
What’s wrong with the world, mama
People livin’ like they ain’t got no mamas
I think the whole world addicted to the drama
Only attracted to things that’ll bring you trauma
Overseas, yeah, we try to stop terrorism
But we still got terrorists here livin’
In the USA, the big CIA
The Bloods and The Crips and the KKK
But if you only have love for your own race
Then you only leave space to discriminate
And to discriminate only generates hate
And when you hate then you’re bound to get irate, 
yeah
Madness is what you demonstrate
And that’s exactly how anger works and operates
Man, you gotta have love just to set it straight
Take control of your mind and meditate
Let your soul gravitate to the love, y’all, y’all

People killin’, people dying
Children hurt and you hear them crying
Can you practice what you preach
And would you turn the other cheek
Father, Father, Father help us
Send us some guidance from above
‚Cause people got me, got me questionin’
Where is the love (Love)
Where is the love (The love)
Where is the love (The love)
(Where is the love
The love, the love)

 

Co się dzieje ze światem mamo?
Ludzie żyją tak jakby nie mieli mam
Uważam, że cały świat jest uzależniony od dramatu
Podoba mu się tylko to, co przynosi szok
Za granicą, tak, staramy się zwalczyć terroryzm
Ale nadal mamy terrorystów tu żyjących
W USA, duże CIA,
The Bloods i The Crips i KKK
Ale jeśli kochasz tylko swoją własną rasę
To zostawiasz miejsce wyłącznie na dyskryminację
A dyskryminacja tylko prowadzi do nienawiści
A gdy nienawidzisz, to czujesz się związanym do 
gniewu
Szaleństwo to twoja demonstracja
I tak dokładnie gniew pracuje i działa
Człowieku, musisz mieć miłość żeby to było uczciwe
Posiądź kontrolę nad swoim umysłem i pomyśl
Niech Wasze dusze skłaniają się ku miłości, wy, wy

Ludzie zabijają, ludzie umierają
Dzieci cierpią, słyszysz ich płacz
Czy umiesz potwierdzać słowa czynem?
Czy nadstawiłbyś drugi policzek?
Ojcze, Ojcze, Ojcze pomóż nam
Przyślij z góry jakieś wskazówki
Bo ludzie powodują, powodują że pytam
Gdzie jest miłość? (Miłość)
Gdzie jest miłość? (Miłość)
Gdzie jest miłość? (Miłość)
(Gdzie jest miłość?
Miłość, Miłość?)
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