Urgjenca klimatike
Ora po troket
Dhe planeti ynë është në zjarr.
Është koha për t'u zgjuar.
Përmbytjet, zjarret, uria dhe varfëria,
ky është realiteti ynë.

Migrimi, konflikti dhe shpërngulja,
a është kjo e ardhmja që na pret?
Pse po dëgjojmë akoma
blah, blah, blah të pushtetatëve?
Pse ende besojmë
se me para mund t'ia dalim?

Yr Argyfwng Hinsawdd
Mae’r cloc yn ticio
Ac mae’n byd ni ar dân.
Mae’n amser deffro.
Llifogydd, tanau, newyn, a thlodi,
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?

Është koha për t'u zgjuar.
Është koha për ndryshim.

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

Nuk mund të vazhdojmë kështu.

Kemi privilegjin e zgjedhjes,

Fedrwn ni ddim cario ’mlaen fel hyn.

të ngadalësojmë, të pakësojmë shpenzimet tona,

Mae gennym ni’r fraint i arafu,

të mendojmë,

i leihau ein defnydd,

të ndalojmë konsumin.

i feddwl.
i stopio’r cynnydd.

Sepse ne nuk do të jemi të parët që do të vuajmë.
Achos nid ni fydd yn dioddef yn gyntaf.
Dhe kështu ky është premtimi ynë

Felly dyma ein haddewid

të ndryshojmë mënyrën se si jetojmë

i newid ein ffordd o fyw

dhe të bëjmë thirrje për një ndryshim sistemi

a galw am newid systemig

për hir të atyre në Global South.

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

Për hir të së ardhmes.

Er mwyn dyfodol ein cartref.

Do të fillojmë nga vetja

Dechreuwn wrth ein traed

duke bërë ndryshime të vogla

gan wneud y pethau bychain

Dhe duke ushtruar presion mbi korporatat dhe politikanët

A rhown bwysau ar gwmnïau a gwleidyddion

për të bërë ndryshimet e mëdha.
Ky është premtimi ynë.
Cili është i yti?

i wneud y pethau mawr.
Dyma’n haddewid ni.
Beth yw dy addewid di?
Mae’n amser deffro.

Është koha për t'u zgjuar.
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