Mallusted a-fet hin
Oc'h ober tik-tak emañ an horolaj
Hag hor bed eo kroget an tan ennañ.

Yr Argyfwng Hinsawdd

Poent eo dihuniñ.

Mae’r cloc yn ticio
Dourioù-beuz, tanioù-gwall, naonegezh ha paourentez,

Ac mae’n byd ni ar dân.

kement-se a zo hor gwirvoud.

Mae’n amser deffro.

Divroadennoù, stourmoù ha dilec'hiadennoù,

Llifogydd, tanau, newyn, a thlodi,

daoust hag-eñ eo kement-se ar pezh a vo kavet en hon dazont ?

dyma ein realiti ni.

Perak emaomp c'hoazh o selaou

Mudo, gwrthdaro, dadleoli,

komzoù goullo ar re a zo ar galloud ganto ?

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

Perak e kredomp c'hoazh

ar bla bla bla’r rhai mewn pŵer?

e c'hallomp diskoulmañ hor c'hudennoù gant arc'hant ?

Pam ein bod ni’n dal i gredu
y gallwn brynu ein ffordd allan?

Poent eo dihuniñ.
Mae’n amser deffro.

Poent eo degas ur cheñchamant.

Mae’n amser addo i newid.
Ne c'hallomp ket kenderc'hel evel-se.

Gallout a reomp tennañ gounid eus ar gwir da choaz,

Fedrwn ni ddim cario ’mlaen fel hyn.

da vont war-raok goustadikoc'h, da zigreskiñ implij an traoù a vevezomp,

Mae gennym ni’r fraint i arafu,

da brederiañ.

i leihau ein defnydd,
i feddwl.

da herzel ouzh an dreistimplij.

i stopio’r cynnydd.

Rak ni ne vimp ket ar re gentañ o c'houzañv.

Achos nid ni fydd yn dioddef yn gyntaf.
Felly dyma ein haddewid

Ha,neuze, setu ar bromesa a reomp

i newid ein ffordd o fyw

evit cheñch hon doare da vevañ

a galw am newid systemig

hag evit goulenn ma vo degaset ur cheñchamant reizhiadel

er mwyn y rheiny yng ngwledydd y De Byd-eang.

evit skoazellañ ar re a zo o chom e broioù ar Su.

Er mwyn dyfodol ein cartref.

Evit ar remziadoù da zont.

Dechreuwn wrth ein traed

Da gentañ e labourimp evit hon dazont-ni

gan wneud y pethau bychain

dre zegas cheñchamantoù bihan

A rhown bwysau ar gwmnïau a gwleidyddion

Ha dre bouezañ war ar c'hevredadoù hag ar bolitikerien

i wneud y pethau mawr.

evit degas ar cheñchamantoù bras.

Dyma’n haddewid ni.

Setu hor promesa.

Beth yw dy addewid di?

Petra eo ho hini ?

Mae’n amser deffro.

Poent eo dihuniñ.
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Ma fell deoc'h ober muioc'h a draoù :

Urdd Gobaith Cymru

Lakait hoc'h anv ha hini ho mignoned en ur lenn ar gemennadenn
en ho yezh ha rannit anezhi d'an 18 a viz Mae - tikedenniñ @Urdd
hag ober gant #Heddwch100 #brezhoneg #Breizh
Testenn kinniget evidoc'h da rannañ ar gemennadenn embannet
war Twitter :
Taolit ur sell war ar Gemennadenn bouezus-mañ evit ar Peoc'h hag
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amañ. #Heddwch100 #brezhoneg #Breizh

Trugarez evit ho skoazell.
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