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50fed Rhifyn 

M 
ae’n anodd credu ond y 
rhifyn yma o Lais y Derwent 
yw’r 50fed ers i’r rhifyn 
cyntaf ymddangos yn ystod 

Gwanwyn 2005. Dros y blynyddoedd 
mae dros 65 o bobl wahanol wedi 
cyfrannu erthyglau i’r cylchgrawn a dyn 
ni’n ddiolchgar i bob un ohonynt. Yn y 
dechrau roedd dim ond 4 o dudalennu 
ond erbyn hyn fel arfer dyn ni’n derbyn 
digon o eitemau ar gyfer 12 o 
dudalennu ac weithiau hyd at 16. Dim 
ond 100 o gopïau ar y mwyaf sy’n cael 
eu hargraffu a dosbarthu ymhlith 
dysgwyr a Chymru alltud ein ‘bro’ ni, sef 
canolbarth Lloegr, ond dros y cyfnod 
clo, er bod y rhifau wedi’u argraffu wedi 
lleihau mae digon o lawer o’r fersiwn 
pdf ar lein yn cael eu darllen, yn 
enwedig efo cymorth y safle we Bro360 
sy wedi cynnwys copïau pdf o'r  
cylchgrawn ers y llynedd. 
   Yn edrych ymlaen at y dyfodol ar ôl y 
cyfnod clo a’r firws Covid 19 yn 
diflannu, gobeithio mi fydd hi’n bosib i’r 
gwersi Cymraeg a grwpiau ymarfer 
ailgychwyn yn yr Hydref. Dros yr haf  
yma mi fydd ambell daith gerdded 
Cymraeg yn cael ei chynnal. Mae’r 
daith gerdded nesa ar Sadwrn 22 o Fai 
o amgylch Cronfa Dŵr Carsington ger 
Wirksworth yn Swydd Derby, gwelir 
hysbys yn y rhifyn yma am fwy o 
fanylion.  Mae digon o bethau ar lein o 
hyd efo Gŵyl Tafwyl yng Nghaerdydd 
dros benwythnos 15 o Fai ac 
Eisteddfodau’r Urdd a Chenedlaethol ar 
lein unwaith eto eleni. Felly mae’na 
elfen gref o weithgareddau ar lein ar 
hyn o bryd. Mae hyn yn wych, ond yn 
amlwg dydy hyn dim yn cyrraedd y rhai 
sy heb gyswllt digidol, felly os dych 
chi’n adnabod dysgwr neu Gymry heb 
gyswllt digidol beth am roi copi papur o 
Lais y Derwent iddynt?  

Jonathan  Simcock 

 

Y Degawd Cyntaf 
  

M 
ae’n teimlo’n rhyfedd, o dan 
yr amgylchiadau presennol, 
fy mod i’n ‘dathlu’ 10 
mlynedd ers i mi ddechrau 

dysgu Cymraeg. Pan ddechreuais 
ddysgu, doedd gen i ddim bwriad o 
wneud cynnydd ystyrlon o gwbl. O’n i 
wedi treulio 5 mlynedd yn dringo 
mynyddoedd Cymru ac mi roddodd yr 
her hon ysbrydoliaeth i mi i ddysgu 
peth Cymraeg ac efallai dysgu ystyr 
rhai enwau’r mynyddoedd, afonydd, 
nentydd ac ati a oedd yn y dirwedd. 
Wrth gwrs, datblygodd pethau mewn 
ffordd hollol annisgwyl ac mi ddysgais 
lawer mwy am Gymru, ei phobl a’i 
hiaith. 
   O’n i’n wael efo ieithoedd yn yr ysgol 
a dw i’n cofio na allwn i ddeall hanner 
o’r pethau y siaradodd yr athrawes 
Ffrangeg amdanynt. O’n i’n deall beth 
oedd ‘berf’, ond beth oedd 
‘conjugation’?! Erbyn i mi fod yn 16 
oed, o’n i’n gallu archebu brechdan 
gaws yn y Ffrangeg. Doedd hynny 
ddim yn wych ar ôl 5 mlynedd o wersi 
Ffrangeg, nad oedd? Y prif faen 
tramgwydd oedd fy ngalluoedd, ond 
wrth edrych yn ôl, doedd yr adnoddau, 
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sef un llyfr a hen gasét, ddim yn rhy 
ddefnyddiol nag ysbrydoledig chwaith. 
Felly, ar ôl gadael yr ysgol, o’n i’n falch 
nad oedd angen gwneud gwaith o 
unrhyw fath ar ieithoedd. Troddodd fy 
meddyliau at y Gymraeg tua 2000-01 
pan o’n i’n gwneud teithiau cyson dros 
y penwythnosau i ogledd Cymru ar fy 
meic modur. Corddodd y cyfuniad o 
arwyddion ffordd, enwau trefi a 
phentrefi, y dirwedd fynyddig a sŵn yr 
iaith mewn siopau rywbeth yn dda i nad 
oedd y Ffrangeg yn ei wneud. Mi 
brynais eiriadur Cymraeg yn WH Smith 
yn y Trallwng, ond penderfynais fod 
gormod o eiriau i’w dysgu, felly wnes i 
roi’r gorau i’r gobaith o ddysgu hyd yn 
oed dipyn bach o’r iaith Gymraeg. 
   Yn 2005, dechreuais ddringo 
mynyddoedd Cymru (190 ohonynt). 
Aeth hyn ymlaen am 5 mlynedd ac wrth 
dicio pob copa oddi ar y rhestr, llifodd yr 
hen ddiddordeb yn y Gymraeg yn ôl. Mi 
fysai 5 mlynedd arall yn mynd heibio 
cyn i mi wneud camau cadarn o ran 
dysgu’r iaith. Ym mis Rhagfyr cynnar 
2010, cefais gyfle i fynychu cwrs 
llwybrau cyhoeddus ym Mhlas Tan y 
Bwlch ym Maentwrog. Canolfan astudio 
Parc Cenedlaethol Eryri ydy hon. 
Cefais wythnos hudolus yn y lle swynol 
hwn ac er mai trwy’r Saesneg oedd y 
cwrs i gyd, oedd y dirwedd (ac eira! Dw 
i’n siŵr eich bod chi’n cofio eira mis 
Rhagfyr 2010) a’r iaith Gymraeg a oedd 
yn cael ei siarad gan staff y ganolfan, 
yn fy ysbrydoli. 
   Pan ddes i adre, teipiais y frawddeg: 
‘Learning Welsh in Derbyshire’ wrth 
deimlo braidd yn dwp. ‘Pwy sy’n 
dysgu’r Gymraeg yn Lloegr?!’, 
meddyliais. Yr hyn a ddaeth yn ôl oedd 
‘Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby’. Wow! 
Grŵp o bobl a oedd yn dysgu’r 
Gymraeg ger Derby ac oedd ganddynt 
diwtor Cymraeg. Mi anfonais e-bost at y 
grŵp, ces i ateb ac felly, es i i’m gwers 
gyntaf ym mis Mawrth 2011. Fel yr 

 

oedd yn digwydd, oedd y gweithdy 
Cymraeg misol yn cael ei gynnal ddydd 
Sadwrn yr un wythnos, felly mynychais 
hwnnw hefyd. Dechreuodd daith 
anhygoel, er nad o’n gwybod hynny yn y 
misoedd cyntaf wrth ddarllen y geiriau i 
gyd i mi weld yn y ‘Geiriadur WH Smith’ 
tua 10 mlynedd yn gynharach yn 
ogystal â rheolau gramadegol yr iaith. 
   Wedyn cwrddais ag aelodau 
Cymdeithas Cymraeg Nottingham ac 
oedd mynychu’r bore coffi misol yn 
Nottingham o gymorth enfawr o ran 
magu hyder yn y Gymraeg. Do’n i ddim 
yn disgwyl dysgu cymaint o bethau sy’n 
gysylltiedig â’r iaith, ond trwy’r 
Gymraeg, dw i wedi dysgu cymaint am 
wlad sy’n ddwy awr i ffwrdd mewn car o 
le dw i’n byw yn swydd Derby. Ers y 
wers gyntaf honno, dw i wedi sefyll dau 
arholiad Cymraeg, cystadlu sawl gwaith 
mewn Eisteddfodau lleol, siarad ar 
Radio Cymru, ymddangos ar S4C, 
helpu dysgwyr eraill ar eu taith efo’r 
Gymraeg a mwynhau’r wledd o 
lenyddiaieth Gymraeg sy’n bodoli. 
   Wrth gwrs, byddai’n amhosib trafod 
manylion i gyd fy nhaith bersonol yn yr 
erthygl hon, ond hoffwn orffen trwy 
dynnu sylw at y bobl sy wedi rhoi 
cymaint o gymorth, anogaeth a 
chefnogaeth i mi dros y degawd 
diwetha’. Unwaith eto, mae’n amhosib 
eu henwi i gyd, ond mi ddylwn i son am 
rai enwau yma: pobl Cylch Dysgwyr 
Cymraeg Derby, Cymdeithas Cymraeg 
Nottingham, Elin Heron, Ro Ralphes, 
Jonathan Simcock ac Aled Lewis 
Evans. Onibai am y bobl a grybwyllir 
yma, faswn i ddim wedi dysgu cymaint 
na mwynhau’r profiad chwaith. Hoffwn 
ddiolch iddynt a’r holl bobl eraill dw i 
wedi cwrdd â nhw ar fy nhaith. Dach chi 
i gyd wedi gwneud pethau caredig ac 
wedi bod mor amyneddgar efo fi tra o’n 
i’n dysgu sylfeini’r Gymraeg. Diolch o 
galon i chi.  

Martin Coleman 
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Llysgenhadon Eryri 
 

M 
ae Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri newydd 
ddechrau podlediad 
dwyieithog (Cymraeg a 

Saesneg bob yn ail rifyn).  Daliodd 
eitem yn y podlediad fy sylw yn 
ddiweddar.  Roedd hi’n trafod cynllun 
newydd o'r enw Llysgennad Eryri.  Dw 
i’n siŵr bod chi i gyd wedi ymweld ag 
Eryri ond beth ydy Llysgenhadon Eryri?  
Dyma ddisgrifiad gan Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri: “Mae Llysgennad 
Eryri wedi ei ddatblygu ar gyfer y 
diwydiant twristiaeth leol ond yn cynnig 
hyfforddiant o safon uchel i unrhyw un 
sy’n dymuno dysgu mwy am yr hyn sy’n 
gwneud Eryri yn arbennig. O’n 
tirweddau hanesyddol eiconig, i 
fywiogrwydd yr iaith Gymraeg, fe fydd y 
rhaglen hyfforddiant ar-lein yn cynnig 
rhywbeth at ddant pawb. Y gobaith 
ydyw y bydd y wybodaeth yn cael ei 
rhannu’n eang gan annog dealltwriaeth 
lawn o’r ardal yn ei chyfanrwydd”.  
   Yn yr oes Cofid, wrth gwrs, mae'r holl 
gynllun ar lein, ac mae'n rhad ac am 
ddim hefyd.  Does dim angen bod yn 
rhan o'r diwydiant twristiaeth er mwyn 
cofrestru - mae’n agored i unigolion 
sydd â diddordeb hefyd.  Yn bwysicach 
oll, ac yn naturiol o gofio’r ardal dan 
sylw, mae pob dim ar gael yn y 
Gymraeg (a Saesneg, os mynnwch chi, 

ond rhaid dewis un iaith neu'r llall ar 
gyfer y cymhwyster). 
   Mae'r cynllun yn gynnwys deuddeg 
modiwl hyfforddiant.  Mae tri ohonynt 
yn orfodol: “Croeso i Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri”, “Twristiaeth 
Gynaliadwy” ac “Yr Wyddfa”.  Ar ôl 
cwblhau'r tri modiwl gorfodol, byddwch 
yn Llysgennad Eryri efo’r bathodyn 
efydd.  Wedi gwneud hynny, mae naw 
modiwl ychwanegol sydd yn seiliedig 
ar y naw “rhinwedd arbennig” Eryri.  
Mae gan bob parc cenedlaethol 
Prydain restr o rinweddau arbennig 
sydd yn disgrifio’r hyn sy’n gwneud y 
parc yn arbennig, ac mae dyletswydd 
statudol ar bob awdurdod parc i’w 
hyrwyddo.  Yn achos Eryri, dyma nhw: 
 

• Tirweddau Amrywiol 
• Cydlyniant Cymunedol 
• Bywiogrwydd yr Iaith Gymraeg 

• Ysbrydoliaeth i’r Celfyddydau 

• Llonyddwch ac Unigedd 

• Cyfleoedd Hamdden Helaeth 

• Tirweddau Hanesyddol 
• Daeareg Enwog 

• Rhywogaethau a Chynefinoedd    
       o Bwysigrwydd Rhyngwladol 
 

   Ar ôl cwblhau modiwlau am dair 
rhinwedd arbennig o’ch dewis chi, 
cewch y bathodyn arian, ac ar ôl tri 
modiwl arall, cewch y bathodyn aur. 
   Mae pob modiwl yn cynnwys 
gwybodaeth ffeithiol i’w darllen, lluniau 
a mapiau, fideos (e.e. cyflwyniadau 
neu gyfweliadau efo trigolion lleol) a 
hyd yn oed barddoniaeth, cerddoriaeth 
a chelf sydd wedi’u hysbrydoli gan 
Eryri.  Rhaid pasio cwis ar ddiwedd 
pob modiwl, ond dydyn nhw ddim yn 
anodd iawn, a medrwch chi sefyll y 
cwisiau mwy nag unwaith os nad 
ydych chi’n pasio’r tro cyntaf. 
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   Mae ystod eang o bynciau diddorol 
yn y cwrs.  Byddai’n amhosib disgrifio 
pob dim yma, ond i roi blas o’r 
amrywiaeth, mae’n cynnwys pynciau 
hanesyddol o wrthdrawiadau tectonig, 
chwedlau’r Brenin Arthur, dringfa 
gyntaf yr Wyddfa a hanes Hedd Wyn -
- hyd at brosiectau cyfoes megis 
Gwarchodfa Awyr Dywyll, Partneriaeth 
Tirwedd y Carneddau a chynllun 
Ffermydd Coll Ardudwy. 
   Mae rhywbeth at ddant pawb, heb 
os nac oni bai.  Wrth i ni ddathlu saith 
deg mlynedd ers sefydliad Parc 
Cenedlaethol Eryri eleni, beth am roi 
cynnig arno?   
Am fanylion pellach ewch at: https://
www.ambassador.wales/cy/llysgennad-eryri/ 

Greg Pearce,  
Llysgennad Eryri 

Caergrawnt 
 

 

Cyrraedd Miliwn o 
siaradwyr Cymraeg 

CYN 2050? 

Posib neu beidio? 

Posib – wrth gwrs! 
 

O 
edolion sy’n dysgu yw’r ateb 
ond y broblem fwyaf yw bod 
llawer yn gadael y cyrsiau am 
wahanol resymau ac mae 

llawer o’r rhai sydd yn cyrraedd diwedd 
yr ail flwyddyn yn methu darganfod y 
drws i mewn i’r gymdeithas. Mae 
gormod o ddysgwyr yn mynd ar goll i’r 
iaith. 
   Beth am annog dysgwyr yr ail 
flwyddyn i ddechrau cael cyfarfodydd i 
ymarfer eu hiaith a hynny mewn lle 
cyhoeddus? Bydd hyn yn rhoi cyfle i’r 
Cymry Cymraeg ddod i’w hadnabod 
nhw ac i roi gwahoddiad iddyn nhw i’r 
gymuned. Hefyd, unwaith maen nhw 
wedi gorffen yr ail flwyddyn bydd y 
grŵp yna i roi cymorth i’r ail flwyddyn 
sydd wedi eu dilyn, ac yn y blaen, ac yn 
y blaen. 
   Yn sydyn mae pont wedi ei greu i’r 
gymuned, bydd mwy o’r dysgwyr yn dal 
ati tan ddiwedd y cwrs achos maen 
nhw’n cymysgu â dysgwyr mwy 
profiadol. 
   Bydd y bont sydd wedi ei greu yn 
bwydo gwaed newydd i’r gymuned leol 
sydd wir ei angen. 
   Er mwyn cael y gorau o’r cynllun syml 
yma mae rhaid i’r grŵp gyfarfod mewn 
lle cyhoeddus, yn yr un lle, ar yr un 
amser ac yn rheolaidd. 
   Yr unig beth sydd angen wneud yw: 
Cael y tiwtoriaid i annog y dysgwyr i  
ddechrau’r grŵp. 
   Cael y Fenter Iaith i roi cymorth iddyn 
nhw wrth fod yna i gadw sgyrsiau i fynd 

 

Taith Gerdded Cymraeg 

Sadwrn 22 o Fai. Cwrdd 11 o’r gloch ym 
maes parcio Sheepwash ar  B5035 ger  

Wirksworth. Dewch a bwyd a diod. Gwisgwch 
ddillad a sgidiau cerdded addas. 

Rhaid bwcio lle felly cysylltu trwy rif  ffȏn 
symudol 07864 149978 neu e-bost 

menteriaithlloegr@mail.com 
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yn yr wythnosau cynnar. 
   Gwneud yn siŵr bod y papur bro yn 
tynnu sylw at y grŵp. 
   Mae dysgwyr yn llawn brwdfrydedd a 
bydden nhw yn ased mawr i’r gymuned 
a’r iaith. 
   Cynllun bydd yn gwneud 
gwahaniaeth mawr heb gost i’r 
llywodraeth! 
   Ers blwyddyn bellach dw i wedi bod 
yn cyhoeddi cylchlythyr i ddysgwyr o’r 
enw Y Wennol, y cyfranwyr i gyd yn 
ddysgwyr. Ces i’r syniad am y cynllun 
yma ar ôl i un o’r cyfranwyr ysgrifennu 
am sut wnaethon nhw ffurfio grŵp i 
gyfarfod yn y Three Cliffs Cafe yn 
Southgate, Gŵyr. Mae Southgate yn 
bentref Saesneg ei olwg ond wrth 
ffurfio’r grŵp maen nhw wedi dod i 
adnabod llawer o siaradwyr Cymraeg 
yn y pentref. Mae aelodau’r grŵp wedi 
cael eu cyflwyno i Gymdeithas 
Cymraeg Llandeilo Ferwallt ac erbyn 
hyn yn aelodau selog.  
   Mae’r cynllun dw i’n awgrymu uchod 
wedi ei seilio ar brofiad aelodau o’r 
grŵp. Roedden nhw’n ysu am gyfle i 
siarad yr iaith roedden nhw wedi 
gweithio mor galed i ddysgu. Nid ydyn 
nhw’n cyfarfod ar hyn o bryd wrth gwrs 
ond mi fydden nhw’n ail ddechrau cyn 
gynted â phosib. 
   Pan nes i feddwl am ddechrau 
cyhoeddi’r Wennol roedd angen 
cyfranwyr a, gan roedd gen i gysylltiad 
â’r grŵp yn barod, atyn nhw nes i droi. 
Erbyn hyn maen nhw wedi cael llawer 
cyfle i ysgrifennu ac wedi mwynhau’r 
profiad. Mae eu herthyglau wedi cael 
eu cyhoeddi yn ein papur bro a hefyd 
yng Nghylchlythyr Cymdeithas Edward 
Llwyd. Erbyn hyn mae 13 rifyn o’r 
Wennol wedi ei gyhoeddi, heb y 
dysgwyr byswn i byth wedi medru 
gwneud hynny. Faint o ddysgwyr 
medrus sydd yn mynd ar goll pob 

blwyddyn? 

   Mae creu’r grŵp wedi rhoi agoriad i’r 
gymuned Gymraeg o’u cwmpas iddyn 
nhw. Maen nhw wedi cael newid byd 
a’r gymuned Gymraeg yr un peth. Os 
dyna yw’r effaith yn Southgate 
meddyliwch am yr effaith trwy Gymru 
gyfan petasai’r un peth yn digwydd ym 
mhob ardal. 
   Mewn ychydig o fisoedd bydd y 
dosbarthiadau nos yn dod i ben. Rŵan 
yw’r amser i ddechrau sicrhau nad 
ydyn ni’n colli’r dysgwyr sydd yn yr ail 
flwyddyn ar hyn o bryd. Felly i chi’r 
tiwtoriaid sydd yn darllen hyn ewch ati 
i annog eich dysgwyr i greu grŵp cyn 
i’r flwyddyn ddod i ben. 
   Peidiwch â gadael pethau’n rhy 
hwyr! Hyd y gwn i does neb wedi 
ffurfio cynllun i’r Cymry Cymraeg 
ddilyn i sicrhau dyfodol i’r iaith. Dw i’n 
meddwl bydd y cynllun yma yn 
gwneud byd o wahaniaeth i lwyddiant 
dysgwyr i feistroli’r iaith. Ond nid 
siarad am y broblem sydd rhaid – mae 
angen gweithredu!  
   Rydym newydd lenwi ffurflenni’r 
cyfrifiad a bydd yn ddiddorol gweld 
faint o siaradwyr Cymraeg sydd i 
gymharu â deg mlynedd yn ôl. Beth 
bynnag fydd y ffigyrau’n dangos mi 
fydden nhw wedi bod yn llawer gwell 
petasem ni wedi gwneud rhywbeth fel 
hyn deng mlynedd yn ôl! 

Rob Evans  

 

 

Cymdeithas Cymry Nottingham 

 

 

 

 

 

www.nottinghamwelshsociety.org.uk  
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Ar Gefn Fy Ngheffyl  
 

M 
ae pawb ym Mhrydain sy’n 
cadw ceffylau neu anifeiliaid 
arall y tu allan yn gyfarwydd i 
fwd. Ym mis Chwefror 2003 

ar ôl sawl gaeaf o gadw ceffyl, ges i 
lond bol o fod yn fwdlyd a gwlyb. Ar y 
pryd, ges i lawer o wyliau, a doedd gan 
fy ngŵr dim. Felly ges i’r cyfle i fynd 
rhywle i blesio fy hun. 
   Felly, beth fyddai’n well nag wythnos 
o fwd? Gorwedd ar y traeth? Diflas! 
Beth am beidiwch â golchi am 
wythnos? Dim toiled? Cysgu o dan y 
sêr? Yn bendant! 
   Y cyfuniad o gerdyn credid a’r 
rhyngrwyd yn medru bod yn beryglus, 
felly mewn chwinciad ges i docynnau 
awyren a gwyliau wedi’u bwcio i fynd 
rhywle mor bell o fwd a phosib - sef y 
diffeithwch yn ogledd America. 
   Ar ranch yn Arizona wnes i gyfarfod 
ein tywyswyr, Jason a'i ewythr Mel, a fy 

 

nghyd-deithwyr: Bridget a'i thad Bob o 
Kent yn Lloegr, a phum o bobl arall o 
ogledd America, yn cynnwys Ellen o 
Wyoming. Ro’n i'n mynd i ddod yn 
ffrindiau mawr efo Bridget ac Ellen a 
chael anturiaethau eraill gyda'n gilydd 
lle byddai rhywbeth annisgwyl bob 
amser yn digwydd. 
   Wnaethon ni stwffio ein hunan ac ein 
bagiau mewn dau dryc a rhoi deg ceffyl 
a phum mul mewn un trelar anferth. 
Gyrron ni i lawr ffyrdd a aeth yn llai ac 
yn llai tan roedden ni’n gyrru ar drac 
baw di ben draw yn y diffeithwch. 
   Ar ôl oriau cyrhaeddon ni ffens wifren. 
Parciwyd y trelar a rhyddhawyd y 
ceffylau ar ochr arall y ffens and 
wnaethon ni eu dilyn yn y tryciau am 
filltiroedd tan gyrhaeddon ni ffens arall 
lle'r oedd y ceffylau yn aros. Wnaethon 
ni eu clymu wrth y ffens a rhoi ein pebyll 
i fyny tra  coginiodd Mel pryd o fwyd i 
fwyta wrth dân y gwersyll. 
   Yn y bore, ar ôl frecwast cyflwynwyd fi 
i Jake fy ngheffyl. Roddwyd ein bagiau, 
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bwyd a phebyll mewn bagiau anferth ar 
gefn y mulod. Y cowbois roedd yn 
arwain y mulod ac roedden ni’n rhydd i 
reidio lle roedden ni isio. Roedd y 
dirwedd yn anhygoel. Marchogon ni 
drwy clogwyni a cheunant o dywodfaen 
coch.  
   Doedd dim angen rhoi ein pebyll i 
fyny'r noson honno, roedd bargod 
creigiog i gysgu oddi dano. Roedd y 
lleuadyn llawn ac roedd storm fellt a 
tharanau yn y nos. Roedd y dŵr yn llifo 
dros y bargod ond doedd dim ond 
pyllau bach ar y creigiau yn y bore. 
   Y diwrnod hwnnw marchogon ni i 
edrych ar y Grand Canyon a 
gwnaethon ni fwyta cinio yn edrych 
dros yr olygfa anhygoel. 
   Y bore wedyn roedd rhaid i ni symud 
gwersyll ac i ddringo llethr serth. Roedd 
angen gadael y ceffylau yn rhydd ac yn 
eu dilyn ar droed. Ni chafodd y ceffylau 
ddŵr y noson o’r blaen i wneud yn siŵr 
y bydden nhw’n aros wrth y dŵr nesaf. 
Penderfynodd mul llwyd tal o’r enw 
Rocket i adael y llwybr. I arswyd pawb 
cwympodd hanner can troedfedd efo ei 
becyn drwm. Roedd ei goesau yn 
rhedeg yn yr awyr fel mewn cartŵn, 
ond glaniodd ar ei draed fel cath. Yn 
anffodus, wnaeth ceffyl Bridget ei ddilyn 
ond glaniodd efo thymp. Pan wnaethon 
ni ddal i fyny gyda’r ceffylau wrth y dŵr 
roedd y mul yn iawn ond roedd y ceffyl 
yn dawel iawn. Wnaeth Bridget mynnu 
cerdded nes i’r cowbois fynnu iddi 
farchogaeth.  
   Roedd y diwrnod hwnnw yn ben-

blwydd Mel yn drigain oed. Roedd gan 
Mel dros ddeugain mlynedd o brofiad 
yn y ceunant a threuliodd 200 nos tu 
allan bob blwyddyn. Ei geffyl, Woody, 
oedd dros ugain mlynedd oed.  Dyn 
prin ei eiriau ond efo anogaeth roedd 
o’n llawn straeon o amgylch tân y 
gwersyll am drefnu ceffylau ar gyfer 
ffilmiau gorllewinol a bywyd efo’r Indiaid 
Navajo. 

   Roedd Bob yn teimlo’n sâl y bore 
wedyn. Roedd o’n 73 oed ar y pryd a 
newydd ddysgu marchogaeth ceffyl i 
fedru dod efo Bridget. Roedd o’n 
gymeriad ac yn gwisgo helmed moped 
coch wrth farchogaeth. Anghofia i byth 
Bob yn eistedd erbyn y tân yn ei 
byjamas paisley yn chwifio ei hances i 
drio denu ystlumod. Arhosodd o yn ei 
babell  tra  aeth  pawb  arall  i 
farchogaeth. Ges i’r cyfle roi cynnig i 
farchogaeth y mul Rocket. Do’n i 
erioed wedi marchogaeth mul. Roedd 
yn ddoniol i ddilyn y clustiau blewog 
mawr. 
   Y diwrnod olaf, cyrhaeddon ni yn ôl 
i’r tryciau. Roddwyd popeth yn y 
tryciau a rhyddhawyd y mulod. 
Carlamon nhw'r holl ffordd i’r trelar efo 
rhai ohonon ni yn eu dilyn ar ein 
ceffylau. Roedd ras wallgof ac yn 
gyflym. Roedd creigiau, thywod a llwch 
yn hedfan i fyny o’r carnau fel golygfa 
o'r gorllewin gwyllt. 
   Roedd amser i ffarwelio'r ceffylau a 
tra roedden ni’n rhoi ein pebyll i fyny, 
gadawodd Mel efo’r trelar. Ro’n i’n 
amheus iawn ar ôl iddo fo ddychwelyd 
efo stêcs ffres i swper. 
   Y bore wedyn roedd rhaid i ni 
ddychwelyd i wareiddiad. Roedd y 
gawod gyntaf yn nefoedd. Cymerodd 
wythnosau i gael gwared ar y llwch a'r 
tywod o bopeth, ond roedd yn well na 
mwd!  

Cetra Coverdale Pearson 

Swanwick 
 

Geirfa 

diffeithwch - desert 
dirwedd - landscape 

clogwyni - cliffs 

ceunaint - canyons 

dywodfaen - sandstone 

bargod creigiog - rocky overhangs 

carnau - hooves 

wareiddiad - civilisation 
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Piau'r  beddau? 
 

Piau'r bedd ym Mhenbanc?* 
Fy nhad; cywir ac addfwyn;  
Ei  fantra  "dwedwch y gwir". 
 

Piau'r bedd yn San Steffan?** 
Milwr dienw, anhysbys. 
Bu ganddo yntau enw a theulu unwaith. 
 

Piau'r bedd yng Nghapel Maen?*** 
Fy nhadcu; ffermwr a melinydd ola'r 
gymdogaeth; 
"Nid yw'r felin heno'n malu." 
 

Piau'r beddau yn Iwcrain? 

Miliynau fu farw o newyn. 
Cynlluniau creulon Stalin a'u lladdodd. 
 

Piau'r bedd ym Mhenbanc? 

Meurig fy mrawd bach, yn fythol dri mis 
ar ddeg. 
Erys ei wên yn y cof. 
 

Piau'r bedd yn Abaty Cwmhir? 

Llywelyn Ein Llyw Olaf; 
Rhoddwyd annibyniaeth dan glawr . 
 

Piau'r bedd ar odre'r ardd? 

Tobi'r hen gath hoffus. 
 Mae cornel yn y cof hyd yn oed i 
anifail. 
 

Piau'r bedd ym Mhenbanc? 

Fy mam oedd groesawgar a gweithgar. 
Drws ei chartre'n agored lled y pen i 
bawb. 

 Howell Price 

  

*Penybanc, pentref  ger Llandeilo, Sir 
Gaerfyrddin; (collir yr 'y' ar lafar) 
**San Stephan > Westminster (Abbey) 
*** Capel Maen, capel yn agos i bentre  
Gwynfe, Sir Gaerfyrddin 

 

Gwersi Hanes 
 

R 
wyf wedi bod yn meddwl am y 
dylanwad y mae rhai o 
oresgyniadau Ynysoedd 
Prydain wedi'i gael ar y bobl a 

oedd yn byw yno, ac rwyf wedi sylwi ar 
wahaniaeth rhyfeddol rhwng y 
Rhufeiniaid a'r Eingl-Sacsoniaid o ran 
pobloedd Brythonig, hynny yw'r 'Cymry', 
y bobl Gernyweg, ac ati. Rhaid cyfaddef 
i'r ddau oresgynnwr gymryd meddiant 
trwy rym, heb ddangos fawr o 
drugaredd i unrhyw un a geisiodd eu 
gwrthwynebu, ond ar ôl i bethau setlo i 
lawr ystyriwch beth ddigwyddodd nesaf. 
Integreiddiodd y Rhufeiniaid â phobl 
'Cymru' gan ganiatáu iddynt gymryd 
swyddi cyfrifoldeb o fewn cymdeithas. 
Roeddent yn cydnabod yr iaith ac ni 
wnaethant geisio ei dileu. Fe wnaethant 
hyd yn oed roi enw iddynt yn seiliedig ar 
iaith frodorol y wlad - Cambria, sy'n 
deillio o Gymru. Yn bwysicaf oll, ni 
wnaethant orfodi pawb i siarad Lladin. 
Nawr cymharwch hynny â dyfodiad yr 
Angles, Sacsoniaid a Jiwtiaid. Aethant 
ati i ddarostwng a dominyddu pobl y 
Gorllewin, gan ei alw'n 'Gymru', sy'n 
golygu 'tramorwyr' - tramorwyr yn eu tir 
eu hunain! Fe wnaethant ddinistrio 
llawer o'r hyn yr oedd y Rhufeiniaid wedi 
dod â ni o ran technoleg ac adeiladu. Fe 
wnaethant orfodi pawb i siarad eu 
hiaith, yn lle eu hiaith eu hunain. Yn fyr, 
roeddent yn dymuno nad oedd y 
'Gymraeg' yn bodoli. Yn anffodus, mae'r 
meddylfryd Eingl-sacsonaidd hwnnw'n 
dal yn fyw ac yn iach, fel y dangosir gan 
y dadleuon dros Jac yr Undeb. Fel 
plentyn sy'n byw yng Nghymru, cefais fy 
magu i siarad Saesneg oherwydd bod fy 
rhieni wedi cael eu cyflyru i feddwl bod 
hynny'n normal. Rwyf bellach wedi 
dysgu Cymraeg, ond hoffwn felly pe bai 
fy rhieni wedi fy anfon i'r ysgol Gymraeg 
ychydig ddrysau i ffwrdd. 

Chris Ware 



10 

 

 

CADW LAN A’R 
JONES’S 

N 
ewydd ddod allan o’r ysbyty, 
a’r tywydd yn braf. Minnai yn 
edrych am y papur dyddiol, ac 
yn canfod olygfa wych. Nid fy 

ngar i, nid fy mlodau i ond eiddo fy 
ngymdogion caredig. Nid oedd camera 
wrth law ond y symudol ym moced frest 
fy ngrys fel y mae bob amser nawr, 
rhag ofn. 
   A’r cwbl yn fy atgofio am un o’r troion 
cyntaf i mi gwrdd a’r Dr John Harris a’ i 
wraig ar ȏl y gwasanaeth foreuol yn 
Capel Cornerstone lle y mynychau un 
o’i plant. Roedd y ddau wedi treilio oes 
fel cenhadon meddygol yn India, Nepal, 
ac Affrica ac wedi arbennigo ymysg 
gwahangleifion. Roedd John erbyn hyn 
yn gyfarwyddwr Affrica gyda’r Leprosy 
Mission fyd eang ond yn byw yn 
Nebabongo yn ogledd ddwyrain Congo-

Zaire, a hwy yn ymweld a’r plant cyn 
hedfan ‘nol. Cyn ymadael fe drodd y 

sgwrsio tuag at garddio a minnai’n 
gofyn iddo sut ardd oedd gydag ef yn 
Llundain, ie gardd fawr meddai a nifer 
o arddwyr a’i lygaid yn sgleinio wrth 
amlygu ei fod yn mwynhau tynnu coes, 
yr ydym yn aros yng ngorllewin 
Llundain mewn B&B sy’n edrych dros 
Kew Gardens a’r cwbl am ddim! 
   Ychydig ar ȏl cyrraedd ‘nol cefais 
lythr air-mail wrth John  yn disgrifio fel 
yr oedd wedi bod yn teithio y dyddiau 
diweddar i wahanol glinicau ar hyd yr 
afonydd mewn canw. Y noswaith 
honno clywais ar y ffȏn fod John wedi 
marw mewn damwain gyda’r 
Landrover wrth fynd i’r strip awyr i 
gwrdd ag awyren Missionary Aviation 
Fellowship. 
   Os carech ddod am dro draw nawr 
fod pethau’n agor lan, dewch a’r 
Lambouretti, mi gadwaf le i chi ar 
y drive! 

Gwynne Davies 

Nottingham 

 

Geirfa 

Gwahanglwyf - leprosy 

Cyfarwyddwr  - director 
Arbennigwr  - specialist 
 

 

www.tyfu-Cymraeg.co.uk 
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Y Fwyalchen 
(neu'r 'Deryn Du) 

 

F 
el mae darllenwyr cyson Llais y 
Derwent yn gwybod erbyn hyn,  
ces fy nghodi yng nghefn gwlad 
Sir Gâr. Roedd natur fel mantell 

oddiamgylch ond fel pob plentyn arall 
roeddwn yn cymryd amrywiaeth a 
rhyfeddodau natur yn ganiataol heb eu 
gwerthfawrogi. Ond wrth fynd yn hŷn  
rhywfodd mae gwrando ar adar yn canu 
ac edrych ar flodau a phlanhigion wedi 
dod yn  bleserus dros ben,  yn enwedig 
yn ystod y cyfnod clo. Ac mae yn fater 
o bryder i ganfod faint o fathau o adar 
sydd wedi mynd yn brin o'n 
amgylchedd ac hyd yn oed wedi 
diflannu yn gyfangwbl. Ychydig 
flynyddoedd yn ôl roedd pincod, 
llinosod,  adar y to  a  bronfreithod yn 
niferus yn yr ardd ond bellach mae 
rhain nawr yn brin neu hyd yn oed wedi 
diflannu'n llwyr. Ond diolch byth mae y 
robin goch a'r fwyalchen yn dal eu tir yn 
eithafol o dda. Rwyf am ganolbwyntio 
yma  ar y fwyalchen neu'r aderyn du os 
yw'r enw  hynny yn well ganddoch. 
   Mae un ceiliog  mwyalch yn dod i 
sefyll  bob bore a hwyr ar frig postyn 
teliffôn  tu allan i'n ty ac yn canu o'i 
galon ac yn glir am rhyw hanner awr, a 
chredaf nid yw yn canu'r un gyfres o 

 

nodau ddwyaith; mae 'na amrywiaith 
anhygoel yn ei repertoire. Hefyd mae'n 
syndod mor glir ac mor uchel yw'r gân 
sydd yn dod o gorff mor ysgafn (dim 
ond rhyw 100g).  Does dim byd 
hyfrytach i fy nghlust i;  nid oes gen i 
eiriau i  wneud cyfiawnder i'r canu 
anhygoel. Mae blynyddoedd ers i mi 
glywed eos yn canu ond mae clywed y 
fwyalchen yn canu yn llanw'r bwlch yn 
ogoneddus yn fy marn i.  
   Does rhyfedd felly fod na lawer o 
gyfeiriadau i'r fwyalchen yn llenyddiath a 
chaneuon y Cymry dros y canrifoedd. 
Isod dyma ddyfyniad bach byr o gywydd 
hir  'y Ceiliog Mwyalch' a  gyfansoddwyd 
'nôl yn y bedwaredd ganrif ar ddeg; mae 
rhai yn credu taw Dafydd ap Gwilim yw'r 
awdur ond nid yw hynny yn sicr: 
Muchudd dy ddeurydd eirian (brilliant 
jets your two cheeks) 
pig cwrel, gloyw angel glân (a beak of 
pure coral, a pure angel.)  
   Llawer yn fwy diweddar mae’na 
englyn ardderchog i'r fwyalchen  rwy'n 
hoff  iawn ohono gan y diweddar T Llew 
Jones, a hoffwn ei rannu gyda 
darllenwyr y Llais. 
         

Ba artist â chân bertach - hwyr denor 
Du ei wn fel mynach. 
Dyma gerddor rhagorach 

Na Johann Sebastian Bach. 
 

   Os ydych yn hoffi canu gwerin ac yn 
medru cael YouTube ar eich cyfrifadur 
neu gliniadur dodwch mewn y geiriau y 
Deryn Du a'i Blufun Sidan  ac hefyd 
enw'r grwp Plethyn a oedd yn arfer canu  
a recordio caneuon gwerin yn yr 80au 
a'r 90au o'r ganrif ddiwethaf, ac fe 
glywch ddehongliad deniadol iawn o'r 
gân werin  Aderyn Du A'r Blufun Sidan; 
dyma'r geiriau agoriadol 
Aderyn du a'i blufyn sidan, 
A'i big aur a'i dafod arian, 
A ei di dros ta'i i Gydweli, 
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 I holi hynt yr un 'rwy'n garu. 
   Mae’na draddodiad ymysg beirdd 
Cymry ers canrifoedd lle mae rhywun, 
weithiau  y bardd ei hun,  yn defnyddio 
aderyn i gario neges at ei gariad. Ac 
yma, mae pwy bynnag a 
gyfansoddodd geiriau y gân hon yn 
defnyddio'r  dyfais. Yn ôl y traddodiad 
llatai yw enw ar yr aderyn sydd yn 
cario'r neges.  
   Fel mae'n digwydd hefyd,  eleni mae 
Côr Meibion Carlton yn Nottingham - 
rwy'n aelod gyda llaw, er petae chi yn 
fy nghlywed yn canu byddwch yn 
synnu fy mod yn aelod o unrhyw gôr -   
yn dysgu y gân saesneg Blackbird,  
cân a gyfansoddwyd gan  Paul 
McCartney i'r Beatles. Er nid yw yn un 
o oreuon y Beatles  mae geriau 
diddorol iddi; y linnell gytaf yw  
"blackbird singing in the dead of night;"    
A ydi'r fwyalchen yn canu yn ganol 
nos? Mae'n bosib efallai ond rwyf 
innau braidd yn amheuo hyn. 
   Cyn gorffen gai ddefnyddio llinell neu 
ddwy i longyfarch ac i  ddiolch i 
Jonathan Simcock am ei ddyfalbarhad 
a'i waith rhagorol yn cyhoeddi a golygu 
hanner cant o  rifynnau o Llais y 
Derwent; hefyd diolch i bawb sydd 
wedi  cyfranni erthyglau dros  y 
blynyddoedd. Rwyf wedi eu mwynhau 
ac maent wedi bod yn gymorth mawr i 
mi i gadw fy Nghymraeg yn weddol 
fyw pan fo amgylchiadau yn gweithio 
i'r gwrthwyneb. 

Howell Price 

 (aelod o Gymdeithas Cymry 
Nottingham ac ar y ffordd i fod yn 

adarwr)  
 

Cenedl 
Ei charu, ond a chwerwedd;- ei serchus 

      Warchod ag eiddigedd, 
Ac â’r bâl agor ei bedd 

Er dyheu na ddaw’r diwedd. 
Alan Llwyd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar ôl y cyfnod clo 
 

Bydda i’n bwyta fy hêt 
Bydda i’n prynu can ci 
Bydda i’n yfed can peint 
Bydda i’n chwarae rygbi. 
Bydda i’n nofio i Lundain 

Bydda i’n gwersylla mewn nant 
Bydda i’n dysgu Corëeg 

Bydda i’n siarad â Dewi Sant. 
Bydda i’n rhedeg can mil 
Bydda i’n codi yn y p’nawn 

Bydda i’n hedfan i’r lleuad 

Bydda i’n hapus iawn. 
 

Glen Mulliner 2021 

Llais Y Derwent 
Os dych chi eisiau sgwennu erthygl  

i ‘Lais’ cysylltwch drwy ffȏnio  
07864 149078 neu anfon neges 

ebost at  
menteriaithlloegr@mail.com 


