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Guess you can’t imagine what others say,
That we don’t care,
So we can’t go on like this!
Down and down it’s going, we must forbid.
Just say it now love,
Share our love now.
Let’s love one another,
Help one another,
Sharing, caring, serving, loving.
Let’s love one another,
Love is always giving.
Sharing our love,
Live in love – it’s our love.
Think about it,
Stay around it,
Love is what it’s all about. (X4)
Oooooooooo…..oooooo (4)
Just say goodbye to sadness,
Just say hello to gladness.
‘cos we are all together,
And we must love each other.
Join your hands and stand together,
Bringing hope into our world.
Join your hands and stand together,
Bringing love into our world.
Think about it,
Stay around it,
Love is what it’s all about.

Think about it,
Stay around it,
Love is what we really need, really need, really need,
Love is what we really need, really need, really need….. our love (x4

Rap:
May the world we live in believe
That our love will bring in relief.
All wars end,
All people join hands,
For love is the reason,
So our love must go on.
United we stand,
No matter what big test lies ahead.
Unrest to peace,
Delusion to truth,
From hatred to love.
Goodness prevails.
We feel at peace.
Like a newborn child, through our love
We feel ever grateful
That this world can change through our love.
From where we are,
Our love has power to heal the world.
Now we have reached
That sacred place deep inside.
Our Love (x3)
Love Love Love Love……
It’s time now to start again
Before it’s too far gone.
We must work hand in hand,
So our world can go on… our world can go on on (X4)
It’s time now to start again
Before it’s too far gone.
We must work hand in hand,
So our world can go on (X3)
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Ps. let’s love one another, help one another,
Join our hands and stand together.

