
Love Paradise
  
You're (= you are) always on my mind
All day just all the time            
You're everything to me
Brightest star to let me see  {bright + est: so sánh nhất}
You touch me in my dreams
We kiss in every scene
I pray to be with you through rain and shiny days
 
I'll (= I will) love you till I die 
Deep as sea
{viết đầy đủ: your love is as deep as sea: sâu như biển cả-> so sánh bằng}
Wide as sky  
{ viết đầy đủ: your love is as wide as sky: rộng như bầu trời-> so sánh bằng}
The beauty of our love paints rainbows
Everywhere we go    
I need you all my life
You're my hope
You're my pride
  
In your arms I find my heaven
In your eyes my sea and sky
{viết đầy đủ: in your eyes (I find) my sea and sky}
May life our love paradise
  
 
Extra sentences
All the time: (mọi lúc)  I love you all the time (lúc nào tôi cũng yêu em)
                                   she eats all the time (lúc nào cô ấy cũng ăn)
                                   My mother tells me abou that all the time (mẹ tôi bảo tôi cái đó suốt ngày)
as +tính từ+ as:   (cau trúc so sánh bằng)
                                     she is as big as a cow (cô ta to như một con bò)
                                     he is as lovely as an angle (cậu ấy dễ thương như một thiên thần)
                                     your hair is as thick as hers (tóc của bạn dày như tóc của cô ấy)
So sanh nhất : brightest (với tính tu ngắn- thường có 1 âm tiết, thêm - est)
 



                      she is the smartest girl in my class (bạn ấy là bạn nữ thông minh nhất lop to)
                      this is my newest dress (đây là bộ váy mới nhất của tôi)
                      My mother is the best (mẹ tớ là nhất)
                       
always: luôn luôn
                      I always love ice-cream (tôi luôn luôn thích kem)
                     she is always my friend (cô ấy luôn là bạn tôi)
 
 
New words:
- mind: tâm trí
- bright: sáng, sáng chói
- let: để, cho phép (ai làm gì)
- touch: chạm
- sence: cảnh, chỗ, nơi
- pray: cầu nguyện
- shiny: sáng, chói
- Hope: hy vọng
- Pride: niềm kiêu hãnh, niềm tu hào
- heaven: thiên đường
- paradise: thiên đường
- till: cho đến tận (khi)


