
 
 

OPERATION RESCUE 

 

Na, doedd Mam ddim yn siarad Cymraeg 

ond roedd hi eisiau i fi ddysgu. 

 

Roedd angen iddi roi rhywbeth yn ôl. 

 

Roedd Wncl John, Wncl Gwyn a Anti Phyllis yn siarad Cymraeg gyda’i gilydd. 

Cymraeg cyfareddol, oedd yn cario cywilydd 

ond i fi roedd pob gair fel curiad 

pob brawddeg yn swnio fel barddoniaeth 

pob sgwrs yn swnio’n sanctaidd... 

 

Cymeroedd oes i mi ddeall ein hanes 

ôl-effeithiau, Brad y Llyfrau Gleision 

newidiadau i’n system addysg 

dileu tafodieithoedd brodorol. 

 

Roedd Mam angen rhoi rhywbeth yn ôl. 

 

Doedd fy ngwyneb ddim ‘quite’ yn ffitio 

mewn i fframwaith Cymraeg pur yr ysgol... 

Blynyddoedd wedyn, diolch i Harry Potter 

am y gair ‘muggle’ 

hanner gwaed, dyslecsig 

gyda syniadau diwylliannol gwahanol... 

 

“Pwy sydd angen yr iaith Cymraeg anyway?” medde fi. 

 

Yn galaru am fy nghyndeidiau 

yr unig beth ar ôl yw’r caneuon 

siantiau sidan 

cawl i’r enaid 

siocled poeth i’r galon... 

 

 



 
 

Yn y foment honno, roeddwn i’n gwybod bod yr iaith yn perthyn i mi. 

Addewais i adeiladu fframwaith newydd 

gwyrdroais yr wyddor yn offeryn 

beatbocsio’r brawddegau, rapio’r heniaith 

cynhyrchu cerddoriaeth Cymraeg cyfoes, cyffrous 

Er cof am Wncl John y Glo Jones 

Er cof am Wncl Gwyn yr ardd Davies 

Er cof am Auntie Phyllis... 

 

Mae pwysigrwydd treigladau yn dibynnu arno pwy ti’n gofyn 

Hoffwn i rhoi fwy o bwysigrwydd ar sicrhau fod yr iaith yn rhan hanfodol o’n 
bywyd pob dydd 

Bydd pob dim arall yn dilyn... 

 

Fi yw’r ddolen olaf 

A dw i’n fam nawr 

A dw i di bod yn canu “Dacw Mam yn Dŵad” cyn iddyn nhw gyrraedd 

y gân gyntaf iddyn nhw glywed 

yn y groth, ar y fron 

 

Ac mae eu Mam nhw’n gallu siarad Cymraeg 

Ac maen nhw mor prowd 

Ac maen nhw’n gallu treiglo 

A dw i bron a marw achos eu bod nhw mor ddel... 

 

Efallai nad yw fy Nghymraeg yn ddigon academaidd 

Efallai nad yw fy syniadau cerddorol yn ddigon generig 

Ond dw i’n clywed yr henuriaid yn clebran yn y farchnad, yn llawn iechyd 

Does na ddim lot o wahaniaeth rhwng treftadaeth a chrefydd. 
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