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1. CYN
Yn gynnar un bore, agorodd Pedr y glwyd a cherdded i’r ddôl las fawr.

2. CYN
Ar gangen coeden fawr, eisteddai aderyn bychan, cyfaill Pedr. “Mae popeth yn dawel”

trydarodd yr aderyn yn llon.

3. CYN
Yr eiliad honno, honciodd hwyaden i’r fan. Roedd hi’n falch nad oedd Pedr wedi cau’r

glwyd a phenderfynodd fynd i nofio’n braf yn y pwll dwfn yn y ddôl.

3. YN YSTOD 01:00
Wrth weld yr hwyaden, hedodd yr aderyn bychan i lawr ar y glaswellt, wrth ei hymyl a

chododd ei ysgwyddau. “Pa fath o aderyn wyt ti os na alli di hedfan?” gofynnodd.
Atebodd yr hwyaden, “Pa fath o aderyn wyt ti os na alli di nofio?” a phlymiodd i’r pwll.

3. YN YSTOD 02:00
A dyna nhw’n dadlau ac yn dadlau, yr hwyaden yn nofio yn y pwll a’r aderyn yn

hercian ar hyd y lan.

3. YN YSTOD 02:30
Yn sydyn, daliodd rhywbeth sylw Pedr. Sylwodd ar gath yn sleifio trwy’r gwair.

3. YN YSTOD 02:55
Meddyliodd y gath, “Mae’r aderyn bach yn brysur yn dadlau, bacha’ i e.” Yn gyfrwys,

llithrodd y gath tuag ato ar ei phawenau melfed.

3. YN YSTOD 03:20
“Gwylia!” gwaeddodd Pedr a hedodd yr aderyn yn syth i’r goeden tra cwaciai’r

hwyaden yn flin wrth y gath o ganol y pwll.

3. YN YSTOD 03:55
Cerddodd y gath o amgylch y goeden gan ystyried, “Ydy hi’n werth dringo mor uchel?

Erbyn i mi gyrraedd, bydd yr aderyn wedi hedfan oddi yno.”

4. CYN
Yr adeg yno, daeth tad-cu allan. Roedd e wedi’i bechu oherwydd bod Pedr wedi mynd
i’r ddôl. “Mae’n lle peryglus. Petai blaidd yn dod o’r goedwig, beth byddet ti’n wneud?”

4. YN YSTOD 01:15
Ni hidiodd Pedr ddim o eiriau ei dad-cu. Does dim ofn bleiddiaid ar fechgyn fel yntau.

4. YN YSTOD 01:40
Ond cydiodd tad-cu yn llaw Pedr a’i arwain adref a chloi’r glwyd.

5. CYN
Yn syth wedi i Pedr adael, daeth blaidd mawr llwyd o’r goedwig.

5. YN YSTOD 01:15
Mewn chwinciad chwannen, dringodd y gath y goeden.

6. CYN
Cwaciodd yr hwyaden ac yn ei chyffro, llamodd allan o’r pwll.

6. YN YSTOD 00:10
Ond ni waeth pa mor gyflym y ceisiai redeg, allai hi ddim dianc rhag y blaidd. Nesâi a

nesâi ati.



6. YN YSTOD 00:30
Yno daliodd hi ac mewn un cegaid, llowciodd hi.

7.CYN
A nawr, fel hyn roedd hi: roedd y gath ar un gangen, yr aderyn ar un arall… nid yn

rhy agos at y gath.

7. YN YSTOD 01:05
A cherddai’r blaidd o amgylch y goeden, yn edrych arnynt â’i lygaid barus.

8. CYN
Yn y cyfamser, heb unrhyw ofn, safai Pedr y tu ôl i’r glwyd a oedd ar gau, yn gwylio

popeth.

8. YN YSTOD 00:20
Rhedodd adref i nôl rhaff gref a dringo’r wal garreg uchel. Estynnai un o

ganghennau’r goeden yr oedd y blaidd yn cerdded o’i chwmpas, dros y wal.

8. YN YSTOD 00:50
Gan afael yn y gangen, dringodd Pedr yn ysgafn ar y goeden.

9. CYN
Dywedodd Pedr wrth yr aderyn: “Hedfan i lawr ac ac o amgylch pen y blaidd. Ond

gofala nad yw’n dy ddal di.”

9. YN YSTOD 00:30
Bu bron i’r aderyn gyffwrdd â phen y blaidd gyda’i adenydd tra roedd y blaidd yn

clecian ei ddannedd yn flin wrtho bob ochr.

9. YN YSTOD 01:05
O! Roedd yr aderyn yn aflonyddu’r blaidd! Roedd yn torri ei fol am ei ddal! Ond

roedd yr aderyn yn fedrus a doedd dim y gallai’r blaidd ei wneud.

10. CYN
Yn y cyfamser, gwnaeth Pedr lasŵ ac wrth ei ostwng yn ofalus, daliodd y blaidd

gerfydd ei gynffon a’i godi â’i holl nerth. Wrth deimlo ei fod wedi ei ddal,
dechreuodd y blaidd lamu’n wyllt i geisio dod yn rhydd.

10. YN YSTOD 01:00
Ond rhwymodd Pedr ben arall y rhaff wrth y goeden a dim ond tynhau’r rhaff am

ei gynffon a wnâi’r blaidd wrth neidio.

11. CYN
Yr adeg honno, daeth helwyr o’r goedwig, ar drywydd y blaidd, yn saethu.

11. YN YSTOD 1:30
Ond dywedodd Pedr, a oedd yn eistedd yn y goeden: “Peidiwch â saethu! Mae’r

aderyn a minnau eisoes wedi dal y blaidd. Helpwch ni i fynd ag e i’r sŵ.”

12. CYN
Nawr, dychmygwch yr orymdaith orfoleddus: Pedr yn y tu blaen a’r helwyr ar ei ôl
yn arwain y blaidd; ac wrth gwt yr orymdaith, y tad-cu a’r gath. Ysgydwodd tad-cu

ei ben yn anfodlon: “A phetai Pedr heb ddal y blaidd? Beth wedyn?” Uwch eu
pennau, hedai’r aderyn yn trydar yn llon. “Am rai dewr yw Pedr a minnau!

Edrychwch beth y daliom ni!” A phetai rhywun yn gwrando’n astud, byddai’n
clywed yr hwyaden yn cwacian y tu mewn i’r blaidd achos roedd hwnnw wedi ei

llyncu’n fyw.



Geirfa

Symudiad - Prif ran o waith cerddorol hwy, sy’n
hunangynhaliol yn nhermau cywair, tempo a strwythur.

Technegau Chwarae - Gellir meddwl am unrhyw agwedd
ar gynhyrchiad sain, ar unrhyw offeryn, fel techneg

perfformiad (acen/mynegiant, math o dôn, defnydd o bedal,
brawddegau, lefel ddynamig, vibrato)

Traw - Safle un sain yn yr ystod gyflawn o seiniau. Mae
seiniau'n uwch neu'n is yn y traw yn ôl amledd dirgryniad y

tonnau sain sy'n eu cynhyrchu.

Soniaredd - Yr hyn sy'n gwneud sain offeryn cerdd neu lais
dynol penodol yn wahanol i sain arall, hyd yn oed pan

fyddan nhw'n chwarae neu'n canu'r un nodyn.

Dynamigau - Lefel sain neu nodyn.

Llinell Alaw - Y cyfuniad o rythm penodol â chyfres o
drawiau. Y rhythm yw patrwm curiadau, neu'r seiniau hir a
byr, ac mae traw yn cyfeirio at y seiniau uchel ac isel. Gyda'i

gilydd maen nhw'n creu'r alaw, sef y dôn, neu’r llinell
gerddorol o nodau y mae ein hymennydd yn eu clywed fel

un uned.


