
Llên Meicro: 

Fe wnaeth fy nghydfeirniad a minnau fwynhau darllen y darnau a anfonwyd i’r gystadleuaeth hon.  

Rydw i’n credu bod y term ‘llên meicro’ yn un eang, a gall darn o lên meicro fod yn stori feicro, neu’n 

delyneg-ryddieithol feicro, neu hyd yn oed yn osodiad papur newydd fel enghraifft enwog 

Hemingway (os mai Hemingway a’i hysgrifennodd). Cafwyd yn y gystadleuaeth hon adlewyrchiad o 

ystyr eang y term llên meicro. Cafwyd hefyd ystod o themâu. 

I mi, mae llên meicro yn cyffwrdd y darllenydd yn syth, ac yna’n aros â’r darllenydd wedyn. 

Rhywbeth greddfol yw hyn. I mi, mae cynildeb, a’r awch i rannu’r hyn sydd angen ei ddweud, yn creu 

perthynas ddeinamig yn y darnau gorau.  

Yn y diwedd, chwaeth sydd wrth wraidd fy mhenderfyniadau. 

Dyma air byr am bob cystadleuydd: 

 

Fred. 

Dyma ddarn hynod o gynnil sy’n trafod gosodiad ar gerdyn; gan awdur sy’n deall hanfod llên meicro. 

Mae’n ddarn gafaelgar. 

 

Meg. 

Dyma ddarn cynnil ac i’r pwynt sy’n ymdrin â Cofid 19 mewn ffordd ffeithiol, awgrymog. 

 

Meic. 

Dyma ddarn dychmygus. Er hyn nid yw’r ail gymal yn llwyr argyhoeddi; o ail-ddrafftio gellid cael 

ychydig mwy o eglurder yma. 

 

Ioan. 

Dyma ddarn sensitif sy’n ymdrin â thor-calon. Teimlir y gellid bod ychydig yn fwy cynnil yn yr ail 

gymal, o ail-ddrafftio, gellid sicrhau hynny. Er hyn, mae’n ddarn da. 

 

Cadi. 

Dyma ddarn effeithiol, gwleidyddol ac amserol. Mae dealltwriaeth amlwg yma o’r genre. Darn 

effeithiol. 

 

Alys. 

Dyma ddarn gafaelgar sy’n taro’r darllenydd, ac yn aros yn y meddwl wedyn. 

 



 

Deiniol. 

Dyma awdur sy’n gallu creu delweddau hynod gryf. Teimlir efallai bod angen ychydig mwy o eglurder 

yn yr ail gymal. Er hynny mae’n ddarn da. 

 

Idris. 

Dyma ddarn dychmygus, sy’n creu sefyllfa ddramatig. Teimlir y byddai’r darn yn elwa o ychydig mwy 

o eglurder, er hyn, mae elfennau da yma. 

 

Bethan. 

Mae yma ddarn sensitif, a delweddu cryf. Teimlir, fodd bynnag, fod angen ychydig mwy o eglurder er 

mwyn i bwnc y darn ddod yn amlwg. Er hyn mae’n ddarn sy’n gadael y darllenydd eisiau gwybod 

mwy. 

 

Sioned. 

Dyma ddarn sy’n creu sefyllfa ddramatig. Teimlir efallai nad yw’r darn yn clymu’n uniongyrchol i’r 

teitl, ac y byddai diwedd y darn yn elwa o ychydig mwy o eglurder. Er hyn mae elfennau da yma. 

 

Twm. 

Dyma ddarn dramatig, ac ynddo ddeialogi da. Teimlir, fodd bynnag, fod angen ychydig mwy o 

gynildeb tua diwedd y darn, er mwyn dod â phwnc y gwaith yn glir. Er hyn, mae elfennau da yma. 

 

Ron. 

Dyma waith hynod o effeithiol a sensitif a arhosodd yn fy nghof. Yr unig awgrym yw y gellid bod wedi 

clymu’r gwaith i’r teitl ychydig yn fwy clir. Er hyn, mae’n ddarn cryf iawn. 

 

Marged. 

Dyma ddarn hynod effeithiol, gan awdur sy’n deall natur llên meicro i’r dim. 

 

Anni Fyr 

Dyma ddarn dramatig ac ynddo ddelweddau da. Teimlir y byddai’r gwaith yn elwa o fod ychydig yn 

fwy cynnil mewn mannau. Er hynny, ceir yma gyffyrddiadau da. 

 

 



 

Yr Hen Darw 

Dyma ddarn hynod o sensitif sy’n gwneud i’r darllenydd deimlo. Gellid torri ambell air yma ac acw, 

ond pigo mân frychau yw hynny. Dyma waith a arhosodd yn y cof. 

 

Dyfernir cydradd drydydd i Cadi a Fred 

Cydradd ail i Yr Hen Darw ac Alys  

A’r wobr gyntaf i Marged. 

 

Adolygiad 

Fe wnaeth fy nghydfeirniad a minnau fwynhau darllen y darnau hyn. 

Tasg anodd yw ysgrifennu adolygiad yn fy marn i, ac rwy’n edmygu’r sawl sy’n ei wneud. Pan fyddaf 

yn darllen adolygiadau, byddaf yn chwilio am grynhoad byr o gynnwys y llyfr neu’r ddrama. Nid yw 

adolygiad sy’n rhoi synopsis hir yn adolygiad sydd wrth fy nant i, ond chwaeth yn unig yw hynny. Yr 

hyn sydd o ddiddordeb i mi yw’r pethau hynny a wnaethant afael yn y sawl sy’n adolygu a’r pethau 

hynny nad oedd y sawl sy’n adolygu mor hoff ohonynt. Rydw i’n hoffi clywed barn yr adolygydd, 

bron fel petawn yn cael sgwrs â hi/fo/nhw, ac yn hynny o beth, mae cael arlliw o bersonoliaeth yr 

adolygydd hefyd yn bwysig i mi. 

Cafwyd yma naw ymgais, a phob un yn ddiddorol, yn onest, a phob un yn rhoi blas go iawn i mi o’r 

testunau a drafodwyd. Mae hyn i mi yn arwydd o adolygiadau da. At ei gilydd, mae’r iaith yn gywir 

yn y darnau, er bod rhai gwallau fan hyn a fan draw. Yn gyffredinol, hoffwn i synopsis yr adolygiadau 

fod wedi bod yn fyrrach fel y trafodwyd uchod, ac i’r dadansoddi a thrafod cryfderau a gwendidau’r 

testunau fod wedi hawlio mwy o swmp yr adolygiadau; ond unwaith eto, fy chwaeth i yw hynny. 

Teimlir bod lleisiau adolygwyr hyderus yma, ac mae hynny’n beth braf. Trafodir materion amrywiol, 

ac fe fwynheais y darllen. 

Dyma air byr am bob cystadleuydd: 

An orac. Dyma adolygiad angerddol, a cheir yma nifer o bwyntiau dilys. Efallai y gellid bod wedi nodi 

nad pawb sy’n hoff o’r term BAME, ond ei fod yn cael ei ddefnyddio gan eraill. Efallai hefyd bod yma 

wall teipio wrth drafod cyfraniadau merched a dynion. Er hyn, ceir yma drafodaeth ddifyr ar adegau.  

Atgof. Dyma adolygiad llawn a diddorol. I’m chwaeth i, mae’r synopsis ychydig yn rhy hir. Pan ddaeth 

hi i’r drafodaeth ddadansoddol, fe wnes i fwynhau’n fawr iawn; byddai mwy o hyn wedi bod wrth fy 

nant i. Er hyn, dyma adolygiad hyderus. 

Mae Awen yn trafod llyfr sy’n delio ag emosiynau plant. Mae’n adolygiad da. Teimlaf efallai fod y 

disgrifiad / synopsis ychydig yn hir, a hoffwn fod wedi cael fy nannedd i’r dadansoddi ynghynt. Pan 

eir ati i ddadansoddi, gwneir hynny ag arddeliad, ac mae’r darllen yn ddiddorol. Dyma adolygiad a 

barodd o i mi fod eisiau prynu’r llyfr hwn – llyfr sy’n delio â phwnc mor bwysig. 

Fflam. Dyma adolygiad clir sy’n trafod nofel ac iddi bwnc sensitif. Mae’r adolygiad yn cynnig 

cydbwysedd da rhwng y synopsis â’r dadansoddi. Efallai y dylid fod wedi pwysleisio yn yr adolygiad 



fod unrhyw un yn gallu dioddef o’r salwch hwn, nid merched ifanc yn unig. Er hyn, dyma waith gan 

adolygydd hyderus. 

Gobaith. Er bod yma synopsis gweddol hir, teimlir bod elfennau o feirniadaeth yn cael eu gwae i 

mewn i’r synopsis hwnnw, a theimlaf fod y dull hwn yn gweithio’n dda. Plethir y ‘sut’ y gwnaeth yr 

awduron drafod pethau â ‘beth’ a drafodir mewn ffordd sensitif wrth drafod cyfrol sydd ynddi’i hun 

yn delio â materion sensitif. Llwyddodd yr adolygydd i wneud i mi fod eisiau prynu’r gyfrol. 

Mwynheais ddarllen gwaith Menna, a mwynheais y gosod cyd-destun yn y tri pharagraff ar y 

dechrau. Teimlir fod y synopsis ychydig yn hir, er hynny mae’n ddarllen diddorol. Mae’r paragraff clo 

yn fwy o ddadansoddiad unwaith yn rhagor, fel y tri pharagraff agoriadol, ac yr oeddwn yn hoff o 

hynny. Dyma adolygiad diddorol a llawn gwybodaeth. 

Nyrs. Yr oeddwn yn hoff iawn o arddull dadansoddol, sensitif y gwaith hwn. Ni chafwyd synopsis rhy 

hir, ond aethpwyd ati yn hytrach i ddadansoddi. Y mae yma, fodd bynnag ambell i gymal ychydig yn 

gloff, sy’n amharu rhywfaint ar y darllen. Er hyn, llwyddodd yr awdur i wneud i mi fod eisiau darllen y 

gyfrol. 

Ceir gan Panteg adolygiad treiddgar a gonest. Teimlir bod yr elfen synopsis yn mynnu gormod o’r 

adolygu, a hoffwn fod wedi gweld mwy o’r dadansoddi y mae Panteg yn amlwg yn gallu ei wneud yn 

effeithiol. Hoffais yr elfennau o gloriannau cryfderau a gwendidau’r gyfrol, a byddai mwy o 

ddadansoddi o’r fath wedi codi’r adolygiad. Teimlai un ohonom fod yr adolygiad ychydig yn herciog 

ar adegau, ac yn neidio ychydig o un pwynt i’r llall. Er hyn, mae’n adolygiad da. 

Rwy’n hoff o adolygiad TMJ, ceir cydbwysedd effeithiol rhwng trafod y synopsis, yr arddull a’r 

naratif. Dyma’r adolygiad sydd yn cydbwyso’r holl elfennau at fy nant i. Yn anffodus, fodd bynnag 

ceir ambell i gymal sydd ychydig yn ddryslyd o ran cystrawen. At ei gilydd, fodd bynnag ceir yma 

adolygiad da a llais adolygydd hyderus. 

Dyfernir y gwobrau fel hyn: 

Awen 3ydd,  

Gobaith 2il 

Menna 1af 

 

Cystadleuaeth Rhyddiaith 

Yr hyn yr oeddem yn edrych amdano yma oedd darn gafaelgar a fyddai’n aros yn y cof. Fe wnaethom 

fwynhau darllen y gweithiau, ac yr oedd yn anodd dyfarnu’r gwobrau, a hynny am wahanol resymau. 

Yn y diwedd penderfynwyd rhoi’r wobr gyntaf yn unig. 

 

Anna Turiol. 

Dyma stori ddyfodolaidd, ddychmygus. Ceir yma dipyn o hiwmor a thensiwn. Teimlir, fodd bynnag y 

byddai’r gwaith yn elwa o gael ei ail-ddrafftio a’i wneud yn fwy cynnil mewn mannau. Er hyn, mae’n 

waith da. 

 



 

 

Bryn Eithin. 

Ceir teimlad hunangofiannol neu gofiannol i’r gwaith hwn. Mae’n waith cynnes, ac mae’r iaith yn 

goeth. Mwynheais ddarllen y darn hwn a bod yng nghwmni’r persona. 

 

Ffoto. 

Fe wnaeth y darn hwn gipio fy sylw. Ceir yma archwiliadau o’r gair aur, gan gynnwys yr awr euraidd 

rhwng nos a dydd, a dilynir taith meddwl y prif gymeriad tra bo’r cymeriad dan sylw wedi’i ddal 

mewn sefyllfa anodd. Er y sefyllfa anodd, ceir ambell i linell o hiwmor yma hefyd. Yr unig awgrym 

sydd gen i yw, efallai y byddai gadael y diweddglo’n amwys wedi bod yn fwy pwerus – chwaeth yn 

unig. 

 

Gorslwyd. 

O’r dechrau, roeddwn wrth fy modd â’r dawn dweud, y naratif, y cymeriadau fel Ianto Batris, a’r 

ddeialog rwydd. Mae’r diweddglo’n wych. Byddai ail-ddrafftio a thorri ambell gymal yn codi’r gwaith 

hyd yn oed yn fwy. Efallai hefyd bod angen aralleirio ambell i gymal, er enghraifft ar dudalen 4, ond 

manion bychain yw’r rhain. 

 

Ianto. 

Ceir yma ddawn storïo amlwg. Ceir yma gymeriadu crwn, ac mae’r awdur yn creu sefyllfaoedd 

diddorol. Mae’r deialogi hefyd yn effeithiol. Mae’r cyfan yn gywrain, ac mae yma hiwmor. Efallai bod 

lle i dorri ambell gymal yma ac acw. Ond at ei gilydd, dyma ddarn cryf. 

 

Iolo. 

Dyma ddarn effeithiol a chynnil. Mae‘r cymeriad yn trafod a hel meddyliau wedi digwyddiad erchyll, 

ac mae hyn mor gredadwy. Weithiau wrth reswm, dydi rhywun ddim yn teimlo ar adeg fel yr un sy’n 

wynebu’r cymeriad, mae rhywun yn hytrach wedi’i barlysu o emosiwn, ac mae’r meddwl yn mynd ar 

garlam. Er hyn, am ryw reswm hoffwn fod wedi cael rhyw gyfeiriad at deimladau’r cymeriad ar y 

diwedd, neu hyd yn oed cyfeiriad at ddiffyg teimladau’r cymeriad. Er hyn, mae’n ddarn da. 

 

Myfanwy. 

Ceir gan Myfanwy archwiliad agos atoch drwy fyd natur o’r ddihareb Nid Aur yw Popeth Melyn. Aeth 

yr awdur â mi ar daith, ac fe wnes i fwynhau’r daith honno. Teimlir y byddai ail-ddrafftio a thorri 

ambell linell yma ac acw wedi gwneud y gwaith yn fwy cynnil mewn mannau. Er hyn, mae’n waith 

da. 

 



Dyfernir y wobr 1af i Ianto 

 

Rhyddiaith Bl 2-4 

Un wnaeth gystadlu yn y gystadleuaeth hon. Ceir yma stori dda, a thinc personol iddi. Mae’r awdur 

yn llwyddo i greu darluniau byw a chyfleu sefyllfaoedd yn dda. Mae’r iaith yn gywir iawn ar y cyfan 

hefyd. Rwyf yn hoff iawn o’r defnydd o ddeialog wrth ddweud y stori. Mae Pengwin yn llwyr 

haeddu’r wobr gyntaf. 

 

Rhyddiaith Bl 5-6 

Un wnaeth gystadlu yn y gystadleuaeth hon. Ceir gan Eirlys Bowen stori dda. Mae yma naratif 

effeithiol a chymeriadu cryf. Ceir yma ddeialogi da iawn hefyd. Mae’r tensiwn a’r digwydd yn 

adeiladu hefyd. Efallai bod lle i dorri / ailwampio ambell gymal o bryd i’w gilydd, ond fel arall mae’n 

waith da. Mae Eirlys Bowen yn llwyr haeddu’r wobr gyntaf. 

 

Rhyddiaith Bl 7-9 

Un wnaeth gystadlu yn y gystadleuaeth hon. Ceir gan Twts stori ddychmygus, hyfryd am Ynys Bron-

Sythu. Mae’r delweddau a’r gallu i greu cymeriadau yn ardderchog. Mae’r cyfeirio at gymeriadau 

adnabyddus yn cyfoethogi’r stori. Ceir ambell i lithriad iaith bychan o bryd i’w gilydd. Er hynny, mae 

yma ddarn doniol sy’n cynhesu’r galon. Mae Twts yn llwyr haeddu’r wobr gyntaf. 

 

Rhyddiaith Bl 10-13 

Fe wnaeth tri ymgeisydd gystadlu yn y gystadleuaeth hon. Dyma air byr am waith y tri: 

 

Anni Byniaeth. 

Mae yma ysgrifennu sensitif, a chyffyrddiadau cofiadwy. Byddai’r gwaith yn elwa o gael ei ail-

ddrafftio er mwyn torri ac ystwytho rhai cymalau. Er hyn ceir yma ddweud gofalus a dawn amlwg i 

greu darluniau â geiriau.  

 

Arianrhod. 

Mae tinc telynegol i’r gwaith hwn. Cip i fywyd y cymeriad, a theimladau a meddyliau’r prif gymeriad 

a geir yma, ac adeg mewn bywyd sy’n gyfarwydd i ni gyd. Mae’n ddarn effeithiol. Byddai’r gwaith yn 

elwa o gael ei ail-ddrafftio ac o edrych eto ar ambell gymal.  Er hyn mae’n ddarn effeithiol, ac rwy’n 

arbennig o hoff o gynildeb y diweddglo.  

 

 

 



Guto Nyth Brân. 

Dyma ddarn effeithiol sy’n archwilio poenau’r cymeriad drwy gyfrwng y stori a’r arddull. Byddai’r 

gwaith yn elwa o gael ei ail-ddrafftio ac ystwytho ambell gymal. Er hyn, mae’n waith da a cheir 

diweddglo effeithiol iawn i’r gwaith hefyd. 

 

Dyfernir y wobr gyntaf i Guto Nyth Brân a chydradd ail i Arianrhod ac Anni Byniaeth. 

 

 

Cystadleuaeth Tlws yr Ifanc 

Fe aeth pedwar ati i gystadlu yn y gystadleuaeth hon, a phob un o’r darnau, yn digwydd bod yn 

ddarnau o ryddiaith. Fe wnaeth fy nghyd-feirniad a minnau fwynhau trafod y gwaith. 

 

Anni Ddig. 

Mae yma ddychymyg byw ac elfen ffantasïol i’r stori. Mae’r iaith yn gloff ar adegau sy’n effeithio 

rhywfaint ar fwynhad y darllen. Byddai’r awdur yn elwa o symleiddio brawddegau a syniadau. Er hyn, 

fel y nodwyd, ceir yma ddychymyg byw. 

 

Bychan y Mynydd. 

Ceir gan Bychan y Mynydd archwiliad direidus ond treiddgar i feddwl awdur. Mae’r dawn dweud yn 

amlwg, a thrwy’r croesgyfeirio, a’r drafodaeth am Farwolaeth yr Awdur, ceir yma ddeialog 

ddeinamig ym mhen yr awdur. Gellid torri ambell gymal yma ac acw, ac efallai y gellid bod wedi 

clymu ychydig yn fwy tynn i’r testun. Er hyn, mae’n ddarn gafaelgar. 

 

Machwedd. 

Mae gwaith Machwedd yn dawel o hyderus. Mae’n afaelgar ac yn gynnil, ac mae’r ymateb i 

ddyfyniad Saunders Lewis yn hynod effeithiol. Portread o ddau sydd mewn cariad sydd yma, ond yr 

un o’r ddau’n fodlon cyfaddef hynny. Mae’n ddarn sensitif a gonest. Ceir yma ambell i wall teipio. Ar 

y cyfan, fodd bynnag, mae’n waith hyderus. 

 

Sŵn y Nant. 

Dyma waith da, sensitif a theimladwy sy’n trafod cylch blwyddyn. Mae yma ddweud gafaelgar a 

delweddu gwych. Ceir mewn mannau, fodd bynnag, ambell i ddelwedd ddryslyd. O ail-ddrafftio, 

gellid twtio’r rhain. Ar y cyfan mae’n waith da. 

 

Dyfernir y wobr gyntaf i Machwedd. 


