
 

 

Ac Oblegid Eich Plant – CA3/4 
 

Tasg 9:  Cymharu cerddi (synoptig)        

 

Darllenwch y gerdd hon gan Meirion MacIntyre Huws. 

 

Cydwybod 

 

Na, nid wyf wedi’i weld o, 

mi wn, - ond y mae yno: 

y gŵr nad yw ond geiriau 

a’r geg nad yw fyth ar gau, 

nos a dydd yn codi stŵr: 

fy mrawd iach – fy mradychwr. 

 

Ymaith nid â o’m hymyl: 

am roi cam o’r llwybr cul 

fy maglu, fy nhynnu’n ôl 

’wna’r swnyn hollbresennol; 

hwn yw ystyr diflastod, 

hwn yw maen tramgwydd fy mod. 

 

Dianc ar Ddydd Gŵyl Dewi 

rhag y cnaf ni fedraf i, 

canys, yn fy nghawl cennin, 

hwn yw blas pob newyn blin: 

yn y dorth a’r gwinoedd da 

hwn yw miloedd Somalia. 

 



 

 

 

 

Yn ffedog y llai ffodus 

mae’n ddi-dor wrth bwyntio’r bys: 

hwn yw corff yr unig, hen, 

a’i lais yw pob elusen. 

Hwn yw llef Sarajevo 

yn rhoi cic rhwng coesau’r co’. 

 

Yn fy myd bach o achwyn, 

neu ar goll mewn môr o gŵyn, 

hwn yw llu’r tai papur llwyd 

a dolef y diaelwyd; 

yn ei ruo parhaol 

mae cri y dall, mae ciw’r dôl. 

 

O! Rhown yr haul i dreulio 

un awr heb ei gwmni o: 

rhown y byd i gyd i gael 

un haf tu hwnt i afael 

y gŵr nad yw ond geiriau 

a’r geg nad yw fyth ar gau. 

 

 

TASG YSGRIFENEDIG ESTYNEDIG UWCH: 

 

 

Cydwybod Meirion MacIntyre Huws 

 

Ac Oblegid Eich Plant Gwyn Thomas 

 



 

 

 

 

Yn y cerddi hyn mae’r beirdd yn trafod dylanwad cydwybod arnom ni. Mae cerdd Gwyn Thomas yn 

dangos amheuaeth nad oes gan rai pobl gydwybod o gwbl. 

 

Cymharwch y cerddi, gan ddweud sut maen nhw’n debyg ac yn wahanol. 

 

 

TASG YSGRIFENEDIG ESTYNEDIG SYLFAENOL: 

Ymarfer TGAU Barddoniaeth 

 

 

Er Cof am Kelly – Menna Elfyn  

 

Mor ddiystyr fu ei mynd, a'i dyfod.  

Y ferch lwyd  

Fu'n eitha niwsans i bawb  

O'r dechrau.  

Parselwyd o le-rhelings i le-tan-glo  

Ar y dyddiad-a'r-dyddiad.  

Cartref plant. Borstal. Carchar.  

Syllodd ar fyd  

Trwy fyd  

Na faliai.  

 

Ei llais, mor dawel.  

'Hapus? Mae'n siŵr...  

Yn blentyn...'  

Llais na chredai ei eiriau ei hun.  

 

Ffug-hapusrwydd heroin,  

Ac yna'i harch  

Yn diflannu i dywyllwch taclus, mesuredig,  

I'w llosgi.  

('Fe ddowch i'm hangladd?')  

Llafargan gysurlon eglwyswr  

Dieithr.  

Ei ffrindiau  

Od  

Yn ysgwyd llaw.  



 

 

 

Ac allan a hwy, i grio ar gornel y stryd  

Drosti hi  

A throstynt eu hunain.  

 

Gollyngwyd hi'n rhydd,  

Yn rhydd i ddewis marw.  

Mor ddiystyr fu ei mynd, a'i dyfod. 

 

 

Ac Oblegid Eich Plant Gwyn Thomas 

 

 

Yn y cerddi hyn mae’r beirdd yn trafod rhai sy’n cael eu lladd ar gam.  

 

Cymharwch y cerddi, gan ddweud sut y maen nhw’n debyg ac yn wahanol. 

 

 

Ceisiwch ysgrifennu o leiaf dair ochr A4 
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