
WHERE IS THE LOVE? 

 
Què és el que està malament en el món, 

Gent vivint com si no tinguessin mares 

penso que el món sencer és un addicte a aquest drama 

Només atret a coses que porten traumes 

intentem aturar el terrorisme a l’estranger 

Però encara tenim terroristes vivint amb nosaltres 

Als USA, amb la gran CIA 

Els Bloods i The Crips i el KKK (són bandes de carrer de los Àngeles) 

Però si només t’estimes a tu mateix 

Llavors només discriminaràs 

I discriminar només genera odi 

I quan odies et poses furiós 

Maldat és el què demostres 

I així és exactament com opera i funciona la ràbia 

Has de tenir amor només per seguir el camí recte 

Pren el control de la teva ment i medita 

Deixa gravitar la teva ànima cap a l'amor 

 

Gent matant, gent morint, nens ferits i tu sentint-los plorar 

Pots practicar allò que promets? 

I posar l'altra galta? 

 

Pare, Pare, Pare ajuda’ns 

Ensenya’ns un camí per seguir 

perquè la gent em fa qüestionar-me: On és l’amor? 

 

És sempre el mateix, però canviat de forma 

els dies són estranys, en un món boig 

Si l’amor i la pau son tan forts 

Per què hi ha fragments d’amor que  no encaixen uns amb els altres? 

Les Nacions llencen bombes 

gasos químics arriben als pulmons de la gent 

mentre la joventut està morint 

Per tant, preguntat a tu mateix si l’amor ha marxat 

Així podria preguntar-me què és el que ha anat malament 

En aquest món en què vivim la gent només mira per ell mateix 

prenent decisions equivocades, mirant pel propi benefici econòmic 

Sense respectar els altres,  rebutjant el germà 

Una guerra s’està produint, però la raó es manté en secret 

Igual que la veritat, posada sota l’escombra 

Si no coneixes la veritat,llavors mai coneixeràs l’amor 

 



On és l’amor? Jo no ho sé 

On és l’amor? Jo no ho sé 

 

 Gent matant, gent morint, nens ferits i tu sentint-los plorar 

Pots practicar allò que promets? 

I posar l'altra galta? 

 

Pare, Pare, Pare ajuda’ns 

Ensenya’ns un camí per seguir 

perquè la gent em fa qüestionar-me: On és l’amor? 

 

Sento el pes del món a la meva espatlla 

A mesura que em faig gran, la gent es torna més freda 

La majoria de nosaltres només ens preocupen d’aconseguir diners 

L’egoisme ens porta pel camí equivocat 

Els mitjans sempre propaguen informació falsa 

Les imatges negatives són el criteri generalitzat 

Infecten les ments dels joves més ràpid que els bacteris  

els nois volen actuar igual que el que veuen al cinema 

Escolta! Què se n’ha fet dels valors humans? 

Què se n’ha fet de la igualtat i la imparcialitat? 

En comptes de propagar amor propaguem rancúnia 

Ens falta enteniment, desfent la unitat de la gent 

Aquest és el motiu pel qual em sento deprimit 

Aquest és el motiu pel qual em sento acabat 

Aquest és el motiu pel qual em sento deprimit 

Mantindré la meva fe desperta, fins que trobi l’amor  

 

On és l'amor? 

On és l'amor? 

On és l'amor? 

On és l'amor? 

 

Pare, Pare, Pare ajuda’ns 

Ensenya’ns un camí per seguir 
perquè la gent em fa qüestionar-me: On és l’amor? 

 
 
 
 
 
 
 


