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Chƣơng 01 

YÊU NHAU VẠN KIẾP TỪ ĐÊM ĐẾN SÁNG 

(Dùng sổ tay bài hát - Handnote để tra cứu lời và các chú ý về ngữ âm khi đọc giải thích 

hoặc nghe hát nhé) 

 

Ít nhiều trong chúng ta đã từng một lần nghe đến những tiểu thuyết bất hủ bên cạnh 

những bộ phim bất hủ, làm nền cho những bài hát bất hủ khi mà những ngƣời yêu nhau 

dặn lòng đau đớn, vật vã trải qua những thăng trầm để đến với nhau, bất chấp sự khác 

biệt về màu da, sắc tộc, văn hóa, gia đình, giới tính, giống loài... và cả thời gian. Và một 

trong số đó là “Chạng vạng” với tình yêu ngàn năm của anh soái ca ma cà rồng Edward 

và soái cô ngƣời phàm Bella. Bộ phim đƣợc đánh giá cao và nhận đƣợc sự hƣởng ứng từ 

đông đảo ngƣời xem không phải đơn giản chỉ vì hình ảnh sắc nét âm thanh sống động với 

các cảnh quay hoành tráng mà vì những chiều sâu tâm lý của nhân vật, ánh mắt đón lệ 

thoáng buồn của cô diễn viên nữ Bella đi cùng với những nốt nhạc da diết ỉ ôi của bài “A 

thousand years” – thứ mà rất dễ khiến cho mấy bạn si tình, thất tình, say tình, chán 

tình, thiếu tình (FA)… bị rung động. Mà mình cũng không nói lăng nhăng nữa, đi thẳng 

vào bài nhé. 

 

Piano là nhạc nền dẫn dắt các cung bậc thăng trầm, kéo theo là sự ê a của cây đàn gọi quỷ 

Violin. Bƣớc vào những câu đầu tiên là tiếng dồn dập của guitar nghe nhƣ tiếng đập của 

trái tim. Chính vậy mà cô Christina Perri  mới hát lên câu “heart beats fast, colors and 

promises”. Yêu đƣơng nhau thì tim đập nhanh là chuyện rõ rồi, nhƣng sao lại chua thêm 

câu “màu sắc và những lời hẹn ước” vào đây nhỉ? Phải chăng tác giả muốn ngầm ý những 

cung bậc, sắc màu của tình yêu luôn song hành với những lời hẹn ƣớc của đôi lứa đang 

yêu. Để đạt đƣợc những điều hẹn ƣớc ấy, cố nhiên không phải là sự nỗ lực đơn thuần mà 

cần phải “Be brave”. Ngay câu hỏi “How to be brave” đã nhƣ một câu hỏi tu từ mà ít ai để 

ý thấy. Thật ra tiếng Anh cũng nhƣ tiếng Việt. Tất cả các câu hỏi nếu không có câu trả lời 

mà đƣợc ngƣời nói nhấn mạnh thì đều có thể hiểu là một câu hỏi tu từ. Có nghĩa là hỏi để 

đấy chứ không cần trả lời, tƣơng tự ngay nhƣ câu “How can I love when I‟m afraid to 

fall”. Hai câu hỏi tu từ chạy liền nhau nhƣ lời tự vấn lƣơng tâm của cô gái khi yêu thƣờng 

hay lo lắng băn khoăn để vƣợt ra khỏi lớp vỏ bọc an toàn của mình. “Làm sao để em 

mạnh mẽ? Làm sao để em yêu khi mà sợ vấp ngã”.  
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Và dĩ nhiên, con gái mà, băn khoăn chỉ là một cái cớ, chứ khi đã phải lòng ai rồi thì 

không yêu không đƣợc, càng khó lại càng yêu. Thế nên mới có chuyện “khi nhìn anh 

đứng một mình là mọi nghi ngờ trong em tan biến”. Lời y hệt nhạc Việt nhé. Nhìn vào 2 

câu này nếu bạn mới là beginner thì đúng là hơi sợ hãi với cấu trúc của nó thật. Những 

lúc nhƣ vậy thì hãy nhớ 1 điều trong lý do đầu tiên mà mình đã viết về việc học tiếng 

Anh qua âm nhạc: Trẻ em chẳng bao giờ care về vấn đề ngữ pháp khi nói. Bạn cứ nghe và 

hát theo thôi, rồi một ngày sẽ có kiểu nhƣ “ký ức đổ về” bật mồm nói ra một đoạn trong 

câu hát.  

 

Còn nếu bạn tò mò và tham lam muốn biết thêm 1 tý về ngữ pháp thì đầu tiên chú ý câu 

“But watching you stand alone” nhé. Có khi nào bạn băn khoăn là một số câu cứ có “V-

ing” mà ứ phải là thì hiện tại tiếp diễn không? Còn trong đầu thì lại láng máng nhớ rằng 

ngày xƣa học cấp 2 cấp 3 cô có dạy V-ing là một loại danh động từ khỉ gió gì đó? Chuẩn bị 

cho màn “ký ức đổ về” nhé! “Động từ thêm đuôi ing là biến thành danh từ”. Đơn giản thế 

thôi. Câu trên hiểu là “Nhưng khi nhìn anh đứng một mình” với động từ nhìn + ing  

ngẫu nhiên biến câu này thành trạng ngữ chỉ thời gian, thời điểm. Thế là nó bổ nghĩa 

cho cả câu sau khi mà “mọi nghi ngờ trong em bỗng nhiên tan biến”. Bỏ 2 từ “suddenly 

và somehow” đi thì câu này sẽ dễ hiểu hơn rất rất…. rất nhiều. Vì 2 từ này là trạng từ - 

thứ mà thƣờng mang tính hư cấu sự vật và câu chuyện lên một chút. Chủ ngữ mọi nghi 

ngờ của em – All of my doubt  và động từ tan biến – goes away. Trong đó thì “nghi ngờ” 

chả đếm đƣợc nên cho nó là 1 vật thể, động từ go thêm “es”. Thế thôi. Chứ đừng đau lòng 

quá khi nhìn thấy 2 ông trạng từ to đoành mà sợ hãi. Hƣ cấu. Hƣ cấu. Nào thì bỗng 

nhiên – suddenly này, nào thì theo một cách vi diệu nào đó – somehow này. Nếu trình độ 

của bạn cao lên rồi, khi nói chú ý dùng thêm cái dạng trạng từ này (đa số là do tính từ 

thêm đuôi ly) thì đúng là… lời vàng ý ngọc hay một - cách - tuyệt - vời - đến -kinh - 

khủng - khiếp (Incredibly awesome).  

 

Nếu nhƣ Văn Mai Hƣơng có “chậm lại một phút” thì Christina Perri có “one step closer” 

đều là cái cảm xúc dè dặt của mấy nàng khi yêu, tý một tý một, step by step, day by day, 

tiến gần thêm bước nữa để đến với soái ca của mình. Con gái thì lại thƣờng hay kể lể. Kể 

rằng em đã chết từng ngày để chờ gặp soái ca của lòng em. Trong câu này chú ý tác giả có 
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dùng loại thì hiện tại tiếp diễn – I have died everyday – Cái loại mà gây khó khăn cho 

học sinh khi đi thi nhất nhƣng lại là loại ít dùng trong khi nói. Hầu nhƣ khi ai đó muốn 

nhấn mạnh về yếu tố “khoảng thời gian” thì họ mới dùng thì này. Ý cổ là cả quãng đời em 

từ trƣớc đến giờ chờ mỗi anh thôi đấy. Chờ đến mức chết mỗi ngày mới thật là đáng gớm 

ghê.  

 

Câu tiếp theo cô này lại tiếp tục kể lể về “khoảng thời gian” một ngàn năm yêu anh soái 

ca – I have loved you for a thousand years. Nghe có đôi phần hƣ cấu nhƣng chắc ý cô 

muốn nhấn mạnh về vấn đề “định mệnh” đã dẫn họ đến với nhau. Có thể là họ đã yêu 

nhau từ tiền kiếp giống nhƣ phim “thần thoại” của Thành Long thủ vai đó. Nếu nói về 

thuật tán trai thì cô này phải đƣợc tôn lên làm bậc thầy. Không gì thuyết phục hơn khi cô 

sử dụng cả 3 loại thì trong cùng một đoạn văn nói. Quá khứ tới hiện tại – I have died 

everyday waiting for you. Hiện tại – one step closer. Tƣơng lai – I‟ll love you for a 

thousand more. Từ tiền kiếp đã yêu, giờ vẫn yêu và ngàn năm nữa vẫn yêu. Thật đúng là 

một thiên tình sử!. 

 

“Thời gian nhƣ đứng lại, nỗi buồn nơi xa xăm, anh biến chăn gối thành một nơi hỗn 

loạn…” là một đoạn Rap trong bài hát của LK, bỗng nhiên đƣợc dịch sang tiếng Anh khi 

mình bắt gặp câu “Time stands still” mà cô Christina hát lên. Đến giờ mình mới hiểu 

một điều: Mọi ngôn ngữ đều có thể dịch sang nhau được.  Chỉ là vấn đề của vốn từ. Học 

nhiều biết nhiều. Học ít biết ít. Không học thì cấm kêu ca!  

 

Thời gian đứng lại khi yêu nhau thì dễ hiểu rồi. Nhƣng “beauty in all she is” thì hiểu sao 

đây? Tự nhiên lại chua thêm câu “ vẻ đẹp nằm bên trong cô ấy”. Thành thật mà nói khi 

mới nghe nhạc Âu Mỹ mình cũng gặp rắc rối với những loại câu khó hiểu này, thế nên, 

thông thƣờng mình sẽ bỏ qua mà hát cho có rồi chỉ nhớ mấy câu mà mình hiểu đƣợc. Mãi 

về sau mới hiểu (hoặc quên luôn). Và đến giờ mình chợt phát hiện ra có tới 20 đến 30% 

vốn từ mình đang dùng đến từ hơn 100 bài hát mà mình đã tự học. Trời! Nghe chơi thôi 

mà!? 

 

Nói đến đây rồi mà bạn vẫn đang băn khoăn về cái câu “beauty in all she is” phía trên 

thì thật đáng khen là bạn đã có 1 trong những yếu tố đầu tiên và quan trọng tối thƣợng 
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trong việc học một ngôn ngữ rồi đấy. Đó là sự gan lỳ. Mình sẽ đáp lại sự gan lỳ đó bằng 

đoạn giải thích đơn giản với ý hiểu cực kỳ đơn giản. Nếu câu trƣớc chủ ngữ là “Time” đang 

đứng yên mà câu sau lại có một chủ ngữ mới là “she” trong khi ngƣời đang hát lại chính 

là cô gái thì đích thị “time” ở đây đã đƣợc nhân cách hóa thành “cô ấy”. Và không ngẫu 

nhiên khi lời hát ca ngợi vẻ đẹp của thời gian. Bạn có còn nhớ câu hát “trong tình yêu, 

đợi chờ là hạnh phúc”? Chính nó đấy. Vẻ đẹp của tình yêu chính là ở thời gian. Chính 

thời gian sẽ minh chứng cho tình yêu đôi lứa.  

 

Giờ thì cô gái đã bớt e dè hơn, vì đã hát đến lời 2 rồi cơ mà. Cô đã không còn hỏi mấy câu 

hỏi tu từ vô nghĩa “How to be brave” nữa mà đã đóng sống một câu rằng “I will be brave. 

I will not let anything take away what‟s standing in front of me”. Con gái khi yêu là thế 

đấy. Tham lam muốn chiếm hữu riêng cho mình ngƣời đàn ông, họ có thể trở thành evil 

chỉ để giữ lấy ngƣời mình yêu – what‟s standing in front of me (thứ mà đang đứng ngay 

trƣớc mắt). Bởi vì cô đã chờ đợi cả ngàn năm rồi cơ mà. Từng hơi thở. Từng giờ phút  chờ 

đợi để đến lúc này đây. Một lần nữa cô lại lạm dụng cái thì hiện tại hoàn thành để kể lể về 

việc cô phải đếm thời gian “Every breath. Every hour has come to this”.  

 

Điệp khúc lại y nguyên là việc kể lể chuỗi quá khứ-hiện tại-tƣơng lai. Chua thêm một 

đoạn “All along…” nghe dài mải miết khi cô nói “Em đã mải miết tin rằng em sẽ tìm thấy 

anh”. Và chính thời gian đã mang trái tim anh đến với em. Chỗ này cổ không dùng 

nguyên brought để chỉ quá khứ mà dùng HTHT1 has brought  để chỉ sự chậm dãi của 

ngàn năm trôi qua, thời gian dần đƣa anh đến với cổ.  

 

Bài hát tƣởng dài mà chỉ có 5 đoạn hát đi hát lại thế thôi. Đừng máy móc học kiểu chày 

cối. Hiểu dần, nghe, hát theo, đọc lại bài này và ngẫu nhiên hơn 20 dạng từ và cụm từ 

(collocation) đã đi vào đầu bạn lúc nào mà không biết.  

 

 

 

 

                                                           
1
 HTHT: Hiện tại hoàn thành. Một loại thì rất khoai trong tiếng Anh. Nói về hành động xảy ra trong 

khoảng thời gian từ quá khứ đến hiện tại 




