
 (YMCA) 
1. Arwyr – dyna ydyn nhw’i gyd 
Arwyr - trechu pawb yn y byd 
Arwyr – ysbrydoli ni gyd  
dyma’n arwyr ni (clap clap clap  1 2 3 ) 
 
Brownlee  a Bolt 
Peaty a Trott  
Jason Kenny Jade Jones  Andy Murray a 
Mo 
Dyma’n arwyr ni – ein arwyr ni. 
 
Arwyr – ennill medalau lu 
Arwyr – ma nhw’n gadarn a chry 
Arwyr – dathlu llwyddiant di ri 
dyma’n arwyr ni (clap clap clap 1 2 3 ) 
 
2.(Always look on the bright side of life) 
Os yn olaf yn y ras – dal i drio gorau glas 
Dal dy dir daw llwyddiant cyn bo hir 
Rhoi un goes o flaen y llall – ma hynny’n 
syniad call 
Dyma’n neges ni i’ch ysbrydoli chi 
 
Trio’n gorau glas – ein gorau glas  
Trio’n gorau glas – ein gorau glas  
 
Os yw’r bel ddim yn y gol – dos eto ar ei 
hol 
Dal dy dir daw llwyddiant cyn bo hir 
Os yn llithro ar y llawr – coda’n gry  a 
chalon fawr 
Dyma’n neges ni i’ch ysbrydoli chi 
 
3.(Jesus Christ Superstar) 
Mae o ar y trac – pawb yn syllu’n syn 
Dyma’r awr fawr i Mo 
Wedi paratoi ei holl fywyd 
Dyma’r awr fawr i Mo 
 
Mo Farah Mo Farah Arwr y dydd ynot mae 
ein ffydd. 
 
Rhedeg cam wrth gam rhedeg  rownd y 
trac 
Aur fydd pen y daith 
Cario gobaith hen ac ifanc 

Aur fydd pen y daith 
 
Mae o ar y blaen, ac yn mynd yn gryf 
Euraidd yw dy gamp 
Ysbrydoli a rhyfeddu 
Euraidd yw dy gamp 
 
4.(Max Boyce: And we were singing 
hymns and arias…) 
Ma’r gem yn fyw, ma’r bel yn fyw 
Ma Cymru ar y blaen 
A Ramsey sydd yn cicio’r bel a phawb yn 
gyrru mlaen 
Ma’r bass yn dda, y taclo’n gry a’r dorf yn 
codi llais 
A Gareth sydd yn cicio’r bel i mewn i rwyd 
y Sais. 
 
Mae Cymru’n ennill, a’r dorf yn canu 
Hen Wlad fy Nhadau, Ar hyd  y nos. 
 
Slofacia gath eu trechu, y dechra gora un 
Yna concro Rwsia, llwyddo curo’r dyn 
Gogledd yr Iwerddon a phawb yn 
gweiddi’n groch 
Belgium oedd yr olaf I golli I’r crysau coch 
 
Arwyr i’w hedmygu -arwyr Cymru fach 
A’r hogia sydd yn gwisgo coch Yn ddynion 
ffit ac iach 
Ramsey, Ledley, Hennessey a Williams yn 
y cefn 
Coleman yn eu harwain a’r gelyn sydd eu 
hofn. 
 
5.O diolch Iesu yw ein cri Haleliwia 
Am bopeth wnest a’i roi i ni Haleliwia 
Cwmni teulu ffrindiau da 
Ffresni’r gwanwyn gwres yr ha 
Unwn oll i’th foli di Haleliwia 
Unwn oll i’th foli 
 
Ti roddaist i ni wlad mor braf Haleliwia 
A iaith i rannu’r dyddiau da Haleliwia 
Arwyr rygbi gwasom ni 
Cewri cerdd i’n llonni ni 
Unwn oll i’th foli di Haleliwia 


