạn là ai 
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fifteen 

 

La la la la la .. la la la la la . La la la la la 

 

Youre very first day 

take a deep breath girl 

take a deep breath as you walk through 

those doors 

Nhưng tôi không biết con người thực trong 

tôi vào ngày tôi 15 

 

Một ngày mới, 

hãy thở thật sâu, 

thở thật sâu và bước qua ngưỡng cửa kia... 

 

100. Every day I love you - Boyzone 

https://www.youtube.com/watch?v=6QQQKJJBJOY&spfreload=1  

 

I don't know, but I believe, 

That some things are meant to be, 

And that you'll make a better me, 

Everyday I love you. 

 

I never thought that dreams came true, 

But you showed me that they do, 

You know that I learn something new, 

Everyday I love you. 

 

'Cos I believe that destiny (ooooooh), 

Is out of our control (don't you know that I 

do), 

And you'll never live until you love, 

With all your heart and soul. 

 

It's a touch when I feel bad (ooooooh), 

It's a smile when I get mad (ooooooh), 

All the little things I am, 

Everyday I love you oooh, oooh, aaah. 

 

Everyday I love you boy, Everyday I love 

you. 

'Cos I believe that destiny (ooooooh), 

Is out of our control (don't you know that I 

do), 

 

And you'll never live until you love, 

Anh không biết nhưng anh luôn tin tưởng 

Rằng có điều gì đó thật ý nghĩa 

Và rồi em em khiến anh trở lên tốt hơn 

Và anh sẽ luôn yêu em 

 

Anh chẳng bao giờ nghĩ giấc mơ đã trở 

thành hiện thực 

Nhưng em đã chỉ cho anh thấy những gì 

mà họ làm 

Em biết rồi anh sẽ học được những điều 

mới mẻ 

Và anh sẽ luôn yêu em 

 

Bởi vì anh tin đó là định mệnh 

Chẳng thể nào điều khiển được ( em đâu 

hay những gì anh có thể làm) 

Và em sẽ chẳng bao giờ thực sự sống cho 

đến khi em biết yêu 

Yêu bằng cả trái tim lẫn tâm hồn 

 

Em âu yếm anh khi anh cảm thấy thật tệ 

Đó là nụ cười khi mà anh như phát điên 

lên 

Tất cả những điều nhỏ bé mà anh có 

Đó là anh sẽ luôn yêu em 

 

Anh sẽ luôn yêu em, anh sẽ luôn yêu em 

Bởi vì anh tin đó là định mệnh 
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With all your heart and soul. 

 

If I asked would you say yes? 

Together we're the very best. 

 

I know that I am truly blessed, Everyday I 

love you. 

 

And I'll give you my best, Everyday I love 

you. Oh. . .  

Chẳng thể nào điều khiển được ( em đâu 

hay những gì anh có thể làm) 

 

Và em sẽ chẳng bao giờ thực sự sống cho 

đến khi em biết yêu 

Yêu bằng cả trái tim lẫn tâm hồn 

 

Nếu anh ngỏ lời và em đồng ý với anh 

Và rồi ở bên nhau chúng ta sẽ làm được 

mọi thứ 

 

Anh biết anh thật quá may mắn 

Và anh sẽ luôn yêu em 

 

Anh sẽ trao em những điều tuyệt vời nhất 

mà anh có 

Và anh sẽ luôn yêu em  
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