
DYDDIADAU PWYSIG .........
Dyddiad olaf derbyn deunydd rhifyn 
Gorffennaf fydd dydd Gwener, 26 Mehefin

YN Y RHIFYN HWN .........
Y colofnau arferol, erthyglau
diddorol a gwybodaeth amserol ...

PWYLLGOR LLAFAR BRO .....
Gwyliwch ein cyfryngau cymdeithasol 
am fanylion, mewn gobaith y bydd y
sefyllfa wedi gwella ...

BrBrO

Hyfrydwch hefyd oedd cael clywed am lwyddiant eraill o’r ardal yn yr
Eisteddfod ‘T.’ Un o’r testunau a gynhwyswyd oedd ‘Her Chwaraeon’, ac yn
yr adran yma y clywsom ni am gampau LOIS ac ELEN [ei mam] yn derbyn
yr ail wobr ... allan o FIL O YMGEISWYR ... am lwyddo i daflu bag te i mewn
i fwg. Ddydd Gwener, clywyd fod LOIS a’i chwaer, MOLI, Tyddyn Gwyn,
Manod wedi cael cyntaf yn yr Her Chwaraeon a thrydydd am wneud Sioe
Bypedau. Ymhyfrydwn eto yn llwyddiannau’r merched yma.

[Cewch wybod rhagor am eu gorchestion yn nes ymlaen yn y Rhifyn Digidol yma]!

Ieuanc a Hen Ddarlleno o Leufer Brwd ‘Lafar Bro’

LLafar
MEHEFIN 2020  • rhif 495• RHIFYN DIGIDOL

‘Campwaith Celf ’ Gwenno Fflur
Jac y Jwc a Sali Mali

Megan ac Ifan yn arddangos ‘Cacen Mistar Urdd.’

Gwenno yn sgwrsio ar y teledu efo Trystan a Heledd.

NODDWCH rifyn o Llafar Bro!
Hoffech chi weld enw eich cwmni yn fan hyn? 
ac erthygl tu mewn? Cysylltwch â’r swyddog
hysbysebu am fanylion X

X

X

X

X

X

X

X

X

HWYL A SBRI’R EISTEDDFOD ‘T’...
Gan fod ein prif wyliau a’n sioeau i gyd wedi eu
gohirio eleni, llwyddodd yr Urdd, mewn
cydweithrediad â Chwmni Teledu Avanti a Radio
Cymru i drefnu Gŵyl a adwaenid fel ‘Eisteddfod T.’
Trystan Ellis-Morris a Heledd Cynwal oedd yn
cyflwyno ar y teledu, ac Ifan Jones Evans a Nia Lloyd
Jones ar y Radio. Yn ogystal â’r cystadlaethau
‘traddodiadol’ a welir yn flynyddol ym Mhrifwyl yr
Urdd, cafwyd amrywiaeth o rai hwyliog eraill.

Hyfrydwch i drigolion ardal ‘Llafar Bro’ oedd
canfod ddechrau’r wythnos fod GWENNO FFLUR
WILLIAMS wedi derbyn y wobr gyntaf am wneud
cacen lemwn siâp ambiwlans i’w rhoi i Griw
Ambiwlans Llanrwst, i ddiolch iddyn nhw am eu
gwaith yn ystod y cyfnod cythryblus yma. Mae
Gareth, ei thad yn gweithio i’r Gwasanaeth
Ambiwlans. Disgybl yn Ysgol Manod ydy Gwenno, er
ei bod yn byw yn Nhanrallt, Llan ers tro bellach.
Ystyriodd hi’n fraint cael siarad efo Trystan a Heledd
ar y teledu, ac fe wnaeth hynny’n annwyl iawn
chwarae teg iddi.

Wedi cael llwyddiant mewn un gystadleuaeth,
daeth GWENNO i’r brig unwaith yn rhagor efo’i
‘champwaith celf.’ Mae’n fraint gennym gael dangos ei
champweithiau yn y rhifyn digidol yma o’n papur bro.

Enillodd ei chwaer, MEGAN, a’i brawd, IFAN y
drydedd wobr am wneud ‘Cacen Mistar Urdd.’

Gwenno’n 
arddangos ei 
chacen 
ambiwlans.
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LLafar     BrO
Papur Bro Cylch Ffestiniog

Blaenau Ffestiniog, Llan, Manod, 
Tanygrisiau, Rhiw a Glanypwll, 

Trawsfynydd, Maentwrog a Gellilydan

http://llafar-bro.blogspot.co.uk

www.facebook.com/LlafarBro

SWYDDOGION
CADEIRYDD: 
Paul Williams, 

Neigwl, Ffordd Wynne, Blaenau Ffestiniog
( 01766 830457   ebost: wilias@btinternet.com

YSGRIFENNYDD:
Shian Jones, 4 Ffordd Benar,

Blaenau Ffestiniog LL41 3UU 
( 01766 830549   ebost: shian.jones@yahoo.com

IS-YSGRIFENNYDD:
Vivian Parry Williams, 7 Trem y Fron, 

Blaenau Ffestiniog LL41 3DP    ( 01766 831814  
ebost: vivian.williams@btinternet.com

TRYSORYDD:
Sandra Lewis, Bryn Bela, Ffordd Barwn,

Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3UG
( 01766 831539   ebost: sandralewis62@icloud.com

TREFNYDD HYSBYSEBION:
Glyn Daniels, 66 Fron Fawr, 

Blaenau Ffestiniog LL41 3YD ( 07731 605557
ebost:cynghorydd.glyndaniels@gwynedd.llyw.cymru

DOSBARTHWR:
Emyr Jones, Noddfa, Llan Ffestiniog LL41 4NN

( 01766 762582

IS-DDOSBARTHWYR A 
DOSBARTHWYR DRWY’R POST:

Brian Rushworth a Maldwyn Williams

FFOTOGRAFFYDD
Alwyn Jones ( 01766 830291

TEIPYDDESAU
Heddus Williams, Glesryn, Glynllifon, Blaenau.

Eira Kirkman, 1 Bryn Gwynedd, Rhiwbryfdir 

TAPIAU I’R DEILLION
Nan Rowlands, Y Glyn, Llan. ( 762492

Gweithredir gynllun Tapiau i’r Deillion yn 
annibynol o Llafar Bro.

EITEMAU HWYR
Bydd eitemau sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau 

yn ymddangos yn y rhifyn nesaf. 
Sylwer os gwelwch yn dda ar ddyddiadau’r mis

ar y dudalen flaen.

Nid yw Cymdeithas Llafar Bro, 
na’r golygydd o reidrwydd yn cytuno â chynnwys

yr erthyglau a’r deunydd a ddaw i mewn, ac ni
allwn dderbyn cyfrifoldeb am y cynnwys.

HYSBYSEBION
Prisiau hysbysebu yn Llafar Bro fel a ganlyn:

     A lled colofn x 4 cm £7 y mis
     B lled colofn x 6 cm £9 y mis
     C lled colofn x 9 cm £10 y mis
     CH lled dwy golofn x 6cm £15 y mis
     D chwarter tudalen £21 y mis

Cynnwys ffurflen efo’r papur 800  – £40

........................................ GOLYGYDDOL ........................................
Er i mi addo yn fy ngolygyddol y mis dwytha y byddai pethau’n ôl i’r drefn arferol y mis yma, ofnaf
fod y ‘Covid-19’ wedi cael y llaw uchaf arnom unwaith eto. Bu aelodau’r pwyllgor mewn cysylltiad
â’i gilydd drwy gyfrwng yr e-bost, a’r farn unfrydol oedd mai glynu at y drefn bresennol fyddai
orau. 

Mae fy neufis i fel golygydd yn dod i ben. Carwn ddiolch o galon i bawb am wneud y gwaith
yn hwylus. Fe sylwch fod ychydig o newyddion wedi dod i law y tro yma, ond gan nad ydy’r
cymdeithasau wedi cyfarfod, mae hwnnw’n brin braidd. 

Yn ogystal â’r colofnwyr arferol, mae dwy erthygl hwy na’r arferol wedi cael lle amlwg yn y
rhifyn digidol hwn. Gwn i nifer ohonoch gael blas ar erthygl Dr Bruce Griffiths ... ‘Iaith ‘Stiniog
a Meirionnydd’ yn rhifyn Mai. ‘Iaith y Chwarel’ ydy’r erthygl sy’n ymddangos y tro yma. Bydd hon
yn sicr o fod at eich dant hefyd. Fel un a gafodd ei fagu yn ardal chwarelyddol De Meirionnydd,
gyda nhad wedi gweithio yn hen chwarel Braich Goch [sydd bellach yn ‘Labyrinth’ y Brenin
Arthur], a’m teidiau a’m cyn-deidiau wedi bod yn greigwyr a mwynwyr, yn llifio slabiau a hollti
llechi, gallwch ddychmygu’r mwyniant a gefais o ddarllen yr ysgrif ardderchog yma. 

Un o olygyddion ‘Llafar Bro’ ... Tecwyn Vaughan Jones ... y cyn-ddarlithydd yn Ysgol Dysgu
Gydol Oes Prifysgol Bangor, Swyddog Ymchwil yn Amgueddfa Werin Cymru a’r arch-grwydryn
bellach sy’n gyfrifol am erthygl hynod ddiddorol am ‘Y Gog Lwydlas.’ Cymerodd gwpled o fyrdwn
yr hen gân werin yn destun, a llwyddodd yn ddigamsyniol i gyfoethogi’n gwybodaeth am yr aderyn
mudol yma y cawson ni fwy na’r arfer o’i gwmni’r gwanwyn hwn. 

Er na chafodd Rhydian gyfle i olygu ond un rhifyn o ‘Llafar Bro’ eleni, fe fu’n gymorth
amhrisiadwy i’w dad i gael trefn ar yr ochr dechnolegol. Mae fy niolch iddo fo ac i Eirian Evans o
Wasg Carreg Gwalch am roi sglein ar y cysodi.

Bydd Paul yn ôl yn y tresi y mis nesa. Pob hwyl iddo fo. Charwn i ddim proffwydo ai rhifyn
papur neu rifyn digidol fydd hwnnw! Cadwch chithau bawb yn iach a diogel.                              IM

LLYN Y MANOD
Llyn y Manod, er’n llawn meini, – a geir

Yn lle gwych i drochi;
A dwyn pysgod i’n pesgi,
Wna ei ddŵr iach yn ddi-ri.

Ap Cyffin

Y 
‘DYN LLECHEN’ 

ger 
Inclên Dŵr Oer

Ewch i’n gwefan i weld manylion gyrru lluniau atom, 
a sut mae Llafar Bro yn ymdrin â data personol  – Diolch LLUNIAU A GDPR
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Awelon,
Llan

DIOLCH ...
Er inni gael ein hynysu oherwydd y
Coronafeirws, gwelwyd y pentref yn tynnu at ei
gilydd i ofalu am y trigolion yn ystod yr
argyfwng hwn. Yma, fel y buasem yn disgwyl,
daeth pawb at ei gilydd i ofalu am y naill a’r llall.
Roedd pobl iau yn gofalu am y bobl hŷn ac
roedd Siop Penbryn yn gofalu am ddanfon
neges i’r trigolion. Bob nos Iau, roedd trigolion
yn dod allan i glapio a dangos eu diolch i staff
y Gwasanaeth Iechyd am yr holl waith oeddynt
yn ei wneud dan amodau anodd dros ben.

Hoffwn ddiolch o waelod calon i bob un
ohonoch am eich gofal a’ch caredigrwydd tuag
ataf dros yr wythnosau hyn. Ni fu fy ffôn
erioed mor brysur gyda galwadau i wneud
neges ac i gael sgwrs, ac mae wedi golygu
cymaint. Diolch yn arbennig i Dorothy – a’m
ffoniodd o’r Alban.

Diolch i Westy Seren am ofalu ein bod yn
bwyta’n dda, gyda ‘Phryd ar Glud’ bob dydd –
a hwnnw’n werth ei gael am bris rhesymol dros
ben. Braf gweld y merched sy’n danfon a chael
sgwrs bach. Hefyd, diolch i ‘Elusen Robert
Freeman Evans’ am eu rhodd caredig o £25 i
gartrefi lleol sy’n galluogi trigolion i’w
ddefnyddio yn Siop Penbryn, Fferyllfa Powys
Davies a Fferyllfa’r Moelwyn.

Mae enfysau gyda’r geiriau gobeithiol
DAW ETO HAUL AR FRYN yn ffenestri
llawer o’r tai – ôl gwaith plantos y pentref. Mae
DIOLCH yn swnio’n ychydig am yr holl
garedigrwydd – ond DIOLCH O WAELOD
CALON i chi i gyd,

Mae’r tywydd braf wedi bod o help mawr
hefyd gan ein galluogi i gael ymarfer ychydig.
Wrth ymarfer, gwrandewais ar gân yr adar fel
na chlywais ers talwm, gwelais garped
bendigedig o friallu melyn rhwng Arael a Bro
Gennin oedd yn llonni fy nghalon, a diolchais
lawer gwaith drosodd am gael byw yn yr ardal
arbennig hon. 

Cadwch yn iach bawb, a diolch o galon i
bob un ohonoch.

Yn gywir,
Nesta

• • • •
Annwyl Iwan,
Pan oeddwn i’n gweithio’n yr Archifdy,
deuthum ar draws yr ‘englyn rhyfedd’ – a
welwyd yn ‘Llafar Bro’ Mai – ac a gyfeiriwyd
ato gan Allan Tudor mewn sgwrs i’r
Gymdeithas Hanes yn 2009 ... fel ‘un a welwyd
wedi ei naddu ar wal mewn cwt pren yn un o
lefelau Chwarel Lord yn ôl ym 1947.’  Fe’i
gwelais mewn hen bapur newydd. Dyma fel y
cofnodwyd ef:

“AT MYFYR WYN ...

Gyfaill Barddol,
Carwn gael darlleniad cywir cynganeddol gennyt
o'r englyn rhif-nodau canlynol: 

111, 2, 999, 10, 444 555, 15 15 15 88 88 88, 12
12 12, 222, 9, 18 18 18, 10 

Dyma fy narlleniad i ohonynt:

Tri un, dau, tri naw, deg. – tri phedwar,
Tri phump, tri phymtheg; 
Tri dau wyth, tri deuddeg, 
Tri dau, naw, tri deunaw, deg.”

Yn gywir,
S ab O

• • • •
Nodyn y Golygydd:

Sylwer fod y cyrch a’r drydedd linell wedi ei
chynnwys yma, ond yn anffodus, dydy’r
gynghanedd ddim yn gywir. Bum innau yn
chwilio ar wefan ‘Papurau Newydd Cymraeg’ y
Llyfrgell Genedlaethol a dod o hyd i’r canlynol:

O’r Faner, 7 Ebrill 1909:

“YR ENGLYN MEWN RHIFAU …

Foneddigion, 
Yn y Faner, Mercher, Mawrth 3lain, ceir yr englyn
canlynol:

111 2 999 10 – 444 
555 15 15 15 
88 88 88 12 12 12 
222 9 18 18 18 10 

Ac, yn ôl yr awgrym geir ynglŷn ag ef, yr wyf wedi
anturio ei osod i lawr mewn geiriau (er nad wyf am
honni bod yn fardd o gwbl), a dyma fel yr wyf yn ei
gael:—

Tri un dau, tri naw a deg, – tri phedwar,
Tri phum a thri phymtheg; 
Tri wyth ddwywaith, tri deuddeg, 
Tri dau naw, tri deunaw, deg.

Fe wêl y cyfarwydd nad oes ond y llinell gyntaf
yn unig yn gywir; ai tybed y gall rhyw un o'r
beirdd wneud englyn ohono? 
Yr eiddoch, &c., 11, Maes-y-coed, Dinbych. 
Evan Davies “

Yn anffodus, ddeuthum innau chwaith
ddim ar draws yr ateb cywir hyd yma!

• • • •
Annwyl Olygydd,
Yn atodol at ei ysgrif ‘Stolpia’ am
ffawdheglu yn Llafar Bro mis Mawrth
cyhoeddodd Steffan ab Owain lun o ffordd
yr A470 yn dod i lawr o Fwlch y Gorddinan
i’r Blaenau gyda Chwarel yr Oclis yn y
cefndir ar y dde. Mae car i’w weld yn
dringo’r llethr serth ac yn croesi pont dros
nant fechan. Wrth edrych ar ganllaw chwith
y bont yn y llun meddyliais am deithiau fy
ngwraig a minnau ar hyd y ffordd honno o’n
cartref yn Y Rhyl i ymweld â’i mam yn Llan
yn ystod y 1960au.

Roedd Elystan Morgan yn ymgeisydd
seneddol Plaid Cymru yn etholiad
cyffredinol 1964, ac ar ganllaw y bont roedd
y geiriau ‘ELYSTAN I FEIRION’ wedi’u
paentio mewn llythrennau breision gwyn.
Ac yna y buon nhw am flynyddoedd er
gwaethaf tywydd garw’r Bwlch. Ond erbyn
hyn, â’r ffordd wedi’i sythu a’i lledu, mae’r
bont a’i chanllawiau a’r slogan wedi hen
fynd i ebargofiant. Pwy oedd y ‘Bancsi’
gwleidyddol di-enw? A fydd ef neu hi yn
darllen hyn o atgof ac yn barod i gamu
ymlaen a derbyn cydnabyddiaeth hwyr? 

I derfynu: fel bydd rhai o ddarllenwyr
Llafar Bro yn cofio, aflwyddiannus fu
ymgais Elystan. Daeth yn drydydd, ymhell
ar ôl y Llafurwr llwyddiannus T.W. Jones a’r
ymgeisydd Rhyddfrydol – ond o flaen y
Tori.

Yn gywir iawn,
Philip Lloyd, 
Yr Wyddgrug

Annwyl Olygydd

Yr hen ‘Hillman Minx’ yn ymlwybro i fyny Bwlch Gorddinan [y ‘Crimea’] yn y 1960au.



4 | Llafar Bro

Lois a Moli ... a Mam [Elen] ... yn barod am y cneifio!

Ymddiheuro: Tynnwyd fy sylw na chafodd enwau
Aldrin a Lynne a’r teulu eu cynnwys yn y
cydymdeimlad tuag at y teulu yn dilyn marwolaeth
Dot Hughes yn rhifyn ‘papur’ diwethaf Llafar.
Aldrin a Lynne, wnewch chi dderbyn fy
ymddiheuriad am hyn os gwelwch yn dda.
Cydymdeimlo: Ar Fawrth yr 2il, bu farw Mrs
Lowri Williams, Bwlch Hwfa yn dawel yn ei
chartref a hithau yn 98 mlwydd oed. Roedd yn
weddw Gwilym Williams, yn fam dyner i Sali, Blod,
Gwilym a’r diweddar Jim, a gofalwyd yn annwyl
amdani ganddynt. Anfonwn ein cydymdeimlad â
chi a’ch teuluoedd yn eich colled.
Cydymdeimlwn â theulu Peter Gwyn Maddocks
yn eu profedigaeth hwythau o golli un oedd mor
annwyl iddynt, ar Fawrth 15fed. Mae ein
meddyliau gyda Rhian, Erin a Rich a Llio a Sam yn
eu colled, ac yntau wedi ymladd yn galed yn erbyn
salwch blin, a’u gadael ond yn 62 mlwydd oed.
Cofion annwyl atoch
Capel Bethel: Oherwydd y Coronafeirws, ni
chynhelir oedfaon ym Methel am gyfnod
amhenodol. Mae’r un fath â phob cymdeithas arall
yn y pentref ac o fewn yr ardal. Gobeithio y
gwnewch gadw’n ddiogel a dilyn y canllawiau.
Babi Newydd: Llongyfarchiadau i Heledd Williams
a Steve Owen, sydd wedi dod i fyw i Trem Hyfryd
yn ddiweddar, ar enedigaeth merch fach iddynt ar
Fawrth 18fed. Ani Grug yw ei henw ac rwyf wedi ei
gweld – o bell! – ac mae fel doli fach. Gobeithio ei
gweld yn well ar ôl i’r Corona ein gadael.
Cofio: I gofio’n annwyl am Eifion a fuasai yn 80
oed ar Fai 25ain. Mewn hiraeth mawr – Margaret
a’r plant.

Brysia Wella: Anfonwn ein cofion at Ann, Bron
Erw gafodd lawdriniaeth ddwys yn Ysbyty Walton,
Lerpwl yn ddiweddar, a gobeithio dy fod yn
teimlo’n llawer gwell erbyn hyn Ann.
Cydymdeimlo: Anfonwn ein cydymdeimlad ag
Iwan a Bethan a’u teuluoedd ar ôl iddynt golli eu
tad, Arfon Rowlands, yn ystod yr argyfwng
COVID19. Arferant fyw yn Frondeg am
flynyddoedd lawer a chollasant eu mam, Enid yn
ystod yr amser hwnnw. Hefyd estynnwn ein
cydymdeimlad a’r teulu oll yn eu profedigaeth o
golli brawd, brawd yng nghyfraith ac ewythr.
Cynhaliwyd gwasanaeth dan ofal y Parch Anita
Ephraim i’r teulu agos ar lan y bydd ym mynwent y
Llan ar Ddydd Iau, Ebrill 30ain.

Hefyd, anfonwn ein cydymdeimlad â theulu y
diweddar Emyr Davies, gweddw Jean a thad annwyl
Jill, Neil a’r diweddar Howard. Roedd yn daid, hen-
daid a hen-hen-daid annwyl i blant Jill a Neil sy’n
byw yng Nghanada, lle’r arferai Emyr a Jean fyw ar
un cyfnod. Gofalwyd amdano yng nghartref Bryn
Blodau, lle cafodd ofal arbennig ac yntau wedi
cyrraedd 92 oed. Bu ei angladd yn Amlosgfa Bae
Colwyn ar Ddydd Mawrth, Mai 12fed.

Roedd David Pritchard, gynt o’r Bryn, Trem
Hyfryd wedi treulio cyfnod hir yng nghartref Coed
Isaf, Llanrhos, ac yno bu farw ar ôl dioddef salwch
blin dros flynyddoedd lawr. Bu ei angladd ym
mynwent y Llan ar Ddydd Gwener, Mai 15 lle’r ail-
unwyd ef gyda’i fam, gydag ond ychydig yn
bresennol oherwydd y sefyllfa bresennol.

LLAN
Gohebydd: Nesta Evans (762495)

Llongyfarchiadau
I Eirlys Thomas, Cefngellgwm, ar ddod yn hen nain
i fab bach Miriam ac Aron, ac i fab bach Huw a Nia
James.
Gwyn a Deilwen Williams, Tan yr Onnen yn daid
a nain i ferch fach Heledd Haf a Steven Owen.
Cassin Ann, Edith ac Alun O Williams ar ddod yn
daid a nain i fab bach Gwen a Deiniol.
a Ieuan a Gwyneth Tomos Bwthyn Jeriw ar ddod
yn daid a nain i ferch fach Robat a’i bartner.
Gwellhad buan: I Josie Thomas sydd yn yr ysbyty
wedi iddi syrthio yn ei chartref.
Cydymdeimlwn
Â theulu Tŷ Cerrig yn eu profedigaeth o golli
Megan Tudor Griffiths, chwaer a modryb annwyl
iawn a frwydrodd yn hir yn erbyn ei salwch.
Hefyd, bu farw Hilda Lloyd, a fu yn weithgar iawn
yn yr Ysgol Gynradd ac yn y Gymuned yma yn
Traws yn y blynyddoedd cynnar.
Cydymdeimlir hefyd â Dewi a Delyth Jones, Cil-
y-Cwm a’u teulu ym marwolaeth eu hewythr yn y
Brithdir.

Penblwydd Hapus arbennig i Mam a Nain, sef
Lena Jones, 32 Jones Street, sydd yn dathlu ei phen-
blwydd yn 90 oed ar y 1af o Orffennaf.
Cariad mawr oddi wrth Melinda a Brian, Alison a
Wyn, Einir a Phil.

TRAWSFYNYDD
Gohebydd: Elwen Jones (540432)

BLAENAU
Gohebydd: June Williams (830037)

Torri Gwallt Mam...... Yn ystod y cyfnod o gau i lawr, y ‘lockdown’
bondigrybwyll, mae’r rhai ohonom sy’n ddigon
ffodus o gael gwallt wedi gweld cnydau breision
ohono’n tyfu. Roedd hi’n arferiad gen i fynd yn
ddeddfol bob rhyw fis neu bum wythnos i dacluso’r
llond pen o wallt gwyn sydd gen i, ond gyda phob
siop drin gwallt dan orchymyn i gau, anghofiwyd
am hynny. 

Rhaid i mi gyfaddef mod i wedi bod yn ffodus
iawn dros bron i ddeugain mlynedd yn y wraig a
briodais. Mae’n gallu troi ei llaw at lawer iawn o
bethau, ac yn dipyn o giamstar mewn sawl maes.
Ond, chafodd hi ddim llawer o gyfle dros y
blynyddoedd i drin fy ngwallt tan yn ddiweddar.
Mae’r dywediad yn yr iaith fain ... ‘practice makes
perfect’ yn ddigon gwir. Ydy, mae hi’n gwella bob
tro, chwarae teg iddi! Dim ond gobeithio na fydd
rhaid aros yn rhy hir cyn cael talu ymweliad â’m
barbwr unwaith yn rhagor!!

Dwy arall o blant y Manod y daethom ar eu
traws eisoes ydy LOIS a MOLI, Tyddyn Gwyn.
Penderfynodd eu mam, ELEN, ei bod am gasglu
mwy o arian at y Gwasanaeth Ambiwlans Awyr. Ar
ôl trafod efo’r genod, daethpwyd i’r casgliad y
byddai’n fodlon iddyn nhw dorri ei gwallt hir,
melyn. Wedi iddi gasglu £1000 at yr achos teilwng
yma drwy ymdrechion a wnaed ganddi’r llynedd,
dydy Elen ddim ymhell o gyrraedd £4000 bellach.

Dipyn o gamp!
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Mark yn cyfarfod â rhai o lywodraethwyr talaith Chubut yn y Casa de Gobierno 
(Tŷ’r Llywodraeth) dros faner y Ddraig Goch!

Mark yn cyflwyno ei arddangosfa.

Mis Tachwedd diwethaf, manteisiodd Mark Wyn Evans, enillydd Ysgoloriaeth Patagonia
Cyngor Tref Ffestiniog 2019 ar y cyfle i ymweld â Phatagonia yn ystod mis Hydref y llynedd.
Yr adeg honno yn flynyddol bydd Cymry Patagonia yn cynnal eu heisteddfod ac roedd Mark
yn bresennol yn yr achlysur diwylliannol pwysig hwnnw. 

Mae’r Ysgoloriaeth hon yn cynnig gwobr o £2,000 i’r enillydd gael teithio i Batagonia
ac ymhél a phrosiect fydd yn cryfhau'r cysylltiad rhwng Blaenau Ffestiniog a Rawson sef ei
gefeilldref yno. Mae’r Ysgoloriaeth eisoes wedi anfon pedwar o bobl ifanc y fro i Batagonia
ar yr un perwyl ac ym mis Mawrth eleni dyfarnwyd Ysgoloriaeth 2020 i Hannah Gwyn
Williams, Bronaber, sy’n gweithio yn Ysgol Manod, a gobeithio bydd hithau yn y man yn
teithio i Rawson a Phatagonia ar ôl i’r argyfwng presennol gilio.

Roedd prosiect Mark, tra yn Y Wladfa, yn cynnwys arddangosfa o ffotograffau ardal
Ffestiniog yn ogystal â gwneud ffilm ddogfen o’i argraffiadau o’r wlad bell. Bu Mark yn
gweithio, ers cyrraedd adref, ar ei ffilm ddogfen ‘O Stiniog i’r Wladfa’ a’r haf hwn roedd yn
fwriad ganddo i’w dangos yn y gymuned leol. Yn anffodus oherwydd yr argyfwng presennol
bu raid gohirio'r bwriad hwn ond fe gawn ei gweld yn y man siŵr o fod. Yn ogystal, roedd
yn fwriad gan Lleucu Gwenllïan, enillydd 2018, fod ar gael yn ystod yr haf eleni i arddangos
peth o’i gwaith arlunio a ysbrydolwyd gan ei thaith i Batagonia, ond bydd rhaid i hyn aros
yn ogystal oherwydd y firws!

Adroddwyd peth o hanes Mark ym Mhatagonia yn rhifyn Tachwedd 2019 o Lafar
Bro ond yn y darn isod, mae yn ymhelaethu:

Hoffwn ddiolch i bawb yng Nghyngor Tref Ffestiniog am y fraint a
gefais trwy ennill yr Ysgoloriaeth a’m galluogodd i deithio am dair
wythnos i’r Wladfa. Taith a phrofiad dw i’n gredu, sydd wedi
ychwanegu at lwyddiant y cysylltiad rhwng ardal Ffestiniog a Rawson. 
Rwy’n falch o ddweud fod fy nhair wythnos ym Mhatagonia wedi bod
yn rhai prysur iawn a phob dydd yn llawn o weithgareddau
perthnasol. Roedd yn wych hefyd cael dau ffrind yno i rannu'r profiad.
Er eu bod nhw yno ar eu liwt eu hunain, mi gyfrannodd y ddau bob
dydd i’r gwaith yr oeddwn yn ei wneud ar gyfer yr Ysgoloriaeth ac wedi
mwynhau'r profiad.

Dyma fy mhrif weithgareddau; creu arddangosfa luniau o
Blaenau a’u dangos yn Rawson, a gwneud ffilm ddogfen addysgol yn
deillio o’m profiad. Roeddwn yn hapus iawn fod pethau wedi mynd
mor dda.

Agorwyd yr arddangosfa yn Llyfrgell Rawson ar ein hail noson ar
ôl glanio; chwe llun, a’r cynnwys ysgrifenedig yn Gymraeg a Sbaeneg,
yn rhannu arolwg o Ffestiniog gyda thrigolion Rawson. Ar y noson
agoriadol, rwy’n credu fod dros 50 o bobol wedi troi fyny i weld y lluniau
ac i’m clywed yn siarad am bob llun ac am Blaenau. Wedyn, cawsom
sesiwn holi ac ateb. Roedd y gynulleidfa yn cynnwys pobol ifanc, oedolion
ac aelodau llywodraeth Chubut. Roedd yr arddangosfa i’w gweld bob
dydd yn y Llyfrgell am bedair wythnos!

Yn ddyddiol dros yr wythnosau, buom yn brysur yn gwneud y ffilm
ddogfen, yn ymweld â’r llywodraeth, dwy ysgol, gwneud dros ddwsin
o gyfweliadau, ymweld â phum amgueddfa a mynychu nifer fawr o
ddigwyddiadau Cymraeg , gan gynnwys seremoni’r Orsedd a’r
Eisteddfod. Erbyn y diwedd, roedd gennym ugain awr o ffilm ar gyfer
y ffilm ddogfen rhyw 45 munud! 

Roeddwn wedi gobeithio cwblhau ffilm ddogfen ‘O Stiniog i’r
Wladfa’ cyn seremoni cyflwyno Ysgoloriaeth 2020 ddechrau mis
Mawrth eleni a’i rhannu gyda chi. Oherwydd prysurdeb yn y gwaith
ac angen rhoi amser i olygu ugain awr o ffilm i gyflwyniad 45 munud,
bydd y gwaith yn cymryd rhai wythnosau eto. Dw i’n edrych ymlaen
at ddangos y ffilm ddogfen i chi, drigolion yr ardal.

Mae gen i nifer o bethau diddorol iawn i’w rhannu gyda chi. Mi
wnaethom gyfweld dyn o Rawson sydd â chysylltiad hanesyddol â
Blaenau Ffestiniog! Yn y ffilm ddogfen, mae’n siarad am ei berthynas
â’r ardal hon. 

Buom yn siarad ar y teledu cenedlaethol, a dwy sioe Radio (un
genedlaethol ac un lleol), yn trafod yr Ysgoloriaeth, ac o ganlyniad
codi ymwybyddiaeth draw yno am yr Ysgoloriaeth hon.

Y llwyddiant pwysicaf i mi o fod yno oedd cael cytundeb
Llywodraeth Chubut i greu Ysgoloriaeth gyfatebol i un Cyngor Tref
Ffestiniog er mwyn gyrru person o Rawson i Flaenau Ffestiniog a bydd
hyn eto yn cryfhau'r cysylltiad rhwng y ddwy dref. Cefais gyfle i annog
prif lywodraethwyr talaith Chubut i greu’r Ysgoloriaeth. Rwy’n falch
iawn o adrodd y bydd yr ysgoloriaeth gyntaf hon yn cael ei lawnsio
eleni, a’r enillydd cyntaf yn debygol o ddod i Ffestiniog yn ystod 2021.

Diolch i chi gyd unwaith eto am brofiad anhygoel. Mi fydda i’n
ddiolchgar am weddill fy oes!

Mark Wyn Evans

Ysgoloriaeth Patagonia
Tecwyn Vaughan Jones

‘Oren yw’r awyr hwyrol uwch lwynau’r Moelwynion gorchestol ...’ 
LLUN: GERWYN ROBERTS
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STOLPIA - S T e f fA n  A b  O w A I n

Ychydig o Hyn a’r Llall...

‘Po fwyaf y byddo dyn byw, mwyaf a wêl ac a glyw’.

Yn ddiau, y mae’r hen ddywediad hwn mor wir heddiw ac y bu erioed. Na,
nid wyf am sôn am yr hen bla aflwydd sydd ar ein gwarthaf ers wythnosau
lawer, er ei fod yn brofiad nad yw’r hynaf ohonom yn ei gofio o’r blaen nag
eisio ei brofi byth eto. Rhyw air neu ddau am bethau sydd wedi fy rhyfeddu
ar ryw adeg neu’i gilydd yn ystod fy modolaeth ar y ddaear hon sydd gennyf
y tro hwn.

Bual yn y Merddwr ...
Cofio crwydro efo fy niweddar gyfaill, Bob Roberts, un prynhawn poeth
yn yr haf ac ymlwybro hyd ochr afon Ystradau draw am Hafoty’r Dduallt
yng ngodre’r Moelwyn Bach. Pan gyrhaeddom Ferddwr yr Hebog, dyma ni
yn sylwi ar anifail yn pori yn y pellter, a chredwch neu beidio, roedd yn
debyg iawn i fual gwyllt (bison). Ie, bual yn pori yng ngodre’r Moelwyn
Bach! Ond, wrth ddynesu ato, gwelwyd mai dafad frown-ddu oedd hi, a’r
rheswm yr ymdebygai i fual gwyllt o bellter oedd am fod y tes yn y gors yn
crychdonni ger ei hochr, ac o ganlyniad, yn rhithio maint yr hen ddafad fel
ei bod yn edrych mwy na dwywaith yr hyn oedd mewn gwirionedd. Roedd
yn rhaid chwerthin ar ein dylni, onid oedd?

Dreigiau yn yr Wybren yn 2001 ...
Cofio rhyw dro arall teithio adref ar noson weddol braf mewn car gyda
chyfaill ar ôl bod ar gwrs ym Mhlas Tan-y-Bwlch a sylwi wedi cyrraedd
ochrau Llechrwd ar fellt garw yn gwibio blith draphlith yr yr awyr uwchlaw
ochrau Bryn Llewelyn a Phlas Meini. Y peth cyntaf a ddaeth i’n meddwl
oedd tybed a oedd awyren fach neu hofrennydd wedi taro yn erbyn
gwifrau’r peilonau, ond fel yr oeddem yn mynd trwy Ryd-y-sarn gwelwn y
mellt, neu’r ‘dreigio,’ fel y dywedir, uwch ein pennau, a digwyddodd hynny
yr holl ffordd i fyny ffordd y Ceunant Sych – a gyda llaw, ni chawsom
ddiferyn o law o’r wybren. Beth bynnag, erbyn inni gyrraedd y tro am ffordd
y Manod, diflannodd y cyfan, ac er holi a stilio amryw y diwrnod canlynol,
ni chawsom byth esboniad am y digwyddiad hynod anghyffredin hwnnw.
Ymhen ychydig amser wedyn, trawyd dau dŵr Canolfan Masnach y Byd yn
Efrog Newydd. Tybed a oeddem ni’n dau wedi cael rhyw rhagargoel o
rywbeth dychrynllyd a dinistriol y noson honno, neu ai rhyw gyd-
ddigwyddiad hollol oedd ?

Sarff Fawr Llyn Conglog ...
Digwyddiad od arall sydd wedi aros yn fy nghof yw’r tro hwnnw, lawer
blwyddyn yn ôl bellach, pan euthum efo Las, ein ast ddefaid y pryd hynny,
i fyny i Lyn Conglog, uwchlaw Cwm Orthin. Ar ôl cyrraedd yno, a chael
seibiant bach, dyma sylwi ar rywbeth fel sarff fawr yn ymdroelli trwy ganol

y llyn. Er fod fy ngolwg yn bur dda, methwn â gweld yr anghenfil yn iawn, a
bum yn meddwl tybed ai dau ddyfrgi yn dilyn ei gilydd oedd yno, neu slywan
anferth, a bum yn pendroni sawl tro wedyn, tybed beth a oedd yno? 

Aeth blynyddoedd heibio ac euthum yno am sgowt efo Geraint (Bolton
Cafe gynt), ac fel yr oeddwn yn esbonio iddo beth oeddwn wedi ei weld gynt
yn y llyn – ac yntau yn edrych yn amheus arnaf – dyma’r sarff yn ymddangos
unwaith yn rhagor, ac ar ôl inni graffu yn iawn arni hi, gwelsom mai gwynt yn
taro canol y llyn ac yn ymdroelli drwyddo heb amharu ar ei weddill oedd y
sarff! Nid oes cof gennyf weld dim byd tebyg ar yr un llyn arall.

Mallt y Nos ...
Rywdro yn ystod un o hafau y 1970au, penderfynais fynd i ‘sgota i Lynnoedd
Barlwyd ar ôl gorffen gweithio yn y chwarel a bwyta fy nhe. Cerddais i fyny
o’r Rhiw, lle roedd ein cartref y pryd hynny, ac er ei bod yn noson weddol braf,
erbyn imi gyrraedd Llyn Mawr Barlwyd, roedd y niwl yn dechrau dod i lawr
o’r Foel, ac yn raddol, yn cau amdanaf. Wedi dechrau pysgota oddi ar lan
orllewinol Llyn Mawr, a dim byd yn cydiad yn iawn, dyma ymlwybro draw
am yr Hen Lyn (Llyn Bach Barlwyd), gan obeithio cael gwell hwyl yn y fan
honno. Nid oedd neb ar gyfyl yr un o’r ddau lyn yn nechrau’r noson. 

Mi bysgotais dipyn ymhen draw yr hen lyn ger y torlennydd a daliais
bysgodyn da, ond dim byd yn tycio wedyn, ac felly, cerddais i gyfeiriad yr
argae drachefn. Edrychais draw at odre Moel Farlwyd, a chredwn fy mod yn
gweld rhywun yn dod trwy’r niwl, ac y buaswn yn cael ei gwmni a sgwrs cyn
bo hir. Pa fodd bynnag, nid oedd y bodolaeth hwn yn dod ddim nes, a
meddyliais am funud ei fod am droi yn ei ôl. Ychydig wedyn, ac er mwyn ei
weld tipyn yn well, cerddais i’w gwfwr a’i gyfarch – ond dim ebwch, dim byd
ond rhyw rith yn bwhwman yn ei unfan. Wel, roeddwn yn tybio mai fy
nychymyg oedd a dim arall, ond cofiais fy mod wedi darllen rhywdro am
ysbryd a elwid ‘Mallt y Nos’ a fyddai’n cyniweirio yn y niwl, yn enwedig yn
niwl mynydd. Credwch chi fi, nid arhosais yn hir iawn yno wedyn. 

Llyn Mawr Barlwyd ...
lle braf yn haul y dydd ond

nid yn niwl y nos.

TAITH Y SER
Gwêl y sêr trwy'r eangderau, – y maent 
Yn chwim ar eu teithiau,
Yn y nos, ni gawn fwynhau
Eu dilys danbaid olau.’           

[O’r ‘Gwladgarwr’ ... 6 Ebrill, 1877]

LLUN: GERWYN ROBERTS

Diweddariad Feirws: Mae'r banc bwyd ar
agor rwan bob dydd (Llun – Gwener), rhwng
2yp a 3yp.

• Bydd mesurau newydd mewn lle i 
amddiffyn y gwirfoddolwyr, a bydd 
rhaid i – bob un ddilyn rhain.

• Dim ond un person o’r teulu i ddod i nôl
pecyn; dim plant os yn bosib.

• Os ydych yn hunan ynysu ac angen 
danfoniad i'r tŷ, cysylltwch ar 
07435 290553
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Cynllun newydd i
ymateb i  Covid-19 

Gobeithio eich bod chi i gyd yn cadw’n iach ac yn saff yn y cyfnod ansicr
yma.

Mae’r Dref Werdd a’u partneriaid wedi bod yn llwyddiannus i dderbyn
arian ar gyfer prosiect i gyd-weithio a recriwtio gwirfoddolwyr i sicrhau
fod pobl anghenus o fewn ein cymuned, ynghyd â’r sawl sydd yn hunan-
ynysu neu gysgodi, yn derbyn y cymorth maent ei angen wrth i ni barhau
i fod yn y sefyllfa ddyrys yma.

Gyda chefnogaeth Cynllun Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA),
rydym yn chwilio am DDAU gydlynydd gwirfoddolwyr llawn-amser i
weithredu’r prosiect ac un gweithiwr ymgysylltu cymunedol rhan-amser.
Bydd un cydlynydd yn gweithio ym Mro Ffestiniog a phentref
Dolwyddelan, a’r cydlynydd arall yn gweithio ym Mhenrhyndeudraeth
a’r cylch, am gyfnod o 6 mis i ddechrau.

Prif fwriad y prosiect fydd i recriwtio a chyd-weithio gyda
gwirfoddolwyr i sicrhau ein bod yn cyrraedd pobl yn y gymuned sydd
efallai yn dioddef yn fwy na’r rhan fwyaf ohonom yn ystod yr argyfwng.
Bydd y gwaith yn cynnwys gwneud galwadau ffôn i bobl sydd efallai yn
unig, trefnu bod pobl yn cael bwydydd neu feddyginiaeth wedi ei anfon
atynt a hefyd cynllun lle byddwn yn benthyca tabledi digidol i unigolion
– cynllun fydd yn eu galluogi i gadw mewn cysylltiad efo teulu a ffrindiau,
cael clywed y newyddion diweddaraf a gwneud siopa ar-lein. Bydd y
gwaith yma yn cael ei wneud mewn partneriaeth â Choleg Grŵp
Llandrillo Menai a Chanolfan Gydweithredol Cymru. Eu rôl nhw fydd i
hyfforddi’r sawl fydd angen.

Er mai prosiect Bro Ffestiniog ydi’r Dref Werdd, wrth lunio’r cais, y
teimlad oedd y dylai’r math yma o brosiect fod ar gael i bobl yn ardal Pen-
rhyndeudraeth hefyd, sydd yn cynnwys Minffordd, Croesor, Llanfrothen
a Rhyd, yn ogystal â thros y Crimea yn Nolwyddelan. Bydd y ddau
gydlynydd a’r gweithiwr ymgysylltu yn cyd-weithio i wneud yn siŵr fod
pawb sydd angen cymorth yn ei dderbyn.

Bydd y gweithiwr ymgysylltu yn edrych ar ba fath o ddarpariaeth sydd
yno ar hyn o bryd, pa fath o ddarpariaeth sydd angen a sut byddwn yn
sicrhau ein bod yn cyrraedd pob aelod o’r cymunedau. Mae newidiadau
mawr wedi digwydd i gymaint ohonom dros y wythnosau diwethaf, felly,
y gobaith yw y bydd y cynllun yma yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr
wrth gyd-fynd â’r holl waith da sy’n bodoli eisoes.

Edrychwch allan am fwy o wybodaeth pan fydd y gweithiwyr newydd
wedi eu penodi. Os dymunwch wybod mwy am y gwaith, cofrestrwch i
fod yn rhan o’r tîm o wirfoddolwyr neu cysylltwch â Gwydion ar
07775697182 neu anfonwch e-bost i gwydion@drefwerdd.cymru .
Arhoswch yn saff!                                                

Gwydion ap Wynn

Y Dref Werdd
yn ymateb i’r argyfwng...
Mae hi wedi bod yn gyfnod prysur arnom ni yng Nghymuned Ffestiniog, tra’n ceisio
cadw pawb yn ddiogel, a bod o gymorth i drigolion yr ardal. Rydym wedi bod yn
brysur yn y Banc Bwyd ac yn gwneud siopa i’r trigolion. Bu cynnydd enfawr yn y
defnydd a wneir o’r Banc Bwyd, a golyga hynny ein bod yn brysur tu hwnt yno. Er
hyn, teimlwn fod gallu bod o gymorth i’r ardal fel yma yn gwneud pob dim yn werth
chweil. Mae ein gwaith ni yma yn Y Dref Werdd wedi newid dros y misoedd diwethaf.
Tri mis yn ôl roeddem yn plannu dros 1,000 o goed, a gwneud gwaith cymunedol,
ond, daeth newid byd. Rydym er hynny yn ymfalchïo o allu bod o gymorth i bawb
yn yr ardal. Rydym yn hynod o falch o’r
holl wirfoddolwyr sydd wedi bod yn
brysur yn ardal Ffestiniog a thu hwnt,
mae cyd-weithio cymunedol wedi bod ar
ei orau yn ystod y cyfnod anodd yma.
Bydd Y Dref Werdd yn ail agor ei drysau
o fewn yr wythnosau nesaf er mwyn bod
o gymorth gyda budd-daliadau a biliau
ynni, a fydd yn gymorth ychwanegol i
drigolion yr ardal. 
Rhian Williams
Gweithiwr Prosiect Llesiant

Meg Thorman a Rhian Williams yn dal y siec a dderbyniwyd 
gan y Loteri Genedlaethol.

Gweithwyr brwd y Banc Bwyd

Danteithion y Banc Bwyd

Dyma Fran Chart Davies,
un o wirfoddolwyr y Banc Bwyd
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Cafodd Catrin Angharad [Catrin Toffoc] o Ynys
Môn weledigaeth a hanner pan sefydlodd y
grŵp ‘CÔR-ONA!’ ar y gweplyfr yn fuan ar ôl
i’r cyfnod ‘lockdown’ ddod i rym. Mae miloedd,
yn llythrennol, wedi cyfrannu. Mae llawer iawn
o’r eitemau’n rhai hynod safonol. Ar y cyfri
diweddara, mae 47,198 o aelodau.

Grŵp arall a sefydlwyd ychydig yn
ddiweddarach gan y Gymdeithas Cerdd Dafod
[Barddas] ydy ‘CERDDI CORONA.’ Rhyw
2,336 o aelodau sydd i’r grŵp yma. Cafwyd
llawer o gerddi gafaelgar iawn ar y safle. Un o’r
rhai sy’n darllen a thrafod cerddi ydy’r Prifardd
Cen Williams – un arall o hogia’ Môn. Ar ôl
dilyn gyrfa fel athro, ymunodd â staff y Coleg
Normal ym Mangor a chael ei benodi’n
ddirprwy brifathro’r sefydliad erbyn ei uno â
Phrifysgol Cymru, Bangor, ym 1996. Ef oedd
cyfarwyddwr cyntaf Canolfan Bedwyr,
sefydliad arloesol oddi mewn i’r Brifysgol sy’n
darparu gwasanaethau arbennig i fyfyrwyr ac
yn arwain prosiectau cenedlaethol mewn
meysydd fel terminoleg a thechnoleg iaith.
Ymddeolodd o’r Brifysgol yn 2007. Pan
oeddwn yn astudio am fy ngradd mewn addysg
ym Mhrifysgol Bangor, cefais y fraint o fod
wrth draed y ‘Gamaliel’ hwn.

Mae Cen hefyd yn llenor adnabyddus.
Enillodd Goron Eisteddfod Genedlaethol
Meirion yn 1997 am ei bryddest ‘Branwen.’ Ar
yr achlysur hwnnw, fe’i cyfarchwyd gan y
diweddar Brifardd Gerallt Lloyd Owen, a
hynny ar ffurf y cywydd grymus yma. Haera
Cen fod ‘darn o ganol y cywydd sy’n berthnasol
i’r hyn a wna’r beirdd y dyddiau yma’ ar safle
‘Cerddi Corona’:

‘Ynom mae grymoedd hanes,’
a’n doeau oll fel hen des

hyd orwelion chwedloniaeth;
hen werin y gegin gaeth
yn deisyf pair i’m geiriau
a dydd – rhyw ddydd – i’n rhyddhau.

‘R un o hyd yw’r hyn ydym,
a’r un doe yw’r hyn nad ŷm.
Dim ond Branwen o genedl, 
un chwaer druenus ei chwedl,
mor ddiwerth, mor ddiberthyn,
yn gaeth i’w hiraeth ei hun.

Ond, oedd, drwy’r canrifoedd caeth
yr oedd ynom farddoniaeth,
a’i geiriau’n arf rhag darfod;
lleisiau’n beirdd oedd llais ein bod
rhag difancoll, rhag colli
y cyfan oll o’n cof ni.

Eleni daeth i’w lawn dw’,
Cyfannwyd y cof hwnnw.
Daeth un aderyn a’r dydd 
yn dân ar ei adenydd
a throes gaethiwed oesau
un dydd yn ddydd ein rhyddhau.
Ar awen y gorffennol 
fe ddaeth Branwen adre’n ôl.

Ynghanol difrifoldeb sefyllfa’r aflwydd sy’n ein
hamgylchynu’r dyddiau yma, cawn gerddi sy’n peri i ni
chwerthin hefyd. Cyfeirir at gerddi a glywyd ar y rhaglen
boblogaidd ‘Talwrn y Beirdd.’ Cyhoeddwyd deg cyfrol o
oreuon y rhaglen yn ystod teyrnasiad Gerallt Lloyd Owen
fel ‘meuryn’, yn ogystal â chyfrol o ‘ganeuon’ [a gyhoeddwyd
yn Nhachwedd 1993]. O edrych ar y gyfrol honno, credaf
fod y gân ganlynol gan Arwel ‘Pod’ yn amserol heddiw. O
glywed am y rhai o dros y ffin sy’n dal i geisio dod i mewn
i’n gwlad ar waetha pob gwaharddiad, mae hon yn
berthnasol:

Fy Ngwyliau Haf [Profiadau Brymi]

Ffarwél i ‘Sutton Coldfield’ ac erwau iraidd ‘Brum’,
Gen i wythnos ‘off’ o’r ffatri, ‘so Diffed here we cwm.’
Rwy’n mynd i wlad y Cymry – a Sandra’r wraig, a’i mam,
Ac wyth o blant dan un-ar-ddeg, dau ‘Rottweiler’ a phram.

Wele’n cychwyn dri-ar-ddeg o ‘Frymis’ bach ar fore teg,
Wele minnau’n ddel mewn fest, a thatŵ ‘Mum’ 

ar draws fy ‘chest.’

Yn ‘Klaryk Bay’ mae Bingo, yn ‘Klaryk Bay’ mae betio,
Yn ‘Klaryk Bay’ mae ‘Brown ‘n Mild’ – mae bron ‘r un fath
â ‘Brum’ ‘no!

Bachgen bach o’r ‘Midlands’ yn gorwedd ar y traeth,
Byta candi fflós a roc a ‘99s’ llawn maeth,
Gwisgo ‘shorts fluorescent’ a het gowboi ‘Kiss Me Kwick’,
Stydio siâp ‘bikinis’ ac yfed nes dwi’n ‘sick.’

Os wyt ‘Frymi’ mas o’th wlad mewn tafarn gefn-gwlad 
boblog

Cofia siarad dop dy lais ac ymddwyn fel perchennog.

Dim ond un peth am Gymru sy’n gwneud i mi wylltio
Sef clywed y ‘natives’ yn siarad eu ‘lingo’;
Ond yr ateb yw dwedyd, os dewch chi i’w cwrdd,
‘Iaw torc ffwnyi iaw dw’, a cherdded i ffwrdd.

A dyma englynion amserol a welais ar safle’r grŵp:

Haid ffroen uchel a welaf, – yr hunan 
arianwyr ‘math gwaethaf, 
y thicos cyfoethocaf
yn dod â’u haint i dai haf.

[‘Paratoadau’r Pasg yn ‘Sgubor Plas’ gan 
Myrddin ap Dafydd]

Y strategydd gweinyddol sy’n gwasanaethu ‘Bo-Jo’
fel prif weithredwr ydy’r gwrthrych yma - ‘Dominic’
y ‘Brawd Du’ [yn urddau’r mynachod gynt]:

Pam ddiawl mae’r Brawd Du’n cymuno’n - yr ardd
Fel cyw brân yn crawcio’i
Glwyddau heb gywilyddio?
Dominic, mae’n dominô!

I gloi, dyma englyn gan y Prifardd Dafydd John
Pritchard, sy’n disgrifio profiad un yn mynd am dro
hyd lôn gyfarwydd, ond sy’n wag o ganlyniad i
ofynion y ‘lockdown.’ Wrth ei throedio, caiff y bardd
gyfle i ryfeddu at wyrthiau natur o’i ddeutu:

Mis Mai sy’n amwys i mi – eleni
Mae lôn a neb arni;
Ond clywch anterth y perthi
A lliw haf yn sŵn pob lli.

Gosodais dasg yn rhifyn digidol Mai ... Ychwanegu
at y cwpled: 

“Dwn ‘im be ga’i roi mewn difri’
Yn fy ngardd i’w harddu ‘leni? ...’

Diolch i ARTHUR O FACHEN am gysylltu efo’r
cwpledi tlws yma:

Cennin Pedr, mor deg eu hynt,
A’u pennau’n gwyro efo'r gwynt.

Blodau'r weirglodd ar eu gorau,
Blodau'r grug a'r briallu'n donnau.

Diolch o galon, Arthur, a chofion atoch i lawr yn y
De-Ddwyrain acw. Cadwch yn iach a diogel.      IM

Rhod y Rhigymwr
IwAn MOrgAn • MeHefIn 2020

Mae chwarae plant wedi newid a datblygu yn y dyddiau digidol hyn – mae’r rhyngrwyd yn eu galluogi i chwarae
gemau gyda’u ffrindiau heb adael y tŷ, neu hyd yn oed godi o’r soffa. Ond mae ’na le o hyd i’r gemau traddodiadol,
p’un ai yn yr ardd, yn y parc, neu ar iard yr ysgol – d’oes dim yn well na chlywed chwerthin hapus plant yn cael
hwyl yng nghwmni ei gilydd yn yr awyr iach.
Dyma flas ar rai o’r gemau traddodiadol poblogaidd sydd wedi’u cofnodi yn y Geiriadur.
Un o’r hen ffefrynnau yw chwarae cwato neu guddio. Beth yw hwnnw, medd rhai ohonoch? Efallai eich bod
yn ei adnabod yn well wrth un o'r enwau canlynol: micymgudd, chwarae whic whiw, cwat a chwiw, cŵn
cadno, chwiw mig, sbei, chwarae mig, licaloi, neu, yn Saesneg, ‘hide-and-seek’.
A fu rhai ohonoch erioed yn chwarae London? Neu efallai mai cicston, chwarae ecsi, poitsh neu hwyrach
mai sgotsh oedd eich enw am ‘hopscotch’.
Mae cofnod yn y Geiriadur am ‘chware cat’, sef gêm o daro neu fatio darn o bren (y ‘gath’) i bellter am bwyntiau,
yn dyddio o’r 16g. Mae’r gêm yn cael ei hadnabod hefyd fel catio, chware’r gath, chwarae’r gath ddwy gynffon,
chwarae pren a chati, a pegi. ‘Tip-cat’ yw'r enw Saesneg amdani, a thybed a oes rhai ohonoch erioed wedi ei
chwarae?
Beth am ‘leap-frog’? Yn ôl y Geiriadur, adnabyddir y gêm fel chwarae donci mul, chwarae ffwdít, llam llyffant,
naid y ffroga, chwarae moch duon, neidio caseg felen, neu neidio mulod. Beth oedd eich enw chi am y gêm?
Mae’n ddiddorol darganfod yn y Geiriadur bod chwarae pêl-droed yn cael ei adnabod yn y 17-18g. fel chwarae
pêl ddu. Nid chwarae ffwtbol fel yr ydym yn ei adnabod heddiw wrth gwrs, ond rhyw ffurf hanesyddol o’r gêm
boblogaidd a oedd weithiau’n eitha peryglus, yn ôl yr hanes! Cofiwch, mae ’na nifer fawr o bethau diddorol
eraill i’w darganfod drwy bori yn y Geiriadur. Ewch i: http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html

Hoffem glywed eich enwau lleol chi am y gemau yr ydych yn cofio eu chwarae yn eich plentyndod, i gael
ychwanegu at ein casgliad. Medrwch gysylltu â ni drwy ein gwefan, ar e-bost ... gpc@geiriadur.ac.uk, neu
ysgrifennu at: Geiriadur Prifysgol Cymru, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HH

GEMAU PLANT



Llafar Bro | 9

Llynedd, fe drefnodd Cyfeillion Ysgol Bro Cynfal farathon gerdded - 'Llamu’r
Llwybr Llechi' - taith o 26 milltir o Gapel Cerrig i Lan Ffestiniog. Eleni roedd
taith wahanol wedi ei threfnu, ond ynghanol yr argyfwng yma, penderfynwyd
newid y trefniadau ychydig. Roedd disgyblion Ysgol Bro
Cynfal yn awyddus i gymryd rhan yn yr her hefyd. Mi
fydd pob plentyn yn gwneud 26 o filltiroedd dros gyfnod
o fis a rhieni a ffrindiau'r ysgol am wneud 83 o filltiroedd
yr un dros fis, sef cyfanswm hyd yr holl lwybr. Ceir dewis
naill ai feicio, cerdded neu redeg. Bydd y sialens yn
cychwyn ar ddydd Llun, 18fed o Fai ac yn gorffen ar
Fehefin 15fed. 

Penderfynwyd casglu arian tuag at Fanc Bwyd Blaenau Ffestiniog a Chyfeillion Ysgol Bro
Cynfal. Rydym yn dra diolchgar i Ioan a Cai Humphries am feddwl am y syniad o gasglu arian
i'r ysgol er mwyn cael prynu rhywbeth buddiol i'r disgyblion ar ôl iddynt ddychwelyd. Mae
Banc Bwyd Blaenau hefyd yn elusen haeddiannol iawn.
Os hoffech gyfrannu at y sialens yma gallwch ddilyn y linc yma.
https://www.justgiving.com/crowdfunding/ysgolbro-cynfal?utm_term=KqjZNXGgg
Llawer o ddiolch.

Ar ddechrau mis Mai, fe osododd
Mrs Eirian Roberts, athrawes yn
Ysgol Edmwnd Prys, sialens i
ddisgyblion a rhieni Ysgol Edmwnd
Prys, sef cerdded neu redeg o
Gellilydan i Gaerdydd - pellter o
287.2 milltir, a gwneud hynny yn yr
ardal leol. Fe lwyddwyd i gyflawni’r
sialens yma mewn wythnos.

Yr ail wythnos gosodwyd her i
gerdded, rhedeg neu seiclo o
Gellilydan i Lundain ac yn ôl- pellter
o 472 milltir. Unwaith eto fe
lwyddwyd i gyflawni'r her mewn wythnos.

Yn y drydedd wythnos, gosodwyd her i
gyrraedd mil o filltiroedd mewn wythnos, ac
unwaith eto llwyddwyd i gwblhau hynny. Braf yw
gweld cymuned yr ysgol yn dod at ei gilydd er
mwyn cadw’r morâl yn uchel.
Diolch i Mrs Eirian Roberts am ddechrau'r
sialensau ac i bawb am ymuno. Gobeithio fod
iechyd corfforol a meddyliol pawb wedi elwa yn
ystod y sialensau yma.

Sialens Ysgol Bro Cynfal 
Llamu’r Llwybr Llechi - C19

Sialens Ysgol Edmwnd Prys

Aelodau o’r teulu Atherton, Heol yr Orsaf yn
cymryd rhan yn y sialens.

Teulu Jones, Highate yn mwynhau’r sialens.

Cai a Non McQuilling yn ymateb
i’r sialens ar ddwy olwyn.

Dyma Mared Jones yn cael hoe fach
ynghanol harddwch ei hardal leol.
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Am ba bethau y mae ’Stiniog yn enwog? Ei chwareli
llechi, ei glawogydd a’i llenorion, mi ddywedwn i.
Awgrymodd fy hen gyfaill Dafydd Jones (yr Hen
Bost) mai iaith y chwareli sydd fwyaf neilltuol i’n hiaith
ni yma. Cytunaf: ond dyma daro ar rwystr: hyd y
gwyddwn i, ni luniodd neb restr o eirfa’r chwarel, heb
sôn am eiriadur o iaith yr ardal. Ni chofiaf weld dim o’r
fath yn Caban, cylchgrawn y chwareli (eithriad prin
fyddai unrhyw beth yn Gymraeg.) 

Mewn ambell lyfr gellir taro ar ambell ymadrodd:
yn Tro Trwy’r Gogledd, soniodd O.M.Edwards wrth
ymweld â’r Blaenau adeg streic mewn chwarel, am
weithwyr a oedd wedi cael yr oel, sef wedi colli eu
swydd. Ni welais, ni chlywais i mo hyn yn unman arall.
Wedi cael yr hwi a ddywedwn i, (nid, sylwch, ‘cael y
sac’). Ni chofiaf unrhyw dermau eraill ganddo, mae’n
debyg am nad oedd neb yn gweithio. (Mae’n canmol
’Stiniog i’r cymylau: rhuthrwch am gopi i siop yr Hen
Bost.) 

Ta’ waeth: diolch i’n cymdoges annwyl, Enid
Roberts (gynt o Gae Clyd) am dynnu fy sylw at rifyn
Gaeaf 1989 o Ramant Bro. Yno fe welwch Rhestr o
dermau iaith a ddefnyddir...wrth wneud y gwaith o dynnu
‘peth peryg’, gan William Thomas . Chwiliwch amdani
ar bob cyfrif. Un drafferth: nid rhestr mohoni, a’r
termau yn nhrefn yr wyddor gyda diffiniadau. Yn
hytrach, mae braidd fel sgript golygfa yn dangos criw
o greigwyr yn mynd ati i dynnu peth peryg o agor, gan
gynnwys pob gair o’u sgwrs yn trafod pob anhawster
a pha ddulliau ac arfau i’w defnyddio. Er enghraifft: ‘
..mi sodrwn ni dwll peg ling yn y gilan ....’, ‘gofyn am
ddwy gotral’, ‘... Mi rown ni echal ne ddwy ymlaen ar
hyd gewin y sgreib, ...’ ac yn y blaen. 

Creigiwr fu fy nhad, ac mi dreuliais i ryw awran
dan ddaear efo fo, yn dal y dril niwmatig uwch fy
mhen i ddysgu’r grefft (ha ha!), ond ni allwn ddeall
manylion yr hanesyn hwn, ac mi fetia’i na allai naw o
bob deg yn ’Stiniog eu deall ychwaith. Ni wyddwn
mai gair benywaidd yw agor. Er hynny, byddwch yn
’nabod clecian, perfadd, sowndio, pefal, sbaring, cantal,
fflawia, clapia, stepan, hegar, tringar, sowdwl, waldio,
trosol, raflio, swalpio, llanast, watsio, lwfio. Mae brith
gof gennyf o ambell air fel rwff, pleru, pleriad, ayb:
ond beth ar (neu dan) wyneb y ddaear yw ystyr ‘Mae
’na lochia meddalach na’i gilydd mewn gwenithfaen
...’, sef y frawddeg sy’n cloi’r hanes? 

Gwelais ambell restr o dermau chwarel ardal
Bethesda (gw. y rhestr gan Ernest Roberts yn Mabon,
Gwanwyn 1974), ond cofier mai ar yr wyneb y
gweithid yno, nid yn gymaint dan y ddaear, ac felly
’roedd eu dulliau a’u termau’n wahanol: prin y sonnid
am agorydd. Mae ponc/poncan sef math o gàleri, yn
gyffredin yn chwareli Arfon: a glywir ef yma? (Daw o’r

S. bank: sonnir am ‘pit bonks’ yn Wolverhampton.)
Ac mae dulliau gweithio pob chwarel wedi newid. 

Bu fy nhaid yn glerc cerrig a ’nhad yn greigiwr ac
efallai imi godi ambell air ganddynt, e.e slont glai,
criwlio, crawen, luro mawr, injan,bargen. Gartre clywn
sôn droeon am smit chwaral, sef adeg pan na ellid
gweithio yn y chwareli, efallai oherwydd y tywydd, er
na ddeallwn sut y gallai gwynt a glaw ’Stiniog rwystro
gweithio dan ddaear. Daw smit o’r Saesneg ‘submit’,
yn ôl Geiriadur y Brifysgol. Gartre, droeon mi glywn
Mam yn cwyno ‘mae hi’n smit siwgwr/ ’menyn/
llefrith/ bara yma’. Pa ryfedd, yn ystod y rhyfel, adeg
pob prinder. Clywais am bennau llifiau a phennau cŵn,
ac enwais fy narlith yn 1984 ar eu holau. Talpiau
(trionglog gan amlaf) ar ôl naddu cerrig, yw pennau
llifiau, a thalpiau di-siâp o wenithfaen yw pennau cŵn.
Sbwriel diwerth? Edrychwch o’ch cwmpas. Fe’u
gwelwch mewn sawl hen glawdd a muriau sawl hen
dyddyn. (Ar gais darlithydd ym Mangor, chwiliais am
bâr o bennau llifiau fel pethau cynnal llyfrau ar silff
(book-ends) iddo. Roedd cannoedd o fewn cyrraedd
hawdd i’m cartref yng Nglan y Gors, Bethania. Buan
y cefais bâr iddo. Synnodd mor luniaidd oeddynt a holi
eu pris. Dim, wrth gwrs. Ond tybed nad oedd sail
diwydiant newydd yma?) 

Sylwer mai am gerrig y sonia chwarelwr, nid am
‘lechi’, ac am saethu craig, nid ei ‘ffrwydro’ na’i
‘chwythu’, a hynny â phelan, nid ‘ffrwydryn’. Cyn
saethu, gweiddid Enbyd! (nid ‘tendiwch!’ neu
‘lwcowt!’). Gynt sonnid am bowdwr oel, sef nitro-
glyserin. Naddid y cerrig yn yr injan, sef melin fawr hir,
lle ’roedd wastad perygl naddu’n rhy agos i’r drafal, a
cholli bysedd. Gweithid stem, (nid ‘shifft’; ‘daliad’ a
weithid gan was ffarm). Cofiaf glywed am gael bachiad,
sef gwaith (fel rybelwr gan amlaf) yn y chwarel, a
ddilynid yn aml gan wythnos gwas newydd. A gyfrifir
cerrig o hyd fesul mwrw (= tair carreg)? Ynteu a
aethom yn fetrig? Dosberthid cerrig yn ôl eu maint, yn
cowntis a dytshis ayb: ai dyna’r drefn o hyd, ynteu a
aethom yn fwy gwerinol? Ni wn i ddim. Dywedwch
chi. 

Gynt, ar ôl y caniad, deuai chwarelwyr i lawr yr
inclên ar gar gwyllt, ‘cerbyd perig bywyd’, ddywedwn
i. Mae gennyf ffoto o’m nain yn reidio i lawr efo nhw -
yr unig ferch, meddai hi, a gâi wneud hynny. Bryd
hynny, Catherine Hughes o’r Park Square oedd hi,
athrawes ifanc yn ysgol Cwm Penmachno (yr unig un
a fu yno erioed), a dyna’r unig fodd y gallai ddod adref.
(Ni wn sut yr âi i’w gwaith.) (Ceid car gwyllt yn
chwarel Dinorwig hefyd, ond peiriant gwahanol oedd,
math o droli y gellid ei badlo, am a wn i, a elwid yn
velocipede yn Saesneg.) Ond ar ôl y rhyfel, cofiaf weld
bob dydd gannoedd o chwarelwyr, blinedig ond siriol,

yn dod i lawr Lostryd, neu heibio Craig Bwlch y
Gwynt, llawer mewn khaki llychlyd, eu hen ddillad
soldiwrs. Erys pob hen inclên, ond darfu am y car
gwyllt ac ni chriwlir rỳn o wagenni, sef eu halio i fyny
a’u gollwng i lawr inclên. Daeth fflyd o lyrris i gymryd
eu lle. 

O ble y daeth criwlio? Yn ôl Geiriadur Prifysgol
Cymru, daeth o’r Saesneg crewel, ‘math o edau wstid
at weithio brodwaith’. Wel, ’tawn i byth o’r fan! Cofiaf
glywed bod hwn a hwn mor ddigywilydd â wagen
gynta’r ryn, ond bellach tybed pa faint o’r to ifanc a ŵyr
ba beth yw criwlio a rỳn’? Cofiaf hefyd: mor brin â chwys
fforddoliwr sef y dyn a ofalai am y rheilffyrdd dan
ddaear chwarel. A oedd y gwaith mor hawdd â hynny? 

I gau pen y mwdwl: rhyw brynhawn yn 1966
’roeddwn yn gwagswmera ar hyd Stryd yr Eglwys. pan
gyfarchwyd fi gan lanc hollol ddieithr imi. Ei enw oedd
Micheal O’Siadhail, Gwyddel a aethai i Fangor i ddysgu
Cymraeg, ond na chlywsai ddigon ohoni yno. Holasai
ym mha le y siaradai pawb yr iaith. ‘’Stiniog’, meddai
pawb. Nid oedd mewn swydd i ennill cyflog ac ni wn
eto a oedd mewn llety. Gan imi dreulio tair blynedd ym
Melffast bu gennym ddeunydd dal pen rheswm yn glên
ond ni allwn roi fawr o help iddo. Ym mhen pythefnos
dyma fi’n taro arno eto. Cawsai waith fel labrwr mewn
chwarel, ac erbyn hyn siaradai Gymraeg yn rhugl - gan
nad oedd Saesneg yn werth dim dan ddaear. Ac i
ffwrdd ag o, i Ynys yr Ia, os iawn y cofiaf, i ddysgu
Islandeg. 

Erbyn hyn mae Micheal gyda beirdd enwocaf
Iwerddon, ac yn 2010 anfonodd ataf ei gyfrol Tongues
(Bloodaxe Books), sy’n cynnwys cerdd o ddiolch i
Blaenau Ffestiniog: ‘I bless a town that gave me all it
had’. Paham y soniaf am hyn? Darllenais fod 20% o
bobl ’Stiniog yn ddi-Gymraeg, ac yn sicr clywais lawer
gormod o Saesneg ym mysg y plant a âi adref o’r ysgol.
Tybed na fyddai pythefnos o waith mewn chwarel yn
gwneud byd o les i’r di-Gymraeg – a dwy lath
rhyngddyn nhw i gyd, wrth gwrs? 

Droeon clywais ddweud bod rhywun yn dwp fel slej.
Yn blentyn mi dybiwn i mai car llusg i lithro dros eira
ar allt oedd slej, ond pam ‘yn dwp’? Ai gair o’r chwarel
oedd, talfyriad o ‘sledgehammer’, o achos bod i hwnnw
ben mawr caled? Onid gordd a geid yn y chwarel? Â sôn
am dwpdra, cofiais sylw arall tebyg a glywais droeon:
mae o/hi mor ddiddeud (= styfnig) â mul Bobi Arthur.
Pwy oedd o? Os deallais yn iawn, un oedd a ddeuai â
mul at y stesion i gwrdd â’r teithwyr a chynnig cario eu
paciau. ’Doedd ganddo fawr o reolaeth ar ei ful, y
byddai’n ei ddwrdio a’i waldio. Soniodd Nain yn gynnil
wrthyf nad oedd Bobi druan yn llawn llathen.

Cymhariaeth ddiwydiannol arall: gwneud sŵn fel
melin malu metlin, sef sŵn y gwaith sets a glywem ni
ym Methania, hanner can mlynedd yn ôl. Heddiw
rhowch bres mewn jiwcbocs i’w glywed: fe gaeodd y
gwaith, ’dw’ i’n credu. 

Erstalwm, pe baech yn plagio’ch rhieni gan swnian
am ateb i’ch cwestiynau, caech y siars ‘ paid â holi,
Robin Joli’. Gwn bellach mai chwarelwr enwog am ei
ffraethineb ydoedd: tybed a all rhai ohonoch gofio rhai
o’i sylwadau ffraeth. Ceir ambell sylw â chyswllt, efallai,
â diwydiant. Un yw dweud bod rhywun neu rywbeth
‘fel lleuen ar gastîl’. Ydy hyn yn golygu ‘noeth iawn’,
‘amlwg iawn’ ‘unig iawn’ ynteu beth? Holais lawer, heb
gael yr un ateb ddwywaith. Gwn am ‘haearn bwrw’,
ond ni chofiaf glywed fawr am ‘ddur bwrw’(cast steel),
ond tebyg mai peth gloyw iawn yw. A phaham ‘lleuen’
yn hytrach nag unrhyw beth arall? Pe ceid llau a nedd
yng ngwallt rhywun, cribid ei wallt uwch ben
hambwrdd crwn o fetel gloyw. Ai dyna’r ‘cast steel’?
Ynteu ai Castile oedd y sebon a ddefnyddid i’w dal a’u
lladd nhw? 

Iaith ’Stiniog II 
Iaith y Chwarel.. . .

BRUCE GRIFFITHS
Chwarelwyr ‘Stiniog
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Y Gog Lwydlas

“Fy amser i ganu yw Ebrill a Mai
A hanner Mehefin chwi wyddoch bob rhai”

I nifer fawr o bobl mae’r gwanwyn yn dechrau unwaith y clywir Y Gog neu’r
Gwcw’n canu, ac yn ôl tystiolaeth o’r ardal, bu’r gog yn ffyddiog iawn yn y
cyffiniau hyn eleni. Yn wir, sonnir fod nifer o gogau i’w clywed yn canu’r un pryd
ac amryw wedi gweld y gog eleni. Roedd sôn fod y gog yn araf ddiflannu o’r tir
gan gyn lleied oedd yn ei chlywed yn canu yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac
felly braf oedd clywed am ei hynt yn yr ardal eleni. [Ond dylid nodi tystiolaeth
adarwyr fod nifer y cogau wedi lleihau dros 40% yng Nghymru yn ystod y
blynyddoedd diwethaf]. 

Bydd amryw yn disgwyl yn eiddgar i’w chlywed, ac mae llên gwerin yn ein
cynghori i gario arian yn ein poced. Pan glywn y gwcw’n canu am y tro cyntaf,
rhaid rhoi tro i’r arian sydd yno. O ganlyniad, byddwn yn gyfoethog am weddill
y flwyddyn! Gwell fyth fyddai inni godi’r arian o’n poced a phoeri arno! 

Yn y pedair blynedd diwethaf, y lle cyntaf yn yr ardal i mi glywed y gog yn
canu oedd Cwm Teigl, a bob tro, roedd ei sŵn yn cyrraedd o wahanol gyfeiriad.
Dw i’n siŵr fod y gog arbennig yma yn anelu at Gae Canol Mawr gan mai yn
fanno y byddaf yn ei chlywed. 

Mae sôn fod y llonyddwch mawr sydd wedi disgyn dros y wlad, a phawb
ohonom dan gyfyngiadau’r llywodraeth yn hunan-ynysu - (clywais rywun yn
defnyddio'r gair ardderchog ‘meudwyo’ am yr hunan-ynysu) - wedi rhoi hwb i
fywyd gwyllt a natur yn gyffredinol. Cododd y tarth lygredd o’r dinasoedd, ac
yn nistawrwydd cefn gwlad, clywir yr adar yn canu o ddifri a nifer yn sôn am
glywed côr y wig o’r newydd bob bore. Mae’r distawrwydd wedi dod â nifer o
synau i’n clyw – rhai yr oeddem wedi anghofio amdanynt mae’n ymddangos! A
rhyfedd pa mor sydyn mae natur yn ymgynefino â newid …mae adar ac
anifeiliaid i weld yn llawer mwy powld y dyddiau hyn fel pe baent yn synhwyro
fod rhywbeth mawr wedi mynd o’i le ymysg y ddynol ryw … cofiwn am gampau
geifr y Gogarth yn Llandudno yn difa gerddi tai na welodd eifr erioed o’r blaen!

Mae gan y Gog, fel y gŵyr pawb, strategaeth fridio grefftus. Yn hytrach nag
adeiladu eu nythod eu hunain, mae’r cogau yn defnyddio nythod adar 'lletyol',
megis Llwyd y Gwrych a Chorhedydd y Waun. Pan fydd cwcw benyw yn canfod
nyth addas, a'r perchen yn absennol, mae’n bwrw un o'r wyau dros ochr y nyth
ac yn dodwy un yn ei le!

Mae’r cyw gog yn deor o fewn 12 niwrnod ac yn gwthio wyau neu gywion
eraill allan o'r nyth bron yn syth. Ar ôl 19 diwrnod, mae'n gadael y nyth, ond
deil y rhieni i'w fwydo am bythefnos arall, ac erbyn hynny, mae wedi tyfu'n
llawer mwy na’i riant.

Mae cogau (yr oedolion felly) ymhlith y cynharaf o'n hymwelwyr haf i adael.
Does dim angen iddynt fagu cywion, ac felly maen nhw'n rhydd i fynd. Mae'r
rhan fwyaf yn gadael Cymru yn ystod mis Mehefin. Bydd y cyw gog yn gadael
yn nes ymlaen. Wrth gwrs, ni fydd y rheini byth yn gweld eu rhieni.
Mae Ymddiriedolaeth Adar Prydain wedi bod yn olrhain llwybr mudo’r gog ers
2011. Gwyddys bod cywion cogau yn treulio misoedd y gaeaf yng nghanolbarth
Affrica. Maen nhw'n dilyn llwybr mudo gwahanol yn yr hydref i'w taith yn y
gwanwyn, ac mae llefydd i stopio i orffwys a bwydo - yn Ewrop ac Affrica yn
rhan bwysig o daith ymfudol y gog.

Yn ôl llên gwerin, ystyrir y gog fel aderyn lwcus yn gyffredinol, a cheir coel
mai ar y 14eg Ebrill y bydd yn cyrraedd Cymru - ac mae’r goel hon yn amrywio
rhwng pedwar ac wyth diwrnod - dibynnu pa ran o’r wlad yr ydych yn byw! Yn

ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r gog wedi tueddu i gyrraedd bum
diwrnod yn gynt nag arfer, sy'n debygol oherwydd newid hinsawdd. Ers
blynyddoedd, bu’n arferiad sgwennu llythyr i bapur newydd The Times i weld
pwy sydd wedi clywed y gog gyntaf, a hwyrach y byddai cael gwybodaeth am
gyrhaeddiad y gog yn y parthau hyn yn ddifyr i ddarllenwyr Llafar Bro ...
ymhle y clywyd y gog gyntaf yn yr ardal eleni tybed?

Yn ogystal â’r goel sy’n gysylltiedig â chael arian yn eich poced, sut bynnag
f ’och iechyd yn ystod yr amser y byddwch yn clywed y gwcw am y tro cyntaf,
tebygol y bydd yn parhau felly drwy’r flwyddyn. Dylech, yn ogystal, wneud
dymuniad, ac mae coel werin yn sicrhau fod pob dymuniad yn cael ei wireddu!
Ers canrifoedd, tadogwyd nifer o ystyron i ganiad y gog. Os ydych yn ifanc,
yna mae'r nifer o weithiau y clywch y ‘cw-cw’ yn nodi’r dyddiau, misoedd neu
flynyddoedd tan y byddwch yn priodi; os ydych eisoes yn briod, mae’n dynodi
dyfodiad eich plentyn cyntaf/nesaf; ac os ydych hen, bydd yn nodi faint o
amser y byddwch fyw! 

Yn ôl coel werin, mae’r gwcw yn cadw’n rhy brysur i wneud nyth ac felly
yn bwrw ei wyau i nythod adar eraill.

Yng Nghymru, credir ei bod yn anlwcus i glywed yr alwad gyntaf cyn Ebrill
6ed, ac os caiff ei glywed ar 28ain Ebrill, bydd y flwyddyn ganlynol yn un
lewyrchus iawn. Ystyrid hi’n anlwcus i glywed y gog pan fyddwch yn dal yn y
gwely, ond yn arwydd o lwc dda os clywir hi yn yr awyr agored, yn enwedig
os ydych chi'n sefyll ar dir glaswelltog! Mae clywed yr aderyn ym mis
Gorffennaf yn cael ei ystyried yn anlwcus iawn, gan y dylai’r aderyn erbyn
hynny fod wedi gadael y wlad am diroedd cynhesach. O glywed caniad y gog
am y tro cyntaf i’r dde ohonoch, yna anlwc, a’r gwrthwyneb, os clywir hi’n
canu i’r chwith. 

Cysylltir canlyniad clywed y gog yn canu am y tro cyntaf yn ogystal gyda’r
arfer o ramanta yng Nghymru ... hynny yw, ymhél â phob math o arferion neu
ddefodau i geisio darganfod pwy fydd eich cariad neu’ch gŵr neu wraig! Os
ydych yn ddyn, yna dylech dynnu esgid pan glywch ganiad y gog ac edrych y
tu mewn iddi. Os cewch hyd i wallt, bydd hwn yn arwydd o liw gwallt eich
partner. 

Ers talwm, cysylltid rhyw goel efo nifer fawr o achlysuron neu
ddigwyddiadau, ac yn sicr, roedd clywed y gog am y tro cyntaf yn destun sgwrs
a gobaith i bawb. Roedd y gwanwyn wedi cyrraedd, a gellid rhoi heibio holl
bryder y gaeaf a throi golygon at adfywiad natur o’n cwmpas a gwres yr haf!

Tecwyn Vaughan Jones

Y Gwcw a Choel Gwlad..........................................

Hogia bach 

y Blaena 

tua 1965

Fedrwch chi eu henwi?
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Ganwyd Morris Roberts yn 1848, yn fab i Morris
(1806-1873) ac Elizabeth Roberts (g. 1804), Bryn
Ysguboriau, Trawsfynydd. Yn ugain oed, ymfudodd
i Utica a’r cyffiniau, Efrog Newydd. Ymhen dwy
flynedd, dychwelodd i Gymru, ac ar Awst 15, 1877,
yng Nghapel Pen-stryd, Trawsfynydd, priododd ag
Elizabeth, (1855-1896), o Lanfachreth, merch i
William Williams (Gwilym Eden) ... (1824-1898) a
Mary Evans (1835-1878), Dôl-mynach,
Trawsfynydd.

Yng ngwanwyn 1889 aeth yn ei ôl drachefn i’r
America, ac ymsefydlodd fel ffarmwr yn New
Cambria, Missouri. Safai y sefydliad Cymreig
hwnnw ychydig filltiroedd i’r gorllewin o drefi
Hannibal a Quincy, ar lan Afon Mississippi. Stockton
oedd yr hen enw arni. Daeth y dref i boblogrwydd
am ei gwythiennau o’r glo gorau. O’i dechreuad ym
mis Mawrth 1864 hyd gyfnod sefydliad Arvonia,
Kansas, yn nechrau 1869, canmolid New Cambria
fel y prif sefydliad Cymreig yn America, ond, ar ôl
hynny, anaml y clywid sôn amdani yn gyhoeddus.

Ym Mai 1890, cyrhaeddodd Elizabeth, ei briod,
a phedwar o blant yn gwmni i Morris Roberts, ond
byr fu y gwmnïaeth ar ôl i Elizabeth sefydlu yn
Missouri, oherwydd bu farw yn Rhagfyr 1896.
Cymaint oedd effaith ei marwolaeth ar ei phriod fel
y methodd ag aros ond am gyfnod byr iawn yn y
cartref yn New Cambria.

John Mather Jones (1826-1874), a anwyd ym
Mangor, Arfon, ynghyd ag eraill, a gafodd yr
anrhydedd o gychwyn sefydliad Cymreig newydd
yr ‘Arvonia, Sir Osage, Kansas’, yn 1869. Safai’r dref
ar le iachus a phrydferth, gyda rhai miloedd o erwau
o dir rhagorol a ffrwythlon o amgylch glannau afon
gref a gloyw y Marias Des Cygnes. Ymhen llai na

Cysylltiad Dalgylch ‘Llafar Bro’ ag America - W. ARVON ROBERTS

Enfys ar Ochr Lori..................................

Er nad ydw i wedi bod ymhell iawn o’r tŷ dros y ddeng wythnos diwethaf ar wahân i fod yn
y Blaenau ddwywaith neu dair, ym Mhenrhyndeudraeth ddwywaith ac mewn Canolfan
Arddio gyfagos unwaith, fedrwn i ddim peidio â sylwi ar yr ymdrech wych a wnaeth
cymdogion i mi.

Rydych chi’r darllenwyr eisoes wedi dod ar draws enwau GWENNO, MEGAN ac
IFAN, Tanrallt, Llan. Am rai wythnosau, gwelwyd murlun mawr o enfys yn gwenu’n
hawddgar ar bawb oedd yn teithio o dan yr hen bont reilffordd ac yn dringo i fyny am ein
tŷ ni. Roedd yr enfys yma wedi ei gosod yn daclus ar ffrâm o goed cryf.

Digwyddais daro i lawr i’r pentref unwaith neu ddwy yn ystod yr wythnos diwethaf, a
sylwi fod yr enfys wedi diflannu. Diolch i Siân, mam y plant, cefais wybod mai ei llunio ar
gyfer cystadleuaeth a wnaethant ... cystadleuaeth creu llun i ddiolch i weithwyr allweddol
... un i’w osod ar ochr lori.

Mae’r lori, sy’n perthyn i Wasanaethau Bwyd Harlech bellach ar y ffordd, a’r dyluniad
a grëwyd gan GWENNO [8 oed], MEGAN [6 oed] ac IFAN [4 oed] i’w weld yn glir arni. 

Go dda chi’r hen blantos! Rydw i’n siŵr fod gweld eich campwaith yn cael ei arddangos
i’r byd a’r betws fel hyn yn rhywbeth cyffrous iawn!                                                                        IM

chwe mis ar ôl dechreuad y sefydliad, adeiladwyd
Temperary Hotel fawr, a thua dwsin o dai yn Arvonia,
a thros ddeugain o bobl cyfrifol wedi prynu tiroedd
yn y sefydliad. Yr oedd y sir i gyd yn gorwedd yn y
man mwyaf dymunol yn nwyrain Kansas, yn cael
eu hamgylchynu gan drefydd poblog, ac felly yn
gyfleus i’r rheilffyrdd ac i’r prif farchnadoedd. Yn
Arvonia y treuliodd Morris Roberts a rhai o’r plant
weddill eu hoes. Gwasanaethodd y saith mlynedd
olaf o’i fywyd fel prif oruchwyliwr Gwesty Kynaston,
yn Emporia, rhyw ugain milltir i ffwrdd o Arvonia,
rhwng afonydd Neosho a’r Cottonwood - tref
fasnachol.

Dringodd rhai o blant Morris ac Elizabeth i
safleoedd o anrhydedd a chyfrifoldeb mawr. Daeth
Morris, oedd yn un enw â’i dad a’i daid, yn brif
gyfreithiwr Cwmni Rheilffordd y Burlington, gyda’i
swyddfa yn St. Joseph, Missouri. Ef oedd awdur y
gyfrol gyfreithiol ‘Roberts Injuries to Interstate
Employees on Railroads’ - (Indianapolis, Indiana).

Graddiodd Robert yn Athrofa Parkville,
Missouri, ac yna Athrofa Ddiwinyddol McCormick,
Chicago, a bu’n weinidog gyda’r Presbyteriaid
Saesneg yn Jerome, Idaho.

Prif athrawes mewn ysgol uwchradd yn Neal,
Kansas, oedd Elizabeth, tra bod Mary yn briod â
J.C. McConnell, perchennog a golygydd y papur
newydd dyddiol yr ‘Alva Courier’. Athrawes oedd
hithau cyn priodi.

Ffermwr oedd Morris Roberts wrth ei
alwedigaeth. Bu’n flaenor gyda’r Methodistiaid yn
Nhrawsfynydd, ac yna gyda’r un enwad yn
Bryncrug, lle y symudodd i ffermio ar raddau
ehangach. Arweinwyr Cymru mewn byd ac eglwys
fu prif gymeriadau delfrydol ei holl yrfa ddaearol.

Pan fu farw yn Ysbyty Santes Mair, Emporia, 14
Mawrth 1918, cafodd un o’r angladdau mwyaf
anrhydeddus a welwyd erioed hyd hynny yn
Arvonia, Kansas.

Mae’r ‘DIOLCH’ yn amlwg ar y cefn.

Campwaith plant Tanrallt ar lori newydd sbon Gwasanaethau Bwyd Harlech.

Yn ystod y cyfnod pan fu’n rhaid i rieni fod yn athrawon i’w
plant, mae adroddiadau’n ein cyrraedd am weithgarwch
addysgol difyr a gyflawnwyd ar aelwydydd y fro. 

Y Gwanwyn

Mae bywyd anian dlos
Fel pe b’ai wedi ffoi;
Ei chorff fferedig sydd
Mewn amdo wedi’i roi;
Ond Gwanwyn ddaeth a’i huan syw
I adfer anian eto’n fyw.

Diosga’r bryniau ban
Eu nosawl napcyn gwyn
Yn mynwes cawr y dydd
Fe dawdd rhewgloiau’r glyn;
Y Gwanwyn ddaeth, ‘does dim yn brudd,
Fe chwery bywyd ar ei rudd.

‘Nol hirnos gaeaf mud
Ar frig y goedwig werdd;
‘Rwy’n clywed côr y llwyn
Yn atgyweirio’u cerdd;
Y Gwanwyn ddaeth, ac O! mor lon
Y dawnsia anian ger ein bron.

Mewn diwylliedig faes,
Mae’r bywiog egin fyrdd;
A llama’r hoenus ŵyn
Mewn dôl fel carped gwyrdd;
Fe ddaeth y Gwanwyn, dyna yw
Y gân wefreiddia anian fyw.

Gwilym Eden
(tad yng nghyfraith Morris Roberts ... 1870)


