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Các câu tỏ tình bằng tiếng Anh hay 

 

Làm thế nào để tỏ tình với “crush” một cách ấn tượng nhưng vẫn lịch sự? Hãy cùng 

Vietjack tìm hiểu những câu tỏ tình bằng tiếng Anh hay nhất nhé! 

 

 

 

• I love you from the bottom of my heart. (Yêu em từ tận đáy lòng.) 

• I’m in love with you. (Tôi phải lòng em rồi.) 

• I like being with you. (Tôi muốn ở bên em.) 

• You are my everything. (Em là cả thế giới của tôi.) 

• My heart calls out for you. (Trái tim tôi gọi tên em.) 

• We’re a good match. (Chúng ta là những mảnh ghép hoàn hảo.) 

• You are the sunshine in my day. (Em là ánh nắng của anh.) 
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• You are the love of my life. (Em là tình yêu của đời anh.) 

• We were born for each other. (Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.) 

• I do love you at the first sight. (Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.) 

• I’m head over heels for you. (Tôi chao đảo vì em.) 

• I love you more and more everyday. (Tình yêu của anh lớn dần từng ngày.) 

• My girl, I cherish you above anything else in my life. (Cô gái của tôi, tôi yêu em 

hơn bất cứ thứ gì.) 

• You complete me. (Em hoàn thiện con người anh.) 

• I get lost in your eyes. (Tôi bị lạc trong đôi mắt em.) 

• You drive me crazy! (Em làm anh phát điên!) 

• Like a thief in the night, let me steal your heart away. (Như một kẻ trộm lang 

thang trong đêm tối, hãy để anh đánh cắp trái tim em.) 

• You are the best part of my day. (Em là phần tuyệt nhất trong ngày của anh.) 

• I’d die to get just one smile from you. (Anh sẽ chết chỉ để nhận được một nụ cười 

từ em.) 

• Give me a password to log into your heart. (Cho em xin mật khẩu vào tim anh.) 

• If you don’t mind, be my lover? (Nếu không phiền thì làm người yêu em nhé?) 

• I won’t tell you that I like you. (Em sẽ không nói rằng em thích anh đâu.) 

• You have to take responsibility for me for making me like you. (Anh phải chịu 

trách nhiệm vì làm em thích anh.) 

• I let you like me. (Em cho phép anh thích em.) 

• You are the person I want to spend my life with. (Em là người mà anh muốn sống 

cùng cả đời.) 

 

 


