
Pround of you
 
Love in your eyes  
Sitting silent by my side  (nhớ ở bài trước em học stand 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  (teach someone to do something)
Helping me open my mind  (help somebody do something)
I can fly
I'm proud that I can fly   (proud: tính từ, pride: danh từ)
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    (make me sad: làm tôi buồn, make me happy: làm tôi 
hạnh phúc, make my laugh: làm tôi cười) 
Till the end of life
…..........
Can't you believe that you light up my way
No matter how that ease my path  (ease: làm cho thuận lời hơn, làm cho dễ 
dàng hơn)
I'll never lose my faith   (lose: đánh mất - faith: niềm tin)
See me fly  (see me do this: xem tôi làm cái này, see me make him laugh: 
nhìn tôi làm anh ta cười)
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  (thì hiện tại tiếp diễn: i am singing: tôi đang ca hát)
Show you the best of mine
The heaven in the sky
Nothing can stop me 
Spread my wings so wide  (giang rộng đôi cánh của tôi)
 
 
1. sit by one’s side, stand by one’s side: ngồi bên cạnh ai đó, đứng bên 
cạnh ai đó
2. lift up: (v) nâng lên 
3. hold tight (v)  hold something/ someone tight: giữ chặt, giữ cái gì, ai đó 
chặt
4. help someone do something: giúp ai đó làm gì (help me open my mind)
                          ví dụ: she helps me learn english (cô ấy giúp tôi học tiếng 
ANh)
5. the best: điều tốt nhất (best là dạng so sánh nhất của tính từ ‘good”). 
6. once upon a time: một lần
7. light up (v) soi sáng, rọi sáng
8. no matter how: cho dù như thế nào     
        No matter how hard english is, i will stuy it well (cho dù tếng Anh khó 
thế nào thì tôi cũng sẽ học được)
        No matter how  that ease my path: cho dù điều đó có làm cho con 
đường tôi đi dễ dàng hơn như thế nào đi nua.
9. fly up (v) bay lên 
10. fly up high, spread wings wide: ở đây high và wide đóng vai trò là 
adverd (từ chỉ cách thức trạng thái...của hành động fly và spread) 
           ví dụ khác: study hard (học chăm chỉ) laugh really hard (cười rất to)
                               stand tall (đứng cao, thẳng)
11. Liên từ “that”
    I believe that i can fly: tôi tin rằng tôi có thể bay
   Can you belive that you light up my way? (Bạn có tin rằng bạn đã rọi 
sáng con đường tôi đi)



   Can you belive that she is already 50 years old (bạn có tin là cô ấy đã 50 
tuổi rồi không?)
   Can you belive that she can fly? 
   I am proud that i can fly: tôi tự hào rằng tôi có thể bay
   She says that she can fly: cô ấy nói rằng cô ấy có thể bay
    
   12. teach someone to do something
     My mother taught me to cook this dish (mẹ tôi dạy tôi nấu món này)
     he teaches me to ride a bicycle (anh ấy dạy tôi đi xe đạp)
      


