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Perfformiad yr holl ymgeiswyr ar draws y cwestiynau
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TGAU Llenyddiaeth Gymraeg Uned 1 Haen Uwch

Sticky Note
Rhif y cwestiwn fel arfer

Sticky Note
Nifer yr ymgeiswyr sy’n ceisio ateb y cwestiwn


Sticky Note
Cyfrifir y sgôr gymedrig trwy adio sgorau'r ymgeiswyr unigol a'u rhannu â chyfanswm nifer yr ymgeiswyr. Os bydd yr ymgeiswyr i gyd yn cyflawni'n dda ar eitem arbennig, bydd y sgôr gymedrig yn agos at yr uchafswm marciau. I'r gwrthwyneb, os bydd ymgeiswyr yn gyffredinol yn cyflawni'n wael ar yr eitem bydd gwahaniaeth mawr rhwng y sgôr gymedrig a'r uchafswm marciau. Bydd cymharu'r marciau cymedrig yn syml yn dwyn sylw at yr eitemau hynny sy'n cyfrannu'n arwyddocaol at berfformiad cyffredinol yr ymgeiswyr. Fodd bynnag, gan nad oes i bob eitem yr un uchafswm marciau, arwydd rhannol yn unig o berfformiad ymgeiswyr a geir trwy gymharu'r cymedrau. Nid yw cael cymedrau cyfartal o anghenraid yn golygu perfformiad cyfartal. Os oes gan gwestiynau uchafswm marciau gwahanol, dylid defnyddio'r ffactor hygyrchedd i gymharu perfformiad.

Sticky Note
Mae'r gwyriad safonol yn mesur gwasgariad y data o gwmpas y sgôr gymedrig. Po fwyaf yw'r gwyriad safonol, mwyaf gwasgaredig (neu lai cyson) yw perfformiadau'r ymgeiswyr am yr eitem honno. Mae cynnydd yn y gwyriad safonol yn tueddu i fod yn arwydd o amrywiaeth gynyddol o blith ymgeiswyr, neu o bapur sy'n gwahaniaethu fwy, gan fod y marciau'n fwy gwasgaredig o gwmpas y canol. Mewn gwrthgyferbyniad, byddai gostyngiad yn y gwyriad safonol yn awgrymu bod mwy o unffurfiaeth ymhlith yr ymgeiswyr, neu bod llai o wahaniaethu ar y papur, gan fod marciau'r ymgeiswyr wedi'u clystyru fwy o gwmpas y canol.

Sticky Note
Uchafswm y marciau ar gyfer cwestiwn arbennig.

Sticky Note
Mae ffactor hygyrchedd eitem yn mynegi'r marc cymedrig fel canran o'r uchafswm marciau (Uchaf. Marciau) ac yn fesur o hygyrchedd yr eitem. Os yw'r marc cymedrig a enillir gan yr ymgeiswyr yn agos at yr uchafswm marciau, bydd y ffactor hygyrchedd yn agos at 100 y cant a'r eitem yn cael ei hystyried yn hygyrch iawn. Fodd bynnag, os yw'r marc cymedrig yn isel o'i gymharu ag uchafswm y sgôr, bydd y ffactor hygyrchedd yn fychan a'r eitem yn cael ei hystyried yn llai hygyrch i'r ymgeiswyr.

Sticky Note
Mae'r tabl, i bob eitem, yn dangos nifer (N) a chanran yr ymgeiswyr wnaeth roi cynnig ar y cwestiwn. Wrth gymharu eitemau ar y mesur hwn mae'n bwysig ystyried trefn ymddangos yr eitemau ar y papur. Os oes cyfanswm amser cyfyngedig i'r papur, mae'n bosibl na fydd gan rai ymgeiswyr ddigon o amser i gwblhau'r papur. Gall hyn olygu, yn ôl y mesur hwn, fod gan yr eitemau hynny sydd ar ddiwedd y papur ffigur datchwyddedig. Os nad ystyrir bod yr amser a ddyrannwyd am y papur yn ffactor arwyddocaol, gall canran isel olygu bod problemau hygyrchedd. Pan fydd ymgeiswyr yn cael dewis cwestiwn mae'r ystadegau'n dangos blaenoriaethau'r ymgeiswyr, ond dylanwad y polisi addysgu yn y ganolfan hefyd.
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morgni

Sticky Note

Er bod defnydd anghywir o’r ferf amhersonol yn y frawddeg gyntaf, ynghyd â rhai gwallau mynegiant yn y gwaith, yn fuan iawn rydyn ni’n sylweddoli bod yma ymgeisydd o safon uchel. Yn yr ail baragraff, rydyn ni’n cael y sylw hwn: ‘Credaf fod y mesur hwn yn effeithiol gan ei fod yn cyfleu caethiwed y bardd a’i atgofion o’r noson hon.’ Mae’r ymgeisydd i’w ganmol am weld cyswllt rhwng cerdd gaeth a chaethiwed yr unigolyn yn y gerdd. Efallai y gallai fod wedi ymhelaethu mwy ar y mesur eto. 



morgni

Sticky Note

Aiff yr ymgeisydd yn ei flaen i nodi’r ffaith fod yr ail gerdd ar y mesur rhydd ‘yn cyfleu’r teimlad o ryddid mae’r bardd yn ei gael yng nghwmni ei gariad.’ Yma mae’n parhau i drafod y mesur gyda dyfnder, ‘mae gan y gerdd hon rhythm ysgafn ac mae hi’n llifo’n rhwydd sy’n rhoi teimlad o hoffter a llaw[n]der yn ei chwmni hi.’







morgni

Sticky Note

Mae’r ymgeisydd yn cyfuno trafod y cynnwys gyda thrafod yr arddull, ac mae nifer o enghreifftiau lle mae’n llwyddo i drafod yn dreiddgar a chydag argyhoeddiad. ‘Mae’r ansoddair “arian” yn symbolaidd o rywbeth prydferth, arbennig a glân a credaf fod y bardd yn ceisio trosi hyn i lygaid y ferch.’ Mae yma gymharu cyson gan ddechrau paragraffau gydag ymadroddion megis ‘Yn debyg…’ ‘Ar y llaw arall…’.











morgni

Sticky Note

Mae gan yr ymgeisydd y gallu i weld y tu hwnt i ystyr arwynebol y geiriau e.e. ‘Credaf yn y gerdd hon, yn wahanol mae’n cyfleu teimlad o wacter gan roi y teimlad ei bod rhy bell o’i gyrraedd ac ac nid oes posib ei dal ynghanol y “cefnfor”.’



morgni

Sticky Note

Dyfyniad arall sy’n codi i fannau uwch y band marciau uchaf oherwydd y dadansoddi treiddgar yw: ‘Cawn gyferbynu rhwng sŵn main “galwad gwylan” a sŵn heddychlon “yr eigion” a credaf fod hyn yn pwysleisio’r ffaith nad oes dim byd o ots iddo pan mae gyda hi. Mae hyd yn oed sŵn main y gwylanod yn “falm i’r galon”.’











morgni

Sticky Note

Mae’n llwyddo i drafod yr addull yn feistrolgar a naturiol o fewn brawddegau e.e. ‘Mae’r bardd yn ailadrodd y gair “di” ar ddiwedd pob pennill, a chredaf ei fod yn pwysleisio’r ffaith taw hi yw diwedd popeth, bod popeth yn ei fywyd yn mynd nôl i hi.’







morgni

Typewritten Text

Mân frychau sy’n y gwaith, a thrwyddi draw, mae’r safon yn gyson uchel gan yr ymgeisydd hwn.Marc 37
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morgni

Sticky Note

Cawn sylw treiddgar ynghylch mesur y gerdd ar ddechrau’r traethawd: ‘Credaf fod mesur caeth y gerdd hon yn cyfleu pa mor gaeth oedd y dyn i’r ferch a welai yn y bar’, er nad yw’n enwi’r mesur yn benodol yma. Yn syth, gwelwn fod yr ymgeisydd hwn yn cymharu’r ddwy gerdd, ‘Yn debyg, sonia Cariad gan Gwyn Erfyl am berthynas rhamantaidd…’ Gwêl hefyd wahaniaeth rhwng y ddwy gerdd o ran lleoliad, ‘Ond yn wahanol i’r Ferch Wrth y Bar, ar y traeth mae’r cariad yma’n ffurfio, nid mewn bar.’



morgni

Sticky Note

Yn yr ail baragraff, mae’n dechrau mynd drwy’r gerdd yn drefnus, gan nodi fod “aeafau’n ôl” ‘yn amwys’. Mae’n cynnig rheswm digonol pam mae’n dweud hyn. Nid yw’n gywir wrth nodi’r gair ‘gorchymynol’ i ddisgrifio’r berfau. Serch hynny, mae’n nodi’n gywir eu bod yn y person cyntaf. Mae’n parhau i ddefnyddio dyfyniadau’n bwrpasol.







morgni

Sticky Note

Caiff yr un broblem gyda’r gair ‘gorchmynol’ wrth drafod berfau yn yr ail gerdd. Mae’r cyfeiriad ym mharagraff cyntaf yr ail dudalen at “ddawns y darnau arian” yn arwain at gymharu’r ddwy gerdd yn dreiddgar, gan nodi gwahaniaeth rhwng y ddwy, fod un yn ‘hamddenol a braf’ tra bo’r llall yn cynnwys ‘byrlymrwydd cefndir y cariad’.Yr hyn y mae’r ymgeisydd hwn yn ei wneud yn effeithiol yw trafod y cynnwys a’r arddull gyda’i gilydd. Mae eisoes wedi trafod ‘delwedd’, ‘berfau’, ac yna awr mae’n cyfeirio at yr ansoddair ‘tanbaid’.



morgni

Sticky Note

Mae’r ymgeisydd wedi llwyddo i sylwi ar ddefnydd y ddau fardd o lygaid y ferch. Mae’n ymhelaethu ar hyn yn yr ail gerdd gyda’r sylw bod y pethau bach sy’n y gerdd ‘yn dangos fod y cariad yma’n fythgofiadwy gan fod atgofion y bardd o’r pethau bach hyn yn glir yn ei meddwl.’ Mae’r sylw sy’n cyfeirio at y ‘llygaid’ yn y gerdd gyntaf yn dreiddgar gan yr ymgeisydd, ‘credaf mai dawns rhwng eu llygaid yw’r ddawns a wnai’r bardd ei ddisgrifio’.Cawn gymharu neges y ddwy gerdd, gyda’r sylw hwn am yr ail gerdd yn codi i dir uchel, ‘fod cariad pur yn gallu concro unrhyw deimlad negyddol arall.’















morgni

Typewritten Text

Yn sicr, mae yma ‘ddadansoddi a dangos dealltwriaeth dda’. Mae’r ‘da’ yn sicr iawn yma, yn hytrach nag ‘eithaf da’. Mae rhai elfennau o dreiddgarwch yma, ond byddid wedi disgwyl mwy o fanylder wrth drafod yr ail gerdd er mwyn cyrraedd yn uwch ym mand marciau 1.Marc 31
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RHAGARWEINIAD 
 
Defnyddiwyd y cynllun marcio hwn gan CBAC ar gyfer arholiad 2019.  Penderfynwyd arno'n 
derfynol yn dilyn trafodaeth fanwl mewn cynadleddau arholwyr gan yr holl arholwyr oedd yn 
ymwneud â'r asesiad.  Cynhaliwyd y gynhadledd yn fuan ar ôl sefyll y papur fel y gellid 
cyfeirio at yr amrediad llawn o ymatebion ymgeiswyr, gyda sgriptiau wedi'u llungopïo yn sail 
i'r drafodaeth.  Amcan y gynhadledd oedd sicrhau bod y cynllun marcio wedi'i ddehongli a'i 
gymhwyso yn yr un modd gan yr holl arholwyr. 
 
Gobeithir y bydd y wybodaeth hon o gymorth i ganolfannau ond cydnabyddir ar yr un pryd y 
gallai fod gan athrawon safbwyntiau gwahanol ynglŷn â manylion neu ddehongli gan nad 
ydynt wedi bod yn rhan o'r gynhadledd farcio. 
 
Mae'n flin gan CBAC ond nid oes modd iddo ymgymryd ag unrhyw drafodaeth na 
gohebiaeth am y cynllun marcio hwn. 
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CYNLLUNIAU MARCIO TGAU 
 


LLENYDDIAETH GYMRAEG HAF 2019  
 
 


Y Ferch wrth y Bar yng Nghlwb Ifor gan Rhys Iorwerth  
 
Cariad gan Gwyn Erfyl 
 
Cymharu 
 
Gellir sôn am bwyntiau megis: 
 
 


• Nid yw’n glir a yw’r bardd yng nghwmni’r ferch yn y pennill cyntaf yn y gerdd Cariad, 
ond yn sicr mae wedi cael ei ddal gan ei llygaid. Nid yw chwaith yn glir a yw’r bardd 
wedi dawnsio gyda’r ferch ai peidio yn Y Ferch wrth y Bar yng Nghlwb Ifor. 


 
• Galwad gwylan a glywn ni yn Cariad, rhywbeth sy’n ein hatgoffa o ryddid yr awyr 


agored. O ffewn ffiniau waliau y mae Y Ferch wrth y Bar yng Nghlwb Ifor. 
 


• Mae’r ddau fardd wedi cael eu hudo gan lygaid y ddwy ferch. Mae’r ddau yn cyfeirio 
at ddyfnder y llygaid. 


 
• Mae’r ddwy gerdd yn weddol amwys. Nid yw’n glir a yw GE mewn perthynas â’r ferch 


yn Cariad, neu ai ei hedmygu hi o bell y mae. Nid yw’n glir chwaith a yw RhI yn 
llwyddo i fod mewn perthynas gyda’r ferch yn Y Ferch wrth y Bar yng Nghlwb Ifor.  


 
• Mae pennill olaf GE yn obeithiol gan ei fod yn awgrymu sicrwydd gyda’r ferf ‘fydd’. 


Awgym o anobaith sydd gan RhI gan ei fod yn cyfeirio at y ‘[g]aeafau’.  
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Y Ferch wrth y Bar yng Nghlwb Ifor 
 
Gellir sôn am bwyntiau megis: 
 


• Mae’r gerdd yn agor yn negyddol gyda’r enw lluosog ‘[g]aeafau. Mae hyn yn 
awgrymu cyfnodau anodd yn ei fywyd. Mae’r ansoddair ‘feddwol’ yn awgrymu nad 
yw’r bardd yn sicr a yw hyn wedi digwydd o gwbl. 


 
• Yn y berfau ‘gwelais’, ‘estynnais’ ac ‘ordrais’ cawn ddarlun o’r bardd yn weithredol. 


Ond dim ond gweithredol hyd at ryw fan y mae.  
 


• Mae’r enw ‘galar’ yn cadarnhau’r tristwch yn y pennill gwreiddiol. 
 


• Awgryma’r ‘mwg sigâr’ fod yna ryw fath o ffin rhwng y ddau, rhywbeth sy’n dod 
rhyngddyn nhw.  


 
• Cawn olwg fanylach o’r ferch yn y pennill nesaf, gan ganolbwyntio ar y fflach yn y 


‘llygaid tanbaid’ a’r dyfnder wrth gyfeirio at ‘gefnfor o stori’.  
 


• Mae gobaith yn cynyddu yn y pennill nesaf gyda’r ymadrodd ‘trwy ryw wyrth’. Hefyd 
mae’r ‘hi’ wedi troi’n ‘ein’ sy’n dangos agosatrwydd at y ferch.  


 
• Ai ei ddychymyg sy’n dweud wrtho ei fod wedi dawnsio gyda’r ferch? Nid yw’n glir a 


yw’r ddawns yn digwydd go iawn.  
 


• Efallai fod yr ailadrodd ar ddiwedd y gerdd yn awgrymu bod y bardd 'nôl lle 
dechreuodd, yn ddigwmni.   
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Cariad gan Gwyn Erfyl  
 
Gellir sôn am bwyntiau megis: 
 


• Cerdd yw hon am berthynas rhwng dau. Nid ydym yn sicr ar ddechrau’r gerdd a yw’r 
bardd a’i gariad gyda’i gilydd, ond mae yma ymdeimlad o gariad llwyr y bardd tuag at 
y ferch.  


 
• Mae’n arwyddocaol er bod y bardd yn gweld yr holl bethau hyfryd hyn ym myd natur, 


yr hyn sy’n ei ddal mewn gwirionedd yw prydferthwch ‘dy lygaid dyfnion di.’ 
 


• Gallai ‘machlud’ fod yn drosiad am ddiwedd perthynas y ddau, a bod y bardd yn ofni 
hyn. 


 
• Mae cân yr wylan a sŵn y tonnau yn ei wneud yn hapus, ond yr hyn fyddai’n ei 


wneud hapusaf yw clywed sŵn chwerthin ei gariad. Yma, cawn yr argraff fod yna ryw 
fath o bellter rhwng y ddau.  


 
• Yn y pennill olaf cawn glywed am ‘stori’r dryllio’. Nid yw’n glir ai clywed stori am 


longddrylliad a wnaeth y bardd, neu ai cyfeirio at ddrylliad ei berthynas ef a’r ferch y 
mae. 


 
• Mae’n parhau â delwedd y môr trwy gyfeirio at y ffaith mai ei angor mewn bywyd fydd 


y ferch. Mae’n dangos ffydd a gobaith yma gan mai berf yn y dyfodol yw ‘fydd’. 
 
 
Neges 
 
Mae neges y ddwy gerdd yn debyg, sef bod cariad yn bwysig i’r ddau fardd. Gellir dadlau 
bod yna fwy o obaith yn ‘Cariad’ tra bo Rhys Iorwerth yn awgrymu nad oedd wedi llwyddo i 
ddal sylw’r ferch, neu fod y berthynas wedi dod i ben. Mae elfen o bellter hefyd yn y ddwy 
gerdd. 
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Arddull ‘Y Ferch wrth y Bar yng Nghlwb Ifor 
 
Gellir sôn am bwyntiau megis: 
 
Enghraifft Nodwedd 
gwelais, estynnais rhestru, berfau 
tanbaid ansoddair 
cefnfor o stori trosiad 
sŵn ein dawns defnydd o synhwyrau 
yn fan hyn, aeafau’n ôl ailadrodd 
 
 
Arddull ‘Cariad’ 
 
Gellir sôn am bwyntiau megis: 
 
Enghraifft Nodwedd 
dawns y darnau arian trosiad 
haul yn golchi’r marian personoliad 
dyfnion ansoddair 
galwad... sŵn...chwerthin synnwyr clywed 
broc môr y torcalonnau trosiad 
angor fawr i’m cadw... trosiad 
 
 
Mesur  
 
Y Ferch wrth y Bar yng Nghlwb Ifor: Englyn Milwr 
 
Mae’r englyn milwr yn fesur caeth sydd yn adlewyrchu caethiwed y bardd i hudoliaeth y 
ferch. Mae sŵn hyfryd y gynghanedd yn cyfleu’r ddawns yn y gerdd, ond mae’r mesur cryno 
yn awgrymu nerfusrwydd y bardd. Efallai fod englyn tair llinell yn hytrach na phedair yn 
awgrymu bod yna rywbeth anghyflawn yn ei fywyd.  
 
 
Cariad: Mydr ac Odl 
 
Mae rhythm hamddenol y gerdd a sŵn cyson y curiadau a’r odli yn awgrymu bywyd rhwydd 
a hyfryd i’r bardd. Ond mae’n eironig nad felly y mae hi mewn gwirionedd. Efallai fod y bardd 
wedi dewis y mesur hwn i geisio rhoi cysur cysondeb iddo’i hun. Efallai fod y ffaith fod 5 
llinell yma yn awgrymu fod y drefn arferol o 4 neu 8 llinell yn cael ei thorri, yn adlewyrchu’r 
pellter rhyngddo a’i gariad. 
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31-40 


• Dadansoddi a dangos dealltwriaeth dreiddgar o’r cynnwys a’r 
neges/thema 


• Trafod yn dreiddgar addasrwydd ac effeithiolrwydd arddull, mesur ac iaith i 
greu awyrgylch 


• Defnyddio termau beirniadaeth lenyddol yn dreiddgar 
• Dangos ymateb personol treiddgar 
• Defnyddio dyfyniadau yn effeithiol 
• Cymharu testunau’n fedrus 
• Cyflwyno’r gwaith yn glir a chydlynol 
• Gafael sicr iawn ar sillafu, atalnodi a gramadeg 


21-30 


• Dadansoddi a dangos dealltwriaeth dda o’r cynnwys a’r neges/thema 
• Trafod yn dda addasrwydd ac effeithiolrwydd arddull, mesur ac iaith i greu 


awyrgylch 
• Defnyddio termau beirniadaeth lenyddol yn dda 
• Dangos ymateb personol da 
• Defnyddio dyfyniadau yn addas a phwrpasol 
• Cymharu testunau’n ystyrlon 
• Cyflwyno’r gwaith yn glir a threfnus 
• Gafael sicr ar sillafu, atalnodi a gramadeg 


11-20 


• Dangos dealltwriaeth eithaf da o’r cynnwys a’r neges/thema 
• Trafod yn eithaf da addasrwydd ac effeithiolrwydd arddull, mesur ac iaith i 


greu awyrgylch 
• Defnyddio rhai termau beirniadaeth lenyddol  
• Dangos ymateb personol eithaf da 
• Defnyddio dyfyniadau yn addas 
• Cymharu testunau’n eithaf da 
• Cyflwyno’r gwaith yn drefnus 
• Gafael gyson ar sillafu, atalnodi a gramadeg ar y cyfan 


0-10 


• Dangos peth dealltwriaeth am gynnwys a neges/thema 
• Trafod ychydig ar addasrwydd arddull, mesur ac iaith i greu awyrgylch 
• Defnyddio ambell derm beirniadaeth lenyddol  
• Ymgais i ymateb yn bersonol  
• Defnyddio ambell ddyfyniad 
• Ymgais i gymharu testunau 
• Cyflwyno’r gwaith yn lled drefnus 
• Gafael anghyson ar sillafu atalnodi a gramadeg 
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DEUNYDDIAU YCHWANEGOL


Llyfryn ateb 16 tudalen CBAC (pinc).


CYFARWYDDIADAU I YMGEISWYR


Defnyddiwch inc neu feiro du.
Un cwestiwn gorfodol ar farddoniaeth sydd ar y papur hwn.
Ni chaniateir defnyddio geiriaduron.
Dylech dreulio 15 munud yn cynllunio eich ateb.


GWYBODAETH I YMGEISWYR


Mae 40 marc am y cwestiwn hwn.
Bydd trefn a chywirdeb eich ysgrifennu yn cael eu hystyried yn rhan o’r asesiad.


CJ*(S19-3010NA0-1)ⓗ WJEC CBAC Cyf.
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DYDD MAWRTH, 11 MEHEFIN 2019 – BORE


LLENYDDIAETH GYMRAEG
UNED 1: Barddoniaeth
HAEN UWCH
1 awr 15 munud
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1. Darllenwch y ddwy gerdd ganlynol yn ofalus.
 Yn y cerddi, mae’r ddau fardd yn rhoi darlun o berthynas rhwng dau gariad.


 Cymharwch y ddwy gerdd gan ddangos sut maen nhw’n debyg a/neu’n wahanol. Wrth drafod 
y cerddi dylech gyfeirio at y canlynol:


 • cynnwys a neges / themâu’r cerddi
 • sut mae’r beirdd yn cyfleu eu syniadau neu’n creu awyrgylch yn y cerddi (nodweddion 


arddull, mesurau ac ati)
 • eich ymateb personol i’r cerddi


 Wrth ateb, cofiwch ddyfynnu’n briodol a chyfeirio at enghreifftiau penodol i gefnogi’ch 
sylwadau. [40]


Y Ferch wrth y Bar yng Nghlwb Ifor


Yn fan hyn, aeafau’n ôl,
yn ddifaddau o feddwol,
fe’i gwelais; estynnais stôl.


Ordrais beint ar draws y bar
a’i gwylio, yn llawn galar,
yn ei sgert trwy’r mwg sigâr.


Yn ei llygaid tanbaid hi
roedd ’na gefnfor o stori,
a hyder a direidi


yn eu llawnder i’n herio,
trwy ryw wyrth, y dôi ein tro
ond a dal i’w lled-wylio...


Ym mrad yr edrychiadau,
yn sŵn ein dawns ni ein dau,
am ei swyn mi es innau


yn rhy ddedwydd freuddwydiol,
yn ddifaddau o feddwol,
yn fan hyn, aeafau’n ôl.


Rhys Iorwerth


Cariad


Gwelais ddawns y darnau arian
pan fydd yr haul yn golchi’r *marian,
wedyn, oedi yn syfrdandod
machlud ar y twyn a’r tywod,
ond fe’m daliwyd gan dy lygaid dyfnion di.


Rhywle draw uwch *swae y tonnau –
galwad gwylan ar y creigiau,
a daw eto *falm i’r galon 
wrth noswylio’n sŵn yr *eigion,
ond fe’u *ffeiriwn oll am rin dy chwerthin di.


Clywais yno stori’r dryllio,
y waedd am help a neb yn *malio,
ac yn chwilfriw ar y glannau
bydd broc môr y torcalonnau,
ond angor fawr i’m cadw fydd dy freichiau di.


Gwyn Erfyl


*marian – cerrig mân ar lan y môr
*swae – cerrynt, symudiad
*falm / balm - gwellhad
*eigion – môr
*ffeiriwn / ffeirio – trwco, cyfnewid
*malio – poeni, becso


DIWEDD Y PAPUR











