Barddas Bach
y ’Dolig
2020

Llyfrau Nadolig Barddas
Ar gael
nawr!

Golygyddol
Ust, y fleiddiast o flwyddyn, - yn udo
Uwch cnawd llawer deryn;
Taw di a rhêd, ac wedyn
Daw ar y gwaed eira gwyn…

Fy Llyfr Englynion,
gol. Mererid Hopwood.
Casgliad hyfryd o 22 englyn i
blant gyda lluniau bendigedig.
£6.95

TM, Trefan, Ddydd Gŵyl Mawan, 66056
Dathlu’r Talwrn:
Pigion ac Atgoﬁon.
Cyfrol sy’n edrych ’nôl dros
ddeugain mlynedd o ddarlledu’r
rhaglen y Talwrn ar BBC Radio
Cymru gyda cherddi a hanesion
gan gyfranwyr amrywiol.
£9.95

Y Gynghanedd Heddiw,
gol. Aneirin Karadog
ac Eurig Salisbury.
Cyfrol sy’n trafod yn hwyliog
beth yw’r gynghanedd heddiw a
sut mae’r greﬀt wedi datblygu.
£9.95

Llyfr Bach Nadolig,
gol. Elinor Wyn Reynolds.
Casgliad o atgoﬁon am gyfnod
y Nadolig ar ﬀurf cerddi ac
ysgrifau gan wahanol gyfranwyr.
£9.95

Gair o’r Gadair

A

Ond fel y calendr a’r cyfnod o ffarwelio ag un
flwyddyn a chroesawu blwyddyn newydd,
hoffwn ddiolch i Ffion Medi Lewis-Hughes am
ei gwaith fel cydlynydd Barddas dros y ddwy
flynedd diwethaf. Bu dy gyfraniad yn fawr,
Ffion, a dymunwn y gorau iti gyda’r busnes
argraffu yn Nhregaron.

r ddiwedd blwyddyn na welsom ei
thebyg o’r blaen, mae’n gysur fod yna
rai pethau rydyn ni wedi arfer â nhw
yn dal i fodoli. Un o’r pethau hynny yw rhodd
bach i’n haelodau ar ffurf Barddas Bach y
’Dolig.
Dechreuodd y flwyddyn i mi yn llawn
addunedau, addewid a gobeithion ond buan y
machludodd y cyfan wrth inni ddatgan y deuai
eto haul ar fryn wedi’r Meudwyo Mawr.

Braint yw croesawu Alaw Griffiths i swydd y
cydlynydd, cydlynydd newydd ein hawen! Fe
daflaist dy hun yn syth mewn i’r gwaith drwy
drefnu Gŵyl Gerallt a drodd yn Llwydffest, am
eleni, wrth inni gofio Iwan Llwyd.

O edrych yn ôl â mwy o berspectif, rhaid
diolch am iechyd, teulu a chymuned. Daw i’r
meddwl hefyd y rhai annwyl a gollwyd eleni
a’r effaith ar yr anwyliaid a adewir ar eu hôl.
Yn wyneb hyn nid af i fanylu am steddfodau
coll na gweithgarwch Barddas, fel cymaint
o sefydliadau eraill a addasodd eu ffyrdd
o weithio er mwyn gallu parhau ag elfen o
normalrwydd.

£9.99
£7.99
£12.99

£6.99
£8.99

Llyfrau dros Gymru

Yn newydd gan Ddalen Newydd
CYFROLAU
CENEDL 13
£15.00

Eich pedwar
HEN LYFR BACH
newydd.
£5.00 yr un.
Pecyn 4
yr Hen Lyfrau Bach,
£15.00 yn lle £20.00

Gan eich llyfrwerthwr neu gan dalennewydd.cymru
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Cefnogwch
eich siop
lyfrau leol

£9.99

Diolchaf i aelodau’r pwyllgor gwaith, ein
staff a’n swyddogion am bob ymdrech eleni
a chofion cynnes i chi, ein haelodau, i bob
un ohonoch. Dyma obeithio y cawn gwrdd
wyneb yn wyneb yn fuan mewn steddfod neu
ŵyl yn fuan.

Aneirin Karadog

c/m
£19.99
c/c £30

Gwilym Tudur yn methu
mynd i’r Llys ar gownt ei
ddolur gwddw, 1963

Cyfarch 2 yn 80 oed!
I Dafydd Islwyn yn 80 oed
Mae Bargoed yn dy oed di, - Angharad
Yng nghaer dy farddoni;
Wyt frenin, wyt afr heini,
Suzanne yw’n brenhines ni.
ANEIRIN KARADOG

Cyfarchion Pen-Blwydd
i Dafydd Islwyn
Llun: Geoff Charles

Gefail oedd Cymru gyfan, - un folawd
O efeiliau bychan;
I fab y gof bu y gân
A’i heinionau’n ei anian.
IDRIS REYNOLDS

Dafydd Islwyn yn 80

GWILYM TUDUR YN
BEDWAR UGAIN

Ar ryw stondin ddiflino yn y cof
gwn y caf holl gyffro
hen rifynnau’r haf yno
a gwersi hael ei sgwrs o.

09/12/2020

DAFYDD JOHN PRITCHARD

Rhoes Gwilym wres i galon ei aelwyd
a’i hil. Drwy’r holl droeon
yn nwfn y lleddf neu’n y llon
bu’i Bethe yn obeithion.

Calon Mab y Gof

TWM MORYS
6

JIM PARC NEST
Llun: Siôn Jones

Bod yn annwyl, a morthwylion bywyd
Yn ei bwyo’n greulon,
Ddiogelodd ei galon;
Nid darn o haearn yw hon!
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Yng Nghoedwig
Fforest Uchaf
(coedwig sy’n ffinio â thir fferm y teulu
ym mhlwyf Llangynog, Sir Gâr)
Mae’n risial mân ar sawl maes,
eirlaw yn llenni irlaes
dros fryn sydd fel pe’n wynnach
nag y bu; ar gaeau bach
y co’ mae olion camau
aderyn du’n dirwyn dau
ar hast tuag oedfa’r hwyr
heno i geisio synnwyr.
Ac yn nghangell y gelli,
at sain gwyn ei hemyn hi
daw cadnoid y coed yn ôl;
mi ddown-nhw yn hamddenol
gyda’r moch daear, a dod
i ennyn tylluanod:
lampau gloÿnnau i gefn gwlad,
canhwyllau i’r cynulliad.
Uwch trwch tawelwch mae’r to
yn gain eglwysig yno,
ond a’r pluo’n cwato’r cae,
llawr y curyll yw’r caerau;
a’r wlad dan lymder y wledd,
yn sŵn agos unigedd
eira iasoer yr oesoedd,
dim ond dau, am ennyd, oedd.
HYWEL GRIFFITHS
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Llun: Iestyn Hughes

YR ANRHEG
O FYW
Hawl wyrion
yw dwlu ar Nadolig,
ar ei stori geni egnïon
ei hwyl a’i wala,
a’r gred ym mhresant Santa.

MACHRAETH
1928-2020

Y bardd Machraeth a aeth weithion - o’i fyd,
I fedd hen dderwyddon,
Yn lliwgar, llafar a llon
A nyddwr cynganeddion.
JOHN OWEN

‘Dw i’n cofio siarad am Machraeth yn y Steddfod amser maith yn ôl. Dyma
Mei Mac yn dweud y dylen ni gael bo-tei’n troelli rownd a rownd yn anrheg
i Machraeth, ac Iwan Llwyd yn dweud y byddai’n well cael bo-tei fyddai’n
aros yn llonydd, tra bod Machraeth yn troelli rownd a rownd.’

Ond â braw yn yr awyr,
oered â bwlio Herod,
mae pethe’n wahanol eleni.
Mae gan Tad-cu a Mam-gu
un awydd - cyfnewid
yr anrheg o fyw
adeg eneidiol y Nadolig.
Ac yna, daw Gwanwyn
a’i obeithion i’n digoni
â’i gynhaeaf o egnïon.
JIM PARC NEST

GUTO DAFYDD

Bydd teyrnged lawn i Machraeth yn y Barddas nesaf…
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Llun: Rhian Jones

Comisiwn Guto Dafydd
i Jan Morris
Pe gallwn anfon, drwy ddewiniaeth, rywun o heddiw ar farch
carlamus yn ôl drwy amser, yn deithiwr hunanol,1 cydwybodol2
ar gomisiwn – nid i wladychu’r tir ond i feddiannu’r meddwl –
ti, Jan, a anfonwn i.
Dy dasg? Mynd i ddinasoedd sy’n dal yn gwisgo’u sgaffaldiau
yn oes eu symud hanfodol;3 arogli eu hysbïwyr a’u sbeisys;4
gwenu fel ci a’i gwadnu o gornel i gornel yn ddigyfeiriad;5
cadw cwmni i’r concwerwyr (y dynion a aned i rym, a rhyfel,
a gogoniant)6 a chadw cofnod o’u camp a’u rhemp
wrth iddynt blannu baner falch mewn tiroedd newydd7 –
gofyn dy gwestiwn â hanner gwên, a nodi’r ateb â phensil.
Fe’th anfonwn i sefyll ar groesffyrdd nad ŷnt i’w gweld ar fap8
a mwynhau crechwen pob anialwch, mynydd a stryd.9
Dim ond ti, o weld, a allai droi’r ffaith yn wirionedd10
a’r rhyddiaith yn chwedl;11 a’th ddychymyg yn gyhyrog
a’th gydymdeimlad yn ysgolheigaidd, gelli droi
marciau ar dudalen yn chwilfrydedd a chwys ymerodraeth.
Ar ôl sleifio’n gynnil rhwng yr eithafion,12 gwyddost
sut i roi ystyr mewn hanner colon, condemnio gŵr
â geiriau sydd bron yn garedig,
a chadw dy egni eironig ar gyfer troednodyn
sy’n codi gwên ac yn cicio gwarth:
gwirionedd mor goch â gwaed, neu baent Carpaccio.13
Ac yna, wedi dychwelyd o’th dasg, a’r inc yn sych ar dy basbort,
caet orffwys mewn gwlad y mae’i bychander yn ddwfn,14
lle mae’r gwir yn gwyro ym mharabola’n parablu,15
a llithiad iaith yn para’n hwy na’i hystyr:16 gorffwys
yn llu o gyfeillion, o gyfandiroedd, o gyfnodau,
ar derfyn un oes.17
Ond pa angen dewiniaeth i dorri drwy hanes
a deall dynoliaeth dinasoedd yn nhristwch dadfeiliog18
blynyddoedd eu bri a’u cwymp?
Dyna a wnest.
12
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“To be writing about a place you’ve got to be utterly
selfish. You’ve only got to think about the place
that you’re writing. Your antenna must be out all the
time picking up vibrations and details. If you’ve got
somebody with you, especially somebody you’re
fond of, it doesn’t work so well.” (cyfweliad, The Paris
Review, Haf 1997)

6

“Delhi is not just a national capital, it is one of the
political ultimates, one of the prime movers. It was
born to power, war and glory.” (‘Mrs Gupta Never
Rang – Delhi, 1975’, Destinations)

13

“He named it Beef Carpaccio, off the top of his
head, because the look of its beef reminded him of
Carpaccio’s characteristically red pigments.” (Ciao,
Carpaccio!)

7

“To the British at large then, the fact that the top of
the world was first reached by a British expedition
– that the Union flag was the first to float up there
– that the whole event was, as it were, a facet of
Hope and Glory, seemed a confirmation of national
greatness. It all seemed only proper.” (‘Remembering
the Everest expedition’, Financial Times, 3 Mai 2013)

14

“It is a small country, in many ways the archetype
of a small country, but its smallness is not petty: on
the contrary, it is profound.” (Wales: Epic Views of a
Small Country)

15

“It was an American who said that while a
Frenchman’s truth was akin to a straight line,
a Welshman’s truth was more in the nature of
a curve, and it is a fact that Welsh affairs are
entangled always in parabola, double-meaning and
implication.” (Wales: The First Place)

16

“The language itself, whether you speak it or
not, whether you love it or hate it, is like some
bewitchment or seduction from the past, drifting
across the country down the centuries, subtly
affecting the nations sensibilities even when its
meaning is forgotten.” (Wales: The First Place)

17

“Here are two friends, at the end of one life”

18

“Perhaps, it is because I am aware of the excitement
of the present age—the explosive beauty of the new
technologies that are overcoming us, the vivacity
of the world—that I am attracted to decline, to the
melancholy spectacle of things that get old and die.”
(cyfweliad, The Paris Review, Haf 1997)

“You can do it [teithio] well or badly, conscientiously
or with a slovenly disregard of detail and nuance.”
(The Sydney Morning Herald, 10 Gorffennaf 1984)
“Movement was the essence of Manhattan. It had
always been so, and now its sense of flow, energy,
openness, elasticity as Charles Dickens had called
it, was headier than ever. Half the city’s skill and
aspirations seemed to go into the propagation of
motion.” (Manhattan ’45)
“Since this is an escapist point of view, really, I
decided that I would not in any way make it an
analysis of empire but rather an evocation. The
looks and smells and sensations of it.” (cyfweliad,
The Paris Review, Haf 1997)
“I obey two rules. One comes from E M Forster.
He says the best way to look at a city is to wander
aimlessly around it. I do a lot of wandering aimlessly.
The second precept comes from a saying that urges,
‘Grin like a dog and run about the city.’ And I do a lot
of that. So what I really do is mooch around and see
what happens.” (dyfynnwyd yn y Chicago Tribune,
22 Ionawr 1989)

8
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“It [Delhi] rose to greatness not because holy men
saw visions there but because it commanded the
strategic routes from the northwest, where the
conquerors came from, into the rich flatlands of the
Ganges delta.” (‘Mrs Gupta Never Rang – Delhi,
1975’, Destinations)
“There is always a sneer in Las Vegas. The
mountains around it sneer. The desert sneers. And
arrogant in the middle of its wide valley, dominating
those diligent sprawling suburbs, the downtown city
sneers like anything.” (‘Fun City – Las Vegas, USA’,
Journeys)

10

“I resist the idea that travel writing has got to be
factual.” (cyfweliad, The Paris Review, Haf 1997)

11

“Indians love to reduce the prosaic to the mystic.”
(‘Mrs Gupta Never Rang – Delhi, 1975’, Destinations)

12

“The infinite subtlety of the shading from one
extreme to the other was one of the most beautiful
of nature’s phenomena.” (Conundrum)
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MAWL I MAGGIE
Un bore ym mis Mehefin eleni, darganfu Maggie
Ogunbanwo o bentre Cymraeg Pen-y-Groes yng
Ngwynedd fod rhywun wedi peintio swastika ar
ddrws ei chartref. Mae KAREN OWEN yn gymdoges
i Maggie, a nos Sadwrn olaf Gorffennaf o dan y cloc
ym Mangor bu’r ddwy yn perfformio barddoniaeth
o Gymru a Nigeria mewn cyflwyniad o dan y teitl
‘O Ben’groes at Droed Amser’. Dyma gywydd a
wnaeth Karen ar gyfer diweddglo’r sioe honno,
‘cerdd fawl i ffrind fu’n ddewr a grasol…’
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Dw i’n dal i gofio’r stori
yn dweud am dy alw di,
dweud o hyd, fel breuddwyd yw,
y dweud sy’n orfod ydyw,
dweud sawl iaith, a dewis lôn,
dod i liwio’r Red Lion;
dod â’r wên, er dod o raid,
a Lagos lond dy lygaid.
Cân a hyder cenhades
yn dod â ni a duw’n nes:
Affrica sy yng nghaffi’r co’,
oesau hen dy sbeis yno.

Dwy ymson wrth Droed Amser
anfonwn, saethwn i’r sêr,
heb y llu fu’n ymbellhau
a niweidio’n heneidiau;
di-liw fo dial o hyd
a’n hofer ragfarn hefyd,
am inni gofio’r stori sy’n un, fel ein hanes ni.

Nid Maggie’n y gegin gaeth
yw’r gân sy’n bair gwahaniaeth,
ac yng ngholsyn yr hunan
yr wyt ti’n boethach na’r tân!
Hyd yn oed a dod yn ôl
i resynu’n presennol,
lle ceir Beibil mewn hiliaeth,
lle mae Cymru’n wyn o waeth,
a swastika’n ymrannu’r
gwneud a dweud rhwng gwyn a du;
du a gwyn sy’n grwyn uniaith
a gwên yw gwên, mae’n hen iaith.
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Llun: Tomos Dafydd

Y Llwydffest
Bydd y Gymdeithas Gerdd Dafod, yn cynnal Gŵyl Gerallt bob blwyddyn er
cof am Gerallt Lloyd Owen ac i ddathlu sefydlu Cronfa Gerallt gan y teulu.
Allan o’r gronfa hon bydd y Gymdeithas yn rhoi grantiau i feirdd ifanc
addawol.
Yn ystod yr Ŵyl bydd gweithgareddau o bob math: talwrn, darlith,
lansiadau llyfrau, a chymdeithasu mawr, wrth reswm. Eleni, a’r Pla yn
crwydro fel llew rhuadwy, roedd y Gymdeithas rhwng dau feddwl a ddylid
cynnal gŵyl o gwbwl. Byddai’n rhaid iddi fod yn Ŵyl rithiol a chydig yn
ddiflas ydi diwrnod o zŵmio heb elfen weledol neu gerddorol gre. A dyna
daro ar y syniad o ddathlu bywyd a gwaith IWAN LLWYD yn ystod yr Ŵyl
eleni, ddeng mlynedd ers iddo farw.
Mae cerddi Iwan yn llawn delweddau ac maen nhw hefyd, oherwydd eu
steil telynegol, yn ‘canu’ - mae llawer ohonyn nhw ar fesur ac odl. Roedd
Iwan yn gerddor tan gamp hefyd. A dyna ddewis rhyw ddeg o gerddi o
waith Iwan a chomisiynu artistiaid gweledol a cherddorion i’w dehongli, a
gwahodd siaradwyr i siarad a chyfeillion i hel atgofion. Dangoswyd y cwbwl,
yn gelf a chân a sgwrs a thrafodaeth, ar y we yn ystod yr Ŵyl, a gallwch
ymweld â’r Llwydffest eto drwy agor y drws ag arno barddas.cymru/
llwydffest
Y gobaith ydi y bydd y Llwydffest yma yn para ar ôl Gŵyl Gerallt. Difyr
iawn - pan fydd y Pla wedi cilio - fyddai hel y gwaith i gyd yn arddangosfa
mewn oriel, neu yn well byth, mynd â hi ar daith. Gellid perfformio’r
caneuon yn fyw yng ngolwg y gweithiau celf. Ac efallai y daw’n ffordd
boblogaidd o ddathlu bywyd a gwaith beirdd neu artistiaid o bob math!

‘Far Rockaway’, Luned Rhys Parri

…Mae cusan hir yn enw’r lle Far Rockaway, Far Rockaway.
20
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‘Y Wers’, Marian Delyth

‘Memphis’, Annie Suganami

…Mae hen ddyn Memphis yn troi ei wedd at y wawr,
mae yfory yn ei lygaid, mae ei freuddwyd o’n fawr.
22

‘Beth yw barddoniaeth?’ gofynnodd i mi
Mewn seminar lychlyd am chwarter i dri…
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‘Am fod yr haul yn noeth’, Iwan Bala

‘Gadael’, Anthony Evans

…a’r bore’n wreichion oer nad yw
yn ddim ond gweddill sigarét hen dduw…

Y golau’n tywynnu’n y gwaelod,
y sŵn sy’n oeri cusanau…
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ANGYLION
Pan fo angylion yn hedfan heibio,
A sŵn eu dyfod fel dail yn gwlitho,
neu dwrw barrug ar ffenestri bro,
tra bo’r bechgyn yn eu brethyn benthyg
yn gyrru’r m’ogiaid adre o’r graig a’r grug,
fe dyr eu hehediad drwy’r siarad sarrug
yn belydr yn goferu drwy fwrllwch y bore,
i yrru ias o banig drwy draffig y dre;
pan ddaw curiad adenydd o gyrion y gwagle
a gyrru gwefr o dangnefedd peryg drwy’r fro,
mae pob sgwrs, pob anadl yn peidio:
pan fo angylion yn hedfan heibio.
IWAN LLWYD

‘Angylion’, Valériane LeBlond

Pan fo angylion yn hedfan heibio,
a sŵn eu dyfod fel dail yn gwlitho
neu dwrw barrug ar ffenestri bro…
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Newyddion Da a
Newyddion Defaid
seciwlar mis Rhagfyr, a’u lyrics ar gof a chadw, yn
enghraifft brin o farddoniaeth grefyddol ar dafod
gwerin.
O safbwynt hunanol, bydd peidio â chanu’r
carolau hynny ymhlith y pethau mwya’
rhwystredig i mi y Nadolig hwn. Rwy’n ddigon
parod i dderbyn taw ymwneud arwynebol iawn
yw fy ymwneud i â’r carolau hyn yn flynyddol.
Efallai, wir, nad ydyn’ nhw damaid yn fwy
arwyddocaol go iawn na gwynt nytmeg neu
sglein tinsel. Ond, diawch, carolau yw’r un peth
am drimins yr Ŵyl sy’n fy nwyn i’n nes at beth
bynnag yw e sydd ar goll o’r Ŵyl. A bwrw, hynny
yw, fod rhywbeth ar goll ohoni yn y lle cynta!
O bosib taw’r hiraeth hwnnw am gyffro a
chysur plentyndod sydd wrth fôn y teimlad. Yn
sicr, mae gen i atgofion am garolau yn yr ysgol
gynradd, fel canu

CERI WYN
Pa garol Saesneg enwog iawn, iawn sydd wedi ei
chanu ar fesur di-odl?
Cyn i mi ddatgelu’r ateb, rwy’ am ddweud fod
y rhwydd hynt i ailadrodd ein hunain yn un
o’n hawliau sylfaenol wrth inni fynd yn hŷn. Yn
wir, mae’r ysgrif hon ar fin profi hynny wrth imi
ailymweld â dau bwnc sy’n annwyl iawn gen i.
Os yw’r emyn cynulleidfaol yn ffurf sy’n fwyfwy
dieithr i Gymry’r oes hon, nid felly’r garol Nadolig.
Mae honno’n para’n rhan o’n hymwybyddiaeth,
ni waeth beth ein harferion addoli. Wedi’r cwbwl,
nid oes rhaid mynd i’r cwrdd i glywed carolau
dros yr Ŵyl. Mae eu halawon yn rhan o drac sain

I love Thee, Lord Jesus, look down
from the sky
And stay by my side ’til morning
is nigh.
Gan gredu taw campdeipiad oedd y gair olaf
un, byddai pawb yn fy rhes i yn canu ‘til morning
is night’. Nid oeddem, ar y cyfan, yn hyddysg
mewn ffurfiau hynafol fel ‘nigh’ ar yr iard yn
Aberteifi, hyd yn oed mor bell nôl â c. 1978.
Canasom wedyn am y crwt teyrngar hwnnw,
‘Olly Faithful’. A chyhoeddi i’r negesydd Feicing
hwnnw, Hark yr Herald, fod angylion wrthi’n
canu. Ac nid ni oedd yr unig rai i ryfeddu at y
bugeiliaid yn golchi eu sanau fin nos.
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Fe glywch chi hysbysebion teledu, er enghraifft,
sydd yn gerddi ar eu hyd. Mae’n wir nad yw’r
mydr na hyd y llinellau wastad yn rheolaidd, ond
mae’r llinellau yn gweithio’u ffordd yn anochel
tuag at odl. Yr odl, felly, yw’r unig ddyfais ffurfiol
mewn cerdd o’r math hwnnw sy’n dweud wrthon
ni taw cerdd yw hi. Ac i’r sawl a faged yn sŵn
mydr ac odl, mae hynny’n gallu swnio hytrach yn
elfennol, e.e.

Ond beth am y carolau Cymraeg? Byddai
chwerthin yn y rhes ôl am ‘Duw ei hun/ar y llawr
gyda dyn’, wrth gwrs. Byddai’r plant fferm yn ein
plith yn holi a oedd ‘newyddion defaid’ i ddilyn
y ‘newyddion da’. A chan fod gennym fachgen
o dras Almaenig yn yr ysgol, ‘Bloeddiwch oll â
Johnny Trem’ fyddai’n fersiwn ni o Elis Wyn o
Wyrfai. Ar ben y cwbwl, roedd yr Emmanuels
gyda ni yn yr ysgol a’r ysgol Sul, ac un ohonyn
nhw yn yr un dosbarth â mi: ‘Duw yn ddyn! Fy
enaid gwêl/Richard, ein Hemaniwel!’

Mae’r bugeiliaid yn oer ac yn
teimlo’r ias –
dy’ nhw ddim yn hollol siŵr a
yw’r angel yn dda neu’n gas.

Ydyn’, mae plant wedi dwlu chwarae â
geiriau erioed: mae’n weithred greadigol a
sybfyrsif yn yr un gwynt; mae’n cydnabod ffurf
ond yn gwyrdroi’r ffurf honno i greu difyrrwch
o’r newydd. (Dychmygwch mor gloff fyddai’r
parodi ar ‘Bloeddiwch oll â llawen drem’ os
taw Johnny Krauss oedd enw’r crwt o dras
Almaenig. Neu os taw Dai oedd enw mab
ifanca’r Emanuels.)
Un o’r rhesymau y deuai parodïo mor hawdd
i’r adar hyn oedd eu bod nhw wedi eu trwytho
mewn mydr ac odl, heb i neb ddefnyddio’r
ymadrodd ‘mydr ac odl’ yn eu clyw nhw erioed,
na chwaith eu trwytho o fwriad. Aeth curiadau
rheolaidd y cerddi a’r caneuon a ddysgid ar
y cof ac a oedd yn rhan amlwg o weithgarwch
pob dydd yr ysgol (ee yn emynau’r gwasanaeth
boreol neu yn y rhigymau a ddefnyddid i ddysgu
enwau’r misoedd neu beth bynnag) yn ddrwm
mewnol. A chan fod amrywiaeth o fydrau a
mesurau, dysgodd y drwm hwnnw sut oedd
addasu i amrywiadau ar batrymau’r curiadau.
Erbyn hyn, daeth odl yn ôl i ffasiwn, a hynny
o dan ddylanwad artistiaid rap ac ati, am wn i.

Mae hyn yn llai o broblem o bosib pan yw’r
gerdd yn cael ei chanu a’r sillafau ‘ychwanegol’ yn
troi’n grwpiau o nodau byrion rhwng y curiadau
cyson. Ond o’i darllen yn uchel, yr argraff yw nad
yw’r bardd wedi llwyddo i ddisgyblu a chywasgu
ei ddweud, ac o’r herwydd wedi methu â
manteisio ar allu mydr i hwyluso’r daith at yr odl
neu i daro’r ergyd yn lân. (Rwy’ am bwysleisio
nad sôn am gerddi vers libre yn ehangach ydw
i, ond yn benodol am y defnydd o linellau di-fydr
sy’n odli â’i gilydd.)
Ac eto, mae’n ddigon posib nad yw’r sawl
na faged yn sŵn mydr ac odl yn clywed y cloffni.
Sy’n codi cwestiwn difyr iawn, sef a yw’r cloffni,
felly, yn gloffni o gwbwl?
Wrth ddymuno Nadolig Llawen i chi’ch dau,
dyma’r ateb i’r cwestiwn ar gychwyn y golofn: ‘O
Come, all ye faithful’ (er bod y fersiwn Gymraeg
ohoni yn odli).
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STORI
A ddaeth o’r dirgel angel glân
i ddweud wrth Fair fod Duw
wedi ei rhoddi ar wâhan
i famau’r ddynol-ryw
trwy’i dewis hi i eni’r Un
a fyddai’n fab i Dduw ei hun?

A safodd seren fry yn stond,
y seren glaerwen, glir,
a oedd i’r tri’n oleuni lond
y nef, ar siwrnai hir,
siwrnai i roi trysorau’n rhodd
i’r baban bychan hwn o’u bodd?

Ai diogel yw mai’r Ysbryd Glân
a roddodd fab i Fair,
a gwyry’n magu esgyrn mân
ar gyfer geni’r Gair?
Ai hawdd yw credu nad oedd crud
ar gyfer y fath drysor drud?

Efallai nad yw’r stori’n wir,
ond heb ei glendid hi,
a neb ond Herod yn y tir,
beth a’n hwynebai ni?
Dim ond y rheibio heb yr hud,
a’r gwagio creulon ar bob crud.

Rhag Herod deyrn, rhoi cariad Duw
i ni yn rhodd a wnaeth
awduron stori fythol fyw
y geni, a pha waeth
ai gwir ai anwir ydyw hi:
iachaodd a glanhaodd ni.
ALAN LLWYD
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Mae’r flwyddyn hon, ar drothwy Gŵyl y Geni,
Yn cludo marwolaethau yn ei chôl
A geilw’r arswyd sydd ar droed eleni
Ysbytai brys y Rhyfel Mawr yn ôl.
Dros bedwar ban y mae y pla ar gynnydd,
Yn creithio arwynebedd daear glaf
Nes bod i bob hiliogaeth ei Thrawsfynydd
O China hyd at Rhondda Cynon Taf.
Fel Santa Clos o’n blaenau daw cadfridog
A’i sach o strategaethau fesul sir
A’i fwletinau’n ieithwedd ffos a bidog
Yn sôn am fartsio ymlaen ac ennill tir.
A ninnau eto hwnt i sŵn y gynnau
Yn rhifo’r unigolion mewn miliynau.
IDRIS REYNOLDS

DERE DI
Dere dy dân ’da ti
dere d’oleuni i’n llonni,
dere â dy wên a dy ddireidi,
dere â dy wres i dwymo’r tŷ.
Dere â dy drydan a dy drybini,
dy darane a dy ddwndwr i’n byddaru.
Dere dy hunan yn gyfan fel wyt ti
dere draw, dere’n deidi.
Dere i rannu daioni ’da ni,
dere â dy ddathlu a dy ’Ddolig di
i lenwi diwedd ’leni.
ELINOR WYN REYNOLDS
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PRESANT

GWYL UNIG ELENI

Annwyl Siôn Corn,
neu bwy bynnag dan ni’n feddwl sy na
ym Mhegwn y Gogledd
neu begwn bod
mi fuon ni’n crefu
rhai ohonon ni
lot ohonon ni
os oeddan ni’n deud gwir
am Ddolig
distawach
am dafarna llai chwyslyd eu croeso cras
a llai o siopa câl a châl a châl am
beth bynnag odd petha pwysig llynadd
a phartïon am fod rhaid
am fymryn o lonydd
i hiraethu
am ryw hen wyrth.

Nid yw seren ond edau loyw
yng ngwead sanau
a wisgir am draed
na allwn amgyffred eu maint,
yn disgleirio am eiliad yn fan’cw
wrth iddo fo, neu hi, gerdded heibio
ar ei ffordd i rywle.
Edau a fachodd ar ymylon
un o’n straeon.

Mae’r tarth sy’n lapio’r stad yn dala dig
a phob tenant cudd dan lwydni’r fflatiau’n
rhyw silwét drwy gyrtens chware mig,
yn bur dlawd, yn hwyrol drwm gan feichiau
cwr or dre sy’n ddim, ei feini’n fynwent
(caeadau ar bob wal yn anial noeth)
a phob un sy’n mentro fod ’na Adfent
fel bugail heb ei braidd; gŵr hanner doeth,
ond closiwn at ein coed yn Rhagfyr-ddof,
llusgwn o’r dail crin i dorri’n dirwest
gan bwyll, yng ngolau cannwyll hyd y cof,
ceisio’r hyn a fu, a chael fod amnest
yn dod i freuo’n baich hyd fêr ein byw
a’n dod i hawlio Gŵyl. Nadolig yw.

SIAN NORTHEY

ARON PRITCHARD

SEREN

Cewch.
SIÔN ALED
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CÂN MAIR
Ymateb dychmygol Mair i lun Gauguin, ‘Te Tamari No Atua’, sef ‘Plentyn
Duw’ yn iaith Tahiti. Dyma’r llun mwya’ amrwd o’r Geni a grewyd erioed…
“Dan frwsh paent y canrifoedd
fe’m gwelsoch
yn glogyn glas o wyryf,
un eiddil i’w haddoli
a’r geni yn garol.
Madonna fwyn y mamau
a’m gwedd yn gannaid wyn,
a minnau, Mair
mor dywyll ȃ’r Dwyrain ei hun.
Ym morder bach fy muchedd,
rhoesoch flodau’r forwyn:
Briallu Mair,
Clustog Mair,
Dagrau Mair,
ond mynnodd Dant y Llew ei le
ȃ’i lygad yn y llwybr,
yn yr ardd hon
’roedd chwyn y chwant
cyn dydd ‘Y Dewis’.
Yna,
yn storm clustogau gwyn y cymylau
fe’m ffrwythlonwyd ȃ’r goleuni,
mor od,
mor arswydus o od.

Ond,
fel hyn oedd hi,
fel ‘gwaredwr’ Gaugan,
a’r geni mor gyffredin
ȃ biswail beudy
yn y Bethlem o boen.
Yno,
cyn dyfod y Doeth,
wedi diwel dŵr,
yno,
mewn stabal o sgrech,
gorweddais,
a gwthio’r Gwaredwr i’r golau,
‘Te Tamari No Atua’
Plentyn Duw
yno,
yng nghrud fy nghoesau
wedi lludded fy llafur.
A
chwithau
heddiw,
a’m cȃn yno i’ch cynnal,
ffeiriwch eich fix o ffantasi
a
gwelwch
Gaugin
y gwir.”
‘Te Tamari No Atua’, Paul Gaugain, 1896
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GWYL ADENI
Yn nythu yn sawr iachus y dail pin
mae daearen ddisglair.
Difrycheulyd a sgleiniog,
llithra golwg dros ei chrymedd arian
lle gwelwn ddodrefn, tân heulog
a bwrdd coffi o ddanteithion yn barod,
y cwbl – o gylch disgyrchiant y tlws
– wedi’i blygu a’i stumio
a phen cawraidd y crwt fel balŵn
wrth iddo syllu i’w chrombil,
a sgwâr o dywyllwch allanol
yn gwgu ond yr un mor gam,
gan mai ein dymuniad yw i bopeth droi
am ennyd o gylch gŵyl y gaeaf:
ei thrimins llachar, gwres ei chroeso,
a thinc gwydraidd llawenydd diwarafun,
nes cael yn y man ein bwrw ymlaen,
drwy’r mis du, â rhyw fomentwm gwahanol.
ROBERT LACEY
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Glaniwch â ffaglau inni, - angylion,
Yng Ngŵyl y Goleuni!
Tywyll yw’r Seren ’leni,
Dewch yn haid i’w chynnau hi…
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Chwilio am yr anrheg
Nadolig perffaith?

Tanysgrifiwch
i BARDDAS!

4 cylchgrawn y flwyddyn - £25
Cysylltwch am fwy o wybodaeth:
alawgriffbarddas@gmail.com

