
Cyfnod clo 

Dwi’n cofio llawer am y cyfnod clo. Ond y peth dwi’n cofio fwyaf yw’r newidiadau mawr. Fel 

ddim yn gallu mynd mewn i dŷ fy ffrindiau neu ddim yn gallu mynd yn agos at bobl eraill. 

Roedd y teimlad o deimlo’n gaeth yn fy nhŷ yn beth newydd iawn. Y teimlad o fod eisiau 

gadael Llanfyllin a mynd rhywle pell, pell, pell i ffwrdd ac i fynd i rywle lle doedd covid-19 

ddim yn beth ac fydd popeth yn normal eto. 

Hefyd roeddwn i’n methu ysgol. Methais y teimlad o fod rhywbeth yn digwydd yn fy mywyd, 

fel roeddwn i’n gwneud rhywbeth sydd yn bwysig. Doedd peidio gallu mynd yn agos at fy 

ffrindiau hefyd yn anodd iawn. Dwi’n cofio chwifio tu allan y ffenest, a chwarae gemau efo 

fy ffrindiau ar ochrau arall o’r ardd. Hefyd, dwi’n gallu cofio chwifio at fy Nain tra roedd hi’n 

sefyll yn y drws, ac roeddwn i ac fy nheulu’n chwifio tuag ati ar draws y ffordd. Roedd hynny 

yn boenus. 

Ond mwynheais chwarae gyda fy ffrindiau ar lein. Ar gemau fel Roblox a Minecraft. Dwi’n 

gallu cofio y galwadau ffon yn parhau 6 awr y diwrnod. Roedd y ffeitiau dŵr efo fy ffrind yn 

yr ardd yn andros o hwyl Rwy’n gallu cofio rhedeg rownd yr ardd gyda fy ngwn dŵr, ac yn 

sgrechian a chwerthin. Pob diwrnod es i a fy nheulu am dro yn Llanfyllin. Roedd Mam yn 

dweud fod hyn yn ‘dda i’r ymennydd’ ac yn ‘dda i’r corff.’ Ond dal, mwynheais beth bynnag. 

Roedd o’n neis mynd i weld natur. 

Roedd ysgol ar lein yn wael. Gwylio y sgrin am 6 awr. Gwneud gwaith ar Teams. Angen troi 

fy nghamera ymlaen. Roedd o’n ddychrynllyd. Y cwbl ohono fo. Dwi’n gallu cofio codi bob 

bore ac eisiau taflu fy laptop ar draws yr ystafell. Dwi ddim yn gwybod sut oeddwn i wedi 

gwneud waith. Yr un lle. Y un peth. Ych a fi. 

Yn yr haf peintiodd fy ffrindiau ar gerrig bychain. Dwi’n cofio y teimlad cynnes yn fy stumog. 

Pan rhoddon nhw y cerrig i fi. Dwi dal efo nhw heddiw.  

Y peth arall dwi eisiau siarad amdano yw Nadolig. Dwi’n cofio teimlo mor ddigalon bod dim 

teulu yn gallu dod rownd, ac mor unig . Roedd Nadolig yn neis, ond byddai wedi gallu bod yn 

well.  

Dwi’n cofio ysgol yn cychwyn eto, ac y teimlad bod dim byd byth yn mynd i newid. 

Mae o wedi bod yn flwyddyn ers i ysgol gychwyn a does dim fawr wedi newid. Dim llawer. 


