Klimato ekstremalioji situacija
Laikrodis tiksi
Pasaulis dega.
Laikas pabusti.

Yr Argyfwng Hinsawdd
Mae’r cloc yn ticio

Potvyniai, gaisrai, badas ir skurdas –
tai yra mūsų realybė.

Ac mae’n byd ni ar dân.

Migracija, konfliktai ir persikėlimas,
- ar tai mūsų ateitis?

Llifogydd, tanau, newyn, a thlodi,

Kodėl mes vis dar klausomės
valdančiųjų paistalų?
Kodėl mes vis dar tikime
kad galime nusipirkti išeitį?
Laikas pabusti.
Atėjo laikas pasikeitimams.

Mae’n amser deffro.

dyma ein realiti ni.
Mudo, gwrthdaro, dadleoli,
ai dyma ein dyfodol ni?
Pam ein bod ni’n dal i wrando
ar bla bla bla’r rhai mewn pŵer?
Pam ein bod ni’n dal i gredu
y gallwn brynu ein ffordd allan?
Mae’n amser deffro.

Taip negalime tęsti toliau.
Turime privilegiją rinktis,
sulėtinti, sumažinti naudojimą,
pagalvoti.
Nustoti pernelyg daug vartoti

Mae’n amser addo i newid.

Kadangi mes nebūsime pirmi , kurie kenčia

i stopio’r cynnydd.

Taigi,čia mūsų pažadas
ir reikalauti sisteminių pokyčių
pasaulio pietuose gyvenančių žmonių labui.
Dėl ateities.

Achos nid ni fydd yn dioddef yn gyntaf.

Fedrwn ni ddim cario ’mlaen fel hyn.
Mae gennym ni’r fraint i arafu,
i leihau ein defnydd,
i feddwl.

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.

Pradėkime nuo savęs
atlikdami nedidelius pakeitimus
Ir darykime spaudimą korporacijoms ir politikams
kad darytų didelius pakeitimus.
Tai yra mūsų pažadas.
Kas yra jūsų?
Laikas pabusti.

Er mwyn dyfodol ein cartref.
Dechreuwn wrth ein traed

gan wneud y pethau bychain
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.
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