
 

 

 

Our Love 
Music : NGB of Siam Flow 
Concept : Angela Loraine Burrows 
Lyrics : Angela Loraine Burrows & HypeSmith of Flow Hustla 
Arrangements : NGB of Siam Flow & HypeSmith of Flow Hustla 
Mix & Mastering : Salawut Pornpitaksuk 
 
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) 
 
 



 

 

 

 

 

 

เพลงนี'สร้างขึ'นและไดแ้รงบนัดาลใจมาจากการที9เห็นสงัคมในปัจจุบนัแตกแยก 
ไม่มีความสามคัคี รักใคร่ปรองดองกนั ลว้นเห็นแต่ตวักนัโดยมากเพื9อผลประโยชนข์องตวัเอง 
แต่ในความเป็นจริงเราควรรักใคร่ปรองดองกนั ช่วยเหลือกนั เกิดมาบนโลกใบเดียวกนัแลว้ควรร่วมมือ 
จบัมือกนั สามคัคีช่วยเหลือกนั ไม่เห็นแก่ได ้ควรมองเห็นประโยชนส่์วนรวมดว้ย แบ่งปันความรัก 
มีนํ'าใจช่วยเหลือซึ9งกนัและกนั ร่วมมือกนัทาํความดี ใหมี้แต่สิ9งดีๆ 
ความรักความร่วมมือไม่ใช่แบ่งแยกกนั คิดใหม่ ทาํใหม่ ถึงเวลาแลว้ที9เราควรจะหนัมาสามคัคี แบ่งปัน 
ให ้ช่วยเหลือกนั แลว้สิ9งดีๆ จะเขา้มา สิ9งไม่ดีบอกลาละทิ'งไป โลกจะน่าอยูม่ากขึ'นกวา่เดิม 
เนื'อเพลงนี' เป็นภาษาองักฤษเพื9อความหลากหลาย 
สามารถนาํไปเผยแพร่ภาษาองักฤษเป็นภาษาที9ทั9วโลกใช ้

Ps. let’s love one another, help one another, 

 Join our hands and stand together.  

 


