
  

Y Tân yn Llŷn 

D 
yma ni, mae’r haf wedi cyrraedd yn swyddogol a 
dim ond un cyfarfod o Weithdy Cymraeg Derby 
sydd ar ôl cyn i ni i gyd mynd ar ein gwyliau. Wedi 
dweud hynny mae’r golygydd y cylchgrawn bach 

yma eisoes wedi treulio wythnos yn aros mewn carafán ar 
safle hanesyddol Penyberth. I’r rhai sy’n  gwybod hanes 
Cymru yn y tridegau, dyma safle'r enwog y tân yn Llŷn. 
Mae’na gofeb deilwng i’r tri arwr Saunders Lewis, Lewis 
Valentine a DJ Williams wrth fynediad y safle. Dyw y rhan 
mwyaf o Saeson sy’n ymweld â’r safle carafán yn gwybod  
dim oll am yr hanes, ond dagrau pethau yw’r ffaith bod dim 
ond lleiafrif o Gymry yn gwybod yr hanes chwaith. 

   Nid ymhell o Benyberth ar y ffordd i Gaernarfon mae 
Canolfan Hanes Uwchgwyrfai yn sefyll. Cymdeithas Hanes 
sy’n rheoli’r adeilad, ac yno pob mis maen nhw’n cynnal 
darlith ar bwnc gwahanol o hanes Cymru. Ym mis Mai 
cafodd darlith flynyddol Utgorn Cymru ei gynnal yn y 
ganolfan. Y darlithydd  oedd Aelod Cynulliad Adam Price. Y 
testun oedd Cymru - Trefedigaeth Gyntaf Lloegr, a’r Olaf.  
Cafodd y rhai ohonom yn y gynulleidfa darlith ddifyr a 
diddorol iawn. Roedd tua 40 o bobl yno ond trueni nad  ydy 
mwy o bobl yn ymaelodi ac yn mynychu'r fath digwyddiad. 
Os oes diddordeb ‘da chi mae Canolfan Hanes 
Uwchgwyrfai yn cyhoeddi cryno-disgiau efo darlithoedd 
hanes y Gymdeithas am bris rhesymol. Mae manylion 
cyswllt i gyd ar eu gwefan nhw. Gwelir 
www.uwchgwyrfai.com/gwyrfai. Arwyddair y gymdeithas yw 
Anghofio yw bradychu. Mae hi’n holl bwysig bod gwir hanes 
Cymru yn cael ei gofio a hefyd yn cael ei ddysgu mewn 
ysgolion a cholegau yng Nghymru a thu hwnt.  

   Dyn ni yng nghanol holl fwrlwm a dadlau’r etholiad 
cyffredinol ar hyn o bryd, ac erbyn i chi darllen y rhifyn yma 
o Lais mi fydd y canlyniad yn hysbys i bawb. Beth bynnag 
yw’r canlyniad, mae hi’n bwysig ein bod ni, y rhai sy’n caru’r 
iaith Gymraeg ac yn caru Cymru parhau i wneud beth 
bynnag dyn ni’n gallu gwneud i hyrwyddo achos yr iaith a 

Chymru. I barhau i wneud y pethau 
bychain chwedl Dewi Sant. Ychydig o 
flynyddoedd yn ôl cyhoeddwyd llyfr bach 
‘Gwnewch y Pethau Bychain  gan Wasg y 
Lolfa efo awgrymiadau am weithgareddau 
dyddiol i hybu’r Gymraeg. Does dim ots pa 
safon yw’ch Cymraeg, mae’na rywbeth 
dych chi’n gallu gwneud bob dydd boed 
cyfarch pawb yn y Gymraeg, neu ateb y 
ffôn yn y Gymraeg. Beth am ysgrifennu 
eitem ar safle we ‘Wypllyfr’ neu ar 
safleoedd Cymdeithasol eraill? Hyd yn 
oed yma yn Lloegr mae’n bosib gwrando 
ar Radio Cymru neu wylio rhaglenni S4C. 
Beth am  ymateb i geisiadau gan 
gyflwynwyr rhaglenni radio am adborth 
neu i ffonio’r rhaglen? Mae hyn yn gyfle 
gwych i ymarfer eich iaith ac i godi proffil y 
grwpiau sy’n hybu’r Gymraeg yr ochr yma 
i Glawdd Offa.  Wrth gwrs dim ond pethau 
bychain yw'r rheiny. Does neb yn gofyn i ti 
mynd mor bell ag aeth Saunders Lewis, 
Lewis Valentine a DJ Williams. Canlyniad 
eu gweithred o losgi’r safle adeiladu’r 
Ysgol Bomio Penyberth yn 1936 oedd 
achos llys. Yn gyntaf yng Nghaernarfon 
ble oedd y rheithgor yn methu cytuno ar 
ddyfarniad, ac wedyn ail achos llys yn yr 
Old Bailey  lle cawson nhw eu dyfarnu yn 
euog ac yn dedfrydu i naw fis o garchar. 
Pan gawson nhw eu rhyddhau o’r carchar 
roedd cyfarfod croeso iddynt yn yr hen 
bafiliwn yng Nghaernarfon, 12,000 o bobl 
oedd yn bresennol ond nid cafodd y 
digwyddiadau yma llawer o effaith ar 
obeithion Plaid Cymru ennill seddi yn San 
Steffan. Roedd hi’n gyfnod hir eto cyn 
iddynt ennill eu hetholaeth gyntaf sef 
Caerfyrddin 1966. 

   Er eu methiant i atal yr Ysgol Bomio, 
roedd eu gweithgaredd yn sbardun wedyn 
i ymgyrchwyr y 60au i weithredu yn 
heddychol dros yr iaith a’r Cymry. Cafodd 
ymgyrchwyr y 60au mwy o lwyddiant, nid 
yn unig efo agweddau gweladwy'r iaith 
megis arwyddion ffordd, ond efo’r ddeddf 
iaith Cymraeg cyntaf ac wedyn sefydlu 
Radio Cymru, sianel teledu S4C ac yn y 
pendraw  datganoli i Gymru a sefydlu'r 
Cynulliad.  Beth fydd y cam nesa i 
Gymru? Dilyn yr Alban ar y daith i 
annibyniaeth? Amser a ddengys. 

Jonathan Simcock 

    Llais Y Derwent 
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Archwilio Canolbarth Cymru mewn steil 
o’r 3ydd i’r 7fed Ebrill 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
id gwyliau U3A yn gwmws, ond yn  
bendant mewn steil, cychwynnodd y 
gwyliau ‘Impression Holiday’ yma pan 
gasglodd y gyrrwr pob un ohonom o’n 

cartrefi a’n trosglwyddo i’w coets (eu polisi ar gyfer 
pob un o’u gwibdeithiau mae’n debyg ac eithrio eu 
tripiau dyddiol). Fodd bynnag, roedd pedwar ar 
ddeg o aelodau U3A ar y bws, y rhan fwyaf 
ohonynt o’r grŵp ‘All Matters Welsh’, ac roeddem 
wedi ein plesio bod y tywydd ddim yn 
nodweddiadol i Gymru, oherwydd na chawsom 
law o gwbl! 

   Roedd ystafelloedd wedi cael eu harchebu ar ein 
cyfer yng ngwesty’r Metropole yn Llandrindod, y 
gwesty mwyaf yng Nghymru pan gafodd ei 
adeiladu yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn dal 
i gael ei redeg gan yr un teulu, ond gyda phob 
cyfleuster modern a ddisgwylir mewn gwesty 
pedwar seren. Roedd y bwyd yn ardderchog, gyda 
dewis helaeth i frecwast ac i ginio, lle cawsom 
ddewis o leiaf un a phedwar cwrs cyntaf i 
gychwyn! Penderfynodd y rhan fwyaf honnom  
gael cig oen Cymraeg i ginio ar ein hail ddiwrnod 
er ein bod newydd weld  wŷn newydd eu geni yn 
chwarae ac yn prancio yn y caeau.  

   Ar ein diwrnod llawn cyntaf ymunodd parc 

geidwad â ni, dyn ifanc iawn brwdfrydig gyda 
synnwyr digrifwch, ac fe ddysgodd llawer i ni am 
lynnoedd ac argaeau dyffryn Elan, a sut bu i bobl 
Birmingham cael eu hachub o lygredd diwydiannol 
gan ddŵr pur bibellog disgyrchol o’r cymoedd. Yna 
ymwelom ag Abaty Cwm-hir, taith i’r gorffennol. 

   Dydd Mercher aethom i Aberystwyth, a fyddai 
wedi bod yn llawer mwy dymunol pe bai ddim wedi 
bod mor oer, ond yn y prynhawn aethom ar drên 
stêm Cwm Rheidol am siwrnai ddarluniadwy i 
Bontarfynach a’r rhaeadrau adnabyddus, o ble 
casglodd ein gyrrwr ni a’n dychwelyd i’n gwesty. 
Trodd y prynhawn allan i fod yn lyfli. (Dywedwch 
hwnna mewn acen Cymraeg)  

   Dydd Iau aethom i’r Gelli, yn dal yng Nghymru, 
yn gyrru trwy Fannau Brycheiniog gyda’i 
golygfeydd syfrdanol ( a mwy o ddefaid ac wŷn!). 
Mae o leiaf dau-ddeg saith o siopau yn gwerthu 
llyfrau ail-law yn Y Gelli , lle hyfryd a chyfeillgar lle 
mae pawb yn ymddangos eu bod yn nabod bron 
pawb arall ac yn hapus i groesawi ymwelwyr i’w 
plith ac ymddiddan â nhw.  

   Yn y prynhawn aethom ar fordaith ar hyd camlas 
Aberhonddu mewn bad cul yn teithio pedair milltir 
yr awr gan ymbleseru mewn te gyda chacennau a 
hufen cyn cael ein casglu gan ein gyrrwr Paul. 

   Roedd Paul yn wych. Llawdriniodd y goets drwy 
lefydd cyfyng nad oedd yn ddigon mawr i fygi 
cymedrol, ac roedd e bob amser yn ein darpar fan 
cyfarfod o’m blaen ni.  

   Gyrasom ni adref gan aros mewn canolfan 
garddio i gael cinio, ac yna pan gyrhaeddom 
Peterborough roedd tacsi yn ein disgwyl i gludo 
pob ohonom adref. 

Mary Claxton 

Materion Cymreig 

U3A Peterborough 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YR ARGLWYDD YW FY MUGAIL 

 

Y 
r oeddwn wedi dyhuno tua bump y bore 
ac yn ymdrechu adrodd ar gof yr hen 
salm yma yr oeddwn wedi dysgu yn ystod 
fy mlentyndod cynnar. Ond roedd y cof yn 

pallu rhoi’r llinellau yn eu cywir swydd. Felly beth 
amdani?  Ar ôl amser maith o adrodd ac ail-
adrodd yn fy meddwl fy hun heb fedri cael y cyfan 
yn drylwyr gywir o’r dechrau i’r diwedd, ond troi’r 
golau ymlaen, ymestyn am y cyfrifiadur, ac 
ysgrifennu lawr y phrases fel yr oddynt yn dod i’r 
cof. Yna’n mynd ati i geisio rhoi trefn ar y cwbwl 
trwy rhoi cip-olwg ar fersiwn y Beibl Saeneg oedd 
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gerllaw. 

Yr Arglwydd yw fy Mugail, Nid bydd eisiau arnaf 

Efe a wna i mi orwedd mewn porfeudd gwelltog 

Efe am tywys gerllaw y dyfroedd tawel,  

Efe a ddychwel fy enaid, 

Efe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder, er 
mwyn ei enw. 

Ie, hyd yn oed pe rhodiwn ar hyd glyn cysgod 
angau, nid ofnaf niwed, 

Canys yr wyt Ti gyda mi 

Dy wialen a’th ffon am cysurant. 

Ti a arlwyi ford ger fy mron, yng ngwydd fy 
ngwrthwynebwyr. 

Uraist fy mhen ag olew, fy ffiol sydd lawn. 

Daioni a thrugaredd a’m canlynant holl ddyddiau 
fy mywyd 

A mi a breswyliaf yn nhy yr Arglwydd yn 
dragywydd. 

   O dwy’n clywed y darllenydd yn mwmial “pam 
oech chi ddim yn cysylltu a’r Beibl Cymraeg yn 
lle’r Saesneg - dylau hwnw fod yn agos at y 
gwely!” Gwir iawn! Y rheswm yw fod na dri 
drosiad o’r Gymraeg wed’i cyhoeddi ar ôl y 
fersiwn yr oeddwn wedi’i dysgu ar gof yn y 
tridegau. Mawr yw ein braint fel Cymry. 

 

Gwynne Davies 

Cymdeithas Cymry Nottingham 

 

 

 

 

Say Something In Welsh 
Become a Welsh speaker  

 Join the world's largest class! 

 

Find out why over 15,000 people use our 

award-winning course 

You don't need to read or write or do any  

revision - you just start speaking normally 

and naturally from the very beginning. But we 

don't expect you to take our word for it! 

Listen to the first lesson right here, right now 

- either the northern or the southern version - 

and if you like it, you can access another 25 

half-hour lessons for free 

  

www.saysomethingin.com  

Pa Obaith? (Chwefror 2017) 
 

Mae’r eirlys bach fel llusern loyw-wen; 

mae’r saffrwm yn goleuo’r gwyll fel gem. 

Cyn hir cenhinen Bedr a gwyd ei ben -  

ein gobaith wedi gloes aeafol lem.  
   

Â minnau’n gynnes yn fy nghartref clyd - 

mae yna gannoedd yn ein prif ddinasoedd, 

yn treulio’r nos ar oerni noeth y stryd 

o dan gyfundrefn greulon, ddidrugaredd.  

 

Pa obaith sydd i’r rhain, neu i’r trueiniaid 

sy’n ffoi am eu bywydau dros y môr?  

Ar ôl gweld erchyllterau di-anghenraid, 

a erys iddynt ond cloëdig ddôr? 

  

Pa obaith sydd i’r ddynolryw i gyd, 

Â ffasgaeth hyll ar gerdded trwy ein byd? 

 

Jenni Wyn Hyatt 

West Hallam 
  

 

 

Geirfa 

eirlys: snowdrop 

lusern: lamp, lantern 

(g)loyw: bright 

saffrwm: crocus 

gwyll: gloom  

a gwyd: will lift 

gloes: pain, ache 

(g)aeafol: wintry 

lem: ffurf fenywaidd ‘llym’ – sharp 

clyd: cosy 

cyfundrefn: system 

erchyllterau:  

horrors, atrocities 

di-anghenraid:  

unnecessary 

cloëdig ddôr: drws ar  

glo, a locked door 

erys: waits, awaits 

dynolryw: mankind 

ffasgaeth: fascism 

ar gerdded: priodddull 

(idiom) yn golygu 

‘going on’, ‘rife’  
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Wyt ti’n siarad 
Cymraeg y de neu 

Gymraeg y gogledd?    
 

 

P 
an ddechreuais i ddysgu Cymraeg am y 
tro cyntaf yn Birmingham ym 2012, do’n i 
ddim yn gwybod am dafodiaith Gymraeg.  
A dweud y gwir, do’n i ddim yn siarad 

Cymraeg o gwbl. Ro’n i’n jest mynychu dosbarth 
ar y dydd Mawrth ond diweddarach gwnes i 
sylweddoli bod ‘na llyfrau cwrs mynediad fersiwn 
y De a fersiwn y Gogledd achos oedd llyfr cwrs 
fersiwn y Gogledd gyda rhywun yn y dosbarth.  
Roedd llyfr cwrs fersiwn y De gyda fi.  Ar ôl i fi 
orffen y llyfr cwrs mynediad, prynais i'r llyfr cwrs 
sylfaen fersiwn y De ond prynais i CD fersiwn y 
Gogledd.  Camgymeriad mawr! Dw i ddim wedi 
gwneud un camgymeriad ers hynny!    

   Mae geiriau gwahanol yn achosi penbleth i 
ddysgwr fel fi.  Gwnaeth fy nhiwtor Cymraeg 
cyntaf i ddefnyddio'r fersiwn y De yn y dosbarth 
felly dw i’n dal i ddweud “gyda fi” yn lle “gen i.”  
Hefyd mae’n haws.  Does dim rhaid i fi gofio “Gen 
i, gen ti, ganddo fe, ganddi hi, gennym ni, 
gennych chi, a ganddyn nhw.”    

   Mae dysgu Cymraeg yn ddigon anodd felly dw i 
wastad dewis yr opsiwn hawsa.  Dw i ddim yn 
dod o Gymru (Dw i’n dod o Siapan).  Dw i erioed 
wedi byw yng Nghymru.  Felly dw i’n cael 
cymysgu geiriau de a geiriau gogledd, dw i’n 
credu.  Weithiau dw i’n dechrau sgwrs gyda “chi” 
ond wedyn dw i’n newid i “ti” pan bydda i’n siarad 
gyda un berson.  Dw i’n siwr bod fy Nghymraeg 
yn swnio'n od.   Weithiau mae pobl yn gofyn i fi, 
“Wyt ti’n siarad Cymraeg y de neu Gymraeg y 
gogledd?”  Fy ateb i yw “Cymraeg Siapaneg!”  

 

Tad Ukai  

(o Firmingham a Japan) 

 

 

 

Geirfa 

allan  - ma’s  

efo - gyda  

rwan - nawr 

medru - gallu  

o - e 

mi es i - es i 

nain - mam-gu 

goriad - allwedd  

mae gen i - mae gyda fi   

 

 

 

Cerdded Mwynder 
Maldwyn 

 

A 
r ôl mwynhau wythnos yng Ngheredigion 
yn ystod y Pasg y llynedd, penderfynon 
ni dreulio wythnos arall yn cerdded 
llwybrau Cymru. Y tro 'ma, ar lwybrau 

tawel Powys (efo un daith gerdded cael ei 
dechrau a'i gorffen yn Sir Ddinbych). Oedden ni 
wedi treulio amser yn cerdded y llwybrau 
cyhoeddus ar y ffin rhwng Powys a swydd Am-
wythig o'r blaen, yn enwedig yn yr ardal ger Yr 
Ystog, Clun, Ceri a Bishops Castle, felly o'n i'n 
awyddus i gerdded yn y wlad ger Meifod, lle cyn-
haliwyd yr Eisteddfod yn 2015. Ar ôl treulio cwpwl 
o oriau ar y we, daethon ni o hyd llety addas a 
thwt ar fferm o'r enw 'Pentre Herin' sydd tua 3 
milltir i'r gorllewin o Ddolanog, y pentre a oedd yn 
gartre i Ann Griffiths. Arhoson ni mewn bwthyn 
bach a oedd yn ysgubor wrth ochr y ffermdy'n 
wreiddiol. Oedd y lle'n anghysbell a thrwy'r nos 
gallen ni glywed tylluanod, ffesantod, brefau 
annwyl yr wyn newydd-eni yn y caeau o'n cwmpas 
a hyd yn oed udiadau'r cŵn a oedd yn gweithio ar 
y fferm. Anfonodd hynny ias i lawr yr asgwrn cefn 
yn yr oriau man! 

   Un eitha heriol oedd y daith gerdded gyntaf wrth 
i ni ddringo o Landrillo ac i fyny i Gribyn Berwyn. 
Uchder Cadair Berwyn (y man uchaf yn y Berwyn) 
ydy 830 metr ac roedd y golygfeydd yn fendigedig 
ac wrth i ni rodio ar hyd y gribyn, oedd hi'n bosib 
gweld y Rhinogydd, i'r dwyrain o Harlech a'r Ber-
mo, Arenig Fawr ac Arenig Fach ger y Bala a'r 
Moelwynion yn ardal Blaenau Ffestiniog, diolch i'r 
tywydd a oedd yn braf ar ôl i'r gwynt main dawelu. 
Cerddon ni ar hyd cribyn dymunol a ffurfiodd y ffin 
rhwng Powys a Sir Ddinbych cyn disgyn yn ôl i 
Landrillo ar hyd lôn dawel a ddefnyddir gan 
gerbydau ffermio'n bennaf. Mis Ebrill 2006 oedd y 
tro diwetha pan gerddon ni ar Gribyn Berwyn, felly 
oedd hi'n hen bryd i ni gael ymweliad arall!  

   Penderfynon ni gerdded yn uniongyrchol o'r 
bwthyn gan fod Llwybr Glyndwr yn rhedeg trwy'r 
fferm. Llwybr swyddogol a agorwyd yn swyddogol 
yn 2002 ydy hwn ac mae'n dechrau yn Nhref y 
Clawdd ac yn gorffen yn y Trallwng. Byddech chi'n 
cerdded 135 milltir, tasech chi'n gorffen y llwybr. 
Cerddon ni rhan ohono fo rhwng y fferm a Phont 
Logel. Dymunol iawn oedd rhan y llwybr sy'n 
rhedeg wrth ochr Afon Efyrnwy ac roedd y llwybr 
yn hawdd i'w ddilyn. Er hynny, roedd hi'n wahanol 
pan ddefnyddion ni'r llwybrau cyhoeddus o Bont 
Llogel i Ddolanog. Yn anaml defnyddir y llwybrau 
cyhoeddus yn rhannau o Bowys, felly mae sgiliau 
ynglyn a darllen y map yn hollol hanfodol! Er 
hynny, mae tawelwch, prydferthwch a hud yr ardal 
yn gwneud yn iawn am unrhyw anawsterau a 
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gafwyd efo dilyn y llwybrau. Cyrhaeddon ni 
Ddolanog ar ôl disgyn oddi ar gribyn uwchbwen y 
pentre a chawson ni ginio wrth eistedd ar fainc 
sy'n gyferbyn i Gapel Coffadwriaethol Ann Grif-
fiths. Wedyn dringon ni Allt Dolanog ar Lwybr 
Glyndwr cyn cerdded dros dir pori hyfryd ac yn ôl 
i'r bwthyn. Welon ni ddim enaid arall ar y llwybrau 
trwy'r dydd. Efallai i'r twristiaid i gyd fynd i Eryri, 
Llandudno ac ynys Mon yn lle? Yn bersonol, do'n i 
ddim eisiau bod yn unrhywle arall yn y byd bryd 
hynny.  

   Taith gerdded a ddechreuodd yn Llanrhaedr ym 
Mochnant oedd yr un nesa ac aethon ni i fyny i'r 
ardal fynyddig uwchben Pistyll Rhaedr. Bwyton ni 
frechdanau wrth wylio'r ceir yrru ar hyd y ffordd 
sy'n arwain at y Rhaedr. Yr unig swn i'w glywed 
oedd swn y brain ac Afon Disgynfa'n plymio dros y 
clogwyn ar flaen y cwm. Dyna'r daith gerdded lle 
gwelon ni lwyth o rifft a phenbyliaid yn gwingo yn y 
pyllau di-ri a oedd yn gorwedd yn y pantiau bach 
ar y llwybrau. Cerddon ni dros y tir gwlyb a di-
arffordd cyn ymuno a llwybr a aeth a ni yn ôl i 
Lanrhaedr ym Mochnant. Roedd y golygfeydd o 
Langynog a Phenybontfawr yn drawidol iawn. Un-
waith eto, roedd y tywydd yn garedig wrthon ni ac 
unwaith eto, welon ni ddim enaid. Paned o de a 
sgwrs Gymraeg yn y 'Gegin Fach', caffi yng ngha-
nol y pentre, i orffen gweithgareddau'r dydd.    

   Trefaldwyn oedd man cychwyn taith gerdded 
olaf yr wythnos. Gorffen yn y pentre a chael te a 
chacen yn y caffi 'Castle Kitchen' oedd y bwriad ac 
dw i'n falch o ddweud i ni wneud hynny! Cerddon 
ni ar hyd Llwybr Clawdd Offa am sbel cyn de-
fynddio llwybrau cyhoeddus tawel er mwyn 
cyrraedd Llandysil, sef pentre bach i'r gorllewin o 
Drefaldwyn. Un o'm hoff deithiau cerdded yr wyth-
nos oedd hon gan fod y cefn gwlad mor dlws a 
hudolus. Yn fy marn, mae rhywbeth hynod o ar-

bennig am Faldwyn ac mae'r ffaith nad ydy llaw-
er o bobl yn cerdded yma'n ychwanegu at yr 
awyrgylch. Roedd hi'n anodd dilyn y llwybrau 
rhwng Trefaldwyn a Llandyssil ar adegau oher-
wydd diffyg defnydd, ond roedd pethau'n well ar 
y ffordd yn ôl i Drefaldwyn. Roedd y golygfeydd 
tuag at Ganolbarth Cymru'n glir a helaeth trwy'r 
amser a gorffennon ni'r daith gerdded trwy 
ddisgyn oddi ar safle yr hen gaer wrth ochr safle 
Castell Trefaldwyn. Aethon ni trwy goedwig 
ffawydd lle oedd llygad Ebrill a chlychau'r gog 
 yn ffurfio carped lliwgar o felyn a glas.  

   Rhaid i mi ddwued i ni gael wythnos fen-
digedig mewn un o'm hoff ardaloedd yng 
Nghymru ac roedd hi mor braf cael sawl diwr-
nod yn mwynhau'r cefn gwlad sy'n cael ei weld 
gan gyn lleied o bobl. Ar un llaw,  mae'n drueni, 
ond ar y llaw arall, dw i'n gallu treulio amser 
amsugno heddwch a phrydferthwch unigryw'r 
ardal heb unrhywun yn aflonyddu arna i!  O'n i'n 
drist pan ddaeth yr amser i adael, ond mae gen i 
atgofion melys o'n hamser ni'n cerdded 
Mwynder Maldwyn a bydda i'n eu trysori am 
byth.   

 

Martin Coleman 

Clay Cross 

a Llandeilo 

 

 

 

Iaith fy Mam 

Cymraeg yw’ch iaith chwi, ond Dadi pam 

‘Rych chwi yn ei galw yn iaith fy Mam? 

Am fod dy fam, mae’m debyg, Johnny, 

Yn siarad llawer mwy ohoni. 

Thomas Jacob Thomas 
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Gwenyn 

 

Y 
m mis Chwefror eleni cafwyd nosaith 
arbennig o ddiddorol gan aelodau 
Cymdeithas Cymry Nottingham yn 
gwrando ar Sandra Hart  yn trafod  byd 

y wenynen; yn benodol yr Apis Mellifera, y 
wenynen gyffredin sydd yn gyfrifol am gynyrchu 
mêl. Rydym i gyd yn gyfarwydd â gweld gwenyn 
yn ein gerddi ac o gwmpas ble bynnag mae 'na 
flodau, ac felly diddorol oedd clywed sut mae'r 
gwenyn yn cydweithio i ofalu am y frenhines, a 
chasglu'r neithdar a'i gario yn ôl i'r cwch ac yn 
adeiladu eu diliau mel sydd, gyda llaw, bob am-
ser yn chweochrog; a hyn i gyd yn digwydd dan 
ryw reddf sydd wedi datblygu dros filiwnnau o 
flynyddoedd;  nid rhyfedd fod y dywediad "mor 
frysur a gwenynen" i'w glywed yn aml ar lafar. 
Mae'r gwenyn gweithgar yn  brysur o doriad y 
wawr i fachlud yr haul; ond cofiwch mae 'na 
wenyn segur hefyd ym mhob cwch. Roeddwn 
bron ac anghofio'r gair Cymraeg cwch am y 
Saesneg hive: ond cysylltu  â Geiriadur Prifysgol 
Cymru fe welwch fod na gyfeiriad i gychod  yn 
un o  lawysgrifau  Peniarth yn dyddio o'r 16ed 
ganrif; 

      ' hi [yr arth]  a gais ddwyn y mel o'r kychod';  

    Rwy'n cofio i mi ddarllen yn y dosbarth Lladin 
yn yr ysgol rhan o'r Georgics  gan y bardd 
rhufeinig Fyrsil. Yn y pedwerydd llyfr o'r Geor-
gics  mae'r bardd yn trafod gwenyn a sut i ofalu 
amdanynt; mae'n syndod faint o'i wybodaeth 
sydd yn dal tir heddiw er fod ganddo ambell i 
gamsyniad;  er engraifft mae'n sôn am y brennin 
yn lle'r frenhines  ac mewn un rhan mae'n 
dweud fod y gwenyn yn defnyddio dwy garreg 
fechan i gynorthwyo hedfan yn gytbwys, heb 
ystyried mae cario 'r neithdar y maent ar eu cyrff 
wrth fynd yn ôl i'r cwch. Rhyw naw canmlynedd 
ar ôl Fyrsil mae cyfreithiau Hywel Dda (c 880 - 
950) yn trafod ychydig am wenyn a'u safle yn ôl 
y gyfraith yn yr oes honno;  er engraifft  mae'r 
cyfreithiau yn  nodi  gwerth y gwahanol heidiau 
a'r cosbion am ddwgyd haid o wenyn. A ydych 

 wedi clywed yr hen goel fod haid o wenyn yn 
marw os bydd perchennog yr haid neu un  o 
deulu'r perchennog  yn marw? 

   Mae'r gwyddonwyr yn pryderu am y clefydau 
sydd yn difa  llawer o wenyn heddiw am fod 
dynoliaeth yn dibynnu gymaint ar y gwenyn i 
feillio pob math o gropiau a ffrwythau. Felly 
mae'n angenrheidiol i bawb ohonom i wneud 
ein gorau i greu amgylchedd sydd yn ffafriol i 
wenyn.  

   A siarad yn bersonol rhaid i mi gyfaddau  
bûm yn osgoi bwyta mêl am flynyddoedd, ac 
yn sicr pan oeddwn yn blentyn nid oeddwn yn 
hoffi ei flas o gwbwl; ond  yn raddol deuthum i 
werthfawrogi  mêl  ac yn awr, yn fy saithdegau, 
rwy'n rhoi mêl ar fy nhost i frecwast, bron bob 
bore. Felly rwy'n ddiolchgar iawn i'r wenynen 
fach weithgar.  

   Ond am y picwn, peidiwch a sôn; dyna stori 
arall. Cefais fy mhigo sawl gwaith, pan yn 
blentyn tua deg oed, ar ôl dod ar draws nyth 
picwn yn ddiarwybod mewn perth, pan oeddwn  
yn  chwilio am syfi  gwyllt i fwynhau. Ond, 
serch hynny, mae gan picwn hawl ar eu lle ar y 
ddaear hefyd. Ond i ba pwrpas? 

                                                     Howell Price 

Cymdeithas Nottingham 
 

Geirfa 

neithdar - nectar 

diliau mêl - honeycomb; 

hweochrog - hexagonal 

greddf - instinct 

gwenyn segur -  drones 

hedfan yn gytbwys - fly in a well balanced way 

peillio -  pollinate 

picwn - wasps 

syfi gwyllt - wild strawberries 

cwch (ll. cychod) - hive 

Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby 

Mae’r Cylch yn cynnal Gweithdy Cymraeg  

misol ac Ysgol Undydd Flynyddol 

Rhaglen Gweithdy Cymraeg 2017 

Tŷ Cwrdd Y Crynwyr, St Helens St. Derby 

Sadwrn 24-6-17  Gweithdy 9.30am-12.30pm 

Dim cyfarfod ym Mis Gorffennaf / Mis Awst 

Sadwrn 2-9-17  Gweithdy 9.30am-12.30pm 

Sadwrn 7-10-17  Gweithdy 9.30am-12.30pm 

Sadwrn 28-10-17  9.30am - 3.30pm 

Ysgol Undydd Cymraeg Derby 

Sadwrn 4-11-17 Gweithdy 9.30am-12.30pm 

Sadwrn 2-12-17  Gweithdy 9.30am-12.30pm 

menteriaithlloegr@mail.com 

07864149078 

www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com 



7 

 

Plant 
 

M 
i fum i yn athrawes plant bach am 
dros ugain mlynedd ac wedi cael 
modd i fyw yn eu plith.  Ar wahan i’r 
ysgol, mae gen i ddeg o wyrion ac un 
gor-wyres. 

   Mae plant bach yn ddoniol ac yn wreiddiol 
iawn eu sgwrs.  Dwi’n cofio dod adre o’r eglwys 
un bore Sul a dau o fy wyrion, Guto a Brychan, 
pan oedden nhw rhyw bump a saith oed, ar 
feics newydd sbon.  Stopio’r car i edmygu y 
ddau feic, a dweud rhaid bod Dad wedi rhoi beic 
bob un iddyn nhw am ei helpu fo ar y ffarm.  
Roedd y ddau wedi rhoi sawl potel o lefrith i’r 
wyn llywaeth a bwydo’r cwn hefyd. Ateb sydyn 
Guto oedd,  “Na, rydan ni wedi cael beic 
newydd am bod gynnon ni ‘run.” 

   Roedd Morgan, Mali a Cadi yn hoffi gwylio 
fidio, The Life of Jesus, pan fydden nhw yn dod 
yma.  Mae’r fidio yn rhoi hanes geni Iesu ym 
Methlehem hyd at ei groeshoeliad o.  Pa ran 
oedd ffefryn y plant?  Wel coeliwch neu beidio, 
marwolaeth Iesu Grist ar y groes!  Gwaed ar ei 
gorff a’i wallt yn fler dros ei wyneb, a dyna Mali 
oedd yn dair neu bedair oed yn dweud yn hollol 
ddifrifol:  “Ew Nain mi fase chi’n meddwl base fo 
wedi gneud ei wallt!” 

   Tair oed oedd Elin ac yn cael ei gwarchod gan 
ddynes oedd yn mynd i ymweld â pherthynas 
mewn cartref gofal.  “Nain,” medde hi,”pa bryd 
fyddwch chi yn mynd i gartref gofal?”  Roedd 
hyn pan oeddwn i yn fy mhumdegau, yn gwei-
thio amser llawn, ac yn gweld fy hun yn ifanc a 
llawn bywyd! 

   Pan gafodd Elin sgidiau newydd mi ddudodd 
wrth ei mam ei bod hi yn mynd i wisgo’r sgidiau 
i’r eglwys er mwyn i Duw gael eu gweld nhw.  
Duw oedd y ficer.  Tro arall gwelodd Elin y ficer 
tu allan i’r ysgol, ac wedi cyrraedd adre, 
dwedodd wrth ei mam, yn llawn cyffro,  “Mam 
dwi wedi gweld Duw eglwys ni yn sefyll tu allan 
i’r ysgol!” 

    Gari yn blentyn yn yr ysgol yn dweud na 
fydde fo byth yn mynd mewn awyren.  Wel pam, 
meddwn inne, hwyrach y byddi di isio mynd 
dramor ar wyliau rhyw dro. “O mi wnai fynd ar 
gwch.  Dwi’n medru nofio, ond, Duw, fedrai 
ddim fflio!” 

   Bachgen bach arall yn dweud ei fod o yn 
mynd i gael dannedd gosod neis ar ôl tyfu’n 
ddyn ac yn edrych ymlaen am y digwyddiad!   

A geneth fach yn dweud wrthyf i, “Pan fydda’ fi 
yn hen ddynes, mi fydd fy wyneb i fel un chi.  Mi 
fydd o yn leins i gyd.”  A finne yn meddwl bod 
cynnyrch Este Lauder wedi nghadw fi’n ifanc!  
Ond gan y gwirion, ceir y gwir! 

Enid Davies 

 

 

I Mari  
 

Ble’r wyt ti nawr, Mari annwyl, 

ar ôl i ti fynd tua thre’? 

Wyt ti’n cloncan gyda’n hynafiaid 

mewn rhyw farchnad yn y ne’? 

 

Enillaist y frwydr unwaith 

ond, pan ddaeth y gelyn i’th gwrdd 

ag angau yn duo ei lygaid, 

heb ffwdan fe lithraist i ffwrdd. 

 

A wyt ti’n cofio’n gwibdeithiau 

i ardal y Mynydd Bach 

i wrando am leisiau’n cyndadau 

yn sibrwd yr awel iach? 

 

Ydy dy ysbryd yn crwydro 

o amgylch dy gartref clyd, 

yn feistres ar dy aelwyd 

yn gwarchod dy deulu o hyd? 

 

Wyt ti’n dal i ymhyfrydu 

yn dy lestri o wydr hardd, 

y llyfrau Cymraeg ar y silffoedd 

a’th flodau yn yr ardd? 

 

A phan ddaw yr alwad olaf, 

a minnau yn croesi’r lli, 

a fyddi di’n gwenu’n groesawgar, 

wrth aros amdanaf i? 

 

 

 Jenni Wyn Hyatt  

  

 

  

Ysgrifennais y gerdd hon ar ôl marwolaeth ffrind 
annwyl a oedd, hefyd yn gaifn (third cousin) i mi, 
ym 2014. 

 

Geirfa 

 

tua thre  homewards 

cloncan - gair ardal Cei Newydd am ‘sgwrsio’ 

hynafiaid - ancestors 

gwibdeithiau - trips 

Y Mynydd Bach  - ardal ein cyndadau yng 
Ngheredigion 

Gwarchod - to guard, to mind 
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Ynys y Badell Ffrio 
 

R 
wy'n siŵr fod llawer ohonoch sy'n he-
neiddio fel fi yn cael hen benillion a 
hwiangerddi maboed yn mynd drwy'ch 
pennau pan yn synfyfyrio uwchben tan 

neu'n meddwl am yr amser a fu. Yr hen gân sy 
wedi bod yn fy mhen i am ychydig fisoedd ydi: 

 

Fuoch chi 'rioed yn morio 

Wel do, mewn padell ffrio, 

Chwythodd y gwynt fi i'r Eil o' Man, 

A dyna lle bum yn crio. 

 

   Roeddwn i wedi hen 'ddifaru a'r gân ar ôl 
ychydig wythnosau ond daeth y syniad i'm mhen 
am ymweld â'r ynys am ychydig ddyddiau i weld 
sut le oedd hi bellach. Yn ystod fy ieuenctid 
cymysgedd o Rhyl a Llandudno ac arfordir y 
gogledd oedd hi yn llawn o deuluoedd bwced a 
rhaw a hufen ia ond, aeth Majorca a Benidorm a 
theithio rhad ar awyren a'r tyrfaoedd i ffwrdd gan 
adael gwacter ar y “prom” a lletyoedd gwag , di 
groeso.  Ond gan fod gan yr ynys hunan ly-
wodraeth tu allan i'r Deyrnas Unedig fe sefyd-
lodd ei hun fel canolfan ariannol agored i bawb 
ac mae'r arian hynny wedi rhoi cefndir iddi i ail 
greu ei diwydiant twristaidd - llai o'r bwced a 
rhaw a mwy o'r awyr iach a'r amgylchedd. 

   Felly, ddiwedd Ebrill dyma fi ar y trên i Lerpwl i 
ddal y cwch buan i Douglas. Teithio trwy Crewe 
a newid trên yn yr orsaf ddiflas honno a 
chyrraedd Lerpwl cyn iddi dywyllu. Mordaith 
dawel, dipyn gwell nag mewn padell ffrio - a 
chyrraedd Douglas ychydig ar ôl iddi dywyllu.  
Gwesty ar ganol y Prom a bylchau gwag lle bu 
gwestai eraill cyn y newid mawr. Mae'r Prom yn 
ddwy filltir o hyd  a'r siopau a'r lleoedd bwyta ar 
y ddau ben - felly 'ron i'n gweld fy hun yn gorfod 
cerdded milltiroedd bob dydd i fynd i unrhywfan! 
O wel! 

   Ond yn y bore canfod nad oedd pethau ddim 
mor ddrwg â hynny. 'Roedd tramiau ceffyl a 
bysus yn aros o flaen y gwesty yn rhedeg yn bur 
aml ac yn mynd a ni i bob cwr o'r ynys. A dyna 

un o rinweddau'r ynys - trafnidiaeth gyhoeddus 
ardderchog. Mae'n bosib mynd i unrhyw ran o'r 
ynys ar un a'i dram, bys neu drên stem ac mae 
tocynnau i'w cael sy'n gadael i chi fynd cyn am-
led ag y mynnech. A chan ei bod yn ddiwrnod  
braf cymerais fantais arnynt yn syth - mynd i 
Borth Erin ar y bys - cerdded at y traeth mawr 
oedd bron yn wag cael ychydig o fwyd ac yn ol I 
Douglas ar y trên stem. Fel yng Nghymru 
llwyddodd criw selog i gadw'r llinell yma i fynd 
pan gaewyd y rhan fwyaf o'r rhwydwaith yn y 
chwedegau - bellach mae'n un o atyniadau 
twristiaeth bennaf yr ynys. Mae'r peiriannau a'r 
cerbydau yn hanu o'r 19eg ganrif - yn union fel 
trenau bach Tal-y-llyn a Ffestiniog yng Nghymru 
- yr unig wahaniaeth yw mai'r Llywodraeth sy'n 
rhedeg y cwbl. 

   Ar y ffordd i Borth Erin 'roeddwn wedi mynd 
drwy Dre Castell a sylwi ar y castell  (Castell 
Rushen) sy'n coroni’r dref fach a phenderfynais 
fynd yno ymhellach ymlaen yn yr wythnos. Ond 
gan fod yr haul yn dal i dywynnu a rhagolygon 
tywydd ansicr am weddill yr wythnos 
penderfynais fynd i fyny ar y tram trydan i ben 
Snaefell, mynydd ucha'r ynys, o ben arall Doug-
las. I fynd yna 'roedd raid mynd ar yr hen drên 
trydan i Laxey a newid yno am y tram i ben y 
mynydd. 'Roedd y tren trydan a'r tram bron cyn 
hyned â'r tren stem ond yn lawer iawn mwy 
swniog - 'roedd y ffenestri gwydr yn ysgwyd a 
rhuglo cymaint fel nad oedd yn hawd clywed 
eraill yn siarad. Ac fel 'roedd yn digwydd bod 
'roedd hen wreigan leol wedi fy mabwysiadu ac 
yn benderfynol o ddisgrifio popeth i mi a dweud 
hanes popeth - y mwyngloddiau plwm, yr ol-
wynion dwr mawr yn Laxey oedd yn pweru 
popeth, hanes y ras feics y TT a'i chwrs drwy'r 
ynys a'r olygfa o ben y mynydd. 'Roedd bron 
cystal â bod ar ben yr Wyddfa - gellid gweld ar-
fordir yr Alban, Gogledd Iwerddon, ychydig o Sir 
Fôn a mynyddoedd Lloegr ac wrth gwrs 'roedd 
lle bwyd ar ben popeth. 

   Ar ôl dod yn ol i'r gwaelod es ymlaen ar y tren 
trydan i borthladd bach Ramsey - y trên yn 
mynd o gylch pob cornel ar yr arfordir - 
golygfeydd gwych a blodau eithin melyn ymhob-
man. Tref yn llawn siopau bach ydi Ramsey - 
mae hyn yn wir am drefi eraill yr ynys a 
medrwch deimlo eich bod yn ol yn y saith 
degau. Wedyn yn ôl i Douglas ar y bys - dipyn 
yn gynt ac yn dawelach ond ddim mor 
ddiddorol. 

   Yn y bore, ar y bys i Dre Castell ac i'r castell 
ei hun. Hen gartre' rheolwyr yr ynys wedi ei 
adeiladu yn y 14eg ganrif ond mewn cyflwr 
ardderchog gydag arddangosfeydd o'r canri-
foedd gwahanol ymhobman. Tebyg i gastell 
Caernarfon ond dipyn yn llai. Yna, ar ôl cinio 
ymlaen i Peel a'i harbwr, Castell arall a hefyd 
hen gadeirlan ar ynys fach San Padrig. Mae'r 
gadeirlan newydd yng nghanol y dre ond heb 
fod yn atyniadol iawn. Siopau bach ymhob stryd 
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a chornel fel Ramsey. 

Ar y ffordd yn ol mynd drwy bentre' bach 
St.John's lle mae bryn Tynwald. Dyma yw cartre’ 
awyr agored Senedd Tynwald fu'n senedd ers y 
nawfed ganrif. Er mae yn Douglas mae canolfan 
bresennol y senedd, mae'r cyfan yn dod i Tyn-
wald ar Orffennaf y pumed lle darllenir allan yn 
Saesneg a Manaweg y deddfau a basiwyd y 
flwyddyn cynt. Son am y Fanaweg, er iddi orffen 
fel iaith ar siarad yn y 19eg ganrif mae  mudiad 
cry' i adnewyddu'r iaith ac mae'r ysgolion yn ei 
dysgu. 

   Erbyn hyn 'roedd y gwynt a'r glaw wedi 
cyrraedd ac ychydig o gyfle gefais i fynd o le i le 
yn hamddenol. Ceisiais fynd i weld y morgwn a'r 
morloi wrth ynys Calf of Man ond 'roedd y gwynt 
yn rhy gry' iddynt hwythau. 

   Ynys ddiddorol dros ben - yn falch o'i thrad-
dodiadau Celtaidd a Llychlynnaidd - cynhelir 
gŵyl Geltaidd Yn Chruinnaght ym Mis Gorffen-
naf a hefyd ei thraddodiad beic modur y TT. 
Ewch yno os cewch gyfle'! 

 

Dewi Morris 

Chelaston, Derby  

a Llanfachreth gynt 

 

 

Cofion Plentyndod 
 

C 
efais fy ngeni yn 1948 ar fferm yn 
ddyffryn Conwy, yn agos i gerddi Bod-
nant, mewn tŷ oedd yn wynebu 
mynyddoedd Eryri dros yr afon. Yno 

roeddwn yn byw am tua wyth blynedd, cyn i’r 
teulu symud i Gyffordd Llandudno, dros yr afon 
o dref Conwy. Dechreuais fy addysg yn ysgol 
Eglwysbach, pentref rhyw ddwy filltir o’r fferm, 
lle'r oedd clywed pobl yn siarad Saesneg yn 
ddigwyddiad prin amser hynny. 

   Roedd fy nhad yn gweithio ar y fferm, yn 
edrych ar ôl rhyw tri deg o wartheg godro. Ar 
ddechrau’r 1950au dau geffyl trwm oedd yn 
darparu pŵer ar y fferm, ond erbyn y dechreuais 
fynd i’r ysgol, roedd y ceffylau wedi mynd, a 
thractor mawr glas newydd wedi cymryd eu lle. 

   Fy hoff gofion am fy mhlentyndod yw aros 
gyda Thaid a Nain dros wyliau’r haf, ar fferm 
fechan, anghysbell, o’r enw Dawn; wrth gwrs, 
roeddynt yn dechrau heneiddio erbyn hyn, ond 
roedd Taid yn dal i gadw dwy fuwch godro ac 
ychydig o ieir. Yr oedd hefyd efail  rhyw gan lath 
o’r tŷ, ac roedd Taid ambell dro yn pedoli merlod 
o Goed Coch, ystâd rhyw dair milltir o Ddawn.    

   Doedd dim cyflenwad dwr yn Nawn, roedd 
rhaid cario bwcedi o ddŵr o’r ffynnon, rhyw han-
ner can llath o’r tŷ; doedd dim trydan chwaith, 
lamp olew a chanhwyllau oedd yr unig ffordd i 
oleuo ar ôl cyfnos.   Yr unig ffordd i mi gyrraedd 

Dawn oedd ar y bws oedd yn rhedeg o Fae Col-
wyn dwywaith (yn y bore ac yn y prynhawn) ar 
ddydd Mercher (diwrnod marchnad) a dydd 
Sadwrn.  

   Heblaw helpu Taid ar y fferm, treuliais y rhan 
fwyaf o’r amser yn Nawn yn chwarae yn y nant 
oedd yn rhedeg yn agos i’r fferm, ac yn dal 
brithyll yno i fwyta amser te. Yr amser gorau 
oedd helpu Taid yn yr efail; fy ngwaith i oedd 
pwmpio’r fegin i gadw’r tân yn wynias tra bod 
Taid gyda morthwyl ac einion yn gwneud pe-
dolau newydd allan o ddarn syth o haearn, ac 
wedyn roeddwn yn dal  pen y merlyn tra bod 
Taid yn ffitio’r pedolau newydd ar y carnau; 
rhyfeddais fod y merlod yn sefyll mor dawel tra 
bod y gwaith yma yn mynd ymlaen. 

  Yr wyf yn ystyried fy hunan yn ffodus iawn wedi 
cael plentyndod mor hapus, ac mae wedi bod yn 
brofiad bleserus edrych yn ôl ac ysgrifennu am 
rhai o’r adegau gorau. 
 

Geirfa : 

Anghysbell – remote;  efail – smithy;  pedoli – shoe;  merlyn – 
pony;  brithyll – trout;   megin – bellows;  wynias – white-hot;  ein-

ion – anvil;  carn – hoof;        
 

David Lloyd Davies 

Spondon 
 

 

Hiraeth a saudade:  

y berthynas  

Bortiwgaleg 
 

O 
s oeddech chi'n meddwl bod Patago-
nia'r unig ryngwyneb diwylliannol 
rhwng Cymru a De America, byddech 
chi'n anghywir.  Roedd yr allwedd 

iddo'n perthyn i'r fath penodol o bruddglwyf a 
oedd yn gyffredin i'r hen Gymry a'r hen Borti-
wgaliaid.  Yn wir, mae hi'n dal i fod yn gyffredin 
i'w disgynyddion hefyd: yng Nghymru ac ym 
Mhatagonia, ym Mhortiwgal ac ym Mrasil.  
Canfyddir tystiolaeth o hyn mewn gair arbennig 
yn y Gymraeg ac yn Bortiwgaleg y mae ganddo 
amrediad semanteg gyfrannol: sef, y gair Cym-
raeg 'hiraeth' sydd yn cyfateb yn llwyr i air Porti-
wgaleg 'saudade'.  

   Yn amlwg, nid oes gair cymharol yn Saesneg: 
oherwydd y ffaith bod rhan fwyaf y Saeson yn 
ystyried pob math o bruddglwyf fel rhywbeth yn 
gynhenid o negyddol ac annymunol, siŵr o fod! 

   Fodd bynnag, mae'r Cymry a'r Portiwgaliaid 
gwastad wedi deall bod gan hiraeth/saudade 
rywbeth cadarnhaol ac ysbrydol.  Y pwynt yw 
bod rhoi mynegiant i'r peth sydd yn eich nychu 
chi'n gallu bod yn gathartig iawn, gyda'r canlyni-
ad eich bod chi'n teimlo'n well wedyn.  Dyna 
pam y mae gan gerddoriaeth draddodiadol Cym-
ru ei phruddglwyf neilltuol ei hun, rydw i'n credu, 
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ac mae'r un peth yn wir am y gerddoriaeth 
genedlaethol Portiwgal o'r enw fado (sydd yn 
golygu 'ffawd' yn y Gymraeg).  Gellir canfod yr 
un teimlad mewn pob un o'r genres cerddorol 
hynny: teimlad o golled sydd yn barhaol ac yn 
anadferadwy; teimlad o dristwch melys.  

   Anfonodd Cymru wladychwyr i Batagonia, yn 
union fel y gwnaeth Portiwgal anfon 
gwladychwyr i Frasil bedair canrif ymlaen llaw 
(gyda'r gwahaniaeth sylweddol, wrth gwrs, nad 
oedd y gwladychwyr o Gymru wedi mynd â 
chaethweision gyda nhw, oherwydd yr oedden 
nhw wedi bod yn gaethweision eu hunain yn di-
anc oddi wrth erchyll law brad gartref). 

   Mae fado’n rhan hanfodol o amrywiaeth o 
arddulliau cerddorol Brasil y dyddiau hyn.  Un 
ohonyn nhw yw bossa nova sydd yn gyntaf yn 
gymysgedd o fado, samba (yn wreiddiol math o 
ddawns Orllewin Affricanaidd o'r enw semba), 
jas a cherddoriaeth glasurol Ewropeaidd, ac yn 
ail (nid ar hap, rydw i'n amau) un o fy nwydau 
mawr mewn bywyd, fel y Gymraeg.  Mae gan 
fossa nova yn enwedig (a samba, ei chefnder 
egnïol) rywbeth, yn ogystal â saudade/hiraeth ac 
ar wahân i'r rhythmau llwythol a aeth y cae-
thweision gyda nhw i Frasil, sydd yn dwyn 
cerddoriaeth draddodiadol Gymraeg i’r cof.  
Hynny yw, ystod o ffurfiau emosiynol o 
dynerwch angerddol sydd yn cael ei ymgnawdoli 
drwy un llais agos i gyfeiliant gitâr glasurol fed-
dal ym Mrasil neu delyn berseiniol yng Nghymru 
(ar yr un llaw) i'r afiaith gorfoleddus a rhyddhaol 
sydd yn archwysu o leisiau lluosog nerthol (ar y 
llaw arall).  Cân Gymraeg y byddwch chi'n gy-
farwydd â'i hamlbwrpasedd (ac sydd yn 
enghreifftio'r pwynt hwn yn dda iawn) yw 'Hen 
Wlad Fy Nhadau' sydd (fel y gwyddoch) yn 
medru cael eu canu fel hwiangerdd frau neu fel 
anthem fywiog gan filoedd o bobl mewn stadiwm 
(neu ddwsinau mewn côr meibion).  Mae'r un 
peth yn union yn berthnasol i fossa nova a sam-
ba yn y drefn honno. 

   Yn wir, mae gan y Brasilwyr a'r Cymry ffactor 
cyffredin arall eto sydd yn bwydo eu pruddglwyf: 
sef, gormes.  Mae’r bobl gyffredin yn y ddwy 
wlad yn cael ei chadw yn wasaidd o hyd: gan 
weddillion y jwnta filwrol yn achos Brasil, a gan y 
gelyn a dreisiodd yr hen wlad fy nhadau 
ysbrydol dan ei droed yn achos Cymru. 

   Mae'r cysylltiad rhwng enaid Brasil ac enaid 
Cymreig fel pont anweledig; fel disgyrchiant ei 
hun: ni all neb ei weld e, ond mae e'n hollol 
deimladwy serch hynny. 

   Rydw i'n hiraethu am y tro cyntaf y byddaf i'n 
clywed bossa nova yn cael ei chanu yn y Gym-
raeg ... ac am y diwrnod y bydd y Cymry a'r 
Brasilwyr yn rhydd. 

Simon Chandler 

Manceinion 

Hanes Clwb C3  
Yr Wyddgrug. 

 

C 
ychwynnodd Clwb Cymdeithasu Cym-
raeg yr Wyddgrug ar ôl Eisteddfod 
Genedlaethol yr Wyddgrug 2007.  Yn 
ystod y 6 mis cyn yr Eisteddfod, 

roeddwn i fel cadeirydd y Pwyllgor Dysgwyr a 
Thiwtor-drefnydd Cymraeg i Oedolion Sir Fflint  
Prifysgol Bangor, wedi cael y gwaith o gyd-wario 
grant gan y llywodraeth ar ddigwyddiadau i ddod 
â Chymry Cymraeg a dysgwyr at ei gilydd yn 
gymdeithasol. Yn ystod yr Eisteddfod daeth criw 
o gyn-ddysgwyr rhugl ata i a dweud faint oedden 
nhw wedi mwynhau`r prosiect. Roedden nhw`n 
awyddus i`r digwyddiadau barhau ac i helpu oe-
dolion oedd yn dal yn y broses ddysgu i ddod yn 
rhan o`r gymuned Gymraeg (mae tua 20% o 
boblogaeth yr Wyddgrug yn siarad Cymraeg). Mi 
gasglon ni gyfeiriadau ebyst bawb oedd â 
diddordeb ac roedd ganddon ni dros gant o 
“ffrindiau” yn syth – hefo 1/3 yn ddysgwyr ar y 
pryd mewn dosbarth (Canolradd +), 1/3 yn gyn-
ddysgwyr ac 1/3 yn Gymry Cymraeg Iaith 1af. 

   Arhosodd y niferoedd rhwng 100 a 150 drwy`r 
cyfnod yr oedden ni`n defnyddio`r system ebost i 
hysbysebu. Roedden ni`n trefnu ambell ddig-
wyddiad mewn cyfnodau “tawel” pan doedd dim 
yn digwydd, rhai i deuluoedd ond y mwyafrif i 
oedolion yn unig. Yn fuan sylwedddolon ni mai 
beth oedd yn gweithio orau oedd cyd-drefnu a 
hyrwyddo digwyddiadau efo cymdeithasau eraill. 

Yn 2010, mi enillon ni wobr EAL (European 
Award for Languages) am y prosiect dysgu iaith  
“anffurfiol” gorau yn Ewrop – dyma ni yng nghae 
yr Emirates, Arsenal, wedi derbyn y wobr mewn 
seremoni fawr. 

   Yn raddol, efo dyfodiad poblogrwydd Trydar 
a’r we, mi wnaethon ni ddechrau lleihau y 
pwyslais ar ebyst, ac erbyn hyn hysbysebu 
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drwy`r cyfryngau cymdeithasol, mewn dosbarthi-
adau ac erthygl fisol yn y papur Bro yn unig 
ydan ni.  

   Erbyn hyn dydw i ddim yn gweithio i Brifysgol 

Bangor, ond yn ysgrifennu`r gwerslyfr dechreu-
wyr newydd i`r Ganolfan Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol. Ond wrth gwrs dwi`n dal i fyw 
yma ac yn dal i deimlo`n gryf bod hi`n bwysig 
iawn i ddysgwyr, cyn-ddysgwyr a Chymry Cyr-
maeg gymdeithasu. Felly dan ni wedi cael 
blwyddyn eitha prysur.  Gawson ni ambell gwis, 
ac mi drefnes i fws i ddiwrnod Ar Lafar (i ddys-
gwyr) yn Amgueddfa Lechi Llanberis mis Ebrill 
eleni. 

   A daeth na griw da i glywed sgwrs cyn sioe 
Yfory Theatr Bara Caws yn Theatr Clwyd 
(cymysgedd dda o Gymry Cymraeg a dysgwyr 
fel arfer). Roeddwn i`n holi Betsan Llwyd y gy-
farwyddwraig a Carys Tudor o`r cwmni am 
gefndir y ddrama, ac roedd hyn yn gymorth 
mawr i`r dysgwyr cyn gweld y ddrama, ac yn 
ddiddorol i`r Cymry Cymraeg hefyd. 

   Flwyddyn nesa , byddwn ni`n parhau i gydwei-
thio efo`r Fenter Iaith, gwasanaeth llyfrgelloedd 
y Sir, Gwyl lenyddol flynyddol Daniel Owen yn y 
dre, Clwb Gwawr yr Wyddgrug a`r cwmniau the-
atr Cymraeg drwy Theatr Clwyd. Rydan ni`n 
trefnu un diwgyddiad y flwyddyn yn y Saith 
Seren, tafarn gymunedol Gymraeg Wrecsam ac 
yn trefnu bws o`r Wyddgrug i`r digwyddiad 
(pwysig iawn!) 

   Rydan ni`n gwybod yn barod am rai digwyddi-
adau cyn y Nadolig:   

   Bydd C3 yn cyd-drefnu Cwis elusennol efo`r 
Fenter Iaith i Gymry Cymraeg a dysgwyr mewn 

Bar Gwin efo sesiwn gwerin i ddilyn nos Fercher 
Medi`r 6ed. 

   Byddwn ni`n trefnu bore coffi Su’mae/Shwmae 
bore Sadwrn Hydref y 14eg ac yn cefnogi Twm-
path agoriadol Gwyl Daniel Owen yr un noson. 

Byddwn ni`n trefnu noson “Caneuon a Chwis Sir 
y Fflint” nos Fercher y 18fed o Hydref fel rhan o 
Wyl Daniel Owen 

   Byddwn ni`n cyd-drefnu noson efo’r grwp am-
lieithog lleol Anian yn y Saith Seren ar 
Dachwedd 24ain, a byddwn yn mynd ar daith 
garolau elusennol o amgylch tafarndai`r ardal 
mis Rhagfyr. Hefyd mae na nifer o gynlluniau 
cyffrous ar y gweill efo Theatr Clwyd ( ond heb 
eu cadarnhau eto!)  

    Nid fi ydy`r person i roi esboniad o gefndir a 
starategaethau`r Ganolfan Dysgu Cymraeg i Oe-
dolion, ond dw i hanner ffordd drwy sgrifennu`r 
llyfr cyntaf i ddechreuwyr, ac wedi mwynhau`n 
fawr y profiad o dreialu`r gwaith efo grwp ben-
digedig yn yr Wyddgrug – dyma nhw efo Rhian a 
Bethan, dwy o aelodau selocaf C3 o`r dechrau. 

   Dan ni’n lwcus iawn bod na gymuned glos, 
groesawgar sy`n siarad Cymraeg yn yr 
Wyddgrug. Mae ewyllys da iawn tuag at ddys-
gwyr awyddus ac mae`n bwysig sianelu`r ysbryd 
yna i roi gwybodaeth a chyfle i ddysgwyr ddwad 
i ddigwyddiadau ac i fod yn rhan o`r gymuned. 
Croeso i chi ein dilyn ar @TyPendre neu FB Ty 
Pendre i gael yr hanes diweddara. 

 

Eirian  Conlan 

eirian.conlon@dysgucymraeg.cymru 

 

     

Bore Coffi Popeth   

yn Gymraeg, Nottingham 
  

Mae aelodau o’r Bore Coffi Popeth  yn Gymraeg 
Nottingham  yn cwrdd bob mis  mewn ardal 
gwahanol o’r ddinas.  Am fanylion pellach 
cysylltwch  â Gwynne ar 0115 925 9613  
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Grwpiau  ymarfer  

Cymraeg yn Lloegr 
Basingstoke Welsh Learners 

www.cymraegbasingstoke.blogspot.com 

Belper Welsh Class 07864 149078   

Bore Coffi Popeth yn Gymraeg Nottingham 

0115 925961 

Clwb Cymraeg y Chilterns 

http://freespace.virgin.net/d.griffiths/ardal6.htm 
Clwb Cymraeg Telford 

01952 608305 

Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby  

07864 149078   

Cylch Siarad Llundain 

www.londonwelsh.org/learn-welsh/y-cylch-
siarad   

U3A Congleton 

Groups.u3a.congleton@gmail.com 

Ware U3A Welsh Class 01920 464740 

Milton Keynes U3A welsh@mku3a.org 

U3A Maghull & Lydiate 0151 5262530 

U3A Newport 

U3A Merton Groups@mertonu3a.org.uk 

Peterborough U3A 01733 266483 

Clwb Siarad Cymraeg Preston 

https://welshclubpreston.org/2014/01/11/clwb-
siarad-preston-welsh-club/ 

Sheffield U3A 

SSIW Cyfarfodydd wythnosol 

Brighton – Nos Lun, 8:30 y nos, The Black   
Lion, Patcham, Brighton   
Great Malvern – Dydd Iau, 12.30 to 2 o’r gloch 
y prynhawn, Great Malvern Library Café    
Lerpwl – Nos Lun, 7.30 y nos, Canolfan Cymry 
Lerpwl, Auckland Rd, L18 0HX  
Rydychen  - Nos Iau, 5.30 y nos, Jericho Café 
(i lawr  y grisiau), Walton St    
 

SSIW Cyfarfodydd misol 
Caergrawnt  - ALMA public house, Russell 
Place, Cambridge CB2 1HW  Gwelir SSIW am 
fanylion  
Chelmsford  - Nos Iau  7.30 y nos, Chapter 
House, Chelmsford Gwelir SSIW am fanylion  
Coventry  - dwywaith y mis, 10 o’r gloch y 
bore, 1taf & 3ydd Dydd Iau, uwchben y café, 
Earlsdon Methodist Church, Coventry, CV5  

Derby – bore  Sadwrn, 9.30 to 12.30, The  

Friends Meeting House, St Helen’s St,      
Derby, gwelir dyddiadau ar safle we DWLC 
Dorridge  - ail nos Lun bob mis, 7.30 y nos,  
The Forest Hotel, Dorridge    
Exeter – bob yn ail wythnos, Nos Lun, 7.30 y 
nos, The White Hart, South St, EX1 1EE    
Gloucester - Ail nos Fercher bob mis, 7.30 y 
nos, England's Glory Pub, London Rd, 
Gloucester    

Leeds – 4ydd  dydd Sadwrn bob mis, hanner 
dydd, Brewery Tap, Leeds   

Manceinion – 3ydd Dydd Sadwrn bob mis, 
10.30 y bore, Manchester Art Gallery Café, 
Mosely St, M2 3JL  
Milton Keynes  - nos Iau olaf y mis, 6.00 to 
7.30 y nos, Ye Olde Swan, Newport Rd, 
Woughton-on-the-Green, MK6 3BS   
Milton Keynes – 3ydd bore dydd Gwener y 
mis, 10.30 i hanner dydd, Rectory Cottages, 
Bletchley   
Norfolk – Nos Iau 7.30 - 9.15 y nos, King’s 
Head, Norwich St, East Dereham, Norfolk. 
Gwelir SSIW am fanylion  
 

Sheffield  - 2ail Dydd Sadwrn y mis, 1.00 y 
prynhawn, Hagglers Café, Queens Rd, S2 
4DU   

Solihull – 4ydd Sadwrn y mis, 10.00 y bore, 
Assembly Rooms (Wetherspoons Bar ) 

Suffolk – gwelir safel we SSIW 
Sussex/Hants/Surrey (CACEN group) 

1-4pm, Lewes, East Sussex,  Gwelir SSIW 
am fanylion  

Winchester  - Bob yn ail nos Iau 7.00 y nos, 
The Cart and Horses, in London Rd, Kings 
Worthy, Winchester, SO23 7QN    

 

 

 

Cysylltwch! 
Os dych chi eisiau ysgrifennu erthygl i ‘Lais’  

cysylltwch trwy anfon neges e-bost at  

menteriaithlloegr@mail.com. Mae hen go-
piau Llais y Derwent  ar gael ar lein trwy  

mynd at ein gwefan  

http://lloegrambyth.wix.com/llais-y-dderwentydd  

07864 149078    


