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Chdi; am crefftwyd. A lafuriaist dros fy ngweithenau. Chdi. A dreuliodd dy oriau maith yn 

mesur ac yn methrin fy nghorff, fy enaid. Estynais dy fysedd. Yn plygu. Yn fframio fy 

meddwl. Fy hunaniaeth. Ac yma rydwyf. O dy flaen. Yn fy holl ogoniant. Fy ngwaed yn 

pwmpio ac yn llifo i bob cornel o dy feddwl.  

 

 Edrychaist am amser maith. A pendroni. Edrychaist. Gorweddais. Ond yng nghefn dy 

ben roedd yna grafu. Roedd yna anfodlondeb. Syllaist ar dy greadigaeth. Dy blentyn yn 

gorwedd yn llipa ar y llawr. Nid oedd yn dy blesio. Nid oedd yn cynhyrfu fel y disgwyliaist. 

Nid oedd yn berffaith. Estynaist dy bensil. Ei finio nes yn gyllell. Ac estyn dy waith papur a 

dy dap mesur. Dy chwyddwydr i graffu ar cilfanau fy mod.  

  

 Ac yna sylweddolaist ar dy gam. Am warth. Am erllytdod. Dy greadigaeth 

amherffaith. Anfodlondeb. Wrth syllu ar dy ffurfleni gwag sylweddolaist ar difridoleb y 

sefyllfa. Nid oedd man yn dy focsus bach taclus i ffitio yr hwn. Nid oedd yn dygymod a dy 

linellau syth, dy eiriau hirwyntog. Nid oedd hyd yn oed yn gallu cael ei wthio i gornel y 

blwch ‘ARALL’. Mi oedd yn wall yn dy system. Yn un ac yn un doedd ddim yn cyfuno i 

adio dau. Roedd yn gwrthod. Naci. Yn drosedd i unrhyw fatha o ddiffiniad.  

 

 Felly gwnest be fysa unrhywun o iawn feddwl yn ei wneud. A’i ddileu. Ei lechio i 

ebargofiant. Ei ladd o unrhyw lyfr neu gofnod. Oherwydd pwy a wyr fydd yn ffeindio allan. 

Rhaid gwarchod er eraill. Rhaid sicrhau nad ydynt yn cael ei drysu. Yn cael ei sarhau gan y 

camgymeriad. Rhaid ei gwarchod rhag y gwir. 

 

      - - - 

 

Dwi dal i gofio dy ddwylo. Yn fy llechio. Yn fy ngwrthod. Dwi dal i gofio dy sgrechian. Dy 

anealltwriaeth. Ond fe godais. Fe lwyddais i dori bob un o dy ddiffiniadau a blychau a oedd 

yn fy mygu. Ac yma dwi’n sefyll. Yn dal. Yn ddigonol. Yn aniffiniol. Yn fi. 


