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Cyhoeddiadau

Llun y clawr: Blaidd Begw

Barddas
G O LYGY D D O L

£7.95

Cyfrol newydd o
farddoniaeth gan
y bardd a’r llenor
Mihangel Morgan.

Llên-gofiant sy’n
trafod bywyd a
gwaith un o feirdd
amlycaf Cymru.

Rhwng y Beirdd
a’r Coed!

D

im ond ar y we mae Barddas Bach Y
’Dolig. Mae o felly’n arbed cost aruthrol ei
argraffu a holl strach ei lapio fo a’i daro yn
y post. Mae’n dangos hefyd gariad at y coed: mi
wnaed y Barddas Bach heb ladd yr un!

£12.95
£19.95

enwog. Ond arswyd mawr! Yn sgîl ei thrin, mae’n
debyg, rhag rhyw haint roedd hanner brigau
honno hyd y llawr. Mi godais sbrigyn newydd
tua maint fy mys. Wedyn plannwyd o mewn pot
– impyn ir o’r ywen sy uwchben y bardd! Bu Mei
a minnau yn sôn lot ers hynny am ddefnyddio’r
tamaid pren i ail-greu Dafydd efo DNA.

Ac mae ’na ryw berthynas ryfedd, does, erioed
rhwng y beirdd a’r coed? Mi fyddaf i fy hun yn
ymddiheuro i goed ’Dolig, fel Gruffudd ab Adda
ers talwm yn gwaredu wrth weld y fedwen yn
rhubannau del drosti yn ‘crinaw draw’n y dre…’
Rwy’n credu hwyrach mai dim ond ein coed
’Dolig ni fyddai’n dod â’u gwreiddiau i gyd yn dal
arnyn nhw. A heddiw, wir i chi, maen nhw o flaen
y tŷ fel cewri tal!

www.barddas.com
£9.95
Cerddi hen a newydd
wedi eu dewis gan rai
o enwogion Cymru.

Ond crwydro’r ydw i! Sôn yr oeddwn gynnau am
Barddas Bach y ’Dolig ar y we. Rhaid cofio hefyd
fod ’na rai miliynau, megis Dafydd Islwyn, sydd
yn byw heb sgrîn. Gyda hyn, bydd Siôn yn dod
â’i sach a byddai’n biti i rai fod yn flin am eu bod
nhw heb eu Barddas Bach! Beth am i’r aelodau
sydd â’r gallu argraffu copi papur i’r rai sy’n pallu?

Mae acw hefyd bwt o ywen las. Flynyddoedd yn ôl,
mi es i a Mei Mac i fynwent Ystrad Fflur i brofi’r ias
wrth weld y bedd a’r enw ar y plac o dan yr ywen

NADOLIG LLAWEN!
TM, Trefan, 16.12.18
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* ‘Kador’ yw’r gair Llydaweg am ‘gadair’.

sgrifennaf atoch o wastadeddau Llydaw.
Braf yw gallu dweud fod technoleg ein
hoes wedi caniatáu i mi a fy nheulu fynd
i Lydaw ar ein blwyddyn o antur gan fy ngalluogi
i ar yr un pryd i barhau â’m dyletswyddau fel
Cadeirydd Barddas. Ond y gwir amdani hefyd yw
mai ar wyneb y graig o ddydd i ddydd y gwneir y
gwaith caib a rhaw, ac am hynny rhaid i fi ddiolch
i Olygydd y Cylchgrawn, y Prifardd Twm Morys,
ac i Alaw Mai Edwards, golygydd Cyhoeddiadau
Barddas, am eu gwaith dygn yn sichrau bod ein
cyhoeddiadau nid yn unig yn gweld golau dydd
ond yn hwylio mas i’r byd megis cychod sgleiniog
gosgeiddig. Rhaid diolch hefyd i ddwy sy’n symud
ymlaen i borfeydd amgenach, sef ein Trysorydd
Mererid Boswell a roddodd y Gymdeithas Gerdd
dafod ar seiliau cadarn yn ariannol ar gyfer y
blynynyddoedd i ddod. Pob dymuniad da iti,
Mererid, yn y Cyngor Llyfrau. Yn ail, fe ffarwelion
ni â’n cydlynydd Iola Wyn sydd bellach wedi
mynd i weithio fel ysbïwraig Barddas yn y BBC!
Mae ein diolch i tithau hefyd, Iola, yn fawr am
dy waith yn symud Barddas yn ei flaen ar sawl
llwyfan. Edrychwn ymlaen i dy groesawu di nôl
fel aelod o’r pwyllgor gwaith.
Ond gydag ymadawiadau, daw cyfleon
newydd i eraill ymuno â theulu Barddas, a braf
felly yw cael estyn croeso cynnes i’n cydlynydd
newydd, Ffion Medi Lewis-Hughes. Rwyt ti
eisoes, Ffion, wedi profi i fod yn gaffaeliad inni
yn ein gwaith o ddydd i ddydd, ac edrychaf

ymlaen iti gael dod i nabod mwy ar ein haelodau
ffyddlon ar hyd y flwyddyn ac o steddfod i
steddfod. Hoffwn hefyd groesawu Ceri Davies a
fydd yn camu i sgidiau’r Trysorydd ym mis Ionawr.
Edrychaf ymlaen yn fawr i gydweithio. Mae fy
niolch yn fawr hefyd i Is-gadeirydd Barddas, Llion
Jones am bop cyngor doeth ar hyd y flwyddyn
ac i’n hysgrifennydd Rhys Dafis am bob cymorth
ac arweiniad wrth weinyddu. Mae gan Barddas
Bwyllgor Gwaith llawn o aelodau creadigol
ac egnïol sydd nid yn unig yn goruwchwylio
gwaith y Gymdeithas ond yn cynnig syniadau
cyffröus wrth inni barhau i edrych tua’r dyfodol.
Yn olaf, hoffwn ddiolch i Elinor Wyn Reynolds
am ei chyfraniad gwerthfawr fel aelod allanol
o Bwyllgor Cyhoeddiadau Barddas. A dyna’r
diolchiadau drosodd!
Ar nodyn tristach, rhaid nodi ein bod wedi
colli ffrind, bardd a chymeriad unigryw eleni,
pan fu i Emyr Oernant, y ffarmwr ffraeth o odre
Ceredigion, huno ddechrau’r flwyddyn. Roedd
yr Ymryson a’r gylchdaith farddol fodern yn
rhyfedd o wag heb ei gyfraniadau miniog a
chrefftus. Cydymdeimlwn â’i deulu a’i ffrindiau.
Trist hefyd oedd clywed am golli dau arall a
wnaeth gyfraniad i farddoniaeth Gymraeg yn
eu ffyrdd gwahanol, sef Gwyn Griffiths a’r Athro
Meic Stephens. Roedd Gwyn yn gyfaill personol
i mi a’r teulu ac yn gynganeddwr medrus tra bod
Meic Stephens wastad yn gwmni cynnes a difyr
ac yn un gyfrannodd gymaint, drwy ei amryw
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gyfrolau, ac yn nodedig ‘Wilia’, ei gyfrol o gerddi
yn y Wenhwyseg a gyhoeddwyd gan Barddas.
Yn fwyaf diweddar, fe gydweithiodd Meic a Gwyn
ar y beibl o gyfrol The Old Red Tongue sy’n
gyfraniad aruthrol nid yn unig i Gymru, ond i’r byd.
Danfonwn bob gydymdeimlad at eu teuluoedd
gan wybod y gallwn ddathlu eu cyfraniadau am
ddegawdau i ddod.
Fel Cadeirydd, fy mlaenoriaeth, ac yn wir fy
mhryder, ydy sicrhau y gallwn ddweud ymhen
degawdau fod yna Gymdeithas sy’n hybu ac yn
gwarchod crefft cerdd dafod yng Nghymru, a taw
Barddas yw’r enw ar y gymdeithas honno. Pan
sefydlwyd Barddas ym 1976 gan garedigion y
gynghanedd, a rhai o feirdd mwyaf ein cenedl,
o Alan Llwyd i Gerallt i T. Llew Jones, tybed a
freuddwydion’ nhw y byddai Barddas nid yn
unig yn yn dal i fodoli, ond yn mynd o nerth i
nerth yn 2018? Rwy’n siŵr fod gan y sylfaenwyr
weledigaeth bellgyrhaeddol ac mai dyna sy’n
cyfri am y pwysau a deimlaf innau a sawl un o
deulu Barddas wrth barhau a gweithgareddau’r
gymdeithas. Braf felly yw gallu dweud fod y
cylchgrawn ar seiliau cadarn am y blynyddoedd
nesaf a bod cyhoeddiadau Barddas, a chyhoeddi
barddoniaeth, yn saff mewn dwylo arbenigol sy’n
ymboeni am sicrhau fod pethau’n cael eu gwneud
nid yn unig yn iawn, ond yn y ffordd orau bosib.
Braf felly yw gallu nodi rhai o’r datblygiadau
diweddaraf sy’n ehangu ar y llwyfanau y mae
barddoni yn gallu eu cyrraedd. Mae Barddas
bellach yn bartner ar gynllun Bardd Plant Cymru.
Ers 2011 rydym yn cynnal Colofn y Bardd Plant
yn y cylchgrawn a gobeithiwn allu cynnig mwy
o gyfleon i’r Bardd Plant wneud defnydd o’n
harbenigedd a chysylltiadau yn y maes. Mae
swydd Bardd Plant Cymru yn hanfodol bwysig i

ledu nid yn unig y syniad fod barddoni yn hwyl
ymysg ieuenctid y wlad, ond hefyd yn hanfodol
o ran cynnal y syniad o Gymreictod fel rhywbeth
real y gall pobol ifanc ym mhobman ei hawlio.
Rydym hefyd yn parhau i gydweithio â
chanolfan ysgrifennu Tŷ Newydd a Llenyddiaeth
Cymru drwy hybu a hysbysebu’r cwrs
cynganeddu sydd wedi dod yn ddigwyddiad
blynyddol yng nghalendr cyrsiau’r Ganolfan. Ac
rydym yn llwyddo, drwy Gronfa Gerallt, i noddi
un bardd a wnaeth argraff ar y byd barddol yn y
flwyddyn flaenorol i fynd ar y cwrs cynganeddu
er mwyn dysgu neu fireinio’r grefft. Gall sawl un
dystio mai mynd ar y cwrs unigryw hwn ar draws
wythnos gyda thiwtoriaid cynganeddu o’r radd
flaenaf, yw’r ffordd orau i ddysgu’r grefft.
Partneriaeth arall a atgyfnerthwyd yn ystod
y flwyddyn oedd ein perthynas â BBC Radio
Cymru, ac yn benodol cynllun Bardd y Mis. Daeth
y cynllun i fodolaeth yn sgil cyfarfod a gafwyd
rhwng Dafydd John Pritchard a Llŷr Gwyn Lewis,
yn cynrychioli Barddas, a Betsan Powys. Rhaid
canmol Betsan am ei gweledigaeth o ymgorffori
beirdd a barddoni i fywyd dyddiol yr orsaf a
dymunwn yn dda iti, Betsan, yn dy gyfnod newydd
o newid gyrfaol. Diolch i drafod brwd gydag
Ynyr Williams, rydym ni bellach yn cydweithio ar
brosiect Bardd y Mis ac yn ceisio cynnig cyfleon
i leisiau newydd cyffröus, yn ogystal â lleisiau
ffefrynnau’r genedl hefyd i farddoni o fis i fis ar
Radio Cymru. Yn neugeinfed flwyddyn y Talwrn,
mae’n wych gallu dweud fod un o’n sefydliadau
cenedlaethol yn gweld gwerth beirdd Cymraeg
heddiw. Cadwch lygad mas am gyfrol o bigion
cerddi Beirdd y Mis yn 2019.
Rhywbeth a fydd yn newid yn 2019 yw
cynhadledd flynyddol Barddas, a elwir yn ‘Gŵyl
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Gerallt’. Mae’r Ŵyl ers ei sefydlu yn 2015 wedi
bod yng Nghaernarfon, Aberteifi, Aberystwyth a
Chaerdydd. Bu’n gyfle i drafod cyfrolau newydd
a sawl pwnc trafod cynganeddol hynod o geeky,
ond efallai fod gormod o wyliau llwyddiannus yn
denu sylw pobol ym misoedd yr haf. Y bwriad
yw symud Gŵyl Gerallt i adeg o’r flwyddyn pan
fydd pobol yn crefu am un ffics ychwanegol o
ddiwylliant a barddoni rhwng pob prifwyl. Bydd
yna felly wledd yn cael ei chynnal, o luniaeth ac
o lên, gyda leinyp cyffröus o feirdd a diddanwyr
i’w chyhoeddi y flwyddyn nesaf.
Estynnaf
wahoddiad a chroeso cynnes i aelodau Barddas
a fydd yn cael mynediad am ddim i Ŵyl Gerallt. Ac
os nad ydych eto’n aelod, mae croeso mawr ichi
ymuno â theulu Barddas, neu annog ffrind neu
aelod o’r teulu i wneud.
Braf hefyd oedd cael cydlynu ar ran yr
Eisteddfod Genedlaethol, y gwersi cynganeddu a
gynhelir yn foreol yn y Brifwyl. Llynedd gofynwyd
i Ysgol Farddol Caerfyrddin drefnu’r amserlen.
Roeddem yn boenus ymwybodol felly na fyddem
yn damsgil ar draed cymwynaswyr brwd cerdd
dafod. Mae’r Ysgol Farddol yng Nghaerfyrddin,
fel sawl dosbarth cynganeddu arall yng Nghymru
yn cynnal fflam lachar y gynghanedd o wythnos
i wythnos. Hoffem allu lledu’r fflamau hyn a
chynnau tanau cynganeddol ledled y wlad!
Braint oedd cael gwahodd yr Ysgol Farddol,
a dosbarthiadau cynganeddu eraill i gynnal y
gerddi cynganeddu yng Nghaerdydd eleni. Mae
ein diolch yn fawr i Aberteifi, Caernarfon, Dinas
Mawddwy, Abertawe, Caerfyrddin a Chaerdydd.
Yn wir, yn eisteddfod Conwy, mae’n fwriad
gennym greu map cynganeddol o Gymru. Os oes
gyda chi wersi yn digwydd yn eich hardal, dewch
i’w nodi ar y map. Os ydych chi’n dymuno cael
gwersi cynganeddu yn eich hardal, yna nodwch
hynny ar y map, ac fe geisiwn gydlynu’r ymdrech
i ledu fflam y gynghanedd.
Ond nid dim ond cynganeddu sy’n diffinio
Barddas, ac mae’n fraint gallu datgan fod eleni
wedi bod yn flwyddyn aruthrol o gyhoeddi
barddoniaeth Gymraeg. Nid dim ond o stabal

Barddas, ond o stablau Gwasg Carreg Gwalch,
Gwasg y Bwthyn, y Lolfa a’r cyhoeddwr
annibynnol newydd, Cyhoeddiadau’r Stamp.
Gallaf gyfri o leiaf 17 o gyfrolau o farddoniaeth
ac o gyfrolau am farddoniaeth a gyhoeddwyd
eleni. Mae hynny’n wych i’w weld. Mae yna egni
rhyfeddol hefyd i’w weld ar waith yng Nghymru ar
ffurf nosweithi barddol byw annibynnol sy’n cael
eu cynnal, o Fragdy’r Beirdd yng Nghaerdydd a
Chaernarfon i noson Cicio’r Bar yn Aberystwyth.
Mae’r digwyddiadau hyn wedi tyfu o ben a
phastwn ac ymdrechion unigolion gweithgar sydd
â gweledigaeth. Yn yr un modd, mae podlediad
Clera yn rhedeg yn annibynnol yn fisol. Nid yw
Barddas yn dymuno hawlio clod am y pethau hyn,
na chwaith ddylanwadu na tharfu arnyn nhw, ond
os gallwn ni gydweithio drwy hybu, hysbysebu a
dysgu o lwyddiannau’r metrau hyn am beth sy’n
bosib gyda thechnoleg, dychymyg a chynulleidfa
barod, bydd barddoniaeth Gymraeg yn elwa.
Mae gan bawb ei ran i’w chwarae, felly, a braint
Barddas yw cael bod yn rhan fach o’r ymdrech
honno i ehangu gorwelion barddoni yn Gymraeg,
canfod darllenwyr newydd, rhoi llwyfanau a
chyfleon i feirdd a pharhau i ddysgu’r grefft o
gynganeddu a barddoni. Yna gallwn ddweud
yn ffyddiog ymhen degawdau fod nid yn unig
Barddas, ond y byd barddol Cymraeg yn gyfan
gwbwl yn gwneud mwy na dim ond bodoli, ac yn
dal i fynd o nerth i nerth.

NEDELEK LAOUEN!
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KANTIG AR C’HRAOU
CAROL LYDAWEG

Pa oa Joséb ha Mariá
O daou o trei dre ar bed-ma
Joséb a yae a di da di
Da glask lojéiz evit Marí.

‘Lojét e-barzh ar c’hraou e vo,
Ha loened trankil war he zro,
Din-dan he fenn un dornad plouz
Ha loen ebet ne raio trouz.’

Pan oedd Joseff a Mair ill dau yn
troi drwy’r byd yma, âi Joseff o
dŷ i dŷ i geisio llety i Mair.

Mi gaiff hi lety yn y stabal, ac anifeiliaid
tawel o’i hamgylch, o dan ei phen dyrnaid
o wellt, a ni wna’r un anifail dwrw…

‘Salúd d’an holl zo ’barzh an ti!
Ha lojéiz zo ’vidom ni?’
‘Leun eo hon ti a varonéd;
Lojéiz ’vit ar re baour n’eus ket.’

Al logodenn ’kreiz ar plouz
Zo bet dihunet ’pad an noz,
Ha hi da c’houlen: ‘piv a oar
Pe drouz a zo war an douár?’

‘Henffych, bawb sydd yn y tŷ!
A oes llety i ni?’ ‘Mae ein tŷ yn
llawn o fyddigions; does dim
llety i bobol dlawd…’

Deffrowyd y llygoden yng nghanol
y gwellt yn ystod y nos, a dyna hi’n
holi ‘pwy a ŵyr pa dwrw sydd ar y
ddaear…?’

‘Met piv eo hounne war ar ru
Din-dan hec’h abid gwenn ha du?
Houma ne refusin ket;
E-barzh ar c’hraou e vo lojét.’

‘Al loenig kaez! Pa oas kouskét,’
A lavár an oll loenéd,
‘Roue an heol hag al loar
A zo degoue’et war an douár’!

Ond pwy yw honna ar y ffordd â
mantell wen a du amdani?
Ni wrthodaf hon; mi gaiff hi lety
yn y stabal.

‘Y greadures fach, pan oeddet ti’n
cysgu,’ meddai’r anifeiliaid i gyd,
‘cyrhaeddodd Brenin yr haul a’r
lleuad ar y ddaear!’
Traddodiadol
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Teg Edrych
Tuag Adre
Cyflwynedig i Idwal Jones,
Llanbedr, 1918

Mae eleni gan mlynedd…

DROSODD ERBYN
Y ’DOLIG!
‘Bydd o drosodd erbyn y ’Dolig!’ oedd y floedd ym 1914
ar ddechrau’r Rhyfel Mawr. Ac ystyr hynny oedd
‘brysiwch i listio, hogia’, neu mi gollwch chi’r hwyl!’
Bachgen 19 oed oedd IDWAL JONES (1895-1937), y bardd a’r
sgrifennwr ffraeth o Lanbedr Pont Steffan, ar ddechrau’r Rhyfel.
Yng ngorffennaf 1917, y mis y lladdwyd Hedd Wyn, anfonwyd o i
Ddwyrain Affrica. Sgrifennodd at ei rieni i ddweud mai Nadolig
y flwyddyn honno oedd y tawela’ iddo ei gael erioed. Ond ‘Who
knows,’ meddai wedyn, ‘but that another Christmas may see a
goodly collection of chickens in the old nest…’ Ac mi ddaeth y
Rhyfel i ben cyn y Nadolig nesa’, ond bu’n rhaid i filoedd ar filoedd
o’r hogia’ aros dros y môr am Nadolig arall, a chafodd Idwal ddim
mynd adre i glwydo yn syth, chwaith…
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Ar lethrau trumiau tramor - yr heriai
Oer weryd ac elor,
Mewn hiraeth am hen oror Tir y mêl, tu hwnt i’r môr.
I’w rawd, dan Law Garedig, - hwyliai’n ôl
O anialwch Affrig;
Daeth i’r bau dros donnau dig,
O hyll annwn bellenig.

O fryniau ei fro freiniol, - hoen a cherdd
Ddwg y chwa berorol;
Fryniau cain! Ceir fry’n eu côl
Sanatoriums naturiol.

Pryder yn hir ni phery; - drwy y gwyll
Crwydra gwawr i’r ’sbyty;
Dan wên Ffawd yn heini ffy
O afaelon claf-wely.

Ac ym mynwes cwm unig - caiff lonydd
Caiff lunio ei ganig,
Yn y symledd bonheddig
A’r hwyr aur ar lwybrau’r wig.

Ei hen aelwyd anwylaf - yno sydd,
Trigfan serch diaeaf;
Ynddi hi mae Hedd a Haf
A’r rhieni tirionaf.

DEWI AERON

A dyna ffarwelio o’r diwedd â’r Rhyfel Mawr (am bum mlynedd ar hugain o leia’!), ond nid cyn cofio am fardd arall
o Gymro na ddaeth adre. Ddiwrnod y Cadoediad ar y 11eg o Dachwedd gan mlynedd yn ôl, a holl glychau’r dre
yn canu, aeth Mrs Owen, 69 Monkmoor Road, Amwythig, i ateb cnoc ar y drws. Roedd yno ddyn â thelegram
yn dweud bod ei mab, Wilfred, wedi ei ladd yn Ffrainc wythnos ynghynt. Dulce et decorum est pro patria mori.
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Cerdd Fuddugol Cystadleuaeth
Cerdd Rydd Barddas

Haf Hirfelyn
Tesog 2018
Yn llygad yr haul
Fe freuddwydia’r dydd
Wrth estyn ei chorff eboni
Caboledig.
Yn ei hymyl, gorwedd ei thad
Â’i fresys a’i fochau llipa,
Ac eistedd ei chrwt bach, a’i wyneb
Yn deisen â gormod o eisin.
Gwena’r fam ar rai ag ymbrelo haul ffroenuchel,
Y ddau sy’n traflyncu pob gair o nofelau arobryn
Nes bod tro yng nghwt stori’r dydd,
Y llanw’n dial
Ar eu tyweli brodiog, porffor.
Yn y pen draw,
Fe fydd y môr yn brathu’r arfordir bras,
Yn gwledda heb gael ei wala
Cyn i’r graig droi’n groen ac asgwrn,
Cyn i’r hanner cylch euraidd
Droi’n llinyn fel rhaff.
Fe faglwn ar lwybr y rhuthr am aur
Fe godwyd ein tai ar dywod.
Ffactor 2
Llongyfarchiadau i Ffactor 2!

Nadolig
ein dialedd
pan oedd Lôn y Santes Fair
yn gerrynt lôn o gariad,
rhannai’r dyrfa, gair am air
yr Ŵyl yng nghyffro’r eiliad
heb ’run ffin, heb ’run nacáu,
yn hafan o dangnefedd,
byddai’r byd i gyd yn gwau
i ganol ei digonedd,

Bydd y feirniadaeth yn rhifyn y Gwanwyn. Yn y
cyfamser, cysyllted y bardd buddugol â’r Golygydd i
ddweud pwy ydyw ac i hawlio’r wobr i gadw’r blaidd
o’r drws! twmmorysbarddas@yahoo.co.uk
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ond mae Lôn y Santes Fair
heb weddi, heb wahoddiad,
nid oes llety, gwely gwair,
’run Seren yn ei siarad,
porth Jwdea sydd ar gau
drwy garol ddidrugaredd
gŵyl y Brit, a Brexit brau
Nadolig ein dialedd.
ARON PRITCHARD
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ddeinamig ei hun. Yn aml gall ein meddiannu’n
ddirybudd. Fe’i personolir yn ‘Atgof’ ac mae’n
cyd-fwyta gyda’r bardd. Ond wrth iddi wawrio
diflannu a wna’r cof, mae gwirionedd diriaethol
bellach wedi diflannu. Priodol iawn yw galw’r cof
yn ‘Sinderela’. Cynigia’r cof bont i’r bardd rhwng
y byw a’r meirw, yn wir ‘rhaff achub atgofion’ yw
nifer o’r cerddi hyn. I nodi un enghraifft, yn ‘Ellers’
mae hoff emyn ei fam yn dod yn rhyw fath o lieux
de mémoire ymhle y gall y bardd gofio’i fam. Gynt
roedd ei chanu’n ‘[f]yrdwn’; bellach mae’n ‘groes
i’w chario’. Yn hollol ddisgwyliedig, gwrthrych
aml y cof yw mam y bardd. Rhy’r cof cyfle iddo
brosesu a deall ei marw, a gofyn cwestiynau
mawr am fodolaeth a phwrpas bywyd.
Gwelwn hefyd fod y cof yn fregus, fel yr ydym
yn cofio pethau sydd wedi digwydd, pethau
sydd wedi mynd, mae’r atgofion hefyd, er mor
rymus ydynt, yn gallu diflannu fel y gwnaeth yr
amseroedd ymhle y’u lluniwyd. Rhaid cofio mai
gweithredoedd sy’n cadw’r atgofion hyn yn y
cof. Y weithred o’u cofio. Bid siŵr, gweithred
anghyflawn ydyw: nid yw’n bosibl ail-greu’r
gorffennol. Ond nid y gorffennol-go-iawn ydyw,
ond yn hytrach y gorffennol wedi ei lunio yn
greadigol, a’r unigolyn sy’n cofio yn rhan o’r
digwydd.
Dyma gyfrol yn sicr i ddychwelyd ati wrth i
amser fynd yn ei flaen. Gobeithiaf – i fod yn fyfïol
am eiliad – y bydd beirdd Cymraeg yn archwilio’r
cysyniad cyffröus a chyfoes hwn o hyd.

Adolygiad

Tipiadau
Llion Pryderi Roberts
CYHOEDDIADAU BARDDAS, £8.95

amryw o fesurau; ceir sonedau a chywyddau
a thelynegion i enwi ond rhai. Adleisir nifer o
ddelweddau’r cerddi yn y gyfrol sy’n rhoi naws
orffenedig a thynn iddi. Ond yn bennaf oll, cyflëir,
er bod amser yn mynd yn ei flaen, nad ydym yn
newid yn ein hanfod, a bod amser yn ei ailadrodd
ei hun.
Egyr Llion Pryderi Roberts ei orffennol â nifer
o gerddi ysgytwol gan ddatguddio’n grefftus ac
ingol o boenus ei brofiad o alaru. Cenir hefyd
am ei fwynhad fel tad wrth dystio i ddychymyg
rhyfeddol ei blant, heb anghofio amdano ei
hun fel gŵr, mab ac ŵyr. Nid yw’n cuddio tu ôl
i bersona dychmygol, yn hytrach personau
gwahanol o oes y bardd sydd yma. Mae ei gariad
at ei deulu’n amlwg, a chyfrol yw hon sy’n rhoi
cipolwg inni o’r bardd fel person go iawn, fel rhan
o uned deuluol. Fe’n tynnir i gylch profiad y bardd
wrth iddo ailddarlunio’i orffennol trwy ei atgofion.

Adolygiad - Dewi Alter
Tipiadau yw cyfrol gyntaf Llion Pryderi Roberts,
gynt o Frynsiencyn, Ynys Môn, a bellach o Nelson
yn y Cymoedd. Gellir ei gwerthfawrogi’n rhan o’r
wledd o gyfrolau barddol a gyhoeddwyd eleni –
tystiolaeth amlwg fod yr awen yn gryf ac yn iach
yn y Gymru gyfoes.
Mae’r teitl a’r cloc sy’n dadfeilio ar y clawr yn
dangos mai un o brif themâu’r bardd yw amser.
Mewn sawl cerdd sonnir am amser yn diflannu,
amser yn mynd heibio ac amser yn syrthio rhwng
ein bysedd. Ar adegau mae amser yn rhywbeth
i’w drysori yn gyfaill hoff y dylem ddathlu ei
gyfnodau euraid; ar adegau eraill amser yw’r
gelyn pennaf, yn arwydd o feidroldeb.
Yn dilyn patrwm y cloc, ceir tair cerdd ar
gyfer pob awr o’r dydd, 72 o gerddi i gyd ar
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Un o themâu amlwg eraill y gyfrol yw’r cof. Nid
thema newydd yw hon i feirdd na llenorion! Yn
nrama y Groegiwr Sophocles, Oedipos Frenin,
mae’n rhaid i’r prif gymeriad ddarganfod ei
orffennol a’i berchnogi er mwyn gwybod pwy
ydyw yn y presennol. Mae’r cof hefyd yn amlwg
yn y traddodiad Cymraeg, yng ngherddi Gwenallt
a Gerallt Lloyd Owen. Efallai ei bod yn briodol
tynnu sylw hefyd at Treiglo Gwyneth Lewis: y cof
fel trawma o golli rhiant sy’n gyrru’r gyfrol honno.
Mae cynnwys y cof yn mynd â bryd y bardd hwn
hefyd, ac mae effaith trawma ar ei ddatblygiad fel
unigolyn yn llinyn drwy’r gyfrol yn ei awen bersonol.
Yn gyffredinol, yr hyn sy’n gwahaniaethu’r
cof oddi wrth y gorffennol yw’r ddealltwriaeth
oddrychol a phersonol o’r hyn a fu y mae’n ei
chynnig; golwg ar y gorffennol o safbwynt y
bardd sy gennym. Iddo ef, mae’r cof yn rhywbeth
diriaethol a grymus yn y presennol gyda’i
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Chwilio am yr anrheg
Nadolig berffaith?

Tanysgrifiwch
i BARDDAS!
4 cylchgrawn y flwyddyn - £25
Cysylltwch am fwy o wybodaeth:
ffion@barddas.cymru 07795 5078 66

