
Straeon Natur
Llety’r llyffant



2

Llety’r llyffant

“ O! mae fy ngwddw a ’mreichiau i’n brifo – mae’r hen arwydd sgleiniog yma’n rhy drwm i mi!” 
crawciodd. “Dwi wedi cael llond bol ar weiddi – a does neb yn cymryd dim sylw ohona i...”

“Cartre dwi isio, ddim dal i grwydro.  
    Cartre dwi isio, ddim dal i grwydro.”

Roedd Gus y llyffant wedi bod yn gweiddi a gorymdeithio drwy’r bore. 
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Eisteddodd i lawr ac edrych o’i gwmpas. 

Roedd y gwenyn yn suo’n hapus yn eu cwch gwenyn cysurus o dan y goeden sycamorwydden, y mwydod yn 
mwynhau yng nghanol y llaid a’r llaca, a’r robin goch yn neidio i mewn ac allan o’i focs adar newydd sbon.

“Ymff,” meddyliodd Gus.

“ Mae gan hyd yn oed Tammy a Tibby fasgedi cathod clyd yn y t  ̂ y mawr. 
Dwi eisiau rhywle diogel i fyw – dwi eisiau cartre go iawn.”

Pan roedd e’n llyffant bach, dywedodd ei fam mai chwilio am gartref clyd a diogel oedd y 
peth pwysicaf i lyffant.

“Cartref diogel rhag ceir, cathod a stormydd cas,” meddai Gus wrtho’i hun.  

                       “Dyna beth ddywedodd mam.”

Ond ble ar y ddaear oedd e’n mynd i gael cartref digon pell o’r ffordd brysur lle’r oedd ceir yn gwibio 
heibio, a digon pell o Tammy a Tibby – y cathod chwareus a oedd bron â gwasgu Gus yn y glaswellt 
fwy nag unwaith.

“Dwi ddim eisiau cartref sydd mewn perygl o gael ei sathru dan draed.”
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Roedd Gus mor brysur yn hel meddyliau fel na sylwodd bod rhywun yn 
carlamu ar draws y glaswellt tuag ato nes ei bod hi bron yn rhy hwyr...
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 “Crawcian callia Skipper – 

cyfarthodd Skipper a oedd bron â glanio ar ben 
Gus wrth neidio’n wyllt dros y perthi.

“Bow

wow,” 
wow 

 beth wyt ti’n ei wneud yma?”  
bloeddiodd Gus gyda llam a naid i’r awyr.
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“Oherwydd,” crawciodd Gus yn drist, “Dwi angen cartref, a dwi’n methu’n lân â dod o hyd i un.”  

   “Dwi angen cartref sy’n ddiogel rhag ceir a chathod a stormydd cas.”

“Rwyt ti i fod yn y Bal ŵn Werdd gyda Sky a’r lleill. Fe wnes ti i mi 
neidio

 mewn braw. 
         

 A gollwng yr arwydd. Drycha – mae e’n fwd i gyd nawr.”

“Sori,” cyfarthodd Skipper. “Roeddwn i’n meddwl fod brogaod yn hoffi neidio.”

“NID broga ydw i,” meddai Gus. 
        “Mae brogaod yn neidio o gorsydd – hen bethau seimllyd, llithrig a gwlyb ydyn nhw.” 

“Beth wyt ti te?” holodd Skipper yn ddryslyd.

“Llyffant ydw i. Mae llyffantod yn fwy lympiog a blonegog a sych.” 

“Ac mae’r llyffant hwn yn llawer rhy brysur i hel clecs gyda chi bywiog.  
 Mae’n rhaid i fi ddal ati i weiddi a gorymdeithio a dangos fy arwydd hollbwysig, trwm, i’r creaduriaid eraill.”

“Pam?” holodd Skipper yn syn.
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Dechreuodd Gus gyfrif 5 eiliad llyffant wrth ddisgwyl i Skipper ddychwelyd.

“1 llyffant” crawciodd Gus, 

                     
          “2 lyffant,   
           3 llyffant,   
                   4 llyffant...”

Crafodd Skipper ei phen. Dechreuodd feddwl a meddwl 
a meddwl mwy cyn sboncio’n sydyn.

“Paid â phoeni Gus,” cyfarthodd Skipper. “Fe alla i dy helpu di. Rho bump eiliad llyffant i mi.”
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“Bow wow,” cyfarthodd Skipper gan dorri ar draws sesiwn symiau Gus. 

“ Beth sy’n bod Skipper? Beth goblyn 
sydd gennyt ti yn dy geg? Dwi ddim 
yn gallu dy weld di – nac yn deall 
beth wyt ti’n drio’i ddweud!”

Gollyngodd Skipper y pot blodau oren 
budr o’i cheg. 

“Dyma fe – dyma dy gartref newydd di!”

wow!” 

“Bow  wow 

  wow 
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“Dal dy dd ŵr!” cyfarthodd Skipper yn ddewr.  

        Neidiodd i fyny yn barod i redeg ar ôl y pot blodau,  
ond wrth iddi droi’n sydyn, chwifiodd ei chynffon hir  
a blewog yn erbyn Gus a’i daflu’n uchel i’r awyr.

Ond cyn i Gus allu ateb, dechreuodd y pot symud.

gwaeddodd Gus.

“Stopiwch y pot yna!” cyfarthodd Skipper.

“Fy ngartre newydd i!”  gwaeddodd Gus.

“Mae’n rholio!” 
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 “ Waw! Dwi’n gallu gweld popeth o fan hyn. Dwi’n teimlo fel aderyn – 
helo fwydod, helo wenyn – o diâr, i ble mae fy ngartre i’n mynd?”

Yna, WHAP – tarodd Gus yn erbyn y goeden sycamorwydden.

                             BWMP – tarodd y pot blodau yn erbyn y goeden sycamorwydden.

       THYD – glaniodd Gus ar ei ben i ganol y pot blodau oren, budr.

“Crawcian cur pen,” gwichiodd. “Am siwrne a hanner!”

“Crawcian y cymylau,” gwaeddodd Gus wrth wibio drwy’r awyr.  

Roedd y pot blodau yn dal i rolio i lawr yr ardd wrth i Gus chwyrlïo uwchben.
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“Bow wow!” cyfarthodd Skipper. “Croeso adre Gus!”

Cododd Gus ei gorff poenus ac edrychodd i fyny i weld Skipper yn gwenu fel giât dros ochr y pot blodau. 

“Fe gei di fyw yn y pot blodau hwn,” cyfarthodd Skipper. “Mae’n lle gwych i lyffant – llety’r llyffant.” 

“Diolch o galon i ti,” sibrydodd Gus. “Mae’n crawciantastig.”

“ Bow wow,” cyfarthodd Skipper yn glên. “Nawr dy fod ti’n 
glyd a diogel unwaith eto, galla i fynd yn ôl i’r Fal ŵn Werdd. 
Dwi’n edrych ymlaen at gael dweud yr hanes wrth bawb, Gus, 
a sôn am dy gartref newydd yn y pot blodau.”
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Agorodd Gus ei geg yn fawr, fawr, wrth swatio’n ddyfnach yng nghanol y dail 
meddal. Roedd yn teimlo’n reit gysglyd erbyn hyn. Roedd e wedi cael diwrnod 
prysur a byrlymus dros ben.

“Cartre i lyffant.” mwmiodd.  
           “Llety’r llyffant... 
       cartref i Gus y llyffant...  
               llety’r llyffant...”

Trodd yr awyr yn ddu fel bol buwch a dechreuodd y glaw bitran patran yn 
ysgafn. Roedd s ŵn taranau i’w glywed o bell, ond doedd Gus ddim callach.

Gan sibrwd iddo’i hun, cwympodd Gus i gysgu a 
breuddwydio’n braf am botiau blodau, llond lle o 
ddail a’i gyfaill gwych Skipper y ci.

“Crawciantastig!”  
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