Hanes "Yma o Hyd"
Mae'r gân yn dechrau gyda geiriau am Macsen
Wledig, yr Ymerawdwr Rhufeinig oedd ym Mhrydain
gyda'i fyddin tan y flwyddyn 383 OC.
Mae'n debyg mai Gwynfor Evans (hanesydd ac Aelod
Seneddol cyntaf Plaid Cymru yn San Steffan) wnaeth
roi'r syniad i Dafydd Iwan bod hanes Cymru wedi
dechrau yn y flwyddyn honno - 1600 o flynyddoedd yn
ôl.
Gyda Deddfau Uno Harri VIII o 1536 ymlaen roedd yn
rhaid i swyddogion y sector cyhoeddus siarad
Saesneg. Cefnodd rhai ar y Gymraeg yn gyfan gwbl.
Yn y 1980au cafodd y rhan fwyaf o byllau glo yng
Nghymru eu cau gan Margaret Thatcher, Prif
Weinidog y DU ("er gwaetha 'rhen Fagi a'i chriw").
Collodd llawer o lowyr Cymru eu swyddi. Roedd yn
rhaid iddyn nhw adael eu cymunedau i gael gwaith a
chollodd y cymunedau lawer o siaradwyr Cymraeg.

Roedd Dafydd Iwan eisiau ysgrifennu cân bositif
am hanes Cymru i ddangos bod Cymru a'r
Gymraeg 'yma o hyd' er gwaethaf y bygythiadau
yn ystod y canrifoedd.
Ers cyhoeddi'r gân yn 1983, datblygodd addysg
gyfrwng Cymraeg. Cyhoeddwyd Deddf yr Iaith
Gymraeg 1993 sy'n rhoi statws cyfartal i'r Gymraeg
a'r Saesneg, ac mae gennym ni'r Senedd.
Erbyn hyn mae'r gân yn anthem i dîm pêl-droed
Cymru ac yn gân i ni ddathlu ac ymfalchïo yng
Nghymru a'r Gymraeg.

Yma o Hyd - y gân gan Dafydd Iwan
Dwyt ti'm yn cofio Macsen,
Does neb yn ei nabod o;
Mae mil a chwe chant o
flynyddoedd
Yn amser rhy hir i'r co';
Pan aeth Magnus Maximus o
Gymru
Yn y flwyddyn tri-chant-wyth-tri,
A'n gadael yn genedl gyfan
A heddiw: wele ni!

Chwythed y gwynt o'r Dwyrain,
Rhued y storm o'r môr,
Hollted y mellt yr wybren
A gwaedded y daran encôr,
Llifed dagrau'r gwangalon
A llyfed y taeog y llawr
Er dued yw'r fagddu o'n cwmpas
Ry'n ni'n barod am doriad y wawr!

Cytgan / Chorus:
Ry'n ni yma o hyd, x2
Er gwaetha pawb a phopeth, x3
Ry'n ni yma o hyd, x2
Er gwaetha pawb a phopeth, x3
Ry'n ni yma o hyd.

Cofiwn ni Facsen Wledig
Adael ein gwlad yn un darn
A bloeddiwn gerbron y gwledydd
'Mi fyddwn yma tan Ddydd y Farn!'
Er gwaetha pob Dic Siôn Dafydd,
Er gwaetha 'rhen Fagi a'i chriw
Byddwn yma hyd ddiwedd amser
A bydd yr iaith Gymraeg yn fyw!
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