
‘Lerpwl’ 
gan Grahame Davies 



Nodau  

• Trafod y gerdd 
‘Lerpwl’ 
 

• Neges y gerdd 

 
• Technegau’r gerdd 

• Discuss the poem 
‘Lerpwl’ (‘Liverpool’) 
 

• The message of the 
poem 
 

• The techniques of 
the poem 

 

Aims  



Neges y gerdd 

(i) Beth ydy prif neges y pennill hwn a sut 
mae’n berthnasol i weddill y gerdd? (What is the 
main message of this verse and how is it relevant to the 

rest of the poem?)  [25 marc] 

 

Ysgrifennwch tua un ochr tudalen (Write about one 

side of a page). 

 



Coedpoeth,  
Sir Ddinbych 

Pentref – a village  

Ger Wrecsam – near Wrexham 





Pan oeddwn i’n llanc yn Sir Ddinbych 

dydd Sadwrn i’w gofio i mi 

oedd mynd dros y ffin am y diwrnod 

i’r ddinas yn ymyl y lli.  

 



 

Tudalen 4 

 



Pan oeddwn i’n llanc          yn Sir Ddinbych   

 

dydd Sadwrn                  i’w gofio i mi 

 

oedd mynd dros y ffin am y diwrnod 

 
 

i’r ddinas yn ymyl y lli.  
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Tudalen 5, cwestiwn 2 

• Llanc 

• Sir Ddinbych 

• Dydd Sadwrn 

• Diwrnod 

• Ddinas  

• Lli 



Sut roedd Lerwpwl yn wahanol i 
Sir Ddinbych?  

…oedd mynd dros y ffin am y diwrnod 

i’r ddinas yn ymyl y lli 

Mae Lerpwl 
mewn gwlad 

arall 

 Mae’r môr 
yno 

Mae Lerpwl 
yn ddinas.  

Mae 
Coedpoeth 
yn bentref. 



Coedpoeth 

• Pentref 

• Dim môr 

• Yng Nghymru 

• Dinas 

• Môr 

• Yn Lloegr 

Lerpwl 



2 air i ddisgrifio sut roedd Grahame 

Davies yn meddwl am Lerpwl pan oedd 
e’n blentyn – tudalen 5, cwestiwn 3 

Lle anturus  

Adventurous place 

Cyffrous  

Exciting 

Gwahanol  

Different 



Tudalen 5, cwestiwn 4 

• Ddinas  

• Sadwrn 

• Gwahanol 

• Lloegr (England) 

• Lli 

• Ddinbych 

• Gyffrous  
 



Roedd Grahame Davies yn byw yng Nghoedpoeth yn 
Sir Ddinbych pan oedd e’n ‘llanc’.   

Yn y pennill cyntaf, mae e’n meddwl am un dydd  

Sadwrn hapus pan aeth e i Lerpwl am y diwrnod.   

Mae Lerpwl yn wahanol i Sir Ddinbych achos mae  

Sir Ddinbych yng Nghymru ond mae Lerpwl ‘dros y  

ffin’ yn Lloegr.   

Hefyd, mae Lerpwl yn ddinas ond mae Coedpoeth  

yn bentref. Ar ben hyn, dydy Coedpoeth ddim yn ymyl 
y môr ond mae Lerpwl ‘yn ymyl y lli’.     
 

Felly pan oedd Grahame Davies yn ifanc, roedd e’n 
teimlo bod Lerpwl yn gyffrous ac anturus. 



A’i thyrau hi’n wyn ar y gorwel 

y hi oedd prif ddinas y byd; 

a swanc oedd cael clywed ei hacen 

wrth wrando ei sgwrs ar y stryd. 

Pam 



A’i thyrau             hi’n wyn ar y 
gorwel  
 

y hi oedd prif ddinas y byd; 
 

a swanc oedd cael clywed ei hacen 
 
 

wrth wrando ei sgwrs ar y stryd 

capital 

swanky/posh accent 



Chwiliwch am 2 neu 3 gair positif  
 

 Tyrau 
 

 Yn wyn 
 

 Gorwel   
 

 Swanc     

Disgleirio 

Arian 





Symbolau 

Tyrau 
 

Yn wyn 

 
Gorwel 

Symbol o arian 
 

Symbol o 
rywbeth sy’n 
disgleirio 
 

 

Symbol o obaith 



Coedpoeth Lerpwl 

Brics llwyd – Grey bricks 



Acen Lerpwl 

https://www.bing.com/videos/search?q=scous
er+accent+graham+norton+show&&view=detai
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8A66F1E5&FORM=VRDGAR 

Swanc?  
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Llenwch y bylchau 
Fill the gaps 

• Acen (accent)  

• Stryd 

• Ardderchog (excellent)  

• Arian 

• Disgleirio (shine) 

 



Yn yr ail bennill, mae Grahame Davies yn disgrifio sut roedd e’n 
meddwl bod Lerpwl yn anhygoel pan oedd e’n blentyn.  Roedd 
e’n hoffi’r tyrau uchel ac mae e’n dweud eu bod nhw’n ‘wyn’.   

Mae tyrau yn symbol o arian ac mae’r lliw gwyn yn symbol o  

rywbeth sy’n disgleirio.  Maen nhw’n eiriau positif.  Mae’r  

gair ‘gorwel’ hefyd yn bositif achos mae’n symbol o obaith.   

Ar ddiwedd y pennill, mae Grahame Davies yn disgrifio sut  

roedd e’n hoffi clywed pobl yn siarad ar y stryd yn Lerpwl.   

Roedd e’n hoffi’r acen ac mae e’n defnyddio’r gair ‘swanc’ i 

bwysleisio hyn.  Fel arfer (usually), dydy pobl ddim yn meddwl 
bod acen Lerpwl yn grand (posh) ond roedd Grahame Davies  

yn meddwl bod popeth am Lerpwl yn ardderchog  achos ei 

fod yn wahanol i (because it was different to) Sir Ddinbych.  

 



Ond heddiw ‘dyw lleisiau y Glannau 

Ddim mwyach yn arwydd o sbri. 

Does dim angen siwrne i Lerpwl 

a Lerpwl ‘di dod ataf fi.  

  

 



Ond heddiw ‘dyw lleisiau y Glannau 

Ddim mwyach yn arwydd o sbri. 

Does dim angen siwrne i Lerpwl 

a Lerpwl ‘di dod ataf fi.  
  

 
Tudalen 8, cwestiwn 9  



Ond heddiw ‘dyw lleisiau y Glannau 

Ddim mwyach yn arwydd o sbri. 

Does dim angen siwrne i Lerpwl 

a Lerpwl ‘di dod ataf fi.  

  

 Ond Mae pethau wedi newid 
Things have changed 



Ond heddiw ‘dyw lleisiau y Glannau 

Ddim mwyach yn arwydd o sbri. 

Does dim angen siwrne i Lerpwl 

a Lerpwl ‘di dod ataf fi.  

  

 

Heddiw  
Mae’r presennol yn wahanol 

i’r gorffennol 
The present is different to the past 



Ond heddiw ‘dyw lleisiau y Glannau 

Ddim mwyach yn arwydd o sbri. 

Does dim angen siwrne i Lerpwl 

a Lerpwl ‘di dod ataf fi.  
  
 

Brawddegau negyddol 
Negative sentences 



Pam mae Grahame Davies yn teimlo’n 
negyddol yn y pennill olaf? 

Saeson yn 
mewnfudo 

move in  

Colli iaith 
colli – to lose 

Colli 
hunaniaeth 

identity 

Dydy’r ffin 
(boundary) ddim 

yn amlwg 
(obvious) heddiw 

Dydy’r Cymry 
ddim yn 

poeni 



https://www.bing.com/videos/search?q=en

glish+immigrants+wales&&view=detail&mi

d=3F40EE597C962FCE7CF73F40EE597

C962FCE7CF7&FORM=VRDGAR 
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&FORM=VRDGAR 
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Llenwch y bylchau 
Fill the gaps 

• Dysgu 

• Lerpwl 

• Ond 

• Hiaith 
 



Ar ddechrau’r pennill olaf mae Grahame Davies yn 

defnyddio’r gair ‘OND’.  Mae pethau wedi newid.  Pan 

oedd Grahame Davies yn blentyn roedd Lerpwl yn wahanol 

 i Goedpoeth.  Roedd e’n gyffrous am fynd i LERPWL.  

Fodd bynnag, erbyn ‘heddiw’ dydy Cymru ddim yn 
wahanol i Lerpwl. Mae Cymru’n mynd fel Lloegr.   

Mae’r Saeson yn mewnfudo i Gymru ond dydyn nhw ddim 

yn DYSGU Cymraeg.  Hefyd, dydy’r Cymry ddim yn poeni 

digon am ddyfodol yr iaith (the Welsh people don’t care 
enough about the future of the language).   

Mae Cymru yn colli ei hunaniaeth (Wales is losing its 

identity) ac yn colli ei HIAITH.  

 



Nodau  

• Trafod y gerdd 
‘Lerpwl’ 
 

• Cynnwys y gerdd 

 
• Technegau’r gerdd 

• Discuss the poem 
‘Lerpwl’ 
 

• The content of the 
poem 
 

• The techniques of 
the poem 

 

Aims  



Technegau 
(ii) Yn y gerdd mae’r bardd yn 
defnyddio'r technegau canlynol (In the 

poem, the poet uses the following techniques): 
 

* odl 

* gwrthgyferbyniad 

* goferu  



ODL 

Mae’r odl yn yr ail 
linell a’r llinell olaf 
ym mhob pennill 

Rydyn ni’n gweld 
yr un odl yn y 

pennill cyntaf a’r 
pennill olaf (‘-i’) 

Mae hyn yn ffordd o 
bwysleisio’r gair ‘fi’.  

Mae’n gerdd 
bersonol. 

Enghreifftiau 
 

‘mi’ / ‘lli’       
‘byd’ / ‘stryd’ 

‘sbri’ / ‘fi’ 



GWRTHGYFERBYNIAD 
Geiriau Positif 
 

‘dydd Sadwrn’ 
‘dros y ffin’ 
‘dinas’ 
‘lli’ 
‘tyrau’ 
‘gwyn’ 
‘gorwel’ 
‘swanc’ 

Geiriau Negyddol 
 

‘Dyw…ddim mwyach’ 
‘Does dim’ 

Geiriau sy’n pwysleisio’r 
gwrthgyferbyniad:   

 

‘OND’ + ‘HEDDIW’ 



GWRTHGYFERBYNIAD 

Geiriau Positif 
- PAM? 
 
Mae’r bardd yn 
teimlo’n gyffrous 
 

The poet feels excited 

Geiriau Negyddol 
- PAM? 
 
Mae agwedd y 
bardd wedi newid 
 

The attitude of the poet 
has changed 
 



GOFERU 

Pan oeddwn i’n llanc yn Sir Ddinbych 
dydd Sadwrn i’w gofio i mi 
oedd mynd dros y ffin am y diwrnod 
i’r ddinas yn ymyl y lli.  

Mae’r pennill cyntaf yn 1 frawddeg 



GOFERU 

A’i thyrau hi’n wyn ar y gorwel 
y hi oedd prif ddinas y byd; 
a swanc oedd cael clywed ei hacen 
wrth wrando ei sgwrs ar y stryd. 

Mae’r ail bennill yn 1 frawddeg 

;   -  hanner     
    colon 



GOFERU 

Mae’r pennill olaf yn 2 frawddeg 

Ond heddiw ‘dyw lleisiau y Glannau 
ddim mwyach yn arwydd o sbri. 
Does dim angen siwrne i Lerpwl 
a Lerpwl ‘di dod ataf fi.  



Pam?  

Mae’r goferu yn y pennill cyntaf yn 
cyfleu bod y bardd yn teimlo’n ………. 

Mae’r pennill olaf yn ddwy frawddeg.   
Mae’r bardd eisiau ……….  



Pam?  

Mae’r goferu yn y pennill cyntaf yn 
cyfleu bod y bardd yn teimlo’n 
GYFFROUS 

Mae’r pennill olaf yn ddwy frawddeg.   
Mae’r bardd eisiau GWNEUD I NI 

FEDDWL (wants to make us think)  



Nodau  

• Trafod y gerdd 
‘Lerpwl’ 
 

• Cynnwys y gerdd 

 
• Technegau’r gerdd 

• Discuss the poem 
‘Lerpwl’ 
 

• The content of the 
poem 
 

• The techniques of 
the poem 

 

Aims  


