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Mae gwledd o lyfrau ar gael y Nadolig
hwn gan Gyhoeddiadau Barddas!

Golygyddol

NID OEDD YN Y WLAD HONNO!
Mi es i ati heddiw i fwrw golwg olaf dros y Barddas Bach hwn cyn ei anfon i’w osod at
Elgan y Dylunydd. Darllenais eto sylwadau difyr Gwas Nant Perfedd am ardal Tŷ Nant,
Tal-y-Bont, Ceredigion (Beirniadaeth Cystadleuaeth y Rhigwm, t. 26), a tharo fy llygad eto
ar yr enw D. Mason. Y tro hwn mi ganodd cloch. Nid unrhyw gloch, ond cloch neilltuol,
cloch hen a llawn hiraeth erbyn hyn; cloch a glywais gyntaf well na deugain mlynedd yn ôl.
Ar fore dydd Nadolig 1977, yn y tŷ lle’r oeddem ni bryd hynny yn ochor bryn uchel yn y
Mynydd Du, a’r Mynydd Du fel rwy’n cofio yn glaer wyn gan eira, y clywais y gloch honno
am y tro cyntaf, ac yn syth ar ei hôl hi, llais tebyg i lais yr Esgob Morgan ei hun yn adrodd
yr hen eiriau gogoneddus ‘Ac yr oedd yn y wlad honno fugeiliaid yn aros yn y maes ac yn
gwylied eu praidd liw nos…’ (Luc II.), ac ar ôl hwnnw wedyn, sŵn y Plygain.
Cloch eglwys Mallwyd oedd y gloch, a’r Parchedig D. Mason oedd yn llefaru, ar y
record SAIN Carolau Plygain. Bu’r record yn chwarae bob Nadolig wedi hynny, a lleisiau
hen fechgyn Gwlad y Mwynder a geiriau hudolus eu hen garolau i mi ydi sŵn y gwir
Nadolig byth.
Er nad ydi hi ddim ar y record, mae mynd garw ar y garol ‘Roedd yn y wlad honno
fugeiliaid yn gwylio eu praidd rhag eu llarpio’n un lle…’ o waith Siôn Ebrill o Lanbedr,
Meirionnydd. Ac mae carol arall lai adnabyddus ganddo yn y Barddas Bach hwn (t. 17),
ac ynddi y pennill bach hoffus yma:

Nadolig Llawen!

Daeth Duw yn ddyn tan oed
Heb gerdded ond wrth goed
Na medru’n fwynedd gyfri ei fysedd;
Gwirionedd gore ’rioed!
£8.99

£19.99

£8.99

£9.99

Set focs
£25

Cefnogwch
eich siop
lyfrau leol

Beth, meddech chi, ydi arwyddocâd ‘heb gerdded ond wrth goed’? Ai plentyn bach
yn gafael mewn cadair a choes bwrdd a chist bren wrth ddechrau cerdded yn y tŷ?
A’r pethau hyn i gyd yn canu yn fy mhen, mi ffoniais Gwas Nant Perfedd i holi pa bryd
y bu’r Parchedig D. Mason yn byw yn ardal Tŷ Nant, Tal-y-bont, Ceredigion. Ateb y Gwas
oedd nad oedd yn y wlad honno gofnod o’r un Parchedig D. Mason. Ac erbyn deall, D.
Henriw Mason, Croesoswallt, oedd piau’r llais hud. Y D. Mason anghywir yn canu’r gloch
iawn!
Gwyliau llawen!

TM, Trefan, Ddydd Gŵyl Tydecho.
£9.99

£12.99

Llyfrau dros Gymru

Gair o’r gadair ar goedd

W

Bu i ninnau yn Barddas hefyd ymdrechu i
gynnal rhai elfennau y daethom i’w mwynhau
a mwynhau eu darparu ar gyfer ein haelodau
a charedigion y byd barddol, drwy gynnal
Gŵyl Gerallt ar leoliad yng Nghanolfan
Ysgrifennu Tŷ Newydd, Llanystumdwy. Diolch
o galon i Leusa Llewelyn a staff Tŷ Newydd
am ein croesawu a hefyd i Pete Telfer a’i
weithwyr diwyd o gwmni Y Wladfa Newydd/
Culture Colony am eu gwaith gwych yn
ffilmio’r digwyddiad fel bod modd inni rannu
hynny arlein. Dichon dweud y bu’n rhaid dilyn
argymellion diogelwch Covid-19 Llywodraeth
Cymru wrth gynnal yr ŵyl ac felly dim ond lle i
bymtheg o bobl a oedd yn Nhŷ Newydd wyneb
yn wyneb, yn eu mygydau. Bu’r nos wener
hefyd yn llwyddiant, ac yn ddigwyddiad diogel
o ran Covid gan inni gynnal yr ornest farddol
gyntaf wyneb yn wyneb ers i’r Pandemig darfu
ar ein bywydau. Braint oedd bod yn rhan o
dîm Barddas gyda Mari George, Karen Owen,
Hywel Griffiths ac Eurig Salisbury yn erbyn tîm
Llanystumdwy a’r Cyffiniau dan gapteiniaeth
golygydd hoff ein cylchgrawn, Twm Morys,
ynghyd â Myrddin ap Dafydd, Sian Northey,
Cynan Jones a Nia Powell. Diolch i’r Meuryn

rth inni sylweddoli fod ein byd ar fin
newid yn ddigamsyniol ac o bosib
yn ddi-droi-nôl ddiwedd Mawrth
2020, prin y byddem efallai wedi dychmygu na
fyddai pob digwyddiad yr arferem eu cymryd
yn ganiataol, megis Eisteddfod Genedlaethol
neu gyngherddau Nadolig mewn ysgolion, yn
eu hôl yn ôl yr arfer. Blwyddyn felly fu hi yn
ystod 2021 wrth inni ymgodymu â’n normal
newydd bondigrybwyll a hefyd ymdrechu
i geisio’r pethau tu hwnt i iechyd a lles sydd
mor bwysig inni, sef barddoni a chynganeddu
a mwynhau y Pethe! Er na fu Steddfod mewn
cae yn Nhregaron, fe fu ymdrech lew gan y
Brifwyl i gynnal arlwy AmGen ac fe weithiodd
yn dda, gyda help canolfan newydd y BBC lle
gallai’r trwmpedwyr sefyll ar bletffyrm aruchel
a lle gallai’r enillwyr hebrwng eu hunain lawr
y grisiau tua’u gwobr. Sôn am fynd o waith
at wobr!
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Tudur Dylan Jones am ei arweiniad hwyliog a
difyr ac i’r gynulleidfa frwd a ddaeth i fwynhau.
Cyn cloi, hoffwn eich atgoffa fod Barddas
Bach y Dolig yn rhodd rhad ac am ddim i’n
haelodau ac ar gael ar wefan Barddas maes o
law i’r holl fyd gael gweld sut arlwy difyr sydd yn
un o gylchgronau barddol mwyaf hirhoedlog
Prydain. Gallwch wneud Nadolig rhywun
yn un cofiadwy drwy gynnig tanysgrifiad i’r
cylchgrawn a gyda hynny aelodaeth lawn o’r
Gymdeithas Gerdd Dafod - am anrheg perffait!
I chi sy’n mwynhau podlediadau barddol,
mae’n bleser cyhoeddi fod Barddas bellach
wedi ymuno â’r byd difyr hwnnw ac y medrwch
wrando ar benodau o bodlediad Barddas ar
draws aml i lwyfan digidol sy’n cynnig lle i’r
fath ddifyrrwch. Ewch i chwilio a mwynhewch
y gwrando.
Cofiwch fel arall am y cyhoeddiadau gwych
sydd yn y siopau, yn rhai barddol o bob math
gan sawl stabal, o Wasg carreg Gwalch, y Lolfa
a’r Stamp, ond yn enwedig gan Gyhoeddiadau

Gallwch wneud
Nadolig rhywun yn
un cofiadwy…
Barddas. Mae sawl cyfrol ddifyr a chofiadwy
ar gael i’w cynnig fel rhoddion amheuthun,
o ‘Ysbrydion’ gan y Prifardd Elwyn Edwards i
‘Pigion Bardd y Mis Radio Cymru’, ‘Rhuddin’
gan Laura Karadog a ‘Cymru mewn 50 Cerdd’
gan y prifardd Alan Llwyd.
Edrychwn ymlaen, gobeithio, i allu codi
gwên, sgwrs a phaned ar stondin Barddas
unwaith yn rhagor yn Nhregaron yn 2022,
ond tan hynny, fel y dywedwn yn Llydaweg,
Nedeleg laouen ha bloavezh mat deoc’h an
holl!
Aneirin Karadog,
Cadeirydd Barddas.
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Cyrsiau blasu digidol TŶ NEWYDD
Cynganeddu i Ddechreuwyr

AR ZŴM

GWENER 11 o CHWEFROR, 2022
12.00-1.30 pm
Tiwtor: Osian Owen
Cost: £12 y pen
Y traddodiad hardd ydyw;
Yr hen ddweud o’r newydd yw!

TŶ TAWE

LLYTHYR

yn gri o ganu bri o fawl a brôl.
Rydym wrth ein bodd yn rhoi gwahoddiad
llawen yn glên i brydyddion ein gwlad i anfon
llond basged o gwpledi drwy y we yn e-pistolau
di-ri o bob cwr yn dwr i ni ystyried a phennu hoff,
a pha un a ehed â’i gân fry o fudan gyfrifiadur i roi
ei farc yn sgrech a bloedd ar fur. Bydd yn gwpled
cyffrous estyn croeso i’w firi a hwyl at werin y fro.
Y wobr hael i’r buddugol ydyw braint
cadarnhau – bydd dy ddoniau’n ddi-henaint,
canys tra phery’r mur erys mawredd awen glws,
a thocyn llyfr it gael gwledd.

Annwyl Olygydd,
A gaf i logi unai dwy res, neu baragraff neu dri
(heb anfoneb!) er mwyn hysbysebu camp gaeth
fydd yn gystadleuaeth i lu.
Mae’r neuadd i’r Cymry, sef Tŷ Tawe yn fwrlwm,
ond llwm heb liw ar y lle, a neithiwr cytunodd y
gymdeithas yn unfrydol, heb lol, i’w droi yn blas
drwy wneuthur wal graffiti yn furlun hynod i alw
sylw cerddwyr syn. Ysbaid i lygaid fydd cornel
liwgar o baent gwyllt, ond gyda chanolbwynt
gwâr a hoenus, sef cwpled o gynghanedd hollol
gain, un go hardd gan fardd a fedd y ddawn i
rannu gwychder y ddinas a rhinwedd gwledd Tŷ
Tawe a’r bae glas.
Ac felly fe fwriedir wedi’r haf, ddwyn naws y
pen-blwydd ddaw flwyddyn nesaf, i anrhegu y
pymtheg ar hugain, i gynnau gwefr drwy osod
slogan gain a mwynaidd ar un o’r muriau mewnol

Yn braf, Mawrth y cyntaf yw’r dyddiad cau go
sydyn a disgwyliwn geisiadau amryw i catrin@
tytawe.cymru Tŷ Tawe’n dŷ llên! Ymgeisiwch yn
llu! Heb agro fe groesawn pob awgrym.
Yn gywir iawn,
Aelodau’r Pwyllgor ŷm.
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Oes arnoch chi awydd gwybod
mwy am y grefft hynod hon? Mae
hi bron mor hen â’r Gymraeg ac
eto mor heini heddiw ag erioed!
Ymunwch â giamstar ar y canu
caeth am gyflwyniad bach sydyn i’r
gynghanedd…

y cwrs â sgìl newydd sbon a thân yn
eich bol i ddysgu mwy! Ac er na fydd
modd y tro hwn i’ch croesawu chi i
Dŷ Newydd go iawn, bydd cyfle cyn
dechrau ar y cwrs awr hwn i gyfarfod
pawb a chyfle ar y diwedd i holi
cwestiynau a sgwrsio.

Enillodd Osian Owen ei gadair gyntaf
yn Eisteddfod Aelhaearn yn 2017.
Enillodd gadair a choron Eisteddfod
Ryng-golegol Llanbedr Pont Steffan
yn 2018 a chadair Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd, Brycheiniog
a Maesyfed yn yr un flwyddyn! Y fo
hefyd oedd Prifardd Eisteddfod-T yr
Urdd yn 2020.

Cadwch le ar gwrs Osian ar:
https://www.tynewydd.cymru/cwrs/
cwrs-blasu-digidol-cynganeddu-iddechreuwyr/
A chofiwch y gall disgyblion ysgol
a myfyrwyr wneud cais am gymorth
ariannol o Gronfa Gerallt i fynd
ar gyrsiau fel hyn! Cysylltwch ag
ysgrifennydd Barddas, Rhys Dafis:
rhysdafis@aol.com

Bydd Osian yn eich tywys chi o
amgylch rheolau’r pedwar math o
gynghanedd, a byddwch yn gadael
7

Ymweliad y Doethion
Palas yn llawn urddas a golud oedd yr hyn a ddisgwylient,
	   ar ôl teithio mor bell o’u teyrnasoedd yn y Dwyrain draw,
ond yno, ymhlith y bugeiliaid, yn gegrwth y gwylient
	   y plentyn yn llety’r anifail, mewn biswail a baw.
Mor ddi-nod oedd y newyddanedig a gysgai’n y gwair;
	   yn dystion i ryw eni distadl, ni ragwelodd y tri
Nadoligau yfory, na’r delwau dihalog o Fair
	   yn goleuo’r eglwysi, a’r eurgylch o’i hamgylch hi.
A wyddent mai hon oedd y foment a wahanai ddau fyd,
	   mai’r eiliad ddi-nod oedd yr eiliad a weddnewidiai
fyd a bywyd am byth, ac mai’r preseb oedd crud
   y gwareiddiad gogoneddus newydd? Yn fud y gofidiai’r
tri am na welsant un arwydd o sancteiddrwydd Duw,
ac aethant yn ôl i’w teyrnasoedd, wedi eu siomi i’r byw.
ALAN LLWYD
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Clywed
cylch
o seren anise a sinamon,
clôfs, a glain sengl o aur,
a’r dychymyg yn cludo i’r cof
thus a a myrr
o ddinas y doethion.
Clo Covid ar fy synnwyr.
Chlywa’i mo arogleuon Köln.
Pylodd aroglau’r glain dros flynyddoedd y clo.
Mi gedwais yr addurn
o Ystwyll i Adfent nes clywed dim
ond atsain o barabl tair iaith fy ŵyr
wrth i mi gofleidio’r belen
yn eco o siâp pen ei dad yng nghwpan fy llaw.
MEG ELIS
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Ymson Mair

Dim lle

mae o ar
ei gythlwng

roedd yn y siop honno
blant a mwy o blant

ylwch y gwefusau
awchus ylwch y

a choed ym mhobman ac
ar y coed addurniadau

gwallt du ylwch y
traed bychain yn

llachar rhyw ganhwyllau
ffug a phethau eraill ffug

gwingo gan fidogau’r
gwellt ac ylwch

a chan fod yno blant
roedd llond y lle o wenu

ylwch y llygaid hyn
ac mae fel tae’r

a chwerthin a chrio
o anwyldeb a

cyfan y cyfan
wedi bod erioed

diniweidrwydd bregus wedi
eu lapio mewn cotiau
a sgarffiau lliw ond
ym manylion y cynllun
doedd dim lle wir
i’r holl bethau hyn
oherwydd fel y gwelwch chi
roedd y silffoedd yn llawn
DAFYDD JOHN PRITCHARD

'Y Geni', Henri met de Bles (1500-1550)

Cyrraedd y Stabl
Neith fama
meddai Joseff wrth Mair
Ni wyddai hi
oherwydd ei blinder
ai cwestiwn ynteu datganiad oedd hynny
Pan welodd Joseff
ef
o’r diwedd
y babi
a’i ddal
ni wyddai
ai cwestiwn ynteu datganiad oedd
ALED JONES WILLIAMS
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Mewn hosan fflat, gwell cwato
Englyn na lwmpyn o lo!
alaw

Y Seren

Y Plygain

Cilio wnest o’n calon ni, – a myn Duw,
Mae’n dywyll… Ond yli!
Mae’r plant yn dod i’th godi
Ac yn dy ail-gynnau di.

Rhwng plygion ein calonnau, – yn aros
Ym mêr ein heneidiau,
Mae rhin y gân sy’n mawrhau
Iôr hael mewn hen garolau.

Twm Morys

a wyddai hi am a ddaw, – ac yntau’r
nos gyntaf mor ddistaw
dan swyn sisial ei halaw:
   ei halaw hi’n ei ddwy law.

Nadolig
I’th aelwyd yn nyddiau llwydni’r – gaeaf
        tragywydd a’i wyllni
    hyll tywyll, bydded i ti
    lawenydd y goleuni.

Dafydd John Pritchard

Babi Bach

Gofid

O wyll na bu ei hyllach, – o awyr
          rhyw hen aeaf afiach
yn barsel heb ei ddelach
fel seren wib. Babi bach.

Heintus yw’r ’sgewyll a’u gwynto, – tamaid
        i’r stumog gamdreulio,
    a llwm yw’r prynhawn fel llo
    a Nadolig yn diawlio!

Osian Wyn Owen

Huw Dylan Owen

Hiraeth
Dan gysgod llwyn gwanwynol – daw hiraeth
am dirwedd tymhorol,
haen o dawch yn gwynnu dôl    
   ac eira ar y garol.
Idris Reynolds

Y Ddrama
Eleni mae hi’n greulonach; – tair brân
yw’r tri brenin bellach,
a seren llawer surach
sy uwchben y Bachgen bach.
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Annes Glynn

ROEDD YN Y WLAD HONNO…
TOMOS DAFYDD
Mi fydd canu mawr bob blwyddyn o hyd ar yr hen
garol Blygain ‘Roedd yn y wlad honno fugeiliaid
yn gwylio eu praidd rhag eu llarpio’n un lle…’
SIÔN EBRILL (1745-1836) piau’r geiriau, gŵr
o ardal Llanfair ym Meirionnydd fu’n gweithio
am sbel ym melin Gwern Einion ac yn ennill ei
damaid wedyn drwy wneud cewyll cimychiaid
a gweu sannau a mynd â nhw ar gefn mul i’w
gwerthu i’r ffeiriau. Ond byddai’n mynd hefyd

â baledi a charolau Plygain o’i waith ei hun
wedi eu printio ar daflenni, ac fel awdur carolau
Plygain rydan ni yn ei gofio heddiw. Enw Siôn
Ebrill ar gofrestr y plwy ydi John Richards. Ei
enw gan ei gymdogion a phobol y ffeiriau oedd
SIÔN PEN-Y-GARTH…
Dro yn ôl, cyhoeddodd cwmni gwerthu tai
MONOPOLY y penillion hyn:

Pen-y-Garth Isaf presents a wonderful opportunity
to purchase a traditional farmhouse and outbuildings
which have been family owned and loved for many years.
The outbuildings consist of the original farm barn
and attached to this is a two storey dwelling
which was the farm residence before the farmhouse was built.
Tucked away in the sought after hamlet of Pensarn,
the property is in walking distance of the popular village
of Llanfair with its 3 pubs, local shop, cafe and school.
Although modernisation and renovations are required,
this is a rare opportunity to purchase a characterful house
in an idyllic location in the beautiful Welsh countryside…
Gwerthwyd y lle am yn agos i hanner miliwn o bunnau.
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Carol Blygain
SIÔN EBRILL (1745-1836)

Brydyddion a chantorion,
Hoff rwyddion, cyd-ddeffrowch.
I foli ar dôn un Duw Iôn
Yn ffyddlon dirion, dowch.

Gwir Frenin gore’i fryd,
Aeth dan bechode’r byd,
Duw Un a Thri, i’n gwared ni
O fawr drueni drud.

Wel, dyma’r ŵyl foreol;
Dedwyddol oedd y dydd
Daeth aer y Ne’ i Fethlem Dre’
I’n rhoi o’n rhwyme’n rhydd.

Nid oedd i Fab Duw mawr
Bur le i ro’i ben i lawr,
Ond preseb ych i’r hawddgar ddrych,
Oen Nef oedd wych ei wawr.

Daeth Duw yn ddyn tan oed,
Heb gerdded ond wrth goed,
Na medru’n fwynedd gyfri ei fysedd Gwirionedd gore ’rioed!

Rhoed Ef yn llawn o nerth
I goncro Satan serth;
Gwir D’wysog Ne’, mawl iddo Fe,
Gŵr gore a mwya’i werth.
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GEMAU DIGYMAR
SIMON CHANDLER
leisio’n gelfydd ac yn gynnes gan yr awdures
ei hun). Rhag ofn nad ydych chi wedi’i darllen,
testun y nofel yw hynt a helynt merch 36 oed
sy’n gynhyrchydd rhaglen frecwast mewn gorsaf
radio ddychmygol Gymraeg yng Nghaerdydd:
nid Radio Cymru felly! A bod yn onest, roedd hi’n
fenter llawer rhy uchelgeisiol i mi ar y pryd, ond
yn brofiad hudolus serch hynny. Ar y dechrau,
roedd hi fel pe bawn i’n eistedd mewn ystafell a
oedd yn llawn mwg du, trwchus. Ni allwn ddatrys
dim yn y tywyllwch llethol, ond (yn raddol iawn)
fe gliriodd y mwg dros gyfnod o chwe mis, hyd
nes imi allu gweld popeth a oedd yn yr ystafell
honno, pob gwrthrych, lliw’r papur wal, faint o
lwch a oedd ar bob arwyneb. Mewn ffordd, roedd
diwrnod cyntaf y daith benodol honno’n debyg i
ddydd byrraf pob blwyddyn: roedd yna wefr wrth
imi gydnabod mai dyna’r tywyllwch dwysaf y
gellid ei brofi, ac y byddai’r golau (o reidrwydd)
yn dechrau cynyddu o’r foment honno ymlaen.

GALW’R GOLAU

A

r ôl blwyddyn anarferol arall, dyma ni’n
agosáu at y Nadolig unwaith eto. Ond
y gwir yw, os ydych chi’n englynwr, bod
pob dydd yn ymdebygu i Ddydd Nadolig! Wrth
imi ganfod y brifodl mewn englyn a throi dail fy
Odliadur yn ddiamynedd hyd nes imi gyrraedd yr
adran benodol, rydw i’n profi’r un ias o gynnwrf
ag a brofais pan oeddwn yn blentyn bach wrth
ddadlapio fy anrhegion yn drybeilig o gynnar ar
Fore Nadolig. Pa eiriau cyffrous fydd yna ar fy
nghyfer i? Faint o ferfau, faint o enwau deusill,
faint o ansoddeiriau, faint o eiriau acennog,
faint o enwau sy’n tanio fy nychymyg? Mae pob
englyn yn daith i rywle annisgwyl, rhywle ecsotig
weithiau. Mae pob gair mewn englyn fel darn o
ffabrig wedi’i wau, a daw’r holl eiriau at ei gilydd
wedyn i greu carped hud sy’n cludo’r englynwr i
ffwrdd tuag at orwelion pell.

Addewid y Dyddiau Byrraf

Carped Hud

Rhyw naws yn yr hirnosau sy’n aros
yn arw am hafau
a’u cân. Yn dwym, cawn ni’n dau
ein galw tua’r golau.

Neidio’r don i fynd ar daith, adain driw
dan draed, gain ei brodwaith;
     golwg glir dros filltir faith
i’r ynys: awn ar unwaith!

Pam ‘ni’n dau’? Wel, fel y gwelwch chi, mae
gan berthnasau rôl hollbwysig yn hyn o beth yn
fy nhyb i. Yn y cyfnod pan na chaniateid rhyw na
chyd-fyw cyn priodas, mae’n rhaid bod diwrnod
cyntaf bywyd priodasol wedi bod yn debyg i
ddydd byrraf y flwyddyn hefyd i’r graddau na
fyddai’r cwpl priod wedi gwybod y cyfan am ei
gilydd o bell ffordd cyn hynny. Wedyn, dyma’r
wybodaeth yn dechrau llifo i mewn (yn araf neu’n
gyflym) wrth i’r naill ddechrau darganfod popeth

Fel pob dysgwr Cymraeg, mae gen i restr hir o
bobl rwyf yn arbennig o ddiolchgar iddyn nhw
am eu cymorth, ac un ohonyn nhw (er nad ydw
i erioed wedi cwrdd â hi) yw’r bardd a’r awdur,
Gwennan Evans. Ni wnaf byth anghofio’r Nadolig
cyntaf ar ôl imi ddechrau dysgu Cymraeg bum
mlynedd yn ôl pan gychwynnais ddarllen ei
nofel hyfryd hi, Bore Da, a gwrando ugeiniau o
weithiau ar y llyfr llafar sy’n cyd-fynd â hi (wedi’i
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am y llall: y da a’r drwg, afraid dweud. Mae’r un
peth yn wir am ddysgwr sy’n dechrau perthynas
o ddifrif â’r Gymraeg. Mae pob perthynas o ddifrif
yn daith o’r tywyllwch tuag at y goleuni, ond (wrth
gwrs) nid da yw popeth sy’n cael ei ddadlennu
gan y goleuni, ac nid pob agwedd ar y tywyllwch
sy’n ddrwg. Mae’n bosib bod gan dywyllwch
awyrgylch cwbl hudol, ac mae gormod o oleuni’n
gallu achosi i’r hud ddiflannu mewn eiliad, fel
petai rhywun wedi troi’r goleuadau stribed
ymlaen yn ddisymwth mewn clwb nos.
Yn wir, mae’r un egwyddor yn perthyn i bob
plentyn sy’n tyfu’n oedolyn (ar wahân i’r rhai
sydd, yn drist iawn, yn cael eu hamddifadu
o’u plentyndod yn y lle cyntaf). Rydw i’n cofio
teimlad o ryfeddod a chred mewn posibiliadau
diddiwedd pan oeddwn i’n llanc ifanc, ond fe
aeth y teimlad hwnnw ar goll yn raddol yn rhywle
wrth imi aeddfedu ac wedyn (gwaetha’r modd)
heneiddio. Hyd yn oed fel oedolion croengaled,
rydym ni i gyd yn chwilio am ffyrdd o ailbrofi’r
teimladau a gawsom ni yn blant, a hynny adeg
y Nadolig yn fwy na’r un adeg arall o’r flwyddyn.
Dyna’r hyn (ymysg llwyth o bethau eraill) y
mae’r gynghanedd yn ei gynnig inni i gyd: y
rhai sydd wedi bod mor lwcus â’i darganfod
a datblygu perthynas gyda hi. Mae gan bob
perthynas fis mêl o ryw fath. Yn fy achos i,
mae fy mherthynas â’r Gymraeg wedi dod yn
un gyfforddus a chadarn erbyn hyn (hynny yw,
cariad dwfn yn hytrach na chariad ffôl), fel fy
mherthynas â’m gwraig, am wn i: mae’r tân
gwyllt wedi hen losgi’n ddim, ac mae’r tywyllwch
a oedd yn arfer bod yn gefnlen iddo wedi hen
gilio hefyd, er fy mod i’n teimlo mor angerddol
(ac, yn wir, eithafol) ag erioed o ran hybu’r iaith
a’i hamddiffyn. Ond, er bod y gynghanedd yn

bodoli yng nghanol yr iaith, mae hi’n rhywbeth ar
wahân yr un pryd: diolch iddi hi, mae yna borth
rwyf yn gallu camu dros ei drothwy, bryd bynnag
y mynnaf a ble bynnag yr ydw i, i mewn i iard
chwarae antur, llawn hud a lledrith, ble na fydd y
rhyfeddod na’r gred byth yn marw, a ble rwyf yn
gallu chwilio bob tro am fersiwn llawer gwell o’r
crwt roeddwn i’n arfer bod. Efallai y dof o hyd
iddo ryw ddydd…

Rhodd y Plentyn Anfarwol
Ar fenthyg, talent plentyn i esgyn
ag ysgol ar ddibyn;
un uwchlaw, heb fraw ar fryn,
un dewr â gras aderyn.
Nadolig Llawen i’ch plentyn mewnol chi!

Fydd y
rhyfeddod
na’r gred byth
yn marw…
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Englynion ’Dolig DWSINDWSIN
Er y caf y ffurfafen yn dywyll,
gwn fod awyr amgen
heibio i’w haen, ac uwchben
    nos Herod, bydd ’na seren.
Philippa Gibson

Angyles ar y ddresel, coeden hardd,
cadwyn hir o dinsel,
aur ac eira ar gwarel
    a’ch Duw mewn bauble bach del.
Mari George

Clywais si am bicil Siôn: i’w daith hud
daeth heidiau o gwynion.
Rhoi sac i’r ceirw yw’r sôn
    i arbed ôl troed carbon.
Hilma Lloyd Edwards

Feirws fel cleddyf Herod hyd y byd
a’n byw yn ymddatod;
ond i hyn mae babi’n dod
    â’i foddion o ryfeddod.
Karen Owen

Yn y sach, ffon fagal sydd i Eban,
y mae’n fab y mynydd,
a daw, trwy dinsel y dydd,
     i’n Gŵyl ni fugail newydd
Nia Watkin Powell

Ga i oedi wrth y goeden a gweld,
nid y gost, ond seren
â’i gwefr tu hwnt i’w gwifren?
   Nid gweld nos, ond gweld y nen.
Anwen Pierce

Â’n lonydd heb oleuni, â’n hofnau
yn ddyfnach heb gwmni,
daw’r un seren eleni
    yn ei hôl i’n llywio ni.
Lowri Lloyd

Cyn i eiriau’r sêr cynharaf gyrraedd
ein gorwel, disgwyliaf
nes cael iaith, drwy fy mrys claf,
    a chri’r goleuni glanaf.
Mererid Hopwood

Un seren, un nos euraid, un baban
          heb wybod, yng nghoflaid
ei fam, am fywyd di-fai
dygwyl fydd i’r bendigaid.
Kate Wheeler

Dere at droed y goeden i edrych
ar belydrau’r seren
a gweld, o’r newydd, ei gwên
    yn wawr i’r glaf ddaearen.
Siw Jones

Er agor y llwyth anrhegion heddiw,
          yng ngloddest atgofion,
dal yn llaw ei deulu’n llon
    yw’r golud lenwa’r galon.
Andrea Parry

Fe gawn gacen neis ac eisin, a gŵydd
          yn gig gyda stwffin,
adio llond bol o bwdin
a jwg o donic a jin.
Nia Llewelyn

DEFFRO

Nadolig yn y Rhos a fu

Cyfansoddiadau Eisteddfod yr Urdd
Mae’r Urdd yn falch o gyhoeddi fod copïau o
Deffro, cyfrol Cyfansoddiadau’r Eisteddfod ar ei
newydd wedd, ar gael mewn siopau llyfrau lleol
ac ar ffurf e-lyfr.
Yn ôl trefnwyr yr Eisteddfod, roedd hi’n
bryd ailedrych ar fformat y cyfansoddiadau ac
ailwampio’r gyfrol yn gyfan gwbl. Felly am y
tro cyntaf erioed, mae’r gyfrol wedi’i threfnu yn
ôl themâu yn hytrach na fesul cystadleuaeth, a
delweddau trawiadol yn cyd-fynd â’r cynnwys.
Yn addas iawn, dau o gyn-enillwyr Eisteddfod
yr Urdd sydd wedi cydweithio er mwyn
ailwampio’r cyfansoddiadau, sef yr arlunydd
Efa Lois o Aberystwyth (Prif Artist Eisteddfod
yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018) a’r
golygydd creadigol Brennig Davies o Wenfro ym
Mro Morgannwg (Prif Lenor Eisteddfod yr Urdd
Caerdydd a’r Fro 2019).
‘Braint fawr oedd cael fy ngwahodd i olygu’r
gyfrol yma,’ meddai Brennig, a gafodd radd BA
mewn Saesneg o Goleg Mansfield, Rhydychen
ychydig yn ôl, ‘a phleser pur oedd y gwaith.
Fe ges i’r cyfle i ddarllen a mwynhau straeon,
cerddi, dramâu ac areithiau gan rai o lenorion
ifanc mwya’ talentog Cymru – pobl dw i’n falch
iawn o gael eu galw’n gyfoedion. Er bod y darnau
yma’n gapsiwl o gyfnod cyn-COVID, maen nhw’n
delio â themâu oesol – cariad, colled, cenedl,
ieuenctid, byd natur, a mwy – sydd, erbyn hyn,
yn teimlo’n fwy perthnasol fyth. Braf, mewn
ffordd, oedd cael gweld bod rhai pethau’n
newid, ond bod pethau eraill yn siŵr o
barhau, gan gynnwys creadigrwydd y
Cymry ifanc mae’r Urdd (ac yn enwedig
yr Eisteddfod) yn helpu i’w gynnal a’i
ddathlu…’

Roedd hi’n hoff o hel atgofion melys,
am Nadoligau Rhos y dyddiau gynt;
chwaer i fy Nain, fy hen Aunty Gwladys.

‘Canu’n braf wrth gerdded adref - canys,
cymdeithasu a hwyl fu eu hynt’;
roedd hi’n hoff o hel atgofion melys.

‘Roedden ni gyd yn mynd draw i’r Eglwys’;
yn gwenu’n llawen wrth sôn amdanynt;
roedd hi’n hoff o hel atgofion melys.

Ac felly mi roedd hi’n gwmni hoffus,
ei hannwyl waddol - yr hyfryd dremynt;
chwaer i fy Nain, fy hen Aunty Gwladys.

‘Dim sôn o gwbl am y modern flys’;
ganddi hi y clywais yr hynt a’r helynt;
chwaer i fy Nain, fy hen Aunty Gwladys.

Trwy adlais pentref mae hi’n ein tywys,
yr ysbrydion yn hongian yn y gwynt;
roedd hi’n hoff o hel atgofion melys,
chwaer i fy Nain, fy hen Aunty Gwladys.
SARA LOUISE WHEELER

‘Braf yw cael cyhoeddi’r gyfrol gyfoes hon
gyda chefnogaeth y Cyngor Llyfrau,’ meddai
Siân Eirian, Cyfarwyddwr Adran Eisteddfod yr
Urdd a’r Celfyddydau. ‘Mae darluniau hyfryd
Efa a’r ffordd mae Brennig wedi ymdrin â’r
cynnwys, yn dod â gwaith yr enillwyr yn fyw i’r
darllenwr. Mae meithrin talent pobl ifanc wrth
galon gwaith Eisteddfod yr Urdd, a dyma gyfrol
sy’n arddangos talent y genhedlaeth nesaf o
lenorion. Mynnwch gopi a mwynhewch!’
Gyda chefnogaeth Cyngor Llyfrau
Cymru, mae Deffro ar gael fel e-lyfr ac o
siopau llyfrau Cymraeg lleol. Am fwy o
wybodaeth cysylltwch â Branwen Rhys,
ywasg@urdd.org
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Cawod Lwch

Englynion
serch y Nadolig

Saith mlynedd yn ôl, cyhoeddodd Rhys Iorwerth ei gyfrol gyntaf
– Un Stribedyn Bach. Canu gŵr yn ei ugeiniau oedd y casgliad hwnnw.
Bellach, wedi pymtheg mlynedd yn y brifddinas, mae wedi gadael
Caerdydd ac wedi symud yn ôl i Gaernarfon, lle mae'n awdur
ac yn gyfieithydd llawrydd. Mae hefyd wedi priodi a chael dau o blant.
Dyma ddeunydd nifer o gerddi'r casgliad hwn
– cerddi'r tridegau, cerddi newid byd.

cyfrol o gerddi Rhys Iorwerth
Gwasg Carreg Gwalch, £9

S

Hei, del, mae hi’n Nadolig!
Pa otsh am y tywydd pig?
Heno mae isio miwsig

Mae'n gweld bod pethau wedi newid ar Gymru yn yr un cyfnod

– mae'r cymunedau Cymraeg dan fwy o bwysau
aith mlynedd
yn Llundeinig
ôl, cyhoeddodd
ac mae gwleidyddion
a'r argyfwng hinsawdd Rhys
yn rhoi min i’w linellau. Cafwyd cyfnod coffáu'r Rhyfel Mawr;
Iorwerth ei gwelwyd
gyfroltwfgyntaf
– Un Stribedyn Bach,
enfawr mewn technoleg rithwir;
daeth pandemig.
dair blynedd ar digwyddodd
ôl
ennillBrexit
eia gadair
genedlaethol
Dathlwyd heulwen yr Ewros yn 2016.
Plethiad
o'r
personol
a'r
cymdeithasol
yn y ei
cerddiugeiniau
hyn.
gyntaf yn Wrecsam. Canu gŵrsyddyn
Plethiad o'r heulog a'r drycinog, y dwys a'r ysgafn, y mawr a'r mân.
Ym
mhob
cerdd
ac
ym
mhob
cywair,
mae'r
ddawn
wedi'i
oedd y casgliad hwnnw. Bellach, wedi pymtheg
hogi'n fain wrth i eiriau droi'n lluniau cofiadwy. Dyma bencerdd ar sawl
mlynedd mesur
yn ac mae'r
y brifddinas,
mae
wedi
gadael
amrywiaeth sydd ganddo
i'w gynnig
yn dal hwyl,
her a hagrwch ein dyddiau.
Caerdydd ac wedi symud yn ôl i Gaernarfon, lle
mae’n awdur ac yn gyfieithydd llawrydd. Mae
GeRaInT ThOmAs
hefyd wedi priodi
a chael
dau
o o'iblant.
Dyma
Ffotograffydd
proffesiynol yn
gweithio
oriel
yn Stryd y Plas, Caernarfon ydi Geraint. Yno, mae'n arddangos
ddeunydd nifer
o gerddi’r
casgliad
hwn
– cerddi’r
amrywiaeth
eang o'i dirluniau
o Eryri a'r
glannau.
Ond mae'inewid
gefndir ym byd.
maes ffilm a theledu yn ei arwain at
tridegau, cerddi
hoffter o ddweud stori yn ei waith hefyd. Bydd yn canolbwyntio
ar
grisialu'r
eiliad
a'i
rhoi
gof a chadw.mynd
Oherwydd ihynny,
‘Mae gweld y gwaith aryma’n
brint yn
mae'i luniau’n cynnig eu llwybrau eu hunain ochr yn ochr â cherddi Rhys.
brofiad rhyfedd,’ meddai Rhys. ‘Mae yna fymryn
o fraw, gan wybod fy mod i’n gollwng y cerddi o
www.carreg-gwalch.cymru
fy ngafael yn eu ffurf derfynol,
fel petai. Mae hyn
yn enwedig gan fod yna emosiwn
Carreg ac angerdd yn
Gwalch
llawer o’r cerddi – yn deimladau hapus, pryderus
a dig. Eto i gyd, mae yna elfen o gyffro hefyd,
oherwydd gobeithio y gwneith yr emosiwn yma
droi’n fwynhad i’r darllenwyr.’
Mae’n gweld bod pethau wedi newid ar Gymru
yn yr un cyfnod – mae’r cymunedau Cymraeg dan
fwy o bwysau ac mae gwleidyddion Llundeinig
a’r argyfwng hinsawdd yn rhoi min i’w linellau.
Cafwyd cyfnod coffáu’r Rhyfel Mawr; gwelwyd
twf enfawr mewn technoleg rithwir; digwyddodd
Brexit a daeth pandemig. Dathlwyd heulwen yr
Ewros yn 2016.
Plethiad o’r personol a’r cymdeithasol sydd yn
y cerddi hyn. Plethiad o’r heulog a’r drycinog, y
dwys a’r ysgafn, y mawr a’r mân. Ym mhob cerdd
ac ym mhob cywair, mae’r ddawn wedi’i hogi’n
fain wrth i eiriau droi’n lluniau cofiadwy. Dyma
bencerdd ar sawl mesur ac mae’r amrywiaeth
sydd ganddo i’w gynnig yn dal hwyl, her a
hagrwch ein dyddiau.
Ochr yn ochr â’r cerddi mae lluniau gan y
ffotograffydd Geraint Thomas, sydd â’i oriel yn
CYNNYRCH CYMRU

£9

978-1-84527-804-5

RhYs IoRwErTh

LLUN CLAWR Geraint Thomas, Oriel Panorama
CYNLLUN CLAWR Eleri Owen

Siriol yr hen glasuron,
a chân dding-a-ling fach lon
i roi naws gŵyl i’r noson.

Stryd y Plas, Caernarfon. Mae yntau’n hoff o
ddweud stori yn ei waith. Mae’n canolbwyntio ar
grisialu’r eiliad a’i rhoi ar gof a chadw. Oherwydd
hynny, mae’i luniau’n cynnig eu llwybrau eu
hunain ochr yn ochr â cherddi Rhys.
‘Roedd hi’n fraint cael cyd-weithio efo
Geraint ar y gyfrol yma,’ meddai Rhys. ‘Dw
i’n aml yn barddoni mewn ffordd weledol, yn
trio defnyddio geiriau i baentio lluniau. Mae
ffotograffau storïol Geraint yn cyd-fynd yn dda,
dw i’n teimlo, efo fy arddull. Diolch iddo fo am
oleuo’r tudalennau!’
Mae Cawod Lwch ar werth am £9 ym mhob siop
lyfrau Cymraeg, drwy www.carreg-gwalch.cymru
a www.gwales.com
Bydd adolygiad o’r gyfrol yn y rhifyn nesaf o
Barddas.
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I’w sŵn y dawnsiwn en dau creu hwyl o gylch carolau
a sieri, a hi’n hwyrhau!
Waltziwn. Mi ddaliwn ddwylo
heb ofid. Hidied befo
os oer y glaw. Mae’r drws ar glo
a rhamant ar bob trimin.
Ninnau’n rhedeg trwy’r gegin
yng nghlychau ein gwydrau gwin.
Dy wên sydd fel dy anwes
yma’n gannwyll. Mae’n gynnes,
a’r tân o’r grât yn rhoi gwres.
Ti a fi, fel mae hi i fod,
a heno rhywun hynod
fry o’r awyr ddu ar ddod
Yn ei sled… Mor hawdd credu
ein twyll! Ond mae’n tywyllu.
Yn y gwynt hallt, gwag yw’n tŷ.
Yn fud, pan sbïaf wedyn,
does na thinsel na chelyn.
Hyd y lle, dwyt ti ond llun.
RHYS IORWERTH
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CYSTADLEUAETH
Y RHIGWM
‘Mae hiraeth am ryw Gymraeg sydd bron ar ben…’
BEIRNIADAETH TWM MORYS

Y

dasg oedd llunio pennill ar batrwm hwnnw a ymddangosodd bron i flwyddyn yn ôl yn
rhifyn Gaeaf 2020 (rhif 348) o dan y teitl ‘Ponterwyd’: cerdd 7 cwpled gan gychwyn â’r
llinell ‘Mae hiraeth am ryw Gymraeg sydd bron ar ben,’ murmur llawer man wedyn, a
rhyw ddŵr oer o linell Saesneg yn y cwpled ola’ cyn diweddu â’r llinell ‘Mae hiraeth…’ Diolch i
‘Sioncyn’ (Llythyrau; t. 37 yn rhifyn y Whibonog) am y symbyliad!
‘Rhigwm’ ydi’r enw, am wn i, ar y math o bennill y gofynnwyd amdano. Ystyr ddilornus, braidd,
oedd i’r gair ers talwm. Ond rhigymau roedd T.H. Parry-Williams yn galw cerddi fel ‘Santa Fe’
a ‘Hon’. Roedd y rhigwm, meddai’r Bywgraffiadur, ‘yn gyfrwng iddo fynegi sylwebaeth gryno
ac eironig ar fywyd, gan wneud defnydd helaeth o ffurfiau llafar…’ Rhywbeth tebyg mae’r
rhigymwyr yn y gystadleuaeth hon wedi ei wneud.
Daeth 13 o rigymau i law a hawdd dyfynnu o bob un; mae’r enwau llefydd yn canu. Mae’r
dafodiaith yn diflannu ‘o ddeutu Berthdomled a Llwyn Merch Gwilym…’ (Lledr Od), a’r ‘buchesi
blith oedd gynt yn gyffredin / Rhwng Coed Llechwedd Dyrys a thro Gwarfelin…’ (Nantews). ‘Toc,
dim ond atgof fydd y gweddill hyn / O’r Bwa Drain hyd at barthau Bwlch Gwyn…’ (Tros yr Henriw).
Ond mae’n gas gen i dirlun heb bobol, chwedl Iwan Llwyd! A phwysig iawn ydi cofio am y
bobol hefyd, yn fawr ac yn fân, fu’n byw ac yn bod yn y llefydd hyn ac am eu gweithgarwch: ‘…
am Sant Gwnnws ac am Garadog / O Drefriw Fawr hyd at Faesbanadlog: / Am Edward Richard
a’i fugeilgerddi hardd / A champau Dafydd y Mownt a Ieuan Fardd…’ (Grip y Gath); ‘…am
Shelley, ei gerddi a’i garu / Yn Llannerch-y-Cawr a thros Abergwngu…’ (Gwngu). ‘Mae’r hanes
am Lewsyn ac am Lloyd y Cwm / Yn prysur ddiflannu o barthau’r plwm… (Uchtryd).
Mae blas yr iaith lafar yma ac acw fel halen: crugyn o dristwch sydd ‘o golli’r hen enwau…’
(Grugog). ‘A phryder o golli yr hen ffordd o fyw / O felin Llwyncoffre yn grôs i Droedrhiw…’
(Nant y Brithyll). Ac mae’n biti garw, a dweud y gwir, na fyddai’r beirdd wedi sgeintio mwy o
halen. Pan gyll hwnnw ei flas, fydd dim ail-halltu arno!
Diddorol ydi beth sydd gan bawb yn ‘ddŵr oer’ Saesneg yn y cwpled clo. Enw tafarn yn
amal; bingo; ‘a few jars’; ac ambell linell iasol: ‘Y teulu oll yn huno heno yn yr erw ar y bryn. /
This is now our home, not yours: me and Len. / Mae hiraeth am ryw Gymraeg sy bron ar ben…’
(Y ddoe a fu i mi).
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Dyma’r tri chynnig sy’n dod i’r brig. Nene:

Mae hiraeth am ryw Gymraeg sy’ bron ar ben,
ym mro’r glo a’r clai, lle bu acen amgen.
Tafodiaith ddaeth o’r pyllau a’u cynefin,
fel cadw bach o garreg y to yn ‘feindin.’
Llefrith beindin hefyd oddi ar y drol,
tanysgrifiad Nene a phres ‘ategol’.
Daethant o bob cwr i’r toddbot beiddgar hyn bu’r Gymraeg yn ffynnu, yma ar y bryn.
Ond darfod wnaeth y cloddio, ’nôl yn wythdeg chwech;
cau’r pyllau a’r gymuned – bu’r streic yn drech.
Trawsnewid ddaeth i’r iaith ac onomasteg;
’di’r iaith nene ddim ene ddim ychwaneg.
‘No more bwthyns, just cottages-of-the-glen’;
mae hiraeth am ryw Gymraeg sydd bron ar ben.
Wel, dene rigwm yn llawn o halen Cymraeg y Rhos! Mae gan Nene nodyn difyr iawn yn egluro
‘beindin’: ‘Wrth torri pasej drwy’r graig i gloddio am lo, roedd y glowyr yn ofalus i adael ychydig
mwy o garreg ar y to nag oedd ei angen, bach ychwanegol rhag ofn: ‘beindin’. Daeth y gair
hwn o’r pyllau glo o amgylch Rhosllannerchrugog i olygu ‘rhywbeth bach ychwanegol rhag ofn’.
Defnyddid o gan y bobl oedd yn darparu llefrith o amgylch yr ardal gan ddefnyddio teclynnau
i fesur llefrith, a hefyd wrth i bobl danysgrifio i’r papur bro - Nene - gan roi ychydig bach o bres
ychwanegol ‘fel beindin’…’ Llinell dda hefyd ydi ‘’di’r iaith nene ddim ene ddim ychwaneg…’. Ac
mae hi’n biti i Nene beidio â cheisio ffordd well o ddweud ‘melting pot’ na’r gair ‘toddbot’. Un
gwall bach, hawdd iawn ei gywiro: ‘ni fu’r streic yn drech’ sy’n gywir. Thatcher fu’n drech!
Dyma rigwm Gwas Nant Perfedd:

Mae hiraeth am ryw Gymraeg sy bron ar ben
Ond trwy bob t’wyllwch daw rhyw dylluan wen;
Gwêl Bethesda y Cwm fedyddio eu plant,
Clywch gywion barcud Coed y Foel, Tŷ Nant,
Llocio defaid ym mharlwr Bwlch y Dderwen,
Encilfa Grugog i groesawu’r awen,
Llethr Ffos Fudr a gweddill pen-isa’r Allt Ddu
Wrth stabal y boles a gynhesai’r tŷ.
Rhytha Craig y Gath uwch llidiart Cyneiniog
At Lechwedd Helyg a’r gwŷr a’u cŵn llwynog.
Pum winc hwyr ar gariadon swil eu trem
O Ynys Enlli ar drum Moelfferem.
‘Live by a poultry farm? I’m no bloody hen!’
Mae hiraeth am ryw Gymraeg sy bron ar ben.
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‘Gan nad wyf yn cystadlu am wobr,’ meddai’r Gwas, ‘cystal imi roi gair bach o eglurhad,
chwedl Eirwyn Pontsian gynt!’ Mae rhoi’r gair bach hwnnw yn debyg i roi lliw ar lun du a gwyn!
‘Mae Cwm Tŷ Nant,’ meddai ‘ryw ddwy filltir a hanner i’r de ddwyrain i’r mynydd o Dalybont,
braich o Gwm Eleri rhwng Talybont a Bontgoch. Mae fferm Tŷ Nant ar y mynediad i’r cwm.
Mae Capel Bethesda Tŷ Nant ryw gwta 100 llath o fuarth y fferm. Bydd ambell oedfa haf yno
fel yn Soar y Mynydd. Mae dau fab Tŷ Nant yn byw o ddeutu y Capel ac yn magu teuluoedd.
Maent am gael adeilad dofednod ger y fferm!
‘Pen-isa’r Allt Ddu’ wedyn: yn yr hen dyddynod neu ffermdai un llawr ar hyd mynyddoedd
canolbarth a gogledd Ceredigion, y ‘tai hirion’, yr ystafell bellaf o’r gegin oedd y ‘pen-isa’,
efallai ar dro yn ystafell wely, ond i hon ran fynychaf y cludid person sâl, ac yma y byddent
farw. Ambell waith byddai ym mhen pellaf y tŷ nesaf at y beudy neu’r ystabl i gael gwres yr
anifeiliaid. Felly’r oedd hi yn Allt Ddu Cwm Tŷ Nant. Roedd Bess y Boles yn byw yn y stabl
nesaf i‘r tŷ fel y clywais droeon.
D. Mason oedd y bardd Grugog. Symudodd i Lerpwl tua 1890. Yno ym 1903 cyhoeddodd
gyfrol o gerddi Odlau Hamdden. Cyflwynodd hi i’r Parch. J. Davies, Bethedsa, Tŷ Nant,
Talybont, gweinidog ffyddlon i’r Eglwys lle cefais i fagwraeth grefyddol.
Dyma englyn o’i gyfres i’r ‘Peiriant Hedeg:’

Gerbydres ymlochesa, — tithau, fôr,
Teithio fyn Plant Adda
Mwy heboch, dyn ymwibia
Fel eryr - drwy’r awyr â.
Beth ddywedai Grugog heddiw am awyrennau jet y Fali yn ymestyn eu ‘Machynlleth Loop’
i lawr Cwm Tŷ Nant ac i fyny Cwm Ceulan?’ Does dim angen egluro ergyd gellweirus y llinell
Saesneg! Pob lwc i feibion Tŷ Nant.
Mi fyddai rhai yn dweud ei bod braidd yn annheg rhoi cymaint o sylw i rigymwyr sydd
wedi ychwanegu troednodiadau yn lle gadael i’w cerddi sefyll drostyn’ eu hunain. Does gan
Hiraethwr yr un gair o eglurhad heblaw’r teitl ‘Ardal Capel Seion’:

Dyma’r rhigwm sy’n mynd â hi. Mae’n gafael yn syth ar gownt yr enwau godidog Troedrhiwlasgrug a Llwyn Crychyddod! Ac mae’n dwyn ynghyd yn gynnil ond yn rymus yr holl rinweddau
y soniwyd amdanyn’ nhw wrth drafod y rhigymau eraill. Sylwch fod Hiraethwr wedi mentro
newid mymryn ar y llinell osod er mwyn cael odl wahanol. Os na fentrwch chi beth, enillwch
chi ddim, meddai’r hen air!
Datgelwyd enw iawn Hiraethwr yn rhifyn yr Hydref o Barddas: JOHN WILLIAMS,
Bwlch-bach, Aberystwyth. Llongyfarchiadau iddo eto! Yn y rhifyn nesaf — os byw ac iach —
byddwn yn mynd i rodio a rhigwm John yn fap.
Enw iawn Nene ydi SARA LOUISE WHEELER, Wrecsam, ac enw iawn Gwas Nant Perfedd
ydi VERNON JONES, Bow Street. Llongyfarchiadau iddyn nhwythau.

NANT-Y-GLEISIAID
Tucked away in a peaceful, secluded setting,
This pet-friendly cottage offers a beautiful hideaway
And a private hot tub in the garden.
Uniquely decorated with many special features,
It is also within a few miles of Aberystwyth
On the Mid Wales coast.

Mae hiraeth am ryw Gymraeg sydd bron â darfod
O Droedrhiwlasgrug ar draws Llwyn Crychyddod…
A hiraeth dwys am yr hen ffordd o fyw
Yng Ngwarallt, Pencefen ac ym Mhen-rhiw,
A chwithdod o golli enwe’r celfi
Yn Nant-y-Gleisiaid ac yng Nghwm Seiri,
Gyda’r hanes am Ieuan Gwyllt a’i awen
O gwmpas Nanteos ac o gwmpas Nant’ronnen,
A diflaniad cymdeithas gynnes ddiddan
O’r Llechwedd Melyn a heibio Rhoserchan.
Cyn hir ni fydd dim o seinie’r hen iaith
Ym Mhen Bwlch Heble nac ar lanne Paith.
Will I see you later then up at the Havod?
Mae hiraeth am ryw Gymraeg sydd bron â darfod.
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CYMRU mewn 50 Cerdd
gol. Alan Llwyd
Cyhoeddiadau Barddas, £11.95

C

yfrol ydi Cymru mewn 50 Cerdd sy’n cyfuno
lle, llên a llun, ac yn dathlu’r berthynas
anhepgor rhwng beirdd a lleoliadau, yn ogystal
â chyfoeth hanes ein gwlad drwy gyfrwng
barddoniaeth, ffotograffau ac ysgrifau.
Mae golygydd y gyfrol, y Prifardd Alan
Llwyd o Abertawe, wedi dewis 50 cerdd
arwyddocaol sy’n dweud rhywbeth arbennig am
ein treftadaeth. Mae yma gerddi am draethau,
adeiladau a mynyddoedd – lleoedd sydd wedi
ysbrydoli ein beirdd ers canrifoedd lawer. Drwy
gyfrwng y farddoniaeth a’r lluniau, ynghyd â
thameidiau difyr iawn o hanes, dyma gyfrol sy’n
cynnig rhywbeth hollol unigryw i’r darllenydd:
taith lenyddol o’r gogledd i’r de sy’n cwmpasu
hanes, daearyddiaeth a barddoniaeth mewn un
gyfrol.
Mae yma amrywiaeth helaeth o gerddi, o hen
ffefrynnau i gerddi diweddar iawn. Rhai ohonynt
yw ‘Aberdaron’ gan Cynan, ‘Penrhyn Llŷn’
gan Meirion MacIntyre Huws, ‘Gaeaf yn Ninas
Mawddwy’ gan Elinor Gwynn, ‘Llyn y Gadair’ gan
T. H. Parry-Williams, ‘Bwgan Llyn Nantlle’ gan
Karen Owen, ‘Cilmeri’ gan Gerallt Lloyd Owen,
‘Preseli’ gan Waldo Williams’ a ‘Dere i Fferm y
Grange’ gan Catrin Dafydd.
Mae’r elfen weledol yn bwysig iawn i’r gyfrol
hefyd, gydag o leiaf un llun lliw i bob cerdd
a rhai lluniau ychwanegol hefyd i gyd-fynd
â’r ysgrifau a’r cerddi. Y ffotograffydd Iestyn
Hughes o Bow Street, Ceredigion fu’n gyfrifol
am dynnu’r lluniau ac maent oll yn ychwanegu
haen arall i’r gyfrol.

Cyhoeddir y gyfrol hefyd i dynnu sylw at y
ffaith fod Cyhoeddiadau Barddas yn dathlu
pen-blwydd arbennig iawn eleni – y deugain
oed. Ddeugain mlynedd yn ôl, y weledigaeth
oedd sefydlu cyhoeddwr llyfrau a fyddai’n
dathlu ac yn cynnal ein traddodiad barddol.
Golygydd cyntaf Cyhoeddiadau Barddas oedd
y Prifardd Alan Llwyd, awdur y gyfrol hon.
Pwy well, felly, i ddewis hanner cant o gerddi
am leoedd yng Nghymru sy’n adlewyrchu’r
traddodiad barddol cyfoethog sydd gennym ni
yma yng Nghymru?

ALAW GRIFFITHS

Aberdaron dirion deg,
Morfa Nefyn cau dy geg.
Wiliam Llŷn (1535–1580)

Bydd adolygiad o Cymru mewn 50 Cerdd yn y
rhifyn nesaf o Barddas…

Llun: Aberdaron, Jan Morris
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pendil
John G. Rowlands
Cyhoeddiadau’r Stamp, £8

Cytunwn…
ysgafna’r eirlaw
yn araf
i eira

C

Carol yr Eneidiau Coll
A heno mewn cyffro’n cau’n
ei llewyrch a’i holl liwiau,
ein gwehilion a gelwyd
efo’r chwyn, mewn llecyn llwyd
heibio’r Ŵyl a’i llwybrau hi,
criw niwlog y corneli
â’u carol mewn can olew’n
stori drist ar dir o rew.

Ond o fynd am ennyd fach
ac osio’n lled-agosach
i’w herw hwy yn fy nhro,
mi wn – os ond am heno –
at lygaid hwnt i lugoer
hyd y dwst yn alltud oer,
y daw o’r nos i dir neb
eto bresant o breseb.
ARON PRITCHARD
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yfrol ddiweddaraf Cyhoeddiadau’r Stamp
yw pendil gan John G. Rowlands, casgliad
o haiku, senryu a cherddi byrion eraill. Dyma’r
casgliad cyntaf o haiku a gyhoeddwyd yn uniaith
Gymraeg, a hynny gan un o brif feirdd y cyfrwng
yng Nghymru dros yr ugain mlynedd diwethaf.
Fel yn ei gasgliad cyntaf dwyieithog o
haiku, cylymau tywod / knots of sand (Alba
Publishing, 2017), mae’r cerddi yn ymwneud â’r
ffurfafen, y glannau, amser, natur ac, yn anochel,
meidroldeb. Mae pendil yn gyfrol gwbl unigryw,
sy’n uno telynegiaeth y traddodiad Cymraeg â
ffurf a chywair traddodiad arall yn gelfydd. Dyma
fardd sy’n llwyddo dro ar ôl tro i ddal gafael ar yr
ennyd fach wrth iddi fynd heibio, cyn ei throi yn ei
ddwylo ac ystyried ei hystyr a’i heffaith.
Daw John G. Rowlands o Lanrhystud yn
wreiddiol. Cafodd ei addysg yn Aberystwyth
ac yng ngholegau celf Caerdydd, Bryste
a’r Drindod, Caerfyrddin. Bu’n athro celf yn
Buxton, Ystradgynlais ac Aberystwyth cyn cael
ei benodi yn Swyddog Celf Adran Addysg yr
Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd
rhwng 1990 a 1996. Enillodd goron Eisteddfod
Pontrhydfendigaid ym 1986, a pendil yw ei
bedwaredd cyfrol o farddoniaeth.

‘Yn y dyddiau igam-ogam blin sydd ohoni,
cysur mawr ydi darganfod rhyw ‘ganol llonydd
distaw’, a rhyw dawelwch meddwl braf yw
hanfod casgliad John Rowlands. Mae’r penillion
byr weithiau’n ffwr-bwt, weithiau’n enigmatig;
ond maent gan amlaf yn delynegol atgofus, yn
galw allan o’r dirgelwch barddonol bethau megis
distawrwydd eira, crawiau o dawelwch hynafol,
adenydd adar to, glöyn byw yn gorffwys… Ni wn
ai dyma fwriad Mr. Rowlands, ond i mi, cadarnhad
ydi ei gyfrol o hyn: y tu hwnt i’r byd a’i glymau
dyrys, y tu draw i’r penawdau, mae rhyw fwynach
realiti…’ Jan Morris, wrth adolygu cylymau tywod
/ knots of sand yn Barddas.
Mae pendil ar gael yn eich siop lyfrau Cymraeg
leol neu yn siop ar-lein Cyhoeddiadau’r Stamp:
ystamp.cymru
Bydd adolygiad o’r gyfrol yn y rhifyn nesaf o
Barddas.
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Nefolion
Ar ddiwrnod oera’r flwyddyn
a’r gaeaf yn y pridd,
mi deimlaf freichiau cariad
yn gafael ynof fi.

Wrth i len drama ’leni
Gau fel nos o’n gafael ni,
Erys her greulon Herod
Yn hen dawch o’r gwyll yn dod;
Ond mewn côr draw yn gorwedd
Yn ei grud mae’r byd a’r bedd.
DEWI SIÔN

Wrth i’r haul euro’r cudynnau
fel afon am fy mhen,
nefolion ymddangosa
i gyfeiliant telyn wen.
Maen nhw’n estyn gyda’u dwylo,
mwytho ’ngwallt â chrib y gwynt,
hollti aur dros hen weddïau
a chanu cân i’r amser gynt.
CASI WYN
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Chwilio am yr anrheg Nadolig
neu’r calennig perffaith?

Tanysgrifiwch
i BARDDAS!

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

