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Tasg 4: Cymharu Cerddi 2    

 

Mae’r canwr poblogaidd Geraint Lovgreen wedi gosod geiriau Meirion MacIntyre Huws ar gerddoriaeth.  

Gwrandewch ar recordiad ohoni. 

 

Yma wyf innau i fod 

 

Mae ’na ddau yn mynd i ryfel y tu allan i’r Pendeits 

tra bo’r afon dal i chwydu ei phoen i’r aber, 

mae ’na sŵn poteli’n chwalu fel priodas lawr y lôn, 

a neb yn meddwl gofyn pam fel arfer; 

mae ’na ferched heb fodrwyau yn siarad celwydd noeth, 

mae’r dref fel tae ’di’i mwrdro ar ei hyd; 

ond mae’r lleuad dal i wenu ar hen strydoedd budur hon 

fel pob tref ddifyr arall yn y byd. 

mae’n flêr a does na’m seren heno i mi uwch fy mhen, 

dwi’n geiban ond yn gwybod mai yma wyf inna i fod. 

A’r hogia llygaid barcud, efo’u sŵn a’u rhegi mawr, 

Y rhain sy’ piau pafin pob un stryd, 

ond yr rhain a’u hiaith eu hunain sy’n cadw’r dref yn fyw, 

fel pob tref ddifyr arall yn y byd. 

Mae’n flêr a does na’m seren heno imi uwch fy mhen, 

dwi’n geiban ond yn gwybod mai yma wyf inna i fod. 

 

MacIntyre Huws, M. (2004) Melyn, Carreg Gwalch: Llanrwst 



 

 

 

Mae ’na ddiwrnod newydd arall yn sleifio i lawr Stryd Llyn 

ac mae hogiau’r ‘ochr bella’ yn dod yn heidiau, 

a dod y maen nhw i gwyno nad oes unlle gwell i fynd 

cyn mynd i’r Harp i yfed efo’u teidiau. 

Does ganddyn nhw ddim breuddwyd na ’chwaith yr un llong wen, 

ond mae ganddyn nhw ei gilydd reit o’r crud, 

ac mae’r haul yn dal i godi calonnau’r dref fach hon 

fel pob tref ddifyr arall yn y byd. 

Mae’n flêr a does na’m seren heno i mi uwch fy mhen, 

dwi’n geiban ond yn gwybod mai yma wyf inna i fod. 

 

Tasg 

Mae tebygrwydd amlwg rhwng teitl y gerdd hon a theitl cerdd 

Gwyn Thomas, ‘Yma Y Mae Fy Lle’. 

Oes tebygrwydd pellach rhyngddynt? 

Ystyriwch: 

• Themâu 

• Ffurf (Strwythur, Mesur) 

• Sain 

• Delweddau 
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