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Lili Pocs

Lili, Lili, Paid â digalonni
Cyn bo hir fydd dy wên yn dychwelyd
Pan gei di wared o’r spots,
Yr hen ‘chicken pocks’,
Fyddi di’n dawniso a chanu
Unwaith y gwellu di,
Ac yna cewn ddathlu!

Beca, Bw Bw

Beca, Beca, i ti’n andros o swta,
Mae dy wên yn gariadus i’r dime.
Paid a bod ag ofn dy chwaer Mari,
Mae hi’n ffyddlon.

Poti neu Napis

Pi, pi, Beca a Mari,
Cachu a chachu, dyna sydd yn biti,
Cewch i’ch gwelyau
A pheidiwch smydjo ar y waliau.
Dalwch ‘mlaen i’ch cewynnau,
Ond cofiwch bod potis hefyd ar gyfer eich penolie!

Beca Boengast

Beca Boengast,
Stopia dy gonnan crâs,
Os na ddiafol ynddo ti?
Nac oes gen ti flâs câs o dy weiddi
Mae angen i fi dy sortio di mas
Plis, cer i gysgu, blodyn bach.

Third Person

Stop your moan,
I’m on the phone,
Do you ever allow me to speak?,
I’ll be there in the minute,
Am I allowed a minute
Of time sometime this week?

DYN

Mae rhai yn hŵfran,
Mae rhai yn mopian,
Mae rhai yn eistedd ar ei tunnau a grwmpian
Ta beth yw ei trefn,
Mae nhw’n crap yn symud dodrefn!!

Tŷ Ni

Mae’r tŷ yn dechre siapo
Pob llun ar y walie,
Mae’r deining rŵm yn glir
O clwtwr swyddfa Dadi.
Mae’r ardd yn sâff, er mae’r ci yn grâff;
Nid cragen ond tylwyth yw ein tŷ ni.

Aberaeron

A think, a wink,
A blink of an eye,
Please don’t let this place go by,
Pace and dwell,
Beyond farewell,
Keep smiling,
This place,
T‘is for living.

Cân Gwasanaeth Enwi Soffia

Soffia Morwenna, Morwyn y tonne,
Fy merch annwyl, fy mhumed,
Dy wen yn glên o glust i glust,
O fore tan nôs mae dy ddyfod yn wyrth.

I ti’n hael dy fyd, yn ddiddan drwy’r dydd,
I ti’n ferch fach hyfryd,
Ti yw cannwyll fy myd.

Bydda’n ffyddlon i dy dylwyth hyd ddiwedd,
Hwyla y don a dilynna y llif,
Soffia Morwenna, i ti’n werth y byd

