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Mae ffin y ddinas i’w gweld yn braf, er na fedri di chyrraedd hi. Dim ond y rheiny sydd yn gwybod 

lle’i fynd yn ôl llwybra defaid u penna nhw fedar fynd drw’r hesg. Yr hen Lendian yn eu crwyn, y 

tinceriaid a’r masnachwyr o Vilinus a Kraków, ffermwyr y drefn gomiwnyddol hefo’u ceffyla a 

throilia. Neu os leci di mi gei dacsi am tua 48 zloti a wnaiff y gyrrwr ddim trio codi sgwrs na’m byd 

chwara teg iddo fo. Mae’r gyrrwr parcio’r cab yng ngolau seimllyd KFC a gwagio’r bagiau o’r 

trwmbal tra bod yr injan yn dal i droi. Wedi i ti dalu mi gei di ddewis dy lôn, un darmac, un bridd 

neu gerrig, ddim bod llawar o ots am am hynny, mae pob un yn llifo i’w gilydd yn diwadd.  

 Mi ddoi yn diwadd at Brama Krakowska, achos i fano mae pawb yn cael eu tynnu, tu ôl i’r 

tŵr brics coch mae’r sgwâr ac yn hwnnw mae’r gymysgfa fwya. Mae rhai o’r adeilada’n llosgi yn 

nhân 1447 gan daflu’i golau dros y sgwâr heibio’r byrdda crynion lle mae dynion siwtia a 
chardotwyr yn isa lawr i yfad coffi a medd. Ma’r tai wedi eu dal mewn eiliad o dân am byth. Dos 
yn dy flaen at dafarn ar y sgwâr hefo pedwar llawr, mi gei di le i gysgu yn y llofftydd ucha’ o dan 
y to teils coch lle mae crythorion a merchaid gitars yn ista ac yn chwara nol a blaen rhwng llafna 
gola lleuad. 

 

Mi oedd y dafarn yn siop crudd ac mae o yno o hyd yn hoelio gwadna ynghanol y mwg, y sŵn 

a’r cwrw gwyrdd. Waeth o ba amsar mae’r trigolion, mi ddo’n i fama a dio’n ddim i weld hen 
shamaniaid, Sofieitiaid a myfyrwyr leni yn canu a chwffio mysg y byrddau a hoelio’r crudd yn 
atalnodi’u sgwrsio nhw. Cym beint ond tendia rhag ofn i ti dollti dafna ar wynab y diafoliaid sy’n 

gwingo o dan farnish y bar. Mi gei di wasgu i gongol a gadal i’r sŵn a’r chwerthin olchi llwch y 

daith oddi arna chdi.  
 

Ond, bob hyn a hyn, fel watx mae ’na sŵn sgidia hoelion mawr a thraed ar y strydoedd y tu 

allan ac mae’r miri’n oeri a’n ceulo. Drw chwareli’r ffenast fach wrth dy setl mi weli ddynion hefo 
gynna’ a thyrfa welw yn baglu y tu ôl iddyn nhw. Mae’u cysgodion nhw’n hir a chyn dwllad a’r mwg 
sy’n codi’n chwd o waelod y ddinas, y mwg euog hwnnw sy’n bachu yn y weirs pigog. Mae na rai yn 
y dref sydd ddim yn gwbod i le mae nhw’n mynd, mae na rai sy’n cymryd arnyn na wydda nhw. 
Ond mi wt ti a fedri di wneud un dim. Dim ond eu cofio nhw wedi iddyn nhw fynd rownd y tro.   

 
Hwyl am y tro,  

Llŷr Titus 
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