Podnebne težave
Ura teče
In naš svet gori.
Čas je, da se zbudimo.

Poplave, požari, stradanje in revščina,
to je naša realnost

Yr Argyfwng Hinsawdd
Mae’r cloc yn ticio
Ac mae’n byd ni ar dân.
Mae’n amser deffro.

Migracije, konflikti in razselitev,

Llifogydd, tanau, newyn, a thlodi,

nas to čaka v prihodnosti?

dyma ein realiti ni.

Zakaj še vedno poslušamo

Mudo, gwrthdaro, dadleoli,

bla bla bla tistih, ki nas vodijo?

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

Zakaj še zmeraj verjamemo,

ar bla bla bla’r rhai mewn pŵer?

da lahko kupimo rešitev?

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

Čas je, da se zbudimo.
Čas je za spremembe.

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

Tako ne moremo nadaljevati.

Imamo privilegij izbire,
da upočasnimo, zmanjšamo našo uporabo,
da razmislimo.
da ustavimo naše prekomerno potrošništvo.

Ker ne bomo prvi, ki bomo trpeli.

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

Zato je tukaj naša obljuba,

i newid ein ffordd o fyw

da bomo spremenili način našega življenja

a galw am newid systemig

in zahtevali sistematske spremembe

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

v imenu tistih na globalnem jugu.

Er mwyn dyfodol ein cartref.

Zaradi prihodnosti.

Dechreuwn wrth ein traed
Začeli bomo sami

gan wneud y pethau bychain

z majhnimi spremembami

A rhown bwysau ar gwmnïau a gwleidyddion

Ter z ustvarjanjem pritiska na korporacije in politike

i wneud y pethau mawr.

za uresničitev velikih sprememb.

Dyma’n haddewid ni.
To je naša obljuba.
Kakšna je vaša?

Beth yw dy addewid di?
Mae’n amser deffro.

Čas je, da se zbudimo.

@Urdd
Če želite storiti več:

Pripravite videoposnetek sebe in svojih prijateljev, kako prebirate
sporočilo v svojem jeziku in ga delite 18. maja - označite @Urdd z
#Heddwch100 #slovenscina #slovenija
Predlagano besedilo za deljenje citata:
Oglejte si to pomembno Sporočilo miru in dobre volje
organizacije @Urdd. Na voljo v #slovenskijezik tukaj.
#Heddwch100 #slovenscina #slovenija
Zahvaljujemo se za vašo podporo.
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Sporočilo podpirata Britanski svet in Valižanska vlada

