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Llyfr Gwyrdd Ystwyth  
- £8.95: Cyfrol o farddoniaeth 
hirddisgwyliedig o gynnyrch 
mwyaf diweddar y bardd 
poblogaidd a’r ysgolhaig, 
Eurig Salisbury. Hon yw ei 
ail gyfrol o gerddi wedi iddo 
gyhoeddi ei gyfrol gyntaf,  
Llyfr Glas Eurig, yn 2008.

LLYFRAU BARDDAS 
drwy’r post neu ar-lein o’ch siop lyfrau …

Chwyn  
- £9.95: Casgliad o’r 
cerddi mwyaf digri 
gan amrywiaeth 
eang o feirdd cyfoes 
wedi eu casglu gan 
y stompfeistr ei hun, 
Gruffudd Owen.

Byd Gwynn  
- £19.95: Cofiant 
cynhwysfawr ac arloesol 
gan Alan Llwyd am fywyd 
a gwaith y bardd, y llenor 
a’r ysgolhaig, T. Gwynn 
Jones.

Yr Awen Drwy’r 
Storïau  
- £9.95: Barddoniaeth 
o fyd y chwedlau sy’n 
y gyfrol hon; casgliad 
o gerddi hen a newydd 
wedi eu casglu ynghyd 
gan Mari George 
mewn cyfrol gain a’r 
darluniau gan Martin 
Crampin.  
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RAMPO LAN A RÔLO MAS
A BORIS RESURBREXIT!

G O LYGY D D O L

W edi clywed am ohirio Prifwyl Tregaron 
am flwyddyn, roeddwn i wedi bwriadu 
neilltuo’r Golygyddol hwn i ddweud 

bod o leia’ un o’r beirniaid, sef  fi, yn ffyrnig o 
blaid cadw’r drws yn agored i gystadlu. Ond daeth 
chwip o lythyr i law i’r union berwyl hwnnw (t.39). 
Hoffwn ychwanegu un peth: os ydi’r cystadleuwyr 
anfonodd eu gwaith yn brydlon erbyn y dyddiad cau 
yn meddwl y byddai estyniad o’r fath yn annheg, wel, 
does dim yn erbyn iddyn nhw anfon ail gynnig, yn 
nag oes?

Pwy ydw i i sôn wedyn am Ddatganiadau Dyddiol 
Orwellaidd y llywodraeth: ‘Rampo lan a rôlo mas, dw-
da, dw-da. Rampo lan a rôlo mas, dw-da-dw-da-de…’? 
Neu am y gorfoleddu cenedlaethol adeg Atgyfodiad yr 
Arweinydd ar Ddydd Sul y Pasg? Neu am fap Cymru 
yn troi’n lasach lasach beunydd er gwaetha’ hyn i gyd? 

Y peth calla’ i olygydd Barddas ei ddweud ar yr adeg 
gwbwl anarlywyddedig hon ydi: mi ddaw eto haul 
ar fryn; os na ddaw blodau, mi ddaw CHWYN, sef  
blodeugerdd o gerddi doniol, deifiol a di-chwaeth, 
golygydd Gruffudd Owen, Cyhoeddiadau Barddas, 
£9.95. Caffaeliad mawr i bob hunanynyswr! Cofiwch 
fod llawer o siopau llyfrau yn dal i werthu ar-lein neu 
yn postio. Yn eu plith nhw mae Awen Menai, Siop 
Cant a Mil, Palas Print, Siop Cwlwm, Siop Lewis,  
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www.barddas.com

Twm Morys,  
Y Coetshws,  
Trefan,  
Llanystumdwy,  
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07709 865656  
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Llansannan  
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01745 870362
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GOLYGYDD

YSGRIFENNYDD

 
 

TRYSORYDD

CYDLYNYDD

 

DYLUNYDD
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Siop y Felin, Siop y Pethe, Siop Ogwen, Tŷ’r Gwrhyd, 
Siop y Siswrn, Siop Siwan, Siop y Pentan, Siop Clwyd 
a Llên Llŷn…  

Diolch i bawb a wirfoddolodd i ddychwelyd ar ôl i’r 
deryn alw:

Hei, Ddrudwen! Mae d’angen di,
Aderyn cenadwri,
Yn llatai didwyll eto;
Ar y gwynt fu gynt o’i go’ 
Hêd â thasg dan dy asgell
Ar frys i bob ynys bell
Lle mae beirdd, yn llwm eu byd,
Yn eu gerddi, heb gwrddyd
Draw â neb… F’aderyn i,
Annog nhw i farddoni!
Os bydd pob bardd yn garddio,
Barddas go ddiflas fydd o!

‘Dw i wir ofn y don gyntaf  o farddoniaeth y mae 
coronafeirws am esgor arni…’ meddai Jason Morgan 
o’r Achub chydig yn ôl. Mi welir peth o’r don honno 
yn y rhifyn rhyfedd hwn o Barddas. Dydan ni heb 
gyrraedd y brig o bell ffordd. 

TM, Trefan, Ddydd Gŵyl Padarn, 12,868

Gwyn eu byd yr adar gwylltion:  
‘Hwy gân’ fynd y ffordd a fynnon’…
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Digon anodd ydi bod yn hen graduras ryfadd 
heb sôn am orfod bod yn fardd... Ynteu ai 
bod yn hen graduras ryfadd sydd yn rhoi’r 

cymhwyster imi fod yn fardd? Ynteu ai’r awen sy wedi 
bod y tu hwnt o glên efo fi? Wel, os mai’r awen sydd 
wedi bod yn glên, mae hi wedi cael cyfnod anodd ac 
wedi hen anghofio am fod yn glên efo’r bardd yma!
     O Her 100 Cerdd i gyhoeddi fy nghyfrol 
gyntaf, Hwn ydy’r llais, tybad?, dw i wedi treulio’r 
blynyddoedd diwethaf wedi plymio yn ddwfn, fel 
petai, i fyd barddoniaeth. Prin y medrwn gael sgwrs 
heb ddadansoddi pob cymal yn gynganeddol - ‘Petai’r 
glust yn clywed y ‘b’ yna’n cael ei llyncu gan y llall, 
yn fy ngadael i efo ‘p’, fasa hynny’n gneud honna’n 
cynghanedd groes o gyswllt?’ - a cholli pob gafael ar y 
sgwrs a hynny’n straen ar y meddwl ar adegau.
     Bu cyfnod lle nad oeddwn eisiau gweld na chlywed 
barddoniaeth ac mae hynny’n rhywbeth dieithr iawn 
i’r glust. Ac yna wrth i brysurdeb gwaith a bywyd 
lacio’i afael arna’ i yn sgil y feirws ’ma sydd wedi dod 
i’n rhan, daeth ysfa ynof i anelu am ganghennau’r 
coed i chwilio am ambell air i’w nodi ar bapur; rhoi 
chwydd-wydr ar lethrau Eryri a chanu’n annwyl i’r 
lili wen fach…  Ond dim. Does ’na ddim pen pin o 
ronyn o awen Dafydd ap Gwilym ynof bellach. Bu’n 
rhaid imi ollwng fy ngogyls-rhoi-lliw-pinc-ar-y-byd 
ar fy ffordd i’r archfarchnad i brynu digon o spam a 
phast dannadd i’w gadw’n y sbensh i ’ngweld i drwy’r 
annwyd diafol ’ma.  
     Erbyn hyn, wrth i’r byd ddistewi ac i’r trydar fynd 
yn uwch mae rhyw ddychryn mawr wedi dod i’m rhan 
a diffyg awen a barddoniaeth yn fy mywyd wedi troi’n 

straen. Tasa gen i’r ysfa i anelu am ganghennau ucha’r 
coed, mae’n beryg na fedrwn i ddim oherwydd pwysa’ 
tuniau spam a’r hand sanitizers yn fy nhynnu yn ôl 
i lawr yn gadarn i’r ddaear ac yn fy mhlannu yno’n 
dragwyddol yn disgwyl am ryw fath o flaguro. Nes 
sylwi fod fy awen i â’i thraed yn gadarn ar y ddaear 
yn eistedd o flaen y tân glo yn y gadair drws nesa’ 
imi. Mae hi yn y sgyrsiau sy’n troi’r gwreichion yn 
fflamau’r tân ac yn eu troi’n sêr yn llygaid cariad. Yn 
fan’no mae’r awen, a dyna ydi fy marddoniaeth i – 
sgwrs o flaen tân glo.

Y GOLOFN WADD  Caryl Bryn

O FLAEN Y TÂN GLO
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  Ni fu’r gwledydd erioed mor glòs. Rhaid oedd brwydro ynghyd
     yn erbyn gelyn mor gudd, yr un a lofruddiai
  filoedd ar filoedd o bobloedd hyd gyrion y byd,
     y llofrudd anweledig, llwfr, y gelyn a guddiai

  yn llechwraidd ymhob twll a chornel, y gelyn a’n gwyliai
     heb inni ei weld, heb ddod wyneb yn wyneb â ni;
  y gelyn dirgel nad ergyd o’i wn a’n disgwyliai;
     y gelyn na hidiai ein galar, na wrandawai ein cri.
  
  Cadwodd y milwyr eu gynnau a’r brawychwyr eu gwregys
     o wifrau a ffrwydron: osgowyd pob gelyniaeth yn sgil
  y rhyfel annisgwyl a’n daliodd mewn brawdoliaeth fregus.
     Ciliodd yr haint ar ôl hawlio cyfran helaeth o’r hil:
 
  un haint yn llenwi’r mynwentydd ac yn difa Dyn,
  cyn i Ddyn ailgychwyn y gwaith o’i ddinistrio ei hun.
   
  ALAN LLWYD

Cadoediad
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colofn cwj

Y Geg ar Gau
Eleni, o bob blwyddyn, cawn weld ai Ebrill yw’r 

creulona’ o’r misoedd, wedi’r cwbwl. Does 
wybod beth sydd o’n blaenau. Ond wrth orfod 

cyd-fyw ag ofn ac ansicrwydd o ddydd i ddydd erbyn 
hyn, cawsom achos teilwng i ystyried ac ailystyried 
pob math o bethau. 
     Pan es ati i lunio’r golofn hon yn wreiddiol, a 
hynny cyn i’r feirws gydio yn yr ynysoedd hyn, 
roeddwn wedi dod i’r casgliad taw Rhagfyr yw’r mis 
creulona’. Ac nad yw Ionawr fawr gwell. Mae un yn 
derfyn ac yn eni i gyd. A’r llall yn eni ac yn derfyn i 
gyd.  Mae’r ddau yn addo cyfle newydd. A’r naill mor 
gelwyddog â’r llall. Ac roedd gen i resymau personol 
i synied fel hyn dros y Calan eleni.
     Bu mis Rhagfyr yn fis o golledion yn ein hardal 
ni – fel y mae pob mis yn fis o golledion ymhob un 
ardal drwy’r byd yn grwn, wrth gwrs. Cyfeiriodd 
rhifyn cynta’r flwyddyn o Barddas, yn weddus iawn, 
at y ffaith inni golli dau o feirdd godre Ceredigion, 
Jim James a Dai Rees Davies. Ac at faint y bwlch ar 
eu hôl.
Ar y 14eg o Ionawr, serch hynny, nid ffarwelio â 
bardd oedd y gorchwyl yng Nghapel Blaenannerch. 
(Dyma eglwys sy’n falch o dystio taw clywed pregeth 
Seth Joshua yno ym 1904 a droes Evan Roberts 
yn ddiwygiwr mor angerddol. Ac yn ei mynwent y 
claddwyd, ym mis Awst 2009, Dic yr Hendre.)
     Milfeddyg oedd Wyn Lewis. Ef oedd mab ifanca’ 
fferm Treprior, Tre-main, sydd rhyw filltir o gapel 
Blaenannerch, lle roedd Wyn yn flaenor. Roedd yn 

byw yn Felin-wynt, gyda’i wraig, Lucy, a’u merched, 
Sioned (16 mlwydd oed) a Megan (13 mlwydd 
oed). Bu farw yn sgil cymhlethdodau yn dilyn 
llawdriniaeth ar ei galon yn Ysbyty Treforys, a hynny 
ar yr 28ain o Ragfyr.
     O bosib y bydd rhai o ddarllenwyr Barddas yn 
gwybod amdano oherwydd ei gyfraniad fel cerddor. 
Ef oedd sefydlydd ac arweinydd cyntaf Ar Ôl Tri; 
yn wir, roedd yn para’n aelod brwd o’r côr meibion 
hwnnw dan faton yr arweinydd newydd, sef y bardd 
o Aber-porth a Chaerdydd, Emyr Davies (Emyr y 
Graig).
Nid colofn deyrnged yw hon i fod, er bod Wyn y Vet 
yn haeddu pob teyrnged am yr hyn a gyflawnodd ac 
am yr hyn ydoedd. Yn hytrach, rwy’ am sôn am un 
digwyddiad penodol ar ddiwrnod ei angladd.
     Roedd y capel yn orlawn (a’r festri hefyd) a phawb 
wedi cyrraedd yn gynnar ar brynhawn gwlyb a garw 
i’w ryfeddu. Roedd yr organyddes yn mynd trwy 
repertoire o gerddoriaeth bwrpasol, gan gynnwys 
emynau, cyn i’r gwasanaeth gychwyn go iawn.
     Roedd Wyn y Vet yn fachan emynau, yn un o 
hoelion wyth y gymanfa ganu yn y parthau hyn, 
ac er nad yw trwch aelodau’r côr yn gapelwyr 
pybyr, mae emynau’n rhan o’u DNA hwythau, naill 
oherwydd magwraeth neu oherwydd hir ymwneud â 
cherddoriaeth, corau a Wyn y Vet.
     Beth bynnag, dechreuodd yr organyddes chwarae’r 
emyn-dôn ‘Arwelfa’, tôn sy’n cael ei phriodi’n aml 
â geiriau Emrys ‘Arglwydd, gad im dawel orffwys’. 



R h i f y n  G w a n w y n  2 0 2 0

b a rd d a s  |    9

Mae’n cychwyn yn dawel ac yn fyfyrgar, yn cryfhau 
fesul cymal, hyd nes iddi gyrraedd uchafbwynt 
mawreddog ar ddiwedd y llinell olaf ond un, cyn dal 
ei thir hyd at y cord olaf.
     Cerddoriaeth gefndirol oedd yr emyn-dôn yn yr 
achos hwn, cyfeiliant addas i fân siarad y gynulleidfa 
cyn i’r teulu a’r corff gyrraedd y capel. Mae’n amlwg, 
serch hynny, fod clustiau’r côr wedi eu tiwnio i’r 
gerddoriaeth gefndirol honno, oherwydd, dyma’r 
bechgyn yn eu seddau, fesul un a heb anogaeth neu 
gyfarwyddyd, yn dechrau hymian – rhai’n cydio yn yr 
alaw, eraill yn rhannau’r bâs a’r tenor – yn gyfeiliant 
byrfyfyr i berfformiad graenus yr organyddes. 
Yn ôl sawl aelod o’r gynulleidfa, roedd yr hymian 
hwn, gan yr union fechgyn oedd wedi elwa 
cymaint ar gyfraniad a chyfeillgarwch Wyn dros 
y blynyddoedd, ymhlith eiliadau mwya’ ingol a 
gwefreiddiol y prynhawn anodd hwnnw.
     Mae perygl, wrth reswm, mewn gorddadansoddi 
rhyw eiliad annisgwyl fel hon, rhyw gyd-ddigwyddiad 
torfol sydd fel petai’n tarddu o ryw ymwybyddiaeth 
ddyfnach ac anesboniadwy. Mae perygl hefyd ei 
dyrchafu. mae’n siŵr. Ond mae’n anodd, mewn 
geiriau, cyfleu mor angerddol, mor gyntefig ac eto 
mor dyner oedd y sŵn hymian hwnnw. Nid hymian 
côr ydoedd, ar un ystyr; nid enghraifft o’r ‘b. c.’ 
hwnnw a welwch chi weithiau ar sgôr gerddorol, ac 
sy’n dalfyriad o’r ymadrodd Eidaleg ‘bocca chiusa’ 
(sy’n golygu ‘y geg ar gau’). Er mor gerddorol y sain, 
griddfan ydoedd yn y bôn.

     Petaswn i’n fwy ffansïol, fe allen i honni ei bod hi’n 
ymgais ddiffuant i roi rhyw fath o fynegiant i alar, 
math o fynegiant y byddai geiriau wedi ei ddifetha. 
Yn sicr, teimlais, fel y gwneuthum droeon dros y 
blynyddoedd, fod Leonardo da Vinci yn llygad ei le 
pan ddywedodd e:

Fe saif y bardd ym mhell islaw’r peintiwr yn ei 
bortread o bethau gweladwy, ac ym mhell islaw’r 
cerddor yn ei bortread o bethau anweladwy.

     Rwy’n deall nad yw dyn fawr elwach o droi 
celfyddyd yn gystadleuaeth rhwng ei gwahanol 
ffurfiau, ond ym Mlaenannerch y prynhawn hwnnw, 
yng nghapel geiriau, doedd dim dadlau â’r ias 
gorfforol a brofwyd yn sgil y datganiad byrfyfyr 
annisgwyl hwn. Ar ben hynny, rwy’n gwybod nad yw 
geiriau’r golofn hon wedi llwyddo i gyfleu hyd yn oed 
y tamaid lleia’ o’r ias honno. 
     Ond, dyna ni, ‘Mae alaw pan ddistawo...’

‘Mor angerddol, mor 
gyntefig ac eto mor 
dyner oedd y sŵn…’
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Arthur Morgan Thomas
1948-2020

Yn ei ymadawiad y mae diwedd 
ar ddweud straeon, ar Afallon. Ei fedd
yw gair Ionawr, a dyna’r gwirionedd.
Aeth, ac mae’r hiraeth uwch tir ei orwedd
yn ddiddeall, ddi-allwedd drwy’r cloeon
anodd, am ŵr llon oedd yma’r llynedd.

Hwn allai glywed wrth deithio’r gwledydd
eneidiau â’u hanian o’r un deunydd;
un byd oedd iddo o hyd: byd ehedydd;
byd oen y Pasg dan eryr y ffasgydd.
Mae ym mharêd Cymru rydd – bob gwerin
a’i hanes blin a’i chanu ysblennydd.

Yn y cwm ei hun, yn inc y manion,
ym mhobl ei fore, gwelai gyfleon:
cariad ac aelwyd oedd crud ei galon.
O’r nentydd culaf, daw lled i’r afon
a, bro wrth fro, cwyd yn y fron – deimlad
at wlad, a galwad ar ei thrigolion.

MYRDDIN AP DAFYDD

Siân Eira Cadifor
Rhagfyr 1954 – Rhagfyr 2019

Wrth fynnu dwyn yr addfwynaf  o’n plith,
          pa les, ganol gaeaf ?
     Dim un, wir yr; ond mynnaf
     heno’r hwyr weld Siân yr haf.
                             
     DAFYDD JOHN PRITCHARD

 
Yr oerfel ddaeth ar ei waethaf  â’i rith
          ym mrathiad y gaeaf
     i alw ein hanwylaf
     Siân Eira wen, Siân yr haf.

     HUW ROBERTS
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Mis Ionawr, mis ei eni, 
mis rhoi ’nôl ein hamser ni 
ar y cyd hyd y tir hwn - 
mae ei ôl am a welwn – 
pob milltir, pob feidir fach 
yn rhan o’i hen gyfrinach.
 
Mis ail-fwynhau’r dyddiau da, 
mis diolch am westeia 
’da’r un ddaeth lymder Ionawr 
ag arno farc ein Garn Fawr; 
mis Jac a’r almanacau 
a dry’r hen yn stori iau.
 
Jac i bawb, Jac ei bobol, 
yr un n’ado neb ar ôl; 
Dyfed fynnai Bendefig, 
a phwy well â chap a phig 
arno’n goron? Jac y Gof  - 
dyn eingion-nad-a’n-angof, 
tywysog a chefnogwr, 
y cryfaf, addfwynaf  ŵr, 
i’w ach, i’w linach a’i wlad 
yn gyhyrog ei gariad; 
hanes ach oedd iddo’n sêl, 
canrifoedd cân yr efel, 
ac yng ngwres y gynnes gân, 
cynnes oedd Jac ei hunan.
 
Yn y tir, ’sdim un taraf  
ar yr haul i ddod â’r haf; 
yn nhawelwch yr hoelion, 
cymdogaeth hiraeth yw hon, 
a thawelwch morthwylion 
y bwrw oer sy’n ein bron.
 

Er cof am Wncwl Jac, Pontiago

Ond dal, dal i bedoli 
mae mwrthwl ein wncwl ni; 
po daweled pedolau 
y fro hon, ac er mor frau,  
cysur yw bod dur yn dal, 
fel enaid ac fel ana’l, 
a bod ynom ni bob un 
ran o borth yr hen berthyn.
 
Mae parhad trennydd, tradwy’r 
migldi-magldi mwy 
ynom ni; mynnwn ei iaith; 
co&o yw hawlio eilwaith, 
hawlio greddf  ei hen ddeddf  dda 
hawliai i bawb ei wala - 
un teg oedd Jac Pontiago, 
hawliwn y tân ’leni ’to!
 
A rywfodd bydd sbarc yr Efel – yn byw 
          tra bo haul ar orwel, 
     ac er mynd ffrind, er ffarwél, 
     dwylo gof  sy’n dal gafel. 
 
     MERERID HOPWOOD

Jac a Dic
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JON MEIRION

Gwelir cwpled trawiadol ar faen coffa 
Neuadd Bentre’ Sarnau, Llangrannog,  
sy’n cofnodi cwymp bechgyn ieuanc y  

fro yn y Rhyfel Mawr:
 
Dolen serch ardal yn sôn 
Am aberth mawr ei meibion.

 
Yn eu plith roedd brawd yr awdur, Samuel James, a 
chefnder iddo, Johnny Evans, Brynarthen.  Enw’r bardd-
awdur oedd Evan Owen James ac roedd yn frawd i David 
James, tad James Morris James.   
A changen awenyddol arall oedd ei berthynas â ‘Bois y 
Colej Mawr’, sy’n cwmpasu traddodiad barddol ac enwau 
fel Megan Lloyd Ellis ac Ifor Owen Evans o Sarnau.
     Fe addysgwyd E.O. yn ysgol bentref Glynarthen 
ac Ysgol Sir Aberteifi cyn ennill B.A ym mhrifysgol 
Cymru, Aberystwyth.  Enillodd radd M.A. am ei waith 
ymchwil i fywyd a gwaith Lewis Glyn Cothi (1447–
1486).  Yna, ymunodd â staff Ysgol Sirol Aberaeron 
fel athro Cymraeg a Lladin ac enillodd barch ac 
edmygedd disgyblion, rhieni a chymdeithas am ei 
waith cydwybodol.  Gwnaeth gais am swydd prifathro 
yn yr ysgol ond bu yn aflwyddiannus.  Ymhen ychydig 
ymunodd ag ysgol Mynwent y Crynwyr, ger Treharris 
yn Ne Cymru, yn ddirprwy brifathro ac yn athro 
Cymraeg, lle’r oedd Sarnicol yn brifathro – a fu’n 
ddylanwad ac yn gyfrwng i’w ddenu i’r de.    
     Wedi ymddeol symudodd i Bella Vista, Cei 
Newydd, Ceredigion ac am gyfnod bu’n Glerc y 
Cyngor.  Bu farw ar 27, Mehefin, 1947 yn 62 oed, gan 
adael gweddw, Margaretta, a dwy ferch, – Eirwen a 
Llinos.  Gwelir y beddargraff isod ar ei garreg fedd ym 
Mynwent y Cei.

 
Nid y byd yw nod y byw!

     Gadawodd gasgliad o ddwsinau ar ddwsinau o 
englynion ac mae llawer ar gof a chadw gwerin De 
Ceredigion. Yn ei gyfnod yn Ysgol Sir Aberaeron bu 
E.O. Jones yn ddylanwad mawr ar lawer o ddisgyblion 
ieuanc.  Roedd ef ei hunan yn athro dawnus a bardd 
cydnabyddedig a oedd yn hyddysg mewn cerdd 
dafod.  Cynhaliai wersi arbennig yn ystod yr awr ginio 
i ddysgu’r cynganeddion a disgleiriodd llawer dan 
ei fantell athrylithgar. Yn ei plith roedd John Lloyd 
Jones, James Frederick Williams, J.M. Edwards a 
Seymor Rees. 
     Roedd gwythïen lenyddol a barddol gref yn rhedeg 
trwy achau John Lloyd.  Roedd yn ewythr i’r Prifardd 
Idris Reynolds, yn frawd i’w fam, ac yn frawd i’r awdures 
– Mary Jones, Pennant. Dylanwadodd E.O. James 
ar James Frederick Williams (ŵyr i Jeremiah Jones, 
y Cilie) i ddarllen llyfrau clasurol a gwaith beirdd a 
gyfrifid yn feistri yn eu meysydd.  Dysgodd seiliau 
cadarn yng ngramadeg yr iaith Gymraeg – rhywbeth 
na chafodd ei frodyr na’i gefndryd oherwydd fe’u 
galwyd hwy i’r môr heb fawr o addysg.  Mae fferm 
deuluol y Jamsiaid, Cilie Hwnt, yn ffinio â fferm y 
Cilie ac efallai fod y dylanwad hwnnw, hefyd, wedi 
cyfrannu at ddiddordeb a datblygiad Jim a’i frodyr.  
Roedd genynnau’r Awen ym mêr Jim trwy iddo 
etifeddu’r anian a’i meithrin – ynghyd â dylanwadau’r 

JIM A’I FRODYR

Cilie Hwnt
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gymdeithas werinol Gymraeg.  Hefyd roedd law yn 
llaw â rhyfeddodau natur a throad y tymhorau.  Nac 
anghofier fod nythaid gref o feirdd yn Ne Ceredigion yn 
y cyfnod hwnnw fel T. Llew, Tydfor, Alun a Dic Jones.  
Byddai Jim yn cyfansoddi penillion, caneuon, englynion 
a chywyddau i achlysuron fel pen-blwyddi, priodasau, 
bedyddiadau, salwch, marwolaethau neu achlysuron 
arbennig.  Ymddangosodd fel aelod o dimau Crannog, 
Ffostrasol a’r Brodyr Jâms ar ‘Dalwrn y Beirdd,’ B.B.C. 
Cymru, ac mewn talyrnau eisteddfodol o gornestau 
lleol.  Bu yn ohebydd colofn – ‘Blas y Pridd’ i’n papur 
bro, ‘Y Gambo’ – dros flynyddoedd. Roedd yn ŵr 
serchog, croesawgar, storïwr greddfol â chof di-waelod.  
Ymhyfrydai yn ei alwedigaeth a’i greaduriaid.  Roeddent 
yn rhan o’i deulu estynedig.  Enillodd fedal a thystysgrif 
am achub creadur a oedd ynghlwm mewn drysni ar 
wyneb y clogwyn a’i ddibyn.  Roedd yn ddiacon yng 
Nghapel-y-Wig yn gynghorwr bro ac yn aelod blaenllaw 
gyda’r ffermwyr ieuanc a Chwmni Drama Pontgarreg. 
Priododd â merch leol, Hawena, a ganwyd un mab 
iddynt, Aled, sydd yn parhau i ffermio tiroedd Cilie 
Hwnt o dan gysgod Pen Foel Gilie. Erys cof am lawer o 
ddigwyddiadau yn ei gwmni:- Cydymaith o bump gyda 
150 o griw Barddas allan yng ngwlad Belg i ddathlu 75 

mlynedd ers syrthiad Hedd Wyn. Ei gwmni ar Ben Foel 
Gilie i ddathlu’r mileniwm newydd gyda chyfeillion,  
a bore’r Diffyg Haul ym 2005.

 
Deuliw fel gwg dialydd, 
Y lloer deg yn dallu’r dydd.  (S.B)

 
Ymweld â Glyn James, ei frawd, yn Ferndale ar sawl 
achlysur – i ganfasio! Yng nghwmni Alan a Janice 
Llwyd ar Ben Foel Gilie, Jim yn adrodd oddeutu 20 
llinell o awdl enwog Rolant o Fôn i’r ‘Graig’ o’i gof.  
Enghraifft dda o werinwr diwylliedig! Yng nghwmni 
Mario Ferlito – cyn garcharor rhyfel o’r Eidal ac 
yntau yn synnu mai ei enw oedd James James! – 
bedyddwyd Jim yn Giacomo Giacomelli. 

Bûm yn cymell a phroco y brodyr Jâms i sefydlu 
tîm Talwrn ar sawl achlysur ac wedi parhau nes 
iddynt wneud cais i gystadlu ar Dalwrn y Beirdd 
(B.B.C Radio Cymru). Roedd y meuryn, Gerallt 
Lloyd Owen, wrth ei fodd i gael tîm newydd 
a gwreiddiol! A oedd sefydlu tîm o frodyr yn 
unigryw?  Bu Alun, Isfoel a Simon Bartholomew  
(Y Cilie) yn cystadlu mewn timau eraill ond nid  
ar eu pennau eu hunain fel uned deuluol!

Llun: Jo
n M

eirio
n

TÎM TALWRN Y BRODYR JÂMS. O’r chwith: Sam, Wil, Glyn (y cennad gwadd), Ifan (Ianto), James Morris (‘Jim’) a Gareth. 
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HUNANYNYSU

Hunanynysu vol.1
 
Diwrnod un, ’wnes i ddysgu Ffrangeg,
golchi popeth yn y fasged,
dysgu’r ci i wneud high five,
dosbarth circuits ar y drive,
pobi bara efo burum,
llnau pob cwpwrdd yn y gegin,
darllen pob llyfr yn y peil,
rhoi fy miliau i gyd mewn ffeil,
gwau tair siwmper, a dwy het hefyd,
gwneud dwy awr o ioga chwyslyd.
 
Diwrnod pump, ’wnes i ddim byd.
 
Mond ista ar y soffa’n diogi,
ond does na’m byd yn bod ar hynny.

Hunanynysu vol.2
 
Tair wythnos yn ôl
on i fod i fynd ar pub crawl
ond es i adra cyn naw
’chos bod hi’n piso bwrw glaw.
 

Heno, mi faswn i’n cerdded
drwy genllysg ac eira,
drwy’r duon gymyla’,
drwy fellt a tharana’,
jyst i gael ista’n
y pub 
 
efo chdi.

Gellir dilyn Llio  
ar instagram:  

@llioelain
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Pryd ga’i fynd i’r parc eto, dwedwch? 
Pryd ga’i lobsgows a bara gan Nain?
Dw i heb weld Mabon ers hydoedd!
O’r ffenest, ’mond defed a brain.

Hen gyfnod reit od ydi ’leni,
A’r haint o’n cwmpas, drwy’r gwledydd, 
Rhaid aros adre a chau llenni,
A swatio o flaen tân efo’n gilydd.

Dim ysgol ers ’thefnos a hanner:
I blentyn mae hynny fel oes.
Serch hynny, fe chwifiaf  fy maner
Sy’n enfys o obaith mewn loes.

Ond braf  ydi amser fel teulu,
Cael stori ac ambell jigsô.
Mae bywyd yn sicr yn ’rafach,
Ond dawn plentyn fydd dysgu o’r co’.

Mi gofiwn ni’r cyfnod tywyll
Â balchder, a dyma chi pam:
Bydd atgofion yn goleuo pob cysgod,
Tywyllwch a drechir gan fflam.

Fe gofiaf  y clapio i’r nyrsys,
Cymuned yn gweithio’n gytûn.
Dim bwys os oes ciwio yn Tescos
Os ca’i skypio a lliwio fy llun.

Mae’n braf  cael fy rhieni adre,
Maen nhw yn meithrin fy nawn;
Nid pasta’n unig fedra’i gwcio,
Ond risotto - er dw i’n cymryd drwy’r pnawn!

Dw i’n dysgu fy rhifedd drwy gynhwysion,
Mae hanes yn fyw fesul dydd.
Cael stori yn nghôl fy rhieni,
Yn wyth, dyna’r peth gorau sydd.

Y gorau o’r gwaethaf  yw’r meddwl;
Os dysga’i’n y nyth eleni
I weld enfys ffydd ym mhob cwmwl,
Pan hedfanaf, bydd adenydd gen i. 

EBEN PHILLIPS

BYDD ADENYDD GEN I
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Mae’n anodd gwybod beth i’w ddweud, tydi? 
Bythefnos yn ôl, roeddwn ‘n ysgrifennu 
cerddi am Y Gwanwyn mewn ysgolion yn 

Y Rhondda a Phontypridd. Wythnos dwytha’, mi gesh 
i wybod fod holl weithdai ysgol Y Bardd Plant ar gyfer 
gweddill y flwyddyn academaidd wedi eu gohirio. 
Does wybod pryd dof i na chi, na neb arall, yn ôl i 
drefn.
     Bydd y rhan fwya’ o blant Cymru yn treulio’r 
wythnosau, os nad y misoedd nesa’, adra o’r ysgol ac 
mi fydd yn gyfnod anodd a phryderus iddyn nhw a’u 
rhieni a’u hathrawon. 
     Rydan ni’n ffodus ar un wedd bod y creisus hwn 
wedi taro rŵan pan mae’r we eisoes yn bresenoldeb 
pwysig yn ein bywydau. Gall rhywun darannu faint 
fynnir yn erbyn y cyfryngau cymdeithasol, ond, Mam 
bach, maen nhw’n ddefnyddiol ryfeddol ar gyfnod fel 
hyn!
     Bydd bywyd, rhywsut, rhywfodd yn cario’n ei flaen 
hyd eithaf ein gallu. Mae myrdd ohonom bellach yn 
gweithio o adra, ac mi rydan ni gyd yn gwneud ein 
gorau i gadw’n gilydd yn ddiogel ac yn ddiddan yn 
ystod y Gwanwyn tywyll hwn. Rydw i yn bwriadu 
gwneud defnydd o dudalen facebook a twitter Y Bardd 
Plant i ddarlledu cerddi ac adnoddau dysgu.
     Bydd Radio Cymru yn parhau i ddarlledu’r Talwrn. 
Bydd y beirdd yn recordio eu cerddi ar eu ffonau ac yn 
eu danfon at y Meuryn i’w  tafoli a’u darlledu. Dw i’n 
credu bod Ceri Wyn Jones yn cylchu’r ddaear mewn 
llong ofod/stiwdio radio, er mwyn ei ddiogelu rhag 
unrhyw haint (ac rhag llid beirdd y llawr).

Colofn y Bardd Plant
Gruffudd Owen

Dyma hi’n dod, y Gwanwyn!
     Un o fy ngorchwylion ola’ fel Bardd Plant cyn 
hunan-ynysu oedd hyfforddi criw o feirdd ifanc o 
Ysgol y Preseli ar gyfer eu gornest Talwrn yr Ifanc. 
Treuliais ddiwrnod prysur ond difyr yn eu helpu i roi 
trefn ar y tasgau ac roeddem ar fin recordio’r ornest 
pan ddaeth y newydd y byddai rhaid i hwnnw (ynghyd 
â phopeth arall, bron) gael ei ohirio.
     Mae tim Y Preseli Piwmas yn griw difyr, doniol 
a thalentog - ond ychydig a wyddent cyn cychwyn 
am y grefft o lunio limrig, neu sawl curiad sydd yn 
nhrydedd linell triban, neu sut i strwythuro telyneg 
deimladwy ond di-ystrydeb. Ond gydag ychydig 
oriau o hyfforddiant syml, a digon o enghreifftiau o 
ôl-gatalog Y Talwrn, mi ddechreuodd pethau ddisgyn 
i’w lle ac mi ddaeth y Piwmas i greu cerddi o safon. Yn 
fwy na hynny, mi ddechreuasant ystyried eu hunain o 
ddifri fel beirdd. Crefft y gellir ac y dylid ei dysgu ydi 
talyrna.
     Mae hi wedi mynd yn beth ffasiynol gan ambell 
un o’m ffrindiau llenyddol fod braidd yn ddifrïol 
o’r Talwrn. Maent yn ei weld yn fformat hen-
ffasiwn, caeëdig sydd yn poeni mwy am chwarae i’r 
gynulleidfa na chreu celfyddyd arhosol.
     Mae gan y Talwrn, fel bob dim am y wlad fach 
’ma, ei wendidau. Un o’r mwya’, mae’n siŵr, ydi yr un 
gyffyrddodd Iestyn Tyne arni ambell rifyn yn ôl - sef 
bod y cyfartaledd dynion/ merched yn parhau i fod 
yn drybeilig o sâl. Gwendid arall (mwy cynnil, efallai) 
ydi’r ffaith fod timoedd newydd yn gorfod cystadlu 
(a gan amlaf, colli) yn erbyn timoedd llwyddianus yn 
y rownd gynta’ flwyddyn ar ôl blwyddyn, gan leihau 
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faint o lwyfan o roddir i leisiau newydd ar y gyfres.
     Ond heb y Talwrn byddai’n ffurfafen ddiwyllianol 
unigryw yng Nghymru yn gymaint tlotach. Mae’r 
Talwrn yn cyflwyno barddoniaeth ddifyr safonol i 
gynulleidfa sydd ddim yn darllen Barddas, nac unrhyw 
gyhoeddiad llenyddol arall. Mae’n un o’n trysorau 
cenedlaethol byw ni, ac does fiw inni ei ddiystyru.
     Gobeithio’n arw y caiff gornest Talwrn yr Ifanc ei 
hail-drefnu pan ddaw’r byd yn ôl i drefn. Mae eu cerddi 
yn haeddu cael eu clywed.
     Bydd hwn yn hen gyfnod dyrys inni i gyd, gyda 
phawb yn sownd yn eu tai ac yn poeni am eu 
hanwyliaid. Ond mae hi’n Wanwyn o hyd. Dyma gloi’r 
golofn hon gyda cherdd ysgrifennwyd gan blant 
blwyddyn 5 a 6 Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn, 
Y Rhondda:

Dyma hi’n dod, y Gwanwyn!
Mae hi fel merch fach,
sy’n rhedeg yn chwim
ac mae blodau yn tyfu yn ôl ei throed.

Mae eu gwallt yn felyn
fel cennin pedr
a’i dillad yn fyrdd o wyrdd egnïol.

Rwy’n teimlo ei dwylo oer
a’i chalon gynnes
yn lledu hyd lethrau’r cwm.
Rwy’n ysu am gael ei chwmni
annwyl eto eleni.
Dyma hi’n dod, y Gwanwyn!

Disgyblion Ysgol  Llwyncelyn, y Rhondda.
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Heddiw geifr gorseddog, gwyn
sydd ar sgwâr Mistar Mostyn.
Mwynhau naid wrth M. an’ S. 
maen-nhw; diddymu hanes
yn ddi-fasg, yn ddyfeisgar
a dod â’r gwyllt i dre’r gwâr.

Wedi mudo i Stryd Madog,
daw parcle’r Bay’n badell bòg.
Tyllau’u carnau ’mhob cornel,
olion tail ar lawnt hotél;
prŵnio bwlch drwy glawdd pren bocs,
piciad am dro i Peacocks.
Daffodiliau stiff Dylans? –
bai Jorj, i’r rhain ni bu jans.
Y rhosod? Noeth fel Sodom –
a phur wag holl wlâu ei phrom.
Pwdel del ger bron Dylan’s
bryniau mwy ger bron y Mans.
I fyny dros do’r Venue
i lyfu fan y Belle Vue;
rhoi chwistrelliad calad, cas,
hirfelyn ar Clare Villas.

Y GEIFR YN LLANDUDNO
‘Un o’r petha’ dan ni’n ’wneud yma yn Sgubor Plas,’ meddai’r Archdderwydd Myrddin ap 
Dafydd, ‘ydi cael dosbarth cynganeddu ar ddiwedd bob pnawn. Mae yna dri o’r teulu’n dysgu rwan! 
Mae hynny’n golygu bod rhaid gosod tasgau. A dyma be’ wnaethon ni ddoe – mi luniais i ddechrau  
a diwedd cywydd a’u cael nhw i gael dipyn o sbort yn y canol…’

‘Dwy Afr Gymreig’, William Shiels (1783-1857); Amgueddfa Sain Ffagan.

Wel? Gest ti sgons  
a thronsiau?

Na, Ger - roedd 
pobman ar gau.
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Ai mwynwyr tyllau’r mynydd
ydyn? O’r rhedyn yn rhydd
o’r diwedd? Yn cael meddiant
o’r plwy sy’n eiddo i’r plant?
Ai sgotwyr? Cychwyr a’u co’n
un môr o glwyfau mawrion?
Ai Gogarthiaid cau gwerthu
yn ail-fyw’r tro gwael a fu?
Y cam o droi’r tir comin
yn dre’r King, y Grand a’r Queen?
Ai cynddaredd gorsedd gas – 
eirlaw ar bob corn hirlas –
a welaf ? 

             Nhw a’u hafoc,
nhw’r staen gyntefig yw’r stoc
ddrewllyd a locsynllyd sy’n
fistar ar ddinas Fostyn.

MYRDDIN AP DAFYDD

GWYLIO
Treuliasom ein holl amser
yn poeni am heintiau
ar ein peiriannau,
yn clafychu’n cyfrifiaduron,
nes anghofio am yr haint ar yr aer
yn sleifio i mewn
i feinweoedd ein hysgyfaint

neu’n sbio tua’r awyr a’r gorwel
i chwilio arwyddion ein tranc
meteoreit neu don anferthol
tân ar fryn a brigyn
neu’r haul ei hun i’n crasu
heb feddwl eilwaith am
ronynnau mân dan ewinedd

Yna daeth mynd yn feiral yn beth da
am chydig. Rŵan a minnau’n hen law
ar y busnes yma o gadw draw
gwyliaf  y cyfan yn astud:
a gwrando hefyd rhag ofn i’r bydysawd
disian, ac i minnau ddal annwyd.

mi gaet arwydd yn hongian ar ddrws fy meddwl:
‘sori, wedi mynd allan am y pnawn’
mi fyddai’r lle ma’n llwyr heb ei warchod
offerynnau’n segur 
a’r gwaith a’r plannu’n ymbil am gael ei wneud

finnau’n lledorwedd ar deras caffi
yn Berlin, Munchen, piazza yn Rhufain
yn mwytho ac yn mwydo cwrw oer, oer, oer.

LLŶR GWYN LEWIS

TASAT TI’N DRINGO I 
MEWN I ’MHEN I RŴAN

Cwpled y geifr gan Mei Mac
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Colofn 
Beirdd  
Y Mis

Bardd Mis Ionawr

JUDITH MUSKER TURNER
O Ffair Rhos yng Ngheredigion mae Judith. Mae hi’n byw bellach 
yng Nghaerdydd ac yn gweithio fel Swyddog Datblygu Celfyddydau 
Rhyngwladol i Gyngor y Celfyddydau. Bu’n astudio’r Clasuron yng 
Nghaergrawnt a Chymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar gyfer ei phroject 
ymchwil MA, cyfunodd ei dawn fel bardd a’i diléit mewn tecstiliau wrth 
wnïo ei cherddi ar ddillad. Mae hi’n un o Gywion Cranogwen ac yn 
talyrna efo’r Gwenoliaid. Darlledwyd ‘Dwynwen’ ar Galwad Cynnar.

‘Rwy’n cofio bod stori Dwynwen yn codi arswyd arnaf  pan 
ddysgais amdani yn yr ysgol – a hynny’n fersiwn a addaswyd i 
blant, sut y fod. Roedd diwedd y stori’n ymddangos yn andros 
o greulon, gyda Maelon yn dianc yn ddi-gosb a Dwynwen yn 
treulio gweddill ei bywyd ar ei phen ei hun ar Ynys Môn. O’n 
i’n methu â deall y rhesymau dros ei thri dymuniad. Ond 
wrth ei hailystyried heddiw, gwelaf  fod modd darllen stori 
Dwynwen fel stori am fenyw a oresgynnodd drais a thrawma 
gydag urddas a hunan-barch. Dengys ei dymuniad pwyllog i 
gariadon eraill gael dedwyddwch, ond iddi hi ei hun aros yn 
ddibriod, nad oedd hi am ganiatáu i’w phrofiad trawmatig ei 
diffinio, a’i bod wedi symud ymlaen ar ei llwybr ei hun heb fod 
yn llawn chwerwder. Cafodd fywyd cynhyrchiol ar ôl symud i 
Ynys Môn gyda’i chwaer Ceinwen, lle sefydlasant Llanddwyn 
a Llangeinwen. Yn fy ngherdd, rwy’n ei phortreadu hi’n 
gwerthfawrogi’r harddwch mae cariad yn ei ddwyn i’r byd, 
ond yn fodlon ar ei bywyd a heb angen perthynas ramantus 
arall er mwyn teimlo’n gyflawn…’

Mewn cydweithrediad  
â BBC Radio Cymru

DWYNWEN
O Dwynwen, 
pan weli’r gwenyn perlewygol 
yn suddo i gôl y gwellt, 
a wynebau carn yr ebol 
yn plygu’n nes i’w hanwesu
ac i blannu cusanau blêr o baill 
ar eu hadenydd bach;

a phan weli’r ffynnon wylaidd
yn torchi godre ei sgert rychog, wydraidd,
er mwyn gwibio o’i bro i bridd dieithr, 
i hel ei breuddwyd eofn 
am lygaid tanbaid y tir gwlithog 
sy’n bywiogi ei lli llawen;

a phan weli di don addfwyn 
yn swyno golud y machlud 
i goflaid y môr,
a’r haul yn ildio’i fantell rudd
yn fodlon i’r tonnau tyner;

fe weni di,
yn ofni dim,
eisiau dim,
yn sad a doeth,
a throi dy sylw o dwrw’r dorf
a nwydau’r holl gariadon
a’u gadael dan dy fendith hael a theg,
yn gyflawn heb goflaid,
â chalon sy’n llon
a llawn dy dân dy hun.
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Bardd Mis Chwefror

Diolch am fy atgoffa
i fynd a ’ngoriada
yn fy mag efo fi
cyn i mi gau drws ffrynt y tŷ
a chloi fy hun allan
yn y glaw, unwaith eto.
 
Diolch am fy atgoffa
fod na iogyrt ben pella’r
ffrij, a bod angen ei fwyta
yn y dyddia nesa.
Mi wna’i’i roi o ar fy cereal bore fory,
cyn iddo ddechrau pydru.

‘Mi wnes i sgwennu’r gerdd hon er mwyn 
normaleiddio y sgwrs am smear tests, ac 
mi ddylai atgoffa pawb sydd angen gwneud 
apwyntiad am unrhyw check-up tebyg i wneud 
hynny. Wrth gwrs, fe sgwennais hon cyn yr 
argyfwng iechyd newydd ’ma, felly ella mai 
gwell fyddai anghofio am smear tests am chydig 
– dw i’m yn meddwl y cewch chi apwyntiad 
beth bynnag! Ond mae fy nghyngor i am fwyta 
iogyrts cyn iddyn nhw ddechrau pydru yn dal i 
fod yn ddilys, o leiaf…’

Un o Lan Ffestiniog ydi Llio. Mae hi’n byw erbyn hyn yng 
Nghaerdydd. Mae hi’n gweithio fel Trefnydd Eisteddfod 
yr Urdd, ac yn talyrna efo’r Ffoaduriaid. Mae hi wedi 
cyhoeddi llyfr i blant ar fydr ac odl o dan y teitl  
Y Môr-Leidr a Fi (Gwasg Gomer) ac mae hi wedi cyfrannu i 
Chwyn, blodeugerdd newydd Barddas o gerddi doniol. Mi 
fydd hi’n cyhoeddi llawer o’i gwaith hefyd ar Instagram. 
Darlledwyd ‘Ga’i d’atgoffa di?’ ar raglen Geraint Lloyd.

LLIO MADDOCKS

Ga’i d’atgoffa di?
Diolch am fy atgoffa
i roi diesel yn y car
cyn dechrau fy siwrna
ar yr A470 am dri o’r gloch y bora.
Y peth ola dw i isio
ydi bod yn styc yn Carno.
 
Rŵan ga’i dy atgoffa
am un peth hefyd?
Mae weithiau’n anghyffyrddus,
ond ’dio’m yn boenus, ddim o hyd.
’Wneith o mo dy frifo, a ’wneith o’m cymryd hir,
Ga’i dy atgoffa di i fynd am smear?
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KAREN OWEN 
Magwyd Karen ym Mhen-y-Groes, lle mae hi’n dal i fyw. Bu’n 
astudio Mathamateg ym Mhrifysgol Bangor, ond penderfynodd 
fynd i newyddiadura. Bu’n golygu’r cylchgrawn Golwg am saith 
mlynedd ac yn Gynhyrchydd Rhaglenni Crefyddol BBC Radio 
Cymru am dair. Mae hi wedi cyhoeddi tair cyfrol o gerddi, 
ac mae hi’n adnabyddus am ei dosbarthiadau cynganeddu. 
Darlledwyd ‘Byddwch Fel Boris’ ar raglen Dewi Llwyd.

‘Wrth imi sgrifennu’r pwt yma, mae Prif  Weinidog y 
Deyrnas Gyfunol, Boris Johnson, yn uned gofal dwys 
Ysbyty St Tomos, Llundain, yn brwydro am ei anadl 
ac yn ceisio trechu coronafeirws. Y mae ei gyflwr yn 
achos pryder ac ofn, nid yn unig i’w gyd-wleidyddion a 
Cheidwadwyr, ond i’r cyfryngau Prydeinig a sylwebwyr 
Llundeinig hefyd. Ar ddechrau mis Mawrth, fe fu’r 
gwleidydd penmelyn, sy’n ei fodelu ei hun fel Churchill 
yr Ail, ar ymweliad â chynhadledd wanwyn Ceidwadwyr 
Cymru yn Llangollen, yn chwarae i lawr y bygythiad 
rhag pandemig COVID-19, ond yn ail-adrodd y slogan 
‘Golchwch eich dwylo!’ Fel tasa hynny’n ddigon. Beth 
bynnag fydd tynged Boris Johnson yn ei frwydr bersonol 
â choronafeirws, mae’n sefyll iddo ‘olchi ei ddwylo’ â 
chymaint o faterion yn ymwneud â Chymru ac Ewrop 
wrth iddo grafangu am y nod o gyrraedd Rhif  10. A fydd 
hynny byth yn ddigon da i ni…’

BYDDWCH FEL BORIS
(golchwch eich dwylo)  

I Langollen eleni, 
a’i sôn iach am ein lles ni, 
fe ddaeth y doctor gorau
yma i wlad sy’n amlhau
symptomau gwres a pheswch, 
anhwylder hy’n wael ei drwch…

Fe ŵyr Sais nad feirws yw –  
ceir nad corona ydyw
yn erwau’n tir yr haint aeth
yn boen, fel annibyniaeth: 
Ond ar awr wan, jyst dros dro,
daliwch i olchi’ch dwylo. 

Credwch, fel gwnaeth cariadon,
yn y lân efengyl hon, 
ewyn gwyn addewid gau 
hwn yw Peilat ein polau; 
Waeth o hyd, fel y gwnaeth o, 
eilwaith, golchwch eich dwylo. 

Mae cyfandir ein hiraeth 
yn ei sinc, fel yr oes aeth 
yn heddwch ac yn weddi 
dros gryfhau ein hawliau ni; 
Ond gwell, gwell, mewn byd o’i go’,
‘No deal’. Cofiwch eich dwylo. 

Nid oes ateb i sebon 
gwên slic, carbolic i’r bôn, 
a’r Boris siŵr biau’r sedd 
biau nawr pob anwiredd: 
Yr un ddwed trwy’i ’winadd o,
daliwch i sgwrio’ch dwylo. 

Mae’r NHS?  Mae rheswm
y dur rhad? Mae’n bwrw’n drwm…
Gawn ni drwydded deledu?
Chwalu tipiau’n dagrau du? 
O’i fyncar ariangar o   
un ddeil i olchi’i ddwylo.

Bardd Mis Mawrth
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Oni welwch chwi hynt y gwynt a’r glaw?
Oni welwch chwi’r deri’n ymdaraw?
Oni welwch chwi’r môr yn merwinaw’r tir?
Oni welwch chwi’r gwir yn ymgweiriaw?
Oni welwch chwi’r haul yn hwyliaw’r awyr?
Oni welwch chwi’r sŷr ar fin syrthiaw?
Oni welwch chwi’r b*****s draw ar y lôn
Yn dod o Lwton i selff-eisolêtiaw? 

GRUFF AB YR YNAD COCH
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Gwisg orau merch yw gwylder’ – nid codi 
llais na dangos ei hun mewn gwisgoedd 
ysblennydd oedd lle’r ferch yng Nghymru’r 

unfed ganrif ar bymtheg, ond eistedd yn dawel a 
gwylaidd yng nghysgod ei gŵr. Mewn cyfnod pan 
welwyd newidiadau gwleidyddol a chrefyddol enfawr, 
ni welwyd fawr ddim o newid yn natblygiad hawliau 
menywod, er gwaethaf teyrnasiad Elisabeth I. Yn sgil 
y Diwygiad Protestannaidd daeth rheolau llym iawn 
o ran ymddygiad i rym, ac ymddygiad merched yn 
arbennig. Er bod uchelwragedd a oedd â diddordeb 
mewn llenyddiaeth i’w canmol yn oes y Dadeni Dysg, 
bernid hefyd fod barddoni yn rhoi llais di-alw-amdano 
i ferched. Ond mae ein prydyddesau yn bodoli a thrwy 
eu barddoniaeth cawn olwg amhrisiadwy ar fywyd y 
cyfnod o safbwynt menyw. 

Prydyddesau o statws uchel yw mwyafrif o feirdd 
benywaidd y cyfnod. Er bod y gyfundrefn farddol wedi 
crebachu fymryn, roedd cryn alw o hyd am farddoniaeth 
gaeth, draddodiadol. Cwbl naturiol oedd hi, felly, 
i uchelwragedd y cyfnod ymddiddori’n y grefft yn 
ogystal. Yn 1523 ac yn 1567 cynhaliwyd eisteddfodau 
Caerwys yn sir y Fflint gan foneddigion yr ardal, a’u prif 
nod oedd awdurdodi beirdd o safon a gwahaniaethu 
rhyngddynt a’r beirdd amaturaidd. Ond er bod sawl 
prydyddes â chysylltiad â’r eisteddfodau hyn trwy eu 

Ein Mamau Llenyddol (3)

Alaw Mai Edwards

Barddesau’r 
Unfed Ganrif 
ar Bymtheg

gwŷr neu eu tadau, dengys y dystiolaeth mai beirdd 
cwbl amhroffesiynol oedd prydyddesau’r cyfnod o hyd.

Mae eu llinach hefyd yn parhau’n ffactor bwysig gan 
i nifer ohonynt ddysgu’r gynghanedd ar yr aelwyd. Yn 
yr erthygl flaenorol soniais am Gwenllïan ferch Rhirid 
Flaidd a’i mam Gwerful Fychan o Gaer-gai. Prydyddes 
a hanai o’r un llinach â nhw oedd Gaenor ferch Elisau 
ab Wiliam Llwyd (fl. 1583) o Riwaedog ger y Bala. 
Englynion crefyddol sydd gan Gaenor, ‘englynion 
da’ yn ôl yr ysgrifydd a aeth ati i’w cofnodi, a hynny’n 
ddamweiniol, mae’n debyg, wrth iddo gofnodi cerddi 
i’w thad, Elisau ab Wiliam Llwyd. Roedd Elisau hefyd 
yn fardd ac yn noddwr a byddai rhai beirdd mawr 
y cyfnod wedi ymweld â Rhiwaedog yng nghyfnod 
Gaenor, boed i ganu clodydd y teulu neu i weld y trysor 
hynafol a oedd yn eu meddiant: Llyfr Gwyn Rhydderch. 
Un o’r beirdd hynny oedd Wiliam Cynwal o Ysbyty Ifan 
(bu farw yn 1587/8), bardd proffesiynol a ‘phencerdd’ 
yn ôl Eisteddfod Caerwys. Ac yntau’n fardd enwog 

Catrin o Ferain, gan Adriaen van Cronenburgh
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yn ei ddydd, gwelir hefyd fod ganddo gyswllt â sawl 
prydyddes o’r cyfnod hwn... ac un fonheddwraig dra 
phwysig hefyd. 

Prydyddes a oedd â chysylltiad teuluol â Wiliam 
Cynwal oedd Catrin ferch Gruffudd ap Hywel o 
Ysbyty Ifan (fl. c.1500–55). Cerddi crefyddol a briodolir 
i Catrin, a’r rheini’n herio’n gynnil yr egwyddor na 
ddylai merched ymhél yn gyhoeddus â chrefydd a 
diwinyddiaeth. Cwyd hyn gwestiwn diddorol ynglŷn 
â bwriad Catrin ferch Gruffudd wrth gyfansoddi 
ei cherddi defosiynol. A oedd hi am eu datgan yn 
gyhoeddus neu ai rhyw fath o 
waredigaeth bersonol oedd y broses 
o’u hysgrifennu? Wrth ddadansoddi 
un o’i cherddi, awgryma Cathryn 
Charnell-White mai ar ei gwely 
angau y lluniwyd o leiaf un ohonynt. 
Mae marwolaeth – ac ymbaratoi ar 
gyfer marwolaeth dda – yn thema 
amlwg ynddynt. Ond yn fwy na 
dim, mae ei cherddi’n cynnwys 
ymateb prin iawn gan Gymraes i’r 
Diwygiad Protestannaidd. Ac nid hi 
yw’r unig brydyddes i wneud hynny. 
Mae Elsbeth Fychan o Dreffynnon (?fl. 1530), merch 
i’r bardd Siôn ap Hywel ap Llywelyn Fychan, hefyd yn 
cyffwrdd â’r un pwnc. Mae hi’n honni bod atgasedd 
rhwng cymdogion bellach yn gyffredin o ganlyniad i’r 
newid crefyddol gan fod rhai plwyfolion wedi cadw’n 
driw i’r Hen Ffydd. Rhyfeddol i ddwy brydyddes o’r 
cyfnod gofnodi eu teimladau mewn cerddi ar bwnc mor 
ddadleuol.

Cysylltir un fonheddwraig neilltuol â Wiliam 
Cynwal, sef yr enwog Catrin o Ferain (1535–91), un o’i 
brif noddwyr. Na, nid oedd Catrin yn barddoni, ond 
mae’n amlwg fod ganddi ddiddordeb mawr mewn 
barddoniaeth ac wedi clywed beirdd yn datgan cerddi 
i’w thad ers yn ferch fach. Gellir dadlau nad oes owns o 
wyleidd-dra’n perthyn i’r darlun chwedlonol o Catrin, 
y wraig a briododd bedair gwaith ac a enwyd yn ‘Mam 
Cymru’. Mewn gwirionedd, mae’n amhosib gwybod yn 
union sut fenyw oedd hi na’r math o farddoniaeth yr 
ymddiddorai ynddi, ond byddai’n ddifyr gwybod tybed 

a oedd ganddi ddiddordeb yng ngwaith prydyddesau ei 
chyfnod? 

Cysylltir Catrin â Berain yn Llanefydd, sir Ddinbych, 
ac un o’r cyffiniau hynny oedd y brydyddes Alis Wen. 
Roedd ei chwiorydd Catrin a Gwen hefyd yn barddoni. 
Roeddynt yn ferched i’r bardd-uchelwr Gruffudd ab 
Ieuan ap Llywelyn Fychan o Lewenni Fechan (neu’r 
Llannerch yn ddiweddarach) ger Trefnant. Ni ellir ond 
dyfalu i lwybrau’r prydyddesau hyn a Catrin o Ferain 
groesi ei gilydd wrth i’w tadau – a oedd yn gyfeillion, 
mae’n debyg – fynychu tai bonedd ei gilydd. 

Rhywbryd cyn 1567, yn ôl Nia 
Powell, y cyfansoddodd Alis a’i 
chwiorydd gerdd chwaraeus o’r enw 
‘Tair Ewig o Sir Ddinbych i’w Tri 
Chariad’. Dyma gerdd a fyddai’n 
sicr o ddenu diddordeb uchelwraig 
â ymddiddorai mewn barddoniaeth. 
Dyma gerdd hefyd, yn ôl Gwen 
Saunders Jones, a fyddai o bosib 
wedi cael ei pherfformio o flaen 
cynulleidfa yng nghartref y teulu 
yn Llewenni Fechan. Hela yw’r 
brif thema, ond cyngor i ddarpar 

gariadon sut y gellir hudo’r tair ewig – neu’r merched 
ifanc – yw’r englynion mewn gwirionedd. A dyma 
yw natur cerddi Alis Wen yn arbennig, cerddi caeth 
a’u cynnwys yn ysgafn a diflewyn-ar-dafod. Mae hi’n 
cwestiynu rôl y ferch yng nghymdeithas y cyfnod 
gan annog merched i fagu’r nerth i godi llais. Ond 
nid beirniadu ei chydfenywod a wnâi, yn hytrach mae 
hi’n lleisio barn ar eu rhan, a cheir rhyw chwaeroliaeth 
annwyl yn britho ei cherddi. Pe bai Catrin o Ferain wedi 
diflasu ar ganu traddodiadol ei beirdd gwrywaidd, gellir 
dychmygu y byddai clywed cerddi hwyliog Alis yn chwa 
o awyr iach. A falle’n wir iddi gymryd peth o’i chyngor 
hefyd! Dyma englynion o waith Alis sy’n disgrifio ‘Y Gŵr 
Delfrydol’: 

Hardd, medrus, campus, pes caid, – a dewr
 I daro o bai raid;
    Mab o oedran cadarnblaid
    A gŵr o gorff gorau a gaid.

Anhysbys, 19eg gan.
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Fy nhad a ddywede ym hyn, – mai gorau
 Im garu dyn gwrthun,
    A’r galon sydd yn gofyn
    Gwas glân hardd, ysgafn ei hun.

Agwedd ddifyr iawn ar waith Alis Wen yw’r 
ymdeimlad o gydymdeimlo â merched. Mewn cerdd 
gan brydyddes arall, Marged Harri (fl. 1550au), mae’r 
chwaeroliaeth hon yn gwbl amlwg. Cywydd llatai sydd 
gan Marged, ac mae hi’n anfon gleisiad yn llatai at 
gyfeilles sydd bellach wedi priodi. Mae hi’n hiraethu am 
ei chwmni a hithau bellach yn wraig briod: 

Cydsiarad yn wastad wedd,
Cydchwarae y caid chwioredd;
Cyd-ddarllain â’m chwaer gain gu,
Iechyd gawn, a chydganu.
Cafodd, bargeiniodd yn gall,
Yr awron gymar arall.

Ac oes, mae gan hithau gysylltiad â Wiliam 
Cynwal. Nodir yn y llawysgrif i Marged Harri 
gyfansoddi’r cywydd gyda chymorth Edmwnd Prys – 
un a berthynai i gylch barddol Wiliam a’i griw. 

Mae’n amhosib gwneud cyfiawnder â chanu’r 
prydyddesau hyn mewn ysgrif fer ond gwelir sut y mae 
eu cerddi’n cynnig sylwebaeth ar fyd unig a chyfyngedig 
– byd y gwelodd Catrin o Ferain mai’r unig opsiwn iddi 
hi ynddo fel menyw oedd rheoli ei thynged yn ofalus i 
ehangu ei statws a’i chyfoeth. Ac yn anffodus, gwaethygu 
wnaeth pethau, yn enwedig i ferched tlawd y cyfnod...

Dewisais y gair ‘barddes’ yn nheitl yr erthygl yn 
fwriadol. Un o ystyron y gair yn ôl Geiriadur Prifysgol 
Cymru yw ‘prydyddes’. Ond mae ystyr arall i’r gair. Ar 
ddiwedd yr unfed ganrif ar bymtheg roedd menyw o’r 
enw Gwen ferch Elis yn byw ym Metws-yn-Rhos, sir 
Conwy. Na, nid uchelwraig oedd Gwen ac ni fyddai 
wedi galw ei hun yn fardd ’chwaith. Ond mae’n bosib 
iawn y byddai wedi galw ei hun yn ‘farddes’. Dewines 
oedd Gwen ferch Elis, a dyna yw ail ystyr ‘barddes’ yn 
ôl Geiriadur Prifysgol Cymru. Wrth wneud swynau a 
chymysgu meddyginiaethau roedd Gwen â’r ddawn 
i iacháu pobl ac anifeiliaid. Ond daeth tro ar fyd pan 

ddarganfuwyd swyn ysgrifenedig yn un o gartrefi 
bonedd yr ardal a dyna ddechrau achos milain iawn 
yn ei herbyn. Targedwyd hi â chelwyddau o bob 
cyfeiriad, ac yn enwedig gan wragedd a oedd yn taeru 
iddi eu melltithio. Fe’i cafwyd yn euog o ddefnyddio 
swyngyfaredd ac fe’i crogwyd ym 1594. Hi oedd y 
‘wrach’ gyntaf yng Nghymru i dderbyn y gosb eithaf. 

Dyna gipolwg ar hanes barddesau’r unfed ganrif ar 
bymtheg – menywod a oedd yn defnyddio barddoniaeth 
fel cyfrwng i gyfleu eu teimladau ac i gwestiynu 
rôl y ferch yng nghymdeithas y cyfnod. Oes, mae 
chwaeroliaeth yn y cerddi, ond mae’n amlwg fod 
gelyniaeth a malais hefyd yn bodoli yng nghymdeithas 
y cyfnod, boed yn dlawd neu’n gyfoethog. ‘Gwisg orau 
merch yw caredigrwydd’ – byddwch yn ffeind, gyfeillion, a 
chofiwch am Gwen ferch Elis! 

Darllen Pellach:
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• Cathryn A. Charnell-White, ‘Alis, Catrin a Gwen: 
Tair Prydyddes?’, Dwned, 5 (1999), 89–104.

• Cathryn A. Charnell-White, ‘Canu defosiynol Catrin 
ferch Gruffudd ap Hywel’, Dwned, 7 (2001), 93–120.

• Gruffydd Aled Williams, ‘‘Catrin o Eurlliw Irllwyth’’: 
Catrin o Ferain a’i Hynafiaid a’r Beirdd, Trafodion 
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18 (2012), 22–44.

• Gwen Saunders Jones, Alis ferch Gruffudd ab Ieuan a’r 
Traddodiad Barddol Benywaidd (Caernarfon, 2015).

• Nia Powell, ‘Women and Strict-Metre Poetry in 
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• Richard Suggett, ‘Y Ddewines o Gymraeg gyntaf 
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Carwn ddiolch hefyd i Helen Williams-Ellis am ei 
gwybodaeth drylwyr am fywyd Catrin o Ferain.



Sawr pereiddiaf  cynaeafu - a ddaeth
          I’r ddôl a hi’n glasu,
     Alaeth ger cwrs amaethu - fu’n di-fudd
     Erydu cynnydd yr adeg hynny.

     Er pob iaith heb obeithgan
     Drwy y byd a’i bedwar ban,
     A direol ddynolryw
     Fel byw’r claf  neu’r gaeaf  gwyw,

     Tystio i’r chwyldro na chudd
     Ei hun in yn ddiddanydd
     A wna’n llanw â llawenydd.

Y Gwanwyn a’i Gefndir
Bydd hynny er mwynder gwyrddni erwau
A phob traeth is rhod ger dôl a blodau,
A moelydd heb gymylau, - a mwynder
Y siffrwd tyner ar saffir tenau.

    Yn ddi-gudd â’i hedd i gyd
    Heb achwyniad nac adfyd
    Bydd fel hael afael hefyd.

    DAFYDD TECWYN ELLIS
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Yn ein podlediad barddol Clera – yr unig un o’i 
fath yn y byd i gyd! – yr her fwyaf bob mis yw 
ceisio cadw’r bennod dan awr. Ein teimlad ni’n 

dau, yn gam neu’n gymwys, yw y byddai gwrando ar 
recordiad llawer hwy na hynny’n dreth ar amynedd yr 
arch-gîc barddol mwyaf selog. Ond yn ddiwahân, mae 
cymaint o bethau gwirioneddol ddiddorol yn digwydd 
yn y sîn farddol yng Nghymru, a chymaint i’w drin a’i 
drafod, nes ei bod yn dasg anodd corlannu’r cyfan i 
ffald o drigain munud. Y gwir amdani yw bod y sîn yn 
ffynnu fel nas ffynnodd ers llawer tro byd.

     Hynny, yn fwy na dim, a wnaeth inni’n dau 
sylweddoli, rai blynyddoedd yn ôl bellach, ei bod yn 
hwyr glas gweld cyhoeddi llyfr am y gynghanedd. Mae 
lle i wrando ac i bodledu, wrth reswm, ond mae i lyfr ei 
rinweddau arbennig ei hun. Cyhoeddwyd cannoedd o 
gyfrolau barddoniaeth gaeth ers tro’r mileniwm, ond 
ni ddaeth yr un gyfrol Gymraeg o’r wasg â’i golygon 
ar y gynghanedd yn anad dim arall. Yn wir, ry’n ni’n 
dau bron yr un mor hen â’r gyfrol ddiwethaf i wneud 
hynny, sef Trafod Cerdd Dafod y Dydd (gol. Alan 
Llwyd) yn 1984!

     Ers cyhoeddi’r gyfrol honno, mae llawer ton o 
feirdd wedi gorlifo i lwyfan y sîn nes ei gwneud yn fwy 
amrywiol nag erioed. O ran rhyw, rhywedd, lliw croen 
a chefndir, does gwadu fod llawer o waith i’w wneud 
eto er mwyn adlewyrchu gwir amrywiaeth y Gymru 
gyfoes, ond o leiaf y mae’r awydd yno i ddatblygu ac 
i newid, a’r dasg ar waith. Eto i gyd, nid amrywiaeth 
o’r math hwnnw yw’r unig un sy’n haeddu sylw. Mae 
amrywiaeth hefyd heddiw – fel erioed, yn wir – o ran y 

defnydd sy’n cael ei wneud o’r gynghanedd ac o ran y 
gwahanol ddeongliadau ohoni. A’r gair hwnnw sy wedi 
bod ar ein meddyliau, os na fu bob tro ar ein gwefusau, 
wrth recordio’r podlediad: amrywiaeth.

     Os ceir cytundeb bras o ran yr hyn sy’n hanfodol 
am y gynghanedd, sef pwysigrwydd yr acen a’r gwaith 
o ateb cytseiniaid – ac anodd gweld fel arall sut y 
gallai crefft fel hon oroesi – mater arall yw hi o ran 
y manion dirifedi ar y cyrion. Fel dinas fawr fodern, 
hawdd dweud ymhle mae’r canol, a’i dyrau uchel a’i 
henebion pwysig, ond anos coelio neb sy’n honni 
gwybod ymhle ar yr ymylon y mae’r ddinas yn dod 
i ben, a chefn gwlad yn dechrau. Yn y canol ac ar y 
cyrion – ym maestrefi’r gynghanedd – y bydd y gyfrol 
newydd hon, Y Gynghanedd Heddiw, yn troedio.

    Wedi’r cyfan, ni all neb fyth hawlio iddo 
ddyfeisio’r gynghanedd. Ni ellir honni bod y 
gynghanedd yn eiddo i neb ond, ar y un pryd, mae 
hi’n eiddo inni i gyd. Cafwyd ymdrechion ar hyd 
y canrifoedd i ffurfioli’r gynghanedd, i gofnodi 
ei rheolau ac i briodoli weithiau dermau digon 
astrus a rhyfedd i’w haml ddirgel elfennau – saif 
‘carnymorddiwes’ a ‘tin âb’ ar frig y rhestr! Ac yn sgil 
hynny, fe ddehonglwyd y gynghanedd mewn amryfal 
ffyrdd, o’r eisteddfod honno yng Nghaerfyrddin yn 
1451, pan fu Dafydd ab Edmwnd wrthi’n caethiwo’r 
gynghanedd ac yn ffurfioli’r pedwar mesur ar hugain, 
i gyhoeddi yn 1925 feibl cynganeddol John Morris-
Jones, Cerdd Dafod. Ond tybed a lwyddwyd erioed 
i ffrwyno’r gynghanedd â’r hyn a elwir yn rheolau? 
Golygwyd cannoedd ar gannoedd o gerddi’r Oesoedd 
Canol ers cyhoeddi astudiaeth arloesol J.M-J, ac mae 
ein dealltwriaeth o farddoniaeth y Cywyddwyr – sef y 
sylfaen yr adeiladwyd arni’r astudiaeth honno – yn fwy 

Cyfrol newydd am y gynghanedd gan Aneurig

Aneirin Karadog ac Eurig Salisbury

Y Gynghanedd Heddiw
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trylwyr nag erioed. Mae’r darlun sy’n dod i’r amlwg yn 
un llawer mwy amrywiol nag a dybid gynt.

     Ai cyfres o reolau cadarn a diysgog yw’r 
gynghanedd, ynteu gasgliad o arferion? Ai 
cyfansoddiad ysgrifenedig sydd ganddi, fel eiddo’r 
Unol Daleithiau, ynteu pentwr o ddeddfau ac arferion 
cymysg, fel un y Deyrnas Unedig, a adeiladwyd ar ben 
ei gilydd dros amser maith? Yr hyn a ddaw’n amlwg 
yn Y Gynghanedd Heddiw yw bod amrywiaeth fawr 
o ran arddulliau cynganeddol, a rhai’n gaethach na’i 
gilydd, rhai’n anghyson ac eraill yn hynod gyson 
a rhesymegol. Ond erys y ffaith fod dod â grŵp o 
gynganeddwyr ynghyd i un ystafell wastad yn mynd i 
esgor ar amrywiaeth barn ar liaws mawr o bynciau.

     Rhoddir llais i’r amrywiaeth barn yn y gyfrol 
hon mewn cyfres o ‘bynciau llosg’. Rhoddir sylw, er 
enghraifft, i’r ddadl dragywydd ynghylch ateb dwy 
‘d’ â ‘t’, i’r sain gadwynog, i’r llusg wyrdro ac i lawer 
difyrbeth arall. I’r rheini ohonoch sy eisoes yn gofyn 
‘beth yn y byd yw llusg wyrdro?’, na phoener. Bydd 
pob agwedd dechnegol ar y grefft a drafodir yn 
cael ei hesbonio’n llawn, a bydd canllaw hylaw i brif 
egwyddorion y gynghanedd yng nghefn y gyfrol.

     Prif swmp Y Gynghanedd Heddiw yw cyfres o 
ysgrifau cyffrous ac, er nad oes lle yn yr erthygl hon i 
fanylu ar bob un, dyma flas ar rai. Mererid Hopwood 
sy’n gofyn ac yn cynnig ateb argyhoeddiadol i’r 
cwestiwn ‘ai iaith yw’r gynghanedd?’ Dadansoddodd 
Iwan Rhys nifer y cytseiniaid a atebir mewn awdlau 
arobryn er mwyn gweld a oes sail i honiadau Gwynfor 
ab Ifor ynghylch cynghanedd-lite y nawdegau, 
ac a yw’r duedd honno’n parhau. Grug Muse sy’n 
taflu goleuni ar y defnydd a wnaed o’r gynghanedd 
gan ferched ar hyd y canrifoedd, ac ar y ffaith fod 

yr agwedd honno ar ein diwylliant yn dal wedi 
ei hesgeuluso. Yn ôl at ddadeni cynganeddol y 
bedwaredd ganrif ar ddeg yr â Cynfael Lake, er 
mwyn dangos pa mor amrywiol a dyfeisgar oedd 
y defnydd a wnaeth cywyddwyr cynnar fel Dafydd 
ap Gwilym o’r gynghanedd. Hynny i gyd, ynghyd â 
golwg fathemategol ar y grefft gan Karen Owen; yr 
hyn a ddarganfuwyd pan roddwyd y gynghanedd 
dan chwydd-wydr niwro-wyddoniaeth; a chyfraniadau 
hefyd gennym ni’r golygyddion am dreftadaeth 
gynganeddol Llydaw a’r gynghanedd yn y cyfnod 
modern cynnar.

     Cyfrol yw Y Gynghanedd Heddiw a fydd yn 
gwisgo ei hysgolheictod yn ysgafn iawn. Am bob 
cyfeiriad at ffynhonnell a therm technegol, ceir hefyd 
arddull rwydd a geirfa lawn. Bydd wedi ei dylunio’n 
ddeniadol, a’r her fwyaf inni’n dau fel golygyddion 
fydd ei rhwystro rhag chwyddo’n ormod o faint! Dyma 
obeithio’n fawr, pan ddaw’r gyfrol mas dros yr haf, y 
bydd ei chynulleidfa’r un mor amrywiol â’i chynnwys.

‘Cyfres o 
bynciau llosg!’
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DESG LYDAN, Geraint Roberts, £7.95
Y casgliad cyntaf  o gerddi’r bardd o Gwmffrwd, Caerfyrddin, sy’n enw cyfarwydd fel enillydd llu o wobrau 
barddoniaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol a chadeiriau mewn eisteddfodau lleol ar draws Cymru.

LLYFRAU BARDDAS ar y ffordd…

Colled
A’r ddôr yn gilagored – un yn llai
      at ein llan sy’n cerdded,
   un a’r iaith fu’n rhan o’i gred,
   un yn llai o’r cyn lleied.

Hoelen
ar ddrws cegin Tad-cu

Ddoe ei fyd a’i ddefodau – oedd arni
      a’i ddiwrnod dan gotiau,
   ei chwiban cân ar ddrws cau
   a bachyn hongian beichiau.

Beth yw Bardd?
Un a wêl y manylyn, – un am weld
      yn y mynd diderfyn,
   un ydyw’n aros wedyn
   nes ei weld a’i lais ei hun.

I archebu llyfrau Barddas 
o flaen llaw cysylltwch â’r 
Cydlynydd, Ffion Medi ar  
ffion@barddas.cymru 
Cofiwch nodi eich enw, 
eich cyfeiriad, eich rhif 
ffôn, eich siop lyfrau leol - 
ac enw’r gyfrol wrth gwrs!
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DAL I FOD, Elin ap Hywel, £8.95
Casgliad hirddisgwyliedig bardd sydd â llais hollol 
unigryw. Yng ngeiriau Mererid Hopwood: ‘Dyma 
gasgliad o gerddi cignoeth sy’n daer ac yn dirion. Maen 
nhw’n pendilio ar weiren dynn rhwng ddoe a fory gan 
fynnu ein bod yn dal ein hanadl wrth wylio’r geiriau’n 
gwibio-arafu-gwibio ar eu taith. Mae llais Elin yn glir 
fel cloch, weithiau’n dyner, weithiau’n ddolur, ond bob 
amser yn ein galw ni i oedi a gwrando…’

Pwy oedd chwiorydd Heledd?
Dychmygwch, os gwnewch, yr olygfa: 
Pengwern, liw nos. Daw Heledd 
o’r cysgodion a llefaru 
rhibidires o englynion dolefus at y lloer.

Celwydd yw’r cyfan; does dim yn dawel heno, 
wedi nacáu y normal. Mae’r cyfan 
mor llyfn â llyn mis Awst i’r llygad. 
Ond mae ambell glust yn clywed mwy na’i gilydd; 
ust – yn y distawrwydd mae sgerbydau’n sibrwd.

Dim ond y hi sy’n gwrando, gwrando a dal i wrando 
am na all hi edrych heb weld dwylo 
difancoll ar y darlun. Heno 
mae ’na gytgord yn y caos, heddwch 
yng ngherdd aflafar angau.

Diffoddwyd aelwyd gwarineb. 
Pa le mae pileri cymdeithas, cynefin a châr? 
Heno, gwallgofrwydd sy’n gysefin, 
ac mae heno yn tagu’r cof, yn dynn fel draenen.

Dim ond y hi sy’n clywed 
llygod llwydion yr amheuon 
yn cnoi wrth gwrlid yr hen sicrwydd, 
a phryfed ei phwyll 
yn turio yn nerwen y gorffennol.

Ystyriwch abswrdiaeth ei sefyllfa: 
proffwydes yn fferru ar y ffin, 
yn cwafro ar hyd y canrifoedd rhwng rheswm a rhigwm 
yn dywysoges ar domen o atgofion. Dim arall, 
Casandrys o Gymraes heb ei chragen mewn dyfodol di-ddyn.
Pwy oedd chwiorydd Heledd 
yn plethu porffor pasiant atgof  
a düwch dolur?

A pha sawl Heledd 
fu’n crwydro lonydd cefn hanes Cymru 
a’u cywilydd yn glynu fel gelen wrth eu cydwybod 
nes camu tu hwnt i’r ffin 
sy’n beryclach na’r llinell ar fap rhwng 
Cymro a Sais?

Brodwaith
Fe blethaist ti i’m gwallt 
edafedd liwiau’r enfys, 
a’th fysedd yn chwim 
yn llunio cymhlethdodau cywrain cariad, 
cyn clymu pen pob plethen 
mor dynn â defod ein serch.

Ond rhaffu celwyddau rwyt ti’n awr 
ac mae tyndra cain y ffurfiau 
yn llacio, 
llwybrau labyrinthau 
goslef  a gweithred 
yn unioni eto, 
a phlethiad y galon 
yn datod 
fel plethiad y dyddiau 
pan oeddem 
un.
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Mae o’n sefyll fan hyn 
ers milawdau, 
yn dyst tawel 
i wyntoedd amser.  

Y cofiadur prudd 
yn ei gwfl o fwsog 
yn nodi pob diwrnod 
a nifer y sêr.
 
Gwelodd hanner can mil  
o leuadau llawn, 
clywodd glec y garreg 
a thinc yr haearn, 
carnau’r meirch yn croesi’r rhyd 
a’r dŵr yn goch.
 
Y gwyliwr llwyd 
â’r frân ar ei ysgwydd,  
gwyliodd goed deri, o’r mes i’r mawn, 
eu gweld nhw’n gwyro 
yn agosach i’r llawr 
i gyffwrdd eu gwreiddiau.
 

Gwelodd wernydd yn llosgi, 
a marwydos bedwen  
yn diffodd fesul un,  
fel nodau caneuon yr adar 
fu’n nythu yn ei brigau. 
Tybed â fu’r gwyliwr yn hiraethu 
am sŵn eu gwreiddiau’n ymestyn 
trwy’r ddaear o’i amgylch? 
Ai tynerwch glaw mynydd yn unig 
fu’n lleithio’r mwsog 
ar ei rudd?
 

Awyr Iach  Dewi Prysor

Maen Llwyd

Daeth fforestydd eto yn eu tro 
i fynd a dod 
a’u hadar hwythau gyda nhw. 
Ond coedwig heb nyth na chân yw hon,  
y wîg fud, ddifywyd; 
coed heb wreiddiau, heb flagur na dail, 
na haul, na thincian haearn.
 
Mae o’n sefyll o hyd, 
ar garped o saethau, 
yn dyst tawel 
i ddiflaniad y wernen. 
Yr henwr llwyd unig  
â’i leuadau llawn straeon, 
a gwlith y glaw mynydd ar ei rudd.
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ANNWYL OLYGYDD,
Ga’i defnyddio gwasanaeth eich cylchgrawn i ofyn i’r darllenwyr am 
wybodaeth am fy nhaid, Thomas Harries Lewis (‘T.H.’ i’w ffrindiau)?  
Roedd o’n ddarlithydd yn y Coleg Normal yn y 20au. Yn y 40au roedd o’n 
byw yn Llandybie, lle bu’n trefnu’r Eisteddfod ym 1944, a lle ymunodd â’r 
Orsedd yn gwisgo’r gwyrdd. Roeddwn yn ei nabod yn y 60au pan oedd 
o’n byw yn Heath Park Avenue, Caerdydd, efo’i wraig Elizabeth. Roedd o’n 
arolygydd ysgolion ar y pryd.

Ar ôl 60 mlynedd o anwybodaeth, dyma ddwy gangen y teulu yn cyfarfod. 
Ac maen nhw wedi gofyn i mi, y prif siaradwr Cwmraeg, chwilio am 
wybodaeth ychwanegol am Thomas Harries Lewis, a hefyd am ei frodyr a’i 
chwiorydd. Rydym yn awyddus i lenwi’r bylchau yn hanes y teulu.

STEPHEN MACK-SMITH, Y GROESLON

LLYTHYRAU

ANGEN ADFER HEN  
ARFER BARDDAS

Wedi clywed am Garlo  
yn dianc rhag y pla

Er dagrau pethau heddi,
ymrown i ddweud y stori
am Edward a Seisnigaeth flin
ei fyddin, yn lladd Cymry.

A sut cofféir y brenin
a laddodd feirdd â’i fyddin?
Mynd ar orymdaith at ei fedd
mewn hedd, a gollwng deigryn.

JIM PARC NEST

ANNWYL OLYGYDD,
Hoffwn ysgrifennu i ofyn a oes unrhyw un o’ch darllenwyr 
brwd yn gallu fy helpu gyda chwestiwn sydd wedi bod 
yn rhoi peth penbleth i mi!  Fe ddaeth fy Yncl ataf rai 
misoedd yn ôl yn adrodd cerdd o’i gof, fel y mae wedi 
gwneud lawer gwaith dros y blynyddoedd.  Mae o’n un da 
am wneud hyn ac wrth ei fodd yn adrodd storiâu am yr 
hen gerddi sydd yn ei gof.  Ond yn anffodus does ganddo 
ddim cofnod o’r gerdd ac fe hoffai ddod o hyd i fanylion 
cywir. Mae’n meddwl ei bod yn cychwyn fel hyn:

Roedd llanw môr ar lan y traeth yn adrodd ei storiâu prudd,
A’r nos yn dyfod oddi draw dros ysgwydd bell y dydd.
A llaw calon Ddilys Wyn yn ddagrau ar ei gwrdd.
Adroddais iddi chwedl fach i geisio cadw gofid draw,
Ond ni atebodd hithau air ond cydio’n dyner yn fy llaw, 
Gan wylo fel y glaw.

Mae’r gerdd yn mynd ymlaen am yn hir gan sôn am y 
cymeriadau, Dilys a Goronwy. Mae fy Yncl a finnau wedi 
bod yn chwilio ym mhobman er mwyn cael y geiriau cywir 
ond does dim sôn amdanyn nhw yn unman! Mae’n meddwl 
mai enw’r gerdd ydy ‘Y Foryd’ gan Wil Ifan, ond tydi o 
ddim yn siŵr o hyn. Rydym wedi bod yn chwilio’r we ac yn 
y llyfrgell ond yn anffodus mae ein taith wedi dod i ben 
heb ddim lwc. Felly rydym yn awyddus iawn i gael holi 
ymhellach am unrhyw help, pwy oedd y bardd, beth yw’r 
geiriau cywir?

LISA CENYDD, BANGOR
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Guto Rhys

Afiechydon a heintiau, cudd fel arfer, sy’n hawlio 
bywydau y rhan fwyaf  o wrthrychau englynion 
beddargraff, a hynny yn fynych iawn yn ieuanc. 

O dro i dro mae digwyddiadau mwy anarferol yn cael eu 
crybwyll, ac yma nodaf  rai o’r mwyaf  trawiadol. Mae’r 
marwolaethau yn amrywio o’r gwirioneddol dor-calonus 
i un gyda thinc o hiwmor. 
     Mae lle i gredu mai rhywrai o’r enwau William a 
Jane Jones a gofféir yn yr englyn hwn o 1722 (eglwys 
Beddgelert). Ar y garreg ni cheir ond W I G a IIG. 
Cadwyd traddodiad yn lleol am frawd a chwaer yn cael 
eu taro gan fellten tua dechrau’r ddeunawfed ganrif.  
Y dyddiad a nodir yn Lloffion 110 yw 1710.

Dyma fedd ceufedd er cofio, - bryd chwith
          Brawd a chwaer sydd ynddo;
     Dau’r un dydd dan raean do,
     Rad addas a roed iddo.

Serch hyn mae’n bosibl y bu rhyw gymysgu gyda’r 
canlynol, sy’n cyfeirio at farwolaeth a ddigwyddodd 
yn ddiweddarach yn yr un plwyf. Ar gofgolofn ger y 
pentref  y digwydd yr englyn i goffáu David Davies yn 
14 oed. Nodir mai Eben Fardd, a fu farw ym 1853, yw’r 
awdur, felly gellir dyddio’r englyn i rywbryd cyn hyn. 
Noda Cyfaill yr Aelwyd (cyf. III, rhif  1, Hydref  1882, t.3): 
‘Mewn garth yn Nanmor, fe saif  cof-adail, yn nodi’r fan 
y lladdwyd bachgen ieuanc, gobeithiol, gan fellten…’, 
ac yn ôl Cymru’r Plant (cyf. VI, rhif. 68, Awst 1897, t.220) 
yr oedd yn ‘[f]achgen hynod mewn dysg, ufudd-dod a 
diwydrwydd…’ Byddem ni, efallai yn synnu gweld cyfres 
o drafodaethau am englynion bedd yn Cymru’r Plant, ond 

rhaid cofio y gwelsai plant diwedd y bedwaredd ganrif  ar 
bymtheg farwolaethau llu o frodyr, chwiorydd, cefndryd 
a chyfeillion, a bod marwolaeth cyfoedion yn gysgod 
duach dros eu bywydau nag ydyw i ni.

Mellten yn y nen enynodd – y llangc,
          Yn y lle hwn wanodd;
     Yn ifanc fe’i hanfonodd,
     A’r doniol langc i drangc drodd.

     Syrthio oddi ar geffyl a barodd farwolaeth William 
Jones, Tyddyn Canol, ym 1794. Mae’r englyn i’w weld 
ym mynwent Deiniol Sant, Llanddeiniolen. Mae’n 
englyn dyrys mewn iaith ansafonol, ond un sy’n ddigon 
nodweddiadol o waith beirdd gwlad y cyfnod.

 Penwŷd a rhifwyd yn rhyfedd – fy oriau 
           Ar yried cyfanedd
      Oddi ar farch wiwbarch wedd
      Câf  â nwyfient cê’s fy niwedd.

    Bu farw Thomas Rowland yn Llangwyryfon ar ei 
ffordd adref  o Aberystwyth ym 1804, a’i gladdu ym 
mynwent y plwyf, Llangeitho (Mynwenta 46):

 Diamau, wrth fynd ymaith, - ni choeliodd
           Na ddychwelai eilwaith;
      Amdo cafodd wrth ymdaith,
      A bedd oedd diwedd y daith.1

     Mae’r nesaf  yn cofnodi marwolaeth annhymig 
bachgennyn o’r enw John Closs a fu farw ym 1805 pan 
oedd tua saith oed mewn amgylchiadau truenus yn yr 
eira ar lethrau uchaf  Moel Eilio, rhwng Nant Peris a 
Llyn Cwellyn. Ceir yr hanes yn gryno yn y casgliad o 

LLAIS Y MEINI (5)
Marwolaethau Anghyffredin
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gerddi Corph y Gaingc (Dafydd Ddu Eryri) a gyhoeddwyd 
ym 1834, ac mewn arddull fwy blodeuog yn The Nelson 
a medium of  trade & fashion & instructive reading for every 
home2. Yr oedd y garreg i’w gweld o hyd ryw ganrif  yn 
ôl, ond ymddengys bod traul drycinoedd Eryri bellach 
wedi hawlio gweddillion yr arysgrif. Un o fferm y Caeau 
Gwynion yn Nant y Betws oedd y fam, a’r tad yn cadw 
gwesty yn Llanberis. Un dydd penderfynodd hithau fynd 
â’i mab adref  i gartref  y teulu am wyliau, a chroesodd 
drum uchel y mynydd gydag ef. Gadawodd ef  yno, 
gyda’i nain, am ryw wythnos ond wedyn mynnodd 
hiraeth ei bod yn mynd i’w weld. Croesodd y mynydd 
eilwaith a’i gael wrth ei fodd ar y fferm. Ddiwedd y 
prynhawn yr oedd yn cau am eira a phrysurodd hithau 
adref, ond heb roi gwybod i’w nain penderfynodd John 
ei dilyn. Yn nhymestl y niwl tybiodd ei fam iddi glywed 
llais bach yn gweiddi arni. Oedodd a chlustfeinio ond 
casglodd mai ei dychymyg oedd yn ei thwyllo. Tybiai y 
nain i gychwyn bod John wedi mynd adref  gyda’i fam, 
ond dros y nos dechreuodd bryderu a phan ddywedodd 
un o weision y fferm fore trannoeth iddo weld y bychan 
ar drywydd ei fam trodd y pryder yn fraw. Anfonwyd yn 
ddioed negesydd dros y mynydd i dŷ’r rhieni, a chanfod 
nad oedd John yno. Ar unwaith trefnwyd mintai o 
wŷr â ffyn i fynd i chwilio’r eira dwfn am John, ac o’r 
diwedd cafwyd ei gorff yn farw gelain wrth odre clogwyn 
ger copa’r foel. Y bardd yw Dafydd Ddu Eryri (David 
Thomas, 1759-1822) a oedd ar y pryd yn cadw ysgol 
ym Metws Garmon, ger y Caeau Gwynion. Sylwer mai 
ymson yw esgyll yr englyn cyntaf.

 Ar ben mynydd dydd y daith – o’i hoywder
           A ehedodd ymaith;
      Gadewais, gwelais goeg waith
      Drueni’r byd ar unwaith.

 Oerfel fu uchel achos – i angau
           Llym ingol i ’mddangos,
      Mantell niwl mewn tywyll nos
      A dychryniad dechreunos.

     Ym mynwent Eglwys Sant Cedol Pentir (Arfon) ceir 
y nesaf, ar fedd Ann Williams, a fu farw ym 1827 yn 

31 oed, wrth esgor. Bu hithau a’r baban farw, profiad 
cyffredin yn y cyfnod (EBDO 33). Sylwer bod y bardd 
yn adrodd yn llais y ferch ei hun. Sylwer hefyd ar y ffurf  
lafar ‘a dolwyd’ am ‘a daflwyd’.

 Anysgafn boenau esgawr – dyna fu
           Yn dwyn fy oes werthfawr.
      Mi a’m plentyn gwyn teg wawr
      A dolwyd i lwch dulawr.

     Englyn arall gan Eben Fardd wedyn i David Jones, 
73, a laddwyd gan garniad march ym 1841 (Lloffion 89):

 Ym mriw march marw i mi, ym mriw y groes
           Mae’r grym i’m cyfodi;
      Ym mriw y groes o’m mawr gri
      Adferaf  i glodfori.
     
      Parodd y canlynol gryn ddryswch ar y cychwyn, 
ond gyda chymorth Gwyndaf  Prichard o Lanfairpwll, 
taflwyd pelydrau llachar o oleuni ar englyn pur ddyrys, 
gan i’r hanes gael ei gadw yn ei deulu. Cyfeirio y mae 
at farwolaeth Robert Williams ym 1847 yn 27 oed yn 
un o’r pyllau glo tanddaearol rhwng Cob Malltraeth a 
Llangristiolus ym Môn. Traenid y rhain gan bwmpiau 
gan eu bod dan lefel y môr. Lluniwyd yr englyn dan 
arweiniad dicllon ei wraig ac fe’i gosodwyd ar garreg 
fedd yr ymadawedig yn eglwys Llangristiolus gerllaw. 
Mae’n melltithio’r fforman esgeulus am adael y dorau yn 
agored yn nhywyllwch dudew y pwll glo. Roedd dorau 
ar bob lefel a disgynnodd y creadur anffortunus i lawr 
siafft i’w farwolaeth. Cyfeirir at y duw Baal (bâl yma) yn 
aml yn yr Hen Destament, ond yma mae’n ymddangos 
yn gyfystyr â ‘diafol’. Ystyr ‘ysig’ yw ‘maluriedig, 
briwedig’ ac mae’n cyfeirio at gyflwr anafedig Robert 
ei hun, ac mae’n rhyw awgrymu mai ef  a agorodd y 
dorau. Mae’r adroddiad a geir yn y North Wales Chronicle 
(7 Rhagfyr, 1847; t.3) yn bur wahanol. Yma honnir i’r 
gwrthrych wrthod esgyn yn y fasged briodol gan roi ei 
ffydd yn hytrach yn gyfangwbl yn y rhaff a ymestynnai 
gant ac ugain o lathenni i waelod y pwll. Rhuthrodd y 
gwrthbwys i’r gwaelod gan godi’r glöwr mor sydyn nes, 
wrth gyrraedd brig y siafft, y malwyd ei ben yn erbyn 
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y to. Ond nid oes yma unrhyw gyfeiriad at ddorau, ac 
efallai bod gennym yma ddau fersiwn gwahanol o’r un 
ddamwain, un yn cynrychioli’r ochr swyddogol yn beio’r 
gweithiwr a’r llall yn cyfleu’r perspectif  arall ac yn beio’r 
goruchwyliwr. Byddai’n dda cael llawnach eglurhad.

Fy einioes werthfawr unig - ysbeiliodd
          Gwas bâl melltigedig
     Gwae chwithau y dorau dig
     Agorasai’r gŵr ysig.

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llofruddiaeth yw testun y canlynol, o fynwent eglwys 
Sant Cedol, Pentir (Arfon) i Robert Jones a fu farw 
ym 1852 yn 16 oed. Mae dau draddodiad lleol am 
lofruddiaeth y llanc hwn, un yn honni i chwarelwr 
weithredu ar ei fygythiad i ladd y tynnwr coes cyson. Yr 
hanes arall yw i leidr ei ladd dan gredu bod arian yn ei 
boced (EBDO 91).

 

 Llaw dyn mewn llid dynnodd – fy anadl,
           Fy einioes gymerodd,
      Hyd ei wisg fy ngwaed wasgodd,
      Ow hyll fab mewn erchyll fodd.

 Arswydus fu perswadio – im aros
           A mawr boen im mwrdro,
      A dyn gwael a dyn o’i go,
      A wnaeth y weithred hono.3

     
Cyfeiriad at un o reilffyrdd cynharaf  Prydain a geir yn 
y canlynol, yn wir dyma lle ceir y defnydd cyntaf, hyd 
y gwyddys, o’r gair ‘rheilffordd’. Digwydd ar fedd yng 
Nghapel Bethel yng Nghaergybi yn coffáu Richard 
Williams a fu farw yn 42 oed: 
 
 Olwynion wnae ’nghanol einioes, - orphen
           Ar Reilffordd ei feroes.
      Ond di-graith drwy waed y groes,
      Ei alw wna Duw i eiloes. 

Ceir disgrifiad o’r ddamwain erchyll yn y North Wales 
Chronicle,17 Medi, 1853:

RAILWAY ACCIDENT. On Monday evening, 
between 8 and 9 o’clock, as the empty excursion 
train was returning from the pier to the station at 
Holyhead, and extra guard, of  the name of  Richard 
Williams, in the employ of  the Chester and Holyhead 
Railway Company, was pushed down by one of  
the ‘buffers’, the carriages passed over his head, 
and mangled it most frightfully. Several spectators 
witnessed tha accident; he was picked up immediately, 
but life was extinct. An inquest was held on the 
body the following morning. The jury returened a 
verdict of  ‘Accidental Death’. The poor man has 
left behind him a wife and three children, who will 
sustain a heavy loss by this melancholy occurance. 
We are informed that this is the first fatal accident 
that has happened in connection with the Railway at 
Holyhead since it was opened. 
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Nid yw’n englyn, ond oherwydd ei fod mor unigryw, 
mae’n anodd gennyf  osgoi cynnwys y pennill canlynol 
oddi ar fedd Twm Carnabwth (1876, 70 oed). Roedd ef, 
wrth gwrs, yn un o bennaf  arweinwyr Merched Beca 
yn chwalu giatiau’r ffyrdd tyrpeg atgas. Ym mynwent 
Bethel, Mynachlog-ddu y saif. Sylwer ar y treiglad 
trwynol c- > ng- (yn hytrach na > ngh-), rhywbeth sy’n 
nodweddu tafodieithoedd lle mae’r anadliad yn absennol 
neu’n wan.

 Nid oes neb ond Duw yn gwybod
 Beth a ddigwydd mewn diwarnod. 
 Wrth gyrchu bresych at fy nginio,
 Daeth angau i fy ngardd i’m taro.

Claddwyd John Owen yn 24 oed ym 1880 ym mynwent 
Eglwys Peblig Sant, Caernarfon. Fe’i lladdwyd mewn 
damwain ar y rheilffordd rhwng Dalston a Haggerston, 
Llundain. Methais gael hyd i fanylion pellach.

 Lanc hawddgar! Mor gynarol – trödd yma
           Trwy ddamwain angeuol:
      Ah! ’Run addwyn, rhinweddol,
      Wylo rhawg welir o’i ol.

     Mae’r englyn canlynol yn digwydd ar fwy nag 
un bedd, fel ag ym Mhentrefoelas a Llanddeiniolen 
(1825, LLM 92; Mynwenta 34; Lloffion 73). Ym 1825 yn 
Llanddeiniolen y digwydd y cynharaf  y gwn i amdano. 
Fel hyn yr adroddir yr hanes yn Cyfaill yr Aelwyd, (Medi 
1886; t.347):  yr oedd y casglwr englynion ym mynwent 
Llanddeiniolen a gwelodd hen ŵr 80 mlwydd oed a’i 
sicrhaodd mai Dafydd Ddu Eryryi a’i cyfansoddodd. 
‘Yr oedd dau ddyn, un o’r ardal, a’r llall yn grwydryn, 
yn cyd-gerdded hyd y ffordd fawr, a phan ddaethant at 
un tŷ, dyma’r crwydryn yn troi oddi wrth ei gydymaith 
er gofyn cymorth; ond cyn mynd i’r tŷ, fe droes i’r 
ysgubor a chafodd gryman yno, ac aeth i’r tŷ a lladdodd 
y wraig…’

 Nid penyd clefyd a’m cloes, - nid ingol
           Nod angau dolurloes,
      Na henaint aeth â’m heinioes, -
      Dyn a fu yn dwyn fy oes.

     Terfynaf  y drafodaeth hon gydag englyn diweddar 
ysgytwol a dirdynnol i Geraint Edwards, ‘Athro, 
Gwerinwr, Gwladgarwr o Arthog a Llanuwchllyn’ 
(Mynwenta 43). Bu farw mewn damwain pan aeth ei 
gar yn erbyn coeden, ac fe’i claddwyd ym Mynwent 
Gyhoeddus llanuwchllyn ym 1970. Geraint Bowen oedd 
yr englynwr:

 A welwch chwi’r griafolen – eiddil
           Wrth Dyddyn yr Onnen?
      Gwaed a fu ar y goeden,
      I’w phridd yr aeth dail ei phren.
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NOS SUL Y 
MAMAU 2020
’Rôl diwrnod heb gawodydd
clyw’r dail yn croniclo’r dydd,
mae trydar anghyfarwydd
crin y gwyll am roi croen gŵydd,
a’r haul hwyr am roi ar led
stori yr ailystyried -
addunedau geiriau gwâr,
sibrydion sobri adar.

Y min hwyr hwn, oedwn ni
i ofalus aildafoli;
a bydd, fe fydd ailfeddwl
wedi hyn am ruthro dwl
ddoe ddwethaf; mynd yn ddoethach
hyd y byd, yn araf  bach
fydd raid, a rywfodd rhodio’n
dawel iawn ar hyd y lôn.

Ond heno, clychau tyner
cân y Sul sy’n cynnau sêr
un enw all ein cynnal
drwy fyd chwim, di-ddim, di-ddal
ein hofn ni; digyfnewid
yw’r llais all dawelu’r llid -
galwa hi dros bellter gwlad
a chei awr yn ei chariad.

MERERID HOPWOOD

Ofn
Daw’r pryderon creulonaf
i hawlio’n tir ar lan Taf,
dinas wag, fu dan ei sang,
yn dawel, yn fyd-eang,
aeth ei siopau’n lloriau llwm
o barlys heb eu bwrlwm,
yn bur noeth, fel bariau’r nos
a’i thyrau’n creithio aros,

ac i wagle’r bore bach
daw ofn yr haenau dyfnach,
ofn y llwch ar bafin llwyd
a’r hewl tu hwnt i’r aelwyd,
ofn niwl o foleciwlau’n
bwrw haint i’r lonydd brau’n
ara’ deg drwy’r oriau du,
ofn feirws, ofn yfory.

ARON PRITCHARD
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ANNWYL OLYGYDD,
Mae’n briodol bod yr Eisteddfod 
Genedlaethol wedi’i gohirio 
tan y flwyddyn nesaf. Fodd 
bynnag, mae’n siomedig nad yw 
Bwrdd Rheoli’r Eisteddfod wedi 
ymestyn y dyddiadau cau ar 
gyfer ceisiadau i’r cystadlaethau 
cyfansoddi a chelfyddydau yn 
yr un modd. Yn lle hynny, maen 
nhw wedi penderfynu “casglu 
pob cais ynghyd a’u cadw dan glo 
am flwyddyn cyn eu hanfon at 
y beirniaid ym mis Ebrill 2021,” 
gan honni mai hwn yw’r “ffordd 
orau a thecaf i weithredu.” Bydd 
y rhestr o gystadlaethau ar gyfer 
yr Eisteddfod Genedlaethol a 
ganlyn rŵan yn cael ei chyhoeddi 
yn ystod haf 2021, sy’n golygu 
na fyddan nhw “yn cynnal 
cystadlaethau cyfansoddi dros y 
flwyddyn nesaf.”
     Nid wyf yn credu mai dyma’r 
ffordd gywir o fynd ati. Bydd yr 
amseroedd rhyfeddol hyn yn 
ennyn ymateb artistig rhyfeddol 
ond bydd angen aros 28 mis llawn 
rŵan nes bydd y cyhoedd yn cael 
cyfle i’w weld ar lwyfan mwyaf 
Cymru. Yn sydyn mae awduron, 
cerddorion, beirdd, artistiaid 
a dramodwyr wedi gweld eu 
hymrwymiadau wedi’u canslo a’u 
cyfleoedd wedi mynd yn sych. 
Gyda’u dyfodol bellach yn llawn 
ansicrwydd, mae’n ddyletswydd 
ar yr Eisteddfod Genedlaethol 
ddarparu cyfrwng iddynt ar gyfer 

eu doniau a’u meddyliau.
     I eraill sydd fel arfer â bywydau 
gwaith prysur, mae’n anodd 
neilltuo digon o amser i greu 
rhywbeth sydd o safon ddigon 
uchel i’r Eisteddfod Genedlaethol. 
O ganlyniad, nid yw rhai gwobrau 
yn cael eu rhoi; does neb wedi 
bod yn deilwng o Dlws y Cerddor, 
er enghraifft, am ddwy allan 
o’r tair blynedd diwethaf. Gyda 
chymaint o bobl yn gyfyngedig 
i’w cartrefi ddydd a nos ar hyn o 
bryd, rŵan fyddai’r amser perffaith 
i gystadleuwyr ganolbwyntio o’r 
diwedd ar ysgrifennu’r gerdd, y 
ddrama neu’r trefniant corawl 
hwnnw.

     Rwy’n annog y Bwrdd Rheoli i 
ailystyried ei benderfyniad i beidio 
ag ymestyn y dyddiadau cau ar gyfer 
y cystadlaethau oddi ar y llwyfan. 
Mae Cymru, fel sawl rhan o’r byd, 
yn wynebu argyfwng na welwyd 
ei debyg erioed o’r blaen. Cloi 
ceisiadau am flwyddyn, ac mae risg 
i Geredigion 2021 fod wedi dyddio 
eisoes. Ailagor ceisiadau, a gallai 
fod yr Eisteddfod fwyaf perthnasol, 
mwyaf cystadleuol a mwyaf cofiadwy 
mewn cenhedlaeth.

HEDD THOMAS, LLANWDDYN

Daw’r dyfyniadau yn y paragraff 
cyntaf o https://eisteddfod.cymru/
cwestiynau-gohirio

LLYTHYR
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1. Y SŴN!

Y peth pwysica’ i’w gofio wrth fwrw iddi ydi mai sŵn 
ydi’r gynghanedd yn y bôn. ‘Melyster i’r glust, ac o’r 
glust i’r galon,’ meddai’r Pencerdd Simwnt Fychan 
amser maith yn ôl. Dyna pam y dylech chi wastad 
ddweud eich llinellau yn uchel wrth eu sgrifennu. 
     Wrth farddoni ar gynghanedd mae rhywun yn 
anelu am gydbwysedd call rhwng sŵn a synnwyr.  
Ond mae modd creu darn hollol gywir heb synnwyr  
o fath yn y byd ar ei gyfyl. Dywedwch yr englyn yma 
yn uchel, neu canwch o ar diwn ‘Y Bardd Trwm’: 

Loffis a zwdwl uffar, - go dojw
          Hag adajo zoblar,
     Bo jîff, a hyfar bai jar; 
     Mwbli go bwbli biblar!

Dydi o’n golygu diawl o ddim byd hyd y gwn i, ond 
mae o’n cael 10 allan o 10 am y gynghanedd! Y 
peth calla’  am y tro ydi peidio â phoeni dim am y 
synnwyr, dim ond y sŵn.

ACENNOG a DIACEN:  
Fel mae pob un dim yn y byd i gyd naill ai yn fadfall 
neu heb fod yn fadfall, mae pob un gair Cymraeg naill 
ai yn ACENNOG neu yn DDIACEN. Gair ACENNOG 
ydi gair â’r pwyslais ar y silla’ ola’ wrth ei ddweud. 

Mae pob un gair unsill yn acennog: ‘tŷ’; ‘Siôn’; ‘Siân’. 
Ond mae rhai geiriau sydd â mwy nag un silla’ yn 
acennog hefyd: ‘caniatâd’; ‘paraffîn’; ‘trombôn’. 
     Gair DIACEN ydi pob gair arall, a’r 
pwyslais ar y silla’ ola’ ond un: ‘crẃban’; ‘Níco’; 
‘cyfrwngddarostyngedígaeth’. Y GOBEN rydan  
i’n galw’r silla’ honno. 

CYFRI SILLAFAU:  
Adroddwch yr hen bennill hwn yn uchel:

Rhag ofn i’r haint ein difa 
Mi awn i’r Clean am wylia’,
Mae ’na draeth i fynd am dro
A chawn broseco’n Asda… 

Cwrs Canu Caeth Arall i Hunanynyswyr Ynghyd â Thasgau Hawdd Iawn

CYNGHANEDD MEWN CACHIAD NICO

TWM TREFAN
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CWRS CYNGANEDDU TŶ NEWYDD
Ni fydd yn syndod i ddarllenwyr Barddas na fydd cwrs 
cynganeddu Tŷ Newydd, y cwrs blynyddol a drefnir 
ar y cyd rhwng Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, 
Llanystumdwy a’r Gymdeithas Gerdd Dafod yn digwydd 
fel y a bwriedwyd ym mis Mehefin eleni. Golyga hyn na 
fyddwn yn medru cynnig tri lle ar y cwrs drwy rodd gan 
Ganolfan Tŷ Newydd a Chronfa Gerallt. Ond byddwn 
yn anelu i wneud hyn y flwyddyn nesa’, os bydd modd 
dychwelyd i ryw fath o drefn arferol erbyn hynny.
     Yn y cyfamser, mae’n dda gen i gyhoeddi fod 
y ddarpariaeth gynganeddol yn parhau! Mae Tŷ 
Newydd yn awyddus i anrhydeddu cytundebau’r 
tiwtoriaid am eleni, sef y Prifardd Mererid Hopwood 
a finnau, Aneirin Karadog, drwy ein comisiynu i 
gynnal gwersi cynganeddu drwy fideo. Byddaf yn rhoi 
cyfres o wyth gwers i ddechreuwyr, gyda chyfle i’r 
cyw-gynganeddwyr rannu eu hymdrechion ar e-bost 
a derbyn adborth gennyf. Bydd Mererid yn darparu 
gwersi cynganeddu drwy fideo i blant ar sail ei chyfrol 
wych, Cynghanedd i Blant.
     Bydd modd dilyn y gwersi hyn ar sianel 
Llenyddiaeth Cymru ar lwyfan digidol AM. Gellir 
lawrlwytho’r ap ‘AM’ o’r marchnadoedd digidol sy’n 
bodoli mewn iFfonau a ffonau android. Er difyrrwch, 
yn yr adran ‘Gwrando’ ar AM gellir gwrando ar y 
bennod ddiweddaraf a hefyd ar archif y podlediad 
barddol, Clera, a gyflwynir gan Aneurig (sef finne 
ac Eurig Salisbury) gyda chyfraniadau misol gan y 
Posfeistr hollwybodus, Gruffudd Antur. 
     Gwyliwch y gofod hefyd, gan y bydd gan Barddas 
ei sianel ei hun maes o law yn yr adran ‘Geiriau’ ar yr 
hwb diwylliannol, digidol newydd AM.
     Kenavo ar c’hentañ tro, ANEIRIN KARADOG. 

Mi sylwch fod curiadau rheolaidd ym mhob llinell:

Rhag ófn /  i’r háint / ein dífa           3 churiad
Mi áwn / i’r Cléan / am wýlia’,        3 churiad
Máe / ’na dráeth / i fýnd / am dró     4 curiad
A cháwn / broséco’n / Ásda…          3 churiad

Fesul curiad fel hyn mae creu pennill ‘rhydd’, ac 
mae pob mathau o wahanol fesurau, wrth reswm; 
triban, limrig, soned. Ond rŵan, anghofiwch y 
pennill. Achos canu’n ‘gaeth’ rydan ni, ac nid cyfri 
curiadau y byddwn ni o hyn allan, ond cyfri sillafau.

Am resymau rhy ddyrys i’w hegluro ar y funud, 
llinell saith silla’ sy fwya’ cyffredin yn y canu caeth: 

          Mae’r crwban wedi deffro…

          Sŵn mawr ar ynys fechan…

          A oes digon o bapur…

Dywedwch y rhain yn uchel gan gyfri’r sillafau ar 
eich bysedd: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os tarwch eich pen rownd 
drws y cwt y tu ôl i’r Babell Lên adeg yr Ymryson yn 
yr Eisteddfod, mi welwch resi o feirdd yn cyfri i saith 
ar eu bysedd fel pobol heb fod yn gall!

A rŵan mae hi’n bryd ichi wneud TASG 1: 

Heb boeni dim oll am reolau’r gynghanedd, 
lluniwch dair brawddeg saith silla’ sy’n diweddu 
â gair diacen. Anfonwch eich gwaith ataf i: 
twmtrefan@hotmail.co.uk ac mi gewch chi’r wers 
nesa’ a’r dasg nesa’ drwy ebost yn ôl! 
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Mae Agnes o drws nesa’
(graduras, mae’n ddynas dda)
yn ei thŷ’n ymneilltuo
tra bo’r byd i gyd o’i go’.
Heb allu myned bellach
i nôl bwyd o’r Lidl bach.

“I wreigan sydd mor fregus
ŵr hael, a ei di ar wŷs?”
Yn oriau du y feirws
yn oriau dreng bolltio’r drws,
mae’n neis, mae’n gymwynaswr,
yn foi iawn (naïf  o ŵr.)

“Sardîns, bîns, deg taten bôb,
stêc ribeye, stoc o riwbob,
bara, reis, tri phac o brôns,
afalau, cnwd o felons.

Wyau fil, ravioli,
hadau ceirch a thun bwyd ci,
Chelsea Bun (heb felynwy)
dau oen, uwd, a phwdin wy.

Wyth pei cig, un pei vegan
un risôl, a Chapri Sun,
tiwna, bîff, tuniau o bys,
Horlicks a diod barlys,

Bisto, iau, a chiwbiau stoc,
nŵdyls a phymtheg haddock,
bara rhyg, goulash, a Brie,
sawl leim, a phum salami.

RHESTR SIOPA AGNES DRWS NESA’

Gateaux, Mango, Halen Môn,
mefus, a theisan mafon,
dwy iced bun, rhyw win hynaws,
jar mwstard, cwstard, sôs caws.

Patê luxe, saith potel laeth
paella f ’Ewropeaeth,
dwy fflan, a thwb candi fflos,
cwdyn o Afocados.

Dogn o sŵp a deugain swêj
sushi a thrigain sosej.
Ffa o Ffrainc, blawd gluten-free;
yn olaf, deugain chilli.”

OSIAN OWEN

Cartŵn  
Huw Aaron
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Wele’n eistedd ar ein soffas, 
Cadw’n saff mewn cartref  clyd 
Er ein bod yn llwyr syrffedu 
Hyn sydd orau drwy’r holl fyd. 
Gwnawn ein gorau er mwyn trechu’r salwch hyn.

Corona feirws yw ei enw 
Hyll ac afiach, peryg iawn; 
Ar  ‘ddeng mil’ y mae’n rhagori, 
Cadw pellter, dyna wnawn. 
Gelyn pobl, pla poblogaeth daear lawr.

Beth a wnawn i drechu’r aflwydd? 
Bod yn ddoeth a gwneud ein rhan, 
Cydymffurffio â rheolau, 
Arbed pobl fynd yn wan. 
O am aros ar y ddaear ddyddiau f ’oes.

Moliant mawr i’n Iechyd Gwladol, 
Gofal gawn sy’n gysur mawr; 
Er eu bod yn hynod brysur 
Ar eu trugaredd rŷm yn awr. 
Clod rown iddynt, curo dwylo ar nos Iau.

Ffydd a gobaith sydd yn bwysig 
Er mwyn inni ddal ein tir; 
Mae rhaid inni ddal i gredu 
Y bydd gwella cyn bo hir. 
Môr o gariad, dyna ydi’r nod yn awr.

ANWEN MAI JONES

WELE’N EISTEDD 
AR EIN SOFFAS



44    |    b a rd d a s

R h i f y n  G w a n w y n  2 0 2 0

‘Troad y Rhod’
 
BEIRNIADAETH RHYS DAFIS 

Y dasg a osodwyd ddau rifyn yn ôl oedd llunio pennill tri 
chylch o awdl-gywydd ar y testun ‘Troad y Rhod’. Pum awdl-
gywydd a gefais i, sydd braidd yn siomedig o ran nifer, ond er 
hynny mae’r cynigion yn cyfiawnhau gosod y dasg. Bu’n rhaid 
diystyru pennill gan Dafydd oedd ddim yn y mesur hwn. 
     Cyn dweud gair am y 5, dyma gyfle i gryhoi cymeriad 
cynganeddol y mesur:

1. Cwpled 2 linell o 7 sill yr un ydy hanfod y mesur 
‘awdl-gywydd’, gydag odl diwedd y llinell gyntaf  o’r 
ddwy yn cael ei ateb fel odl gyrch ar fin gorffwysfa’r ail 
linell, ond nid ar ei diwedd. 

2. I gyflawni pennill awdl-gywydd, rhaid clymu cwpled 
arall o’r un mesur, neu glymu sawl cwpled i roi caniad 
awdl-gywydd. 

3. Os pennill, bydd angen i ddiwedd yr ail gwpled (llinell 
4) odli gyda diwedd y cwpled cyntaf  (llinell 2) – honno 
fydd y brifodl. Os caniad, bydd angen i ddiwedd pob 
cwpled gynnal y brifodl yn yr un modd.

4. Nid oes rhaid i ddiwedd y llinellau eraill (1, 3, 5 ac 
ymlaen) odli â’i gilydd, ond fe 
allant. Ni ddylent odli â’r llinellau prifodl. Yn hytrach 
dylent greu is-odl i’w ateb gan yr odl gyrch. 

5. Felly dyma’r patrwm wrth greu pennill o 4 llinell:

7 sill ................................... is-odl ‘b’
7 sill .... is-odl ‘b’ / .... prifodl ‘a’
7 sill ................................... is-odl ‘c’ (ond gall fod yn  
odl ‘b’ eto)
7 sill .... is-odl ‘c’ (b) / .... prifodl ‘a’

6. Gall y llinellau fod mewn unrhyw gynghanedd 
gyflawn heblaw y dylid osgoi 
cynghanedd lusg yn yr ail linell, lle ceir yr odl gyrch – yr 
un rheol â chwpled Cywydd 
Deuair Hirion o ran hynny.

7. Nid oes rhaid cadw’r llinellau yn acennog neu’n 
ddiacen i gyd, nag mewn patrwm. 
Gall y brifodl amrywio rhwng acennog a diacen hefyd. 

8. Fodd bynnag, mae’r mesur yn anwylach i’r glust pan 
fydd mydr y gynghanedd a’r 
dweud yn cydarwain yn llyfn at ddiwedd cwpled.

     Ni fu llawer o ganu ar y mesur awdl-gywydd, hyd yn 
oed yng nghyfnod euraid beirdd yr uchelwyr pan roddwyd 
trefn ar y mesurau caeth. Eto i gyd, mae’n fesur rhwydd ac 
annwyl, sydd â’i fydr yn dawnsio fel rhai o’r hen benillion. 
Felly, sut hwyl gafodd y beirdd cyfoes arno, tybed, wrth ganu 
i’r testun ‘Troad y rhod’? Mentraf  air byr am bob un…

      ap Dewi
      Conglfaen, ceffyl blaen ei blaid,
      ei thaid, roddodd fathodyn
      i’w rhyddhau, rhoi iddi werth
      yn y nerth ddaw o berthyn;
      ym mhrysurdeb byw, rhywfodd 
      sylwodd, rhydodd er hyn.

Rwy’n cael yr argraff bod ymgais i rannu neges o bwys ym 
meddwl y bardd, ond rhywsut mi dagodd y mesur ei lais. 
Mi ddaw, ap Dewi! Gweithiwch arno! Wrth ei ystwytho, 
bydd cyfle i newid y gynghanedd lusg yn llinell 4 (gweler 
canllaw 6 uchod), ac ychwanegu sill i’r llinell fer olaf.

CYSTADLEUAETH YR AWDL-GYWYDD
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Blwyddyn Newydd Dda (?)
Clywais Natur a’i churiad 
yn ganiad annwyl gen’i
ond ei hen wên aeth yn waedd
o gyrraedd amser gori:
ynni budr, halogi bwyd
a dŵr llwyd wrth bydru’r lli.

Daeth y cynnig hwn i law ar droad y flwyddyn, pan 
oedd trafod mawr am newid hinsawdd, y pla plastig, 
rhewlifoedd yn cilio, a dylanwadau dinistriol eraill ar 
y blaned y cafodd dynoliaeth y fraint a’r cyfrifoldeb 
o’i gwarchod. Llwyddodd y bardd i gyfleu’r sefyllfa 
yn ddigon cymen, gan gadw at y mesur yn gywir a 
didrafferth. Hoffais ei ddweud cyfoethog ‘wrth bydru’r 
lli’.

Yr Wylan Wen
Bolgwn o grib y weilgi
A weli’n chwilio’n hela
Yn y gwys; yno fe gant 
Faint a fynnant o fanna
Y pridd; mwyach mae iddyn
Y glannau hyn heb gloeon ia.

Golygfa sy’n nodweddu troad y rhod yng nghefn gwlad 
ydy gweld gwylanod yn heidio o’r glannau a glanio ar 
y caeau, yn enwedig ar gwysi newydd eu haredig i hela 
pryfed genwair (mwydod). A bolgwn barus a beiddgar 
ydyn nhw hefyd. Bellach, â’r rhew yn cilio, cribau’r 
rhesi cwysi yn yr haul ydy’r tonnau lle glanian’ nhw. 

Cafodd Yr Wylan Wen syniad cofiadwy, a llwyddodd i 
lywio’r mesur yn rhwydd i’w ddarlunio inni. Da iawn. 
Yn anffodus rhaid tynnu sylw at lithriadau gramadegol 
yn y copi a ddaeth i law – dylai fod ‘to bach’ ar y 
geiriau ‘gwys’ a ‘gant’ ac ‘ia’.  

 
Tir y Dail
Y mae rhamant tyfiant aeth 
yn hiraeth drwy’r tymhorau;
ni fu byw ond atgof  bach
am ddeiliach a meddyliau
ar eu hynt; mae dail yr hwyr
yn llwyr garpedu’r lloriau.

Troad rhod tymhorau bywyd sydd yn gwau drwy’r 
pennill gafaelgar hwn. Mae’r bardd yn gweld ei feddyliau 
– neu’i atgofion – fel dail sy’n cwympo bob yn un wrth i 
hydref  nesáu at aeaf, ac i’r gwynt eu cipio ymaith gyda 
hyn. Mae’n ddelwedd gref  ac addas. Oedais uwch y 
gair ‘rhamant’, sydd ar y darlleniad cyntaf  braidd yn 
anghysurus gyda gweddill y pennill. Ond wedi meddwl, 
tybiais nad ystyr fwyaf  cyffredin y gair heddiw (sef  
profiad serch) sydd gan y bardd, ond yn hytrach ei ystyr 
glasurol (sef  stori hir, arwrol). O’i ddehongli felly, mae’n 
air cwbl addas i gyfleu gwrhydri ieuenctid a threialon 
bywyd. O ran trwsiad y mesur, mae’r llinellau’n cydio’n 
gyfanwaith ac yn ddi-straen. Amwyster cystrawennol y 
cwpled cyntaf  sy’n aflonyddu ychydig ar ei grefft. Cynnig 
da yn wir.
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Disgybl
Yn wylaidd mi ddatgelodd 
hen rodd cynghanedd ar waith – 
ei hwyl a’i holl reolau – 
i minnau am oriau maith.
Heddiw wrth eu trosglwyddo,
braf  yw cofio athro iaith.

Closiais at anwyldeb naturiol y pennill hwn ar unwaith. 
Does dim rhaid egluro mai trosglwyddo crefft unigryw 
cynganeddu o genhedlaeth i genhedlaeth yw’r rhod sydd 
yma, a’r sawl fu gynt wrth droed ei athro barddol yn ei 
dro yn arfogi’r to nesa o feirdd caeth.  Daw’r hen bennill 
Dwedai hen ŵr llwyd o’r gornel, “Gan fy nhad y clywais 
chwedel...”  i’r meddwl. Gair cyfoethog os bu erioed, ac 
nid un llanw, ydy ‘hen’ y tro hwn. Ac ydy, mae meistroli’r 
cynganeddion yn ddysgu iaith ag iddi ei llais melys ei 
hunan. Mae’r llinellau’n llifo’n gynnil, a’r cynganeddu 
tawel yn dangos meistr ar ei grefft. 
    Er bod gan Yr Wylan Wen a Tir y Dail ddehongliadau 
cofiadwy mewn penillion da, cynnig syml a graenus Disgybl 
sydd yn mynd â’r wobr. Yn amlwg, nid disgybl mohono 
bellach. Diolch iddo am ddangos mesur mor felys i’r glust 
ydy’r awdl-gywydd, a diolch i’r 5 am gystadlu.
     Y dasg y tro nesaf  fydd llunio englyn unodl union  
ar y testun ‘Dal gafael’.

Enw iawn Trac, enillydd cystadleuaeth y 
Cywydd Llosgyrnog (rhifyn 342), ydi Arwel 
Emlyn Jones, Rhuthun. Mae arna’i gywilydd 
imi golli enw iawn Un, awdur yr englyn 
buddugol i’r ‘Gannwyll’ y tro diwethaf! A 
fyddai cystal â chysylltu eto? Yn y cyfamser, 
edrychwn ymlaen am gael gwybod pwy yw’r 
Disgybl.

Tasg newydd: englyn unodl union
Testun: ‘Dal gafael’
Gwobr: £50
Dyddiad Cau: Mehefin 6.

Anfoner o dan ffugenw at: Rhys Dafis, 
Cilgwyn, Llansannan, Dinbych, LL165HL; neu 
ebostier: twmmorysbarddas@yahoo.co.uk

Mae Cymru ar Gau! 
Cur inni yw corona, - y feirws
        A fwriodd ein plania'
   Am hwyl yr ŵyl mewn tŷ ha'
   A'n mwydro! Awn am adra.

   EMLYN WILLIAMS

Rabar
Ar hyd y plwy' rhed y pla - er rhybudd,
        I Rabar yr heidia
   Sawl mil o hil y tai ha'
   Â'u gwerthoedd ar eu gwartha'.
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Cyfres Ar Gof: Y Lloer a’r Sêr
Mererid Hopwood; darluniwyd gan Clout Branding, 
Atebol, £12.99 

 
Adolygiad MEG ELIS

Fi ydi’r waethaf yn y byd i adolygu hwn, o 
safbwynt ymarferol, o leiaf! Beth ydi o, i 
ddechrau? Llyfryn, pecyn, cymorth i’r cof, 

anrheg, adnodd?  Rhain i gyd. Blwch o lyfrynnau 
bychain, hyfryd eu dyluniad, gyda dalen yn amlinellu 
camau am sut i ddysgu’r tri phennill neu rigwm 
cyfarwydd sydd y tu mewn. Ond a ydyn nhw’n 
gyfarwydd? A dyna ddod yn ôl at fy anghymhwyster i 
i’w hadolygu.

     Mae’r tri phennill eisoes ar gof gen i. (‘Atgof’ 
Hedd Wyn, a dau bennill telyn traddodiadol). 
Arwydd o’m hoed, yn sicr, gan imi fod yn yr ysgol 
pan oedd dysgu pethau ar eich cof yn gyffredin. 
Rhyw fath o ddawn, hefyd, am wn i - dawn a’m 
galluogodd i geisio goresgyn poen wrth i fy merch fy 
ngyrru i’r ysbyty wedi imi dorri f’ysgwydd, trwy raffu 
englynion coffa Hedd Wyn, ‘Cymru 1937’ a ‘Morfudd 
yn Hen’. (Dw i’n siŵr ei bod hi’n falch inni gyrraedd 
Ysbyty Gwynedd cyn imi orfod troi at y Saesneg, 
achos ‘The Soldier’ Rupert Brooke fasa wedi bod 
nesa’ yn y repertoire ar hap).

     Mae cofio’n bwysig, felly – ac yn medru bod 
yn beth dethol iawn, fel y tystia’r gallu uchod, a’m 
hanallu llwyr, yn fy nyddiau ysgol, i gofio rhediadau 
berfau Lladin, ac yn y dyddiau hyn, lle rydw i wedi 

Adolygiadau
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rhoi fy sbectol. Felly mae cymhorthion i’r cof 
yn angenrheidiol, ac yn achos Ar Gof, yn llawer 
mwy na hynny.

     Mae’r dull yn un difyr, a chyfarwyddiadau 
Mererid Hopwood yn hawdd i’w dilyn. 
Argraffwyd y pennill yn ei gyfanrwydd i 
ddechrau, ac wrth ichi fynd yn eich blaen at 
y ddalen nesaf, mae rhai o’r geiriau wedi eu 
cuddio, ond bod llun ar y ddalen gyferbyn yn 
rhoi proc i’r cof, gan orffen gyda’r seithfed cam: 
“Ailadrodd camau 1-6 nes bod y gerdd i gyd ar 
gof a chadw…”

     Hyd yn oed os ydych eisoes yn gyfarwydd 
â’r cerddi hyn, mae’r cyfanwaith yn atyniadol, 
ac yn gwneud i rywun feddwl am bosibiliadau 
ehangu. Yng nghyd-destun barddoniaeth 
Gymraeg yn unig, mae’r syniad, y diwyg a’r 
dewis yn hudol, ond does bosib fod modd 
lledaenu’r cysyniad, a’i gymhwyso mewn 
gwahanol ffyrdd i ryddiaith, i ieithoedd ac i 
bynciau eraill. Codi cwr y llen a wna’r casgliad 
bychan hwn, ond mae’n gwneud hynny mewn 
modd sy’n peri i rywun ddyheu am weld y cyfan 
a all fod y tu ôl i’r llen, a’r hyn sy’n bosib ei roi ar 
gof a chadw, o fynd ati yn y ffordd iawn, ac mewn 
gwahanol ffyrdd.

Ydw i’n or-optimistaidd wrth obeithio y bydd 
y cwricwlwm newydd yn caniatáu hyn pan aiff 
ein plant o’r diwedd yn ôl i’w hysgolion?  Yn 
sicr, dyma becyn bychan y bydda’i yn ei anfon 
yn anrheg at fy wyres sydd heb fod ond rhai 
milltiroedd i ffwrdd, ond eto mor bell. Fu erioed 
amser pan fu’r cof mor bwysig.

Adolygiadau

Adolygiad SIÂN MELANGELL DAFYDD

Parcio
Tudur Hallam, Cyhoeddiadau Barddas, £8.95

Mor ymddiriedus, mor annwyl yw agoriad y gyfrol, 
Parcio, gan Tudur Hallam. Mae cerdd ‘gudd’ mewn 
ffordd, yn ymddangos cyn y rhagair, cyn i’r ‘gwir’ 
gynnwys gychwyn, felly. Math o apologia, yn 
dechrau’n syml, ‘A gaf i barcio hon / fan hyn’ – cyfrol, 
ac ynddi bob elfen o fywyd y gallech ddychmygu, o’r 
materol i’r ysgolheigaidd a’r ysbrydol. A yw’n gofyn 
caniatâd am ysbaid yma? Dyma gyfrol brysur, ond 
yma ceir y gwahoddiad i gymryd saib. 

Erfyn arnom i drin ei gyfrol â ‘dwylo mwyn’ mae’r 
bardd (clywn ‘tread softly’ Yeats), yn ei gyfrol gyntaf 
o gerddi, a hynny’n cynnwys dros ddeg a thrigain o 
gerddi. Gwaith oes, o dan sbienddrych, felly. Does 
ryfedd ei fod yn ymbilio am anwyldeb? Fel sawl bardd 
ac awdur wrth gyflwyno cyfrol i’r wasg – ond fod 
Tudur Hallam yn rhoi iaith i ryw deimladau na allwn 
ond prin eu henwi, i’r pethau hawdd-eu-hanghofio 
hefyd, ond eto, y pethau sy’n rhoi graen. Gorffenna’r 
gerdd allweddol hon fel hyn: ‘Caiff dy law di ei newid 
/ ar hyd eich taith.’ Cofier felly mai taith yw’r profiad 
o ddarllen, a thrwy deithio, mae mannau i ‘barcio’ 
gwerth chwilio amdanynt drwy’r gyfrol. Hefyd, byw 
hefo cerddi mae rhywun – yma, mae’r bardd yn tynnu 
ein sylw at y ffaith nad ydi cerdd yn beth llonydd nac 
yn byw ond unwaith. Mae’n byw drwy bob darllenwr 
a phob darlleniad yn wahanol – dyma’r bardd yn 
gollwng ei gerddi’n rhydd i’r byd.  Gyda’r athroniaeth 
gynhwysfawr yna sy’n rhoi hawliau a lle i bob 
darllenwr, dylai lle i bob un ohonom barcio yn y gyfrol 
hael hon. 

‘Cerddi wedi eu hysbrydoli gan brofiad y bardd o 
deithio i wlad Trump yn 2017 yw llawer o gerddi’r 
gyfrol hon’, honna’r broliant amdani. Cofiwn fod Tudur 
Hallam – Athro yn Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol 
Abertawe – wedi ennill ysgoloriaeth gan y Comisiwn 
Fulbright i dreulio wyth mis yn Houston, Tecsas. 
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Cerddi rhydd yw’r mwyafrif o’r cerddi – yn arbennig 
y rhai am y cynfod yn yr Unol Daleithiau. Difyr 
fyddai ei holi am ddylanwad traddodiad barddonol 
Americanaidd a’r vers libre ar ei waith. O ystyried ei 
fod wedi treulio ei amser ym myd dysg, ym myd trafod 
geiriau, rhyfedd fyddai peidio gweld ôl hynny.  

Carlam o gerddi yw amryw o’r rhai o’r Unol 
Daleithiau yn arbennig. Rhywsut, wedi meddwl mai 
naratif y Cymro oddi cartref, yn America, fyddai’r 
rhan helaeth o’r gyfrol, annisgwyl oedd gweld cymaint 
o gerddi am Gymru, o Gymru (a rhai o brofiadau 
gwyliau yn Ffrainc), felly. Mae hyn yn taro’r darllenydd 
fel ymgais i gyhoeddi popeth, ta waeth 
pa linyn cyswllt sydd rhyngddynt. 
Ond yna, o fwynhau darllen, mae’r 
feirniadaeth honno yn meddalu’n llwyr.  

Beth felly sy’n digwydd o guradu 
nôl a ’mlaen fel hyn o Gymru i’r 
Amerig? Mae’n troi amser yn beth 
elastig. Bardd yn ymestyn a llacio 
amser yw Tudur Hallam. Mwy ingol 
yw’r gerdd arobryn i’r diweddar John 
Rowlands, athro’r bardd, ac addas 
hefyd, o fod wedi ei gosod yn y byd 
lliwgar, aml-ieithog, doniol, caled, 
modern. Gwrthgyferbyniad sy’n 
gweithio’n bwerus yn y gyfrol. Ceir 
ysbeidiau o fath drwy ddefnyddio ffurf 
draddodiadol o bryd i’w gilydd – ceir cywydd i Trump 
o bawb. Agora’r bardd, heb ofn, heb ddal dim yn ôl: 
‘Nid digrif pob digrifwr / ac nid jôc hafoc o ŵr.’ Mae’r 
eironi pwrpasol hefyd yn y tinc tebyg rhwng rhythm 
geiriau Tudur Hallam a ‘Nid eiddil pob eiddilwch’ 
(Gerallt Lloyd Owen, ‘Y gŵr sydd ar y gorwel’).

Gweld o’r tu-mewn yw arbennigedd Tudur Hallam, 
y personol, y manwl, y gallu i barcio’r synhwyrau a’r 
meddwl. Ceir cynfas o ddiwylliant Cymru – yr Athro 
Hywel Teifi, cerdd i’r bardd Nigel Jenkins, ei gyd-
weithwyr, y Prifardd Christine James a Dr A. Cynfael 
Lake, Aneirin Karadog a mwy. Os oes teyrngedau sy’n 
dangos mai yng Nghymru mae ei wreiddiau, mae yma 
hefyd werthfawrogiad a chip-olwg o ddiwylliant estron 
o’r tu mewn. Gallai’r ‘Portread o wraig weddw’ fod yn 

ddynes o unrhyw ddiwylliant, yn ‘gwylio llai o fwyd. / 
Prynu mwy o deledu’ – yma, beth sy’n digwydd yw fod 
Tudur Hallam yn dyst ystyrlon i fywyd. I’r ingol ond 
hefyd i’r gwirion, i’r shopping mall a Vegas, i’r hyll, y 
materol, i holl freuder bywyd a gwendid ein calonnau. 
Mae Lalo, canwr Mecsican-Americanaidd yn profi 
hiraeth. Mae plant y bardd ei hun yn Americaneiddio 
yn Walmart! Mae’r Gymraeg yn medru dal geiriau 
Saesneg-Americanaidd a Ffrangeg yn rymus. Byd 
bach sydd sydd yn cael ei ddangos yn ehangder y 
profiadau. A phan sonia fod profiad Cymro yn teimlo, 
‘fel sioc o’r gofod, / y tiwniodd ei glust’ (Y Gymraeg 

yn America), tiwniwn ninnau hefyd i’r 
sioc synhwyraidd yn ei waith, y boen 
a’r ysbrydoliaeth mewn bywyd. Does 
dim syndod i ambell gerdd, fel ‘Cariad’ 
fod ar ei thaith ei hun, a’i chipio fel 
talisman dros gariad ond hefyd dros 
unrhyw anhwylder iechyd meddwl – 
aeth yn ‘viral’ yn ystod Wythnos Iechyd 
Meddwl ym mis Hydref. 

I orffen, rhaid dod yn ôl at lais yr 
awdur, o’r ymbil dechreuol i gerdd am 
farddoni, tua diwedd y gyfrol. Cofiwn 
‘Caiff dy law di arni ei newid ar hyd 
eich taith’, ac erbyn i’r gyfrol ddod 
o’r wasg, mae Cymry fel poblogaeth 
rhan helaeth o’r byd, yn gaeth i’w 

cartrefi. Mewn ‘twll’ cafodd Tudur Hallam ei hun 
am fis, mewn patrwm dyddiol estron, gyda synau 
gwesty, ‘A beth am / bing-ping-ping hunllefus y lifft 
a bombiau’r peiriant caniau ganol nos’ heb sôn am 
y ‘caru rhegi / i gyfeiliant Fox News’. Ceir cysur ond 
hefyd ysbrydoliaeth mewn ystum plentyn ar ddiwrnod 
di-ddim, yn sleifio sachets siocled i’w law – yn hynny, 
medd, mae ‘barddoni’. O’n cartrefi, drwy gerddi Tudur 
Hallam, teithiwn ychydig i Ffrainc, i Sugar Land, 
Houston ac i Abertawe. Arhoswn hefyd hefo manylder 
y bywyd o’n blaenau a chanfod yno ein barddoniaeth 
ein hunain. 

Tecsas ’ta peidio, bywyd cartrefol sydd yma. A hefyd, 
bywyd sy’n dangos mai cryfhau mae synnwyr rhywun 
o ‘adre’, y pella’ y bydd o’n teithio.
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Cadwyni Papur Sian Northey

Mi ydw i wastad wedi rhyfeddu pan fydd 
beirdd yn cael tasg mewn talwrn neu 
ymryson, waeth pa mor benodol y dasg 

honno, bod y cynnyrch yn hollol wahanol. Mi wela’i 
ryw ddelwedd neu mi ddilynaf ryw drywydd neu 
glywed ryw gynghanedd neu odl a meddwl wrthaf 
fi fy hun: ‘Mae hwn mor amlwg, beryg y bydd pawb 
wedi gwneud rhywbeth tebyg.’ Ond tydi o byth bron 
yn digwydd. Un waith yn unig dw i’n credu i mi a Haf 
Llewelyn gael syniad tebyg iawn, a doedd hyd yn oed 
y rheini ddim yn gerddi oedd yn union yr un peth. 

Mi oeddwn i’n meddwl am hyn wrth ystyried beth i 
ysgrifennu amdano yn fy ngholofn tro’ma. A ddylwn i 
drafod ‘y sefyllfa bresennol’ (y ffordd lednais o gyfeirio 
at bandemig byd eang heb na chyffur na brechiad ar 
ei gyfer)? Oni fyddai pob colofnydd yn trafod Covid-19 
a’i effaith ar ein bywydau? Ond mi fentra’i. Efallai mai 
ei osgoi fel y bechingalw wneith pawb arall. 

Dywedodd Virginia Woolf mai’r hyn mae pob 
sgwennwr ei angen yn fwy na dim yw ‘ystafell iddo’i 
hun’. Neu yn hytrach ‘ystafell iddi’i hun’ gan mai 
cyfeirio yn benodol at ysgrifenwyr o ferched oedd 
hi – yn ei chyfnod a’i chymdeithas hi roedd posib 
cymryd yn ganiataol y byddai gan unrhyw ddyn oedd 
ag awydd sgwennu ystafell i ymneilltuo iddi (ac arian, 
sef yr ail amod ar gyfer gallu ysgrifennu yn ôl Virginia 
Woolf). Bellach mae’r anghyfartaledd hwnnw, os nad 

wedi diflannu, wedi lleihau. Mae’r angen am yr ystafell 
honno’n parhau yr un peth. 

Waeth be fydd wedi digwydd rhwng sgwennu’r pwt 
hwn a chithau yn ei ddarllen, a waeth be ddigwyddith 
wedyn, mae’r ‘ystafell i ni ein hunain’ yn mynd i fod 
yn rhywbeth gwahanol i’r hyn a fu. Heblaw am yr 
ychydig rai sydd cyn heddiw wedi cael eu carcharu 
neu wedi bod yn ddifrifol wael, mae cael ein cyfyngu 
rhwng pedair wal am ran helaetha’r dydd yn brofiad 
newydd. Sawl gwaith ’dan ni wedi deud ‘petawn i’n 
cael llonydd, petawn i’n gallu cau fy hun yn y tŷ, mi 
fyddwn i’n gorffen yr awdl’ (neu’r nofel neu’r ddrama, 
beth bynnag fo’ch diléit)? Wel dyma’ch cyfle. Oni bai 
eich bod yn nyrs neu’n gweithio mewn archfarchnad. 
I’r gweddill ohonom mae yna wythnosau o leiaf, efallai 
misoedd, lle gallwn ymroi i sgwennu’r pethau hynny 
’dan ni wedi bod yn bwriadu eu sgwennu ers oes pys. 
Cyfle i fynd i’r drôr, honno y rhoddodd Wil Sam y label 
‘mân bethau hwylus’ arni, ac atgyfodi ambell hanner 
syniad sydd wedi bod yn llechu yno yn ddiymgeledd. 
Neu gyfle i arbrofi efo rhywbeth hollol newydd heb 
boeni am fethu a gwastraffu amser. Oherwydd mae 
yna, mwya’ sydyn, ddigon o amser. Encil ysgrifennu 
bersonol. 

Heblaw nad oes posib encilio. Mae’r ystadegau a’r 
lluniau a’r memes llawn hiwmor du yn treiddio trwy 
barwydydd ein cell. Ac er mwyn cadw ein pwyll rhaid 

I ’ R  Y S T A F E L L 
D D I R G E L
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DRWS  
DY FEDD
Agor ddrws dy fedd
i fanwallt glas y gwenith 
a’r fronfraith 
ar gyrraedd brig 
ei chaniadaeth;
cod fy fraich fain
tua’r wawr
er cof  y lluched yn dy waed.

Agor flaguryn dy law
a throi’r bylchau
lle bu dy lygaid
at y glesni hwn
sy’n llen derfynol amdanat;
daw eraill i’th lety yn y llwch
nes bod neb ar ôl
ond dy atsain trwy’r holl adfeilion.

Ymro i’r byd ar ymagor
a thithau’n rhan
o’r cyfan, 
mor fawr 
â llais y tân 
yn amhwylledd
perffaith y dechreuad.

MORGAN OWEN

creu ystafell arall i fochel ynddi. Mi ydan ni, y rhai sy’n 
gwirioni efo geiriau, yn lwcus. Mae’r brics i adeiladu ein 
hystafell ddiogel wrth law yn rhwydd. Does ond angen 
agor dogfen lân ar y sgrîn, gafael mewn papur a phensel 
neu hyd yn oed tynnu cyfrol oddi ar y silff a chysgodi 
tu ôl i frics rhywun arall. Yna fe allwn greu ‘neuadd fawr 
rhwng cyfyng furiau’ neu fel y dwed John Donne yn 
ei gerdd ‘The Good-Morrow’: ‘make one little room an 
everywhere.’ Ymddiheuriadau iddo fo ac i Waldo am 
dynnu eu geiriau ychydig allan o’u cyd-destun.

Bydd yn gyfle i’r rhai ysbrydol yn ein mysg fynd, 
neu fynd yn amlach, i’w hystafell ddirgel. Ar y llaw 
arall gall fod yn gyfle i’r rhai mwy ymarferol a bydol 
ohonom edrych o’r newydd ar ein hystafelloedd 
diriaethol – cyfle i wneud pethau megis gosod 
silffoedd, rhoi trefn ar lyfrau neu hyd yn oed eu didol, 
efallai symud y ddesg neu’r gadair ddarllen i fan arall. 
Ac mae’n syndod sut y gall newid bychan felly newid y 
broses o greu ac ysgrifennu.

Fel tasg ymryson bydd yr amser hwn yn wahanol i 
bawb. Bydd yn cael effaith wahanol a bydd y gwaith 
fydd yn deillio ohono – boed yn trafod Covid-19 neu 
beidio – yn wahanol. 

Ac yna, ryw ben, fe fydd y cyfnod hwn drosodd. Efallai 
na fydd pethau yn union fel y buon nhw, ond mae’n 
siŵr y daw rhyw normalrwydd newydd eithaf tebyg i’r 
hen un. Bydd rhai ohonom beryg wedi gorfod ymweld 
ag ystafelloedd ‘ys tywyll heno’ ond gobeithio i’r rhan 
fwyaf ohonoch mai’r peth gwaethaf am 2020 fydd haf 
heb Eisteddfod Genedlaethol. Mi allwn ni oroesi hynny. 
Ac yn sicr mi fyddwn ni, waeth be fo’r tywydd pan fydd y 
cyfyngiadau yn cael eu llacio, yn cydweld efo Dafydd ap 
Gwilym mai ‘gwell yw ystafell os tyf.’

‘Daw rhyw  
normalrwydd  

newydd…’



CERDD MEWN CYFFION
Rwy’ dan glo, ond mae’r dôn glywaf  o’r ardd
          ac uwch ffridd Cae Uchaf
     yn f ’annog. Mi hedfanaf !
     A chyn hir, ei chanu wnaf.

     ANNES GLYNN

GOFID 2020
Y wys yw ymynysu, a dala
     dwylath rhwng ein gil;
   atal lluest mewn gwesty,
   a gwahardd mynd at Mam-gu.

   JIM PARC NEST

GIG CYMRU
Diolch i’n Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol 

Os baner a sosbenni - a’u sŵn mawr
          sy’n morio’r clodfori,
     clyw yn nwfn ein calon ni
     y diolch n’all ddistewi.

Yn darian, yn dosturi - arwres
          drwy oriau’n trybini,
     chwaer yw hon a’i charu hi
     a wnawn... nid jyst am ’leni.

     MERERID HOPWOOD

BRAENARU
Rhown ein herwau i’w braenaru heddiw;
          rhown y pridd i gysgu’r 
     haf  hwn, yr haf  hira’ a fu. 
     Mae’n anodd, mi wn hynny,

fy mab, ond drwy adnabod y ddaear
          daw’r ddaear i’n nabod
     ninnau, fel y gwelwn fod
     un bore wledd yn barod. 

     GRUFFUDD ANTUR

MACHLUD MUD
Machlud mud, cyfamodi â’r ddaear.
 Addewid pob nosi
     dyrys yw: rhaid aros i’r
     haul gwaed yn wawr ailgodi.

     EMYR LEWIS

LLINELLAU 
CLO


