קלימאַ ט־נױט־מצב
Yr Argyfwng Hinsawdd
Mae’r cloc yn ticio
Ac mae’n byd ni ar dân.
Mae’n amser deffro.

די צײט לױֿפט אױס
און אונדזער װעלט ברענט.
עס איז שױן צײַ ט זיך אױֿפצואװעקן.
ֿפאַ רֿפלײצונגעןֿ ,פײַ ערן ,הונגער און אָ רעמקײט
זײַ נען אונדזער װירקלעכקײט.

Llifogydd, tanau, newyn, a thlodi,

מיגראַ ציע ,קאָ נֿפליקט און ֿפאַ רװאָ גלטקײט –
איז דאָ ס װאָ ס אונזער עתיד װעט ברענגען?

Mudo, gwrthdaro, dadleoli,

ֿפאַ רװאָ ס הערן מיר זיך נאָ ך צו
צו 'בלאַ ־בלאַ ־בלאַ ' ֿפון די מאַ כטהאַ לטערס?

dyma ein realiti ni.

?ai dyma ein dyfodol ni
Pam ein bod ni’n dal i wrando

ֿפאַ רװאָ ס גלײבן מיר נאָ ך
אַ ז מיר קענען זיך אױסקױֿפן ֿפון דעם?

?y gallwn brynu ein ffordd allan

עס איז שױן צײַ ט זיך אױֿפצואװעקן.
עס איז שױן צײַ ט צו מאַ כן אַ ן ענדערונג.

?ar bla bla bla’r rhai mewn pŵer
Pam ein bod ni’n dal i gredu

Mae’n amser deffro.
Mae’n amser addo i newid.

Fedrwn ni ddim cario ’mlaen fel hyn.
Mae gennym ni’r fraint i arafu,
i leihau ein defnydd,
i feddwl.
i stopio’r cynnydd.
Achos nid ni fydd yn dioddef yn gyntaf.
Felly dyma ein haddewid
i newid ein ffordd o fyw
a galw am newid systemig
er mwyn y rheiny yng ngwledydd y De Byd-eang.
Er mwyn dyfodol ein cartref.
Dechreuwn wrth ein traed

gan wneud y pethau bychain

מיר קענען נישט ממשיך זײַ ן אַ זױ.
מיר האָ בן די ּפריװילעגיע ֿפון אױסװאַ ל,
זיך צו ֿפאַ רלאַ נגזאַ מען ,צו דערמינערן װאָ ס מיר נוצן,
צו טראַ כטן.
אָ ּפצושטעלן די איבערגענוגיקע קאָ נסומּפציע.
װײַ ל מיר װעלן נישט זײַ ן די ערשטע װאָ ס װעלן לײַ דן.
און אָ ט דאָ ס איז אונדזער הבתחה
צו ענדערן אונדער לעבנס־שטײגער
און צו רוֿפן צו אַ סיסטעמישער ענדערונג
לטובת די װאָ ס װאױנען אין דעם גלאָ באַ לן דרום.
לטובת אַ ן עתיד.
מיר װעלן אָ נהײבן ֿפון זיך אַ לײן
דורך מאַ כן קלײנע ענדערונגען
און לײגן דרוק אױף קערּפערשאַ ֿפטן און ּפאָ ליטיקער
צו מאַ כן די גרױסע ענדערונגען.

A rhown bwysau ar gwmnïau a gwleidyddion
i wneud y pethau mawr.
Dyma’n haddewid ni.
?Beth yw dy addewid di
Mae’n amser deffro.

דאָ ס איז אונדזער הבתחה.
װאָ ס איז אײַ ערע?
עס איז שױן צײַ ט זיך אױֿפצואװעקן.
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@urddgobaithcymru
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