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Rhifyn 363 2il gyfrol

Gorffennaf/Awst 2021

Fel y byddech chi'n disgwyl, mae pawb yn y llun uchod yn gysylltiedig â blaenau ein cwm.
Mae gan bob un yr hawl i enwogrwydd. Rydym wedi cynnwys rhai o'u hanesion yn

rhifynnau blaenorol y Gloran a byddwn yn darparu adroddiadau ar eraill mewn rhifynnau
yn y dyfodol. Gweler tudalen 10 am fanylion byrion ar gyfer pob person uchod.

15.



Roedd 2020 yn flwyddyn
drychinebus i drigolion
Pentre. Storom Dennis
ddaeth gyntaf, ond yn
ystod rhan gyntaf y
flwyddyn profodd rhai
strydoedd lifogydd bump o
weithiau. Bu alw am
ymchwiliad annibynnol i'r
achosion, ond gwrthodwyd
hyn gan Lywodraeth
Cymru. Beth bynnag,
ddechrau'r mis,
cyhoeddodd Cyngor RhCT
adroddiad o dan ofynion
Adran 18 o Ddeddf
Rhelaeth Dŵr 2010 a dod
i'r casgliad taw esgeulustod
ar ran Cyfoeth Naturiol
Cymru [CNC] achosodd yr
holl drafferth.

Roedd CNC wedi bod yn
torri coed i lawr ar lethrau
Moel Cadwgan y tu ôl i'r

eglwys. Honnir eu bod
wedi gadael brigau a
choediach ar y safle a bod y
glaw mawr wedi eu golchi
i mewn i'r cwlfert ger Heol
Pentre gan beri iddo orlifo
ac achosi difrod mawr yn
strydoedd
isaf y
pentre.

Mewn
datganiad,
dywedodd
CNC eu
bod 'yn
cytuno ag
adroddiad
RhCT bod yr hyn a
ddigwyddodd ar 15 a 16
Chwefror yn eithafol a'i
bod yn annhebygol y
gallai'r gorlif fod wedi ei
atal yn llwyr', coed ai
peidio. Roedd eu harolwg

nhw yn honni eu bod wedi
cadw at safonau arferol y
diwydiant coedwigaeth
wrth weithio yn y Pentre ac
nad dyna oedd prif achos y
llifogydd. Cydnabyddwyd
y gallai'r coediach fod wedi

cyfrannu at
y
digwyddiad
ond
dywedwyd
bod pridd a
cherrig
hefyd wedi
eu golchi i
mewn i'r
cwlfert. Mae

felly anghytundeb llwyr
rhwng CNC a RhCT.

Mae'r Aelod Senedd, Buffy
Williams, sy'n byw ar ochr
y mynydd dan sylw, yn
ochri gyda dehongliad y

Cyngor. Ond beth yw barn
Llywodraeth Cymru?

Dioddefodd nifer o
drigolion yn enbyd gan
golli eiddo personol a
gweld difrod mawr i'w
cartrefi ac mae'r rhain sydd
wedi eu heffeithio fwyaf
eisiau atebion.

Mae CNC a RhCT yn
mynd i honni taw eu
hesboniad nhw sy'n iawn.
Er tegwch i bobl Pentre,
rhaid i Lywodraeth Cymru
dorri'r ddadl trwy sicrhau
ymchwiliad annibynnol.
Ond ydyn nhw'n mynd i
fod yn barod i wneud
hynny o gofio bod CNC yn
atebol iddynt?

Y Pentre dan ddŵr
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Cliciwch fan hyn i ymweld á’n gwefan

https://www.carpetsncarpets.co.uk/


TREHERBERT

Daeth cwmni theatr
Avant o'r Porth i

Dreherbert ar ddiwedd
mis Mehefin i berfformio
drama Shakespeare
'Henry 5th'. Roedd y
perfformiad yn cymryd lle
yn y goedwig ger gorsaf
reilffordd Treherbert lle
adeiladwyd llwyfan ar ei
gyfer. Roedd pawb wedi
mwynhau perfformiad o
safon uchel.

Croeso i Dreherbert i’r
Parchedig Ganon

Ruth Moverley. Roedd
Parchedig Moverley yn
gwasanaethu ym mhlwyf
Tonyrefail cyn ymddeol
yn gynharach eleni ac
mae hi wedi dewis
ymgartrefu yn
Nhreherbert. Dymunwn
ymddeoliad hir a hapus
iddi yma.

Mae cyngor Rhondda
Cynon Taf yn mynd

i wneud astudiaeth fanwl
o’r argymhelliad i
ymestyn trac y trên i

Dynewydd. Mae hyn yn
bosib oherwydd bydd
amser y daith o
Dreherbert i Gaerdydd yn
gostwng gyda dyfodiad y
Metro. Bydd yr 12
munud ychwanegol yn
rhoi digon o amser i
deithio lan a lawr i
Dynewydd.

Ar Fehefin y 13eg
dechreuodd daith

cerdded 1,000 o
filltiroedd o’r G7 yng

Nghernyw. Terfyn
y daith fydd
cyfarfod yr UN
COP26 yng
Nglasgow ym mis
Tachwedd.
Pwrpas y daith
yw tynnu sylw at
yr argyfwng
hinsawdd a'i
effaith ar wledydd
tlawd yn arbennig.
Gobeithio rhoi

pwysau ar arweinyddion i
gymryd yr argyfwng o
ddifri a gweithredu. Ar y
6ed o Orffennaf daeth y

garfan i’r Rhondda lle
cerddodd criw o Benrhys
i Lantrisant.

TREORCI

Siom i bawb oedd
derbyn y newyddion

am farwolaeth sydyn Mrs
Alyson Moon, Stryd
Regent. Roedd Alyson yn
nyrs uchel ei pharch yn
Ysbyty Brenhinol
Morgannwg. Bydd llawer
yn gweld eisiau'r wraig
ifanc gymwynasgar hon,
ond neb yn fwy na'i
theulu. Cydymdeimlwn
â'i phriod Philip a'i merch
Aimee a hefyd â'i mam,
Mrs Muriel Porch yn eu
profedigaeth.

Mae'r Clwb Rygbi
wedi bod yn

manteisio ar y cyfnod clo
i wella eu cyfleusterau ac
yn ddiweddar cawsant
help rhai o'r bechgyn sy'n
gweithio ar prosiectau
cymunedol o dan
gyfarwyddyd y

Gwasanaeth
Prawf.

Un sydd wedi
bod yn

brysur dros
gyfnod y Clo
Mawr yw Paul R
Davis, Stryd
Glynrhondda.
Mae Paul, a
fagwyd

ynYnyswen ac sy'n gyn-
ddsgybl yn Ysgol
Gymraeg Ynyswen,
newydd gyhoeddi cyfrol,
'The Castles and
Fortifications of the
Princes of Wales' gyfrol
sy'n trafod agwedd
bwysig iawn o'n hanes.

Gan nad oes llawer o
wybodaeth am
ddatblygiad y cestyll wedi
goroesi bu rhaid iddo
ddyfalu pryd a gan bwy y
cawsant eu codi a sut yr
edrychent yn eu ffurf
wreiddiol. Yn ogystal â
gwneud yr ymchwil
hanesyddol, mae Paul
hefyd wedi tynnu
llinluniau i'w cynnwys yn
y llyfr.

Rhan o bleser y gwaith
oedd ymweld â'r holl
gestyll, ond er bod gan
Gymru gannoedd o

PARHAD ar dudalen 7

Drama yn y goedwig

Cerddwyr dros argyfwng
hinsawdd

EICH GOHEBWYR
LLEOL:newyddion lleol

DEUNYDD AR GYFER POB RHIFYN I MEWN
ERBYN DECHRAU’R MIS OS GWELWCH YN DDA

Rhowch wybod iddyn
nhw os byddwch chi
eisiau rhoi rhywbeth yn
Y GLORAN
Treherbert:
GERAINT a
MERRIL DAVIES
Treorci:
MARY PRICE
Cwmparc:
NERYS BOWEN
Ton Pentre a’r Gelli:
HILARY CLAYTON
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Un o'r ychydig bethau da
sydd wedi digwydd yn
sgil Covid yw ein bod
wedi cael cyfle i ddod i
adnabod ein hardal yn
well. Mae llawer o bobl
wedi dod i sylweddoli
am y tro cyntaf pa mor
ffodus ydym bod
gennym ddewis helaeth o
lwybrau i'w cerdded.

Beth am fentro i ben
Mynydd Rhigos a dilyn
llwydr fydd yn mynd â
chi heibio i'r weiren Zip,
maen coffa William
Llewellyn a chanolfan
fferm wynt
Penycymoedd.

Fel arfer, mae digon o le
i barcio'r car yn ymyl y
ffordd fawr (A4061)
wrth y fynedfa i'r fferm
wynt. Cerddwch yn syth
ymlaen a chymerwch y
tro cyntaf i'r dde. Mae'r
ffordd yn codi'n raddol
ac efallai y gwelwch rai
o fysiau bitw cwmni
Edwards yn cludo
teithwyr sy'n mynd i
fentro ar y Zip.

I gyrraedd man cychwyn
y daith gyffrous honno,
ymhell uwchben Llyn
Fawr, Cymerwch y tro
cyntaf i'r dde unwaith
eto. Mae'n sbort gweld y
teithwyr yn gwibio ar
hyd y weiren a hefyd
mwynhau'r olygfa
fendigedig sy'n cynnwys
hen lofa'r Tŵr, pentref
Rhigos, ac amlinell Pen-
y-fan a Chorn Du,
mynyddoedd uchaf de
Prydain, yn y pellter.

Trowch nôl y ffordd y
daethoch nes cyrraedd y
bif ffordd drwy'r

goedwig. Trowch i'r dde
a cherddwch ymlaen nes
cyrraedd troad i'r chwith.
Trowch, a rhyw hanner
canllath i lawr y rhiw ar
y chwith fe welwch faen
coffa gyda blodau a
theganau plant yn ei
ymyl. Dyma le y
daethpwyd o hyd i gorff
William Llewellyn, crwt
5 mlwydd oed.

Ar 11 Ebrill, 1902 aeth
William gyda'i fam i'r
Co-op yn Aberaman. Tra
oedd hi'n brysur yn
prynu nwyddau,
crwydrodd William ma's
o'r siop. Pan
sylweddolodd ei fam ei
fod ar goll, aeth i chwilio
amdano yn y siopau a'r
strydoedd cyfagos, ond
doedd dim

sôn ohono. Erbyn hyn
roedd hi'n dechrau
tywyllu a gohiriwyd y
chwilio tan y bore
canlynol.

Ar 12fed, stopiodd
gwaith ym mhyllau glo'r
ardal ac ymunodd 12,000
o ddynion yn yr ymdrech
i ddod o hyd i William.
Chwilion nhw ar hyd
mynyddoedd, ond yn y
niwl a'r glaw, ofer oedd
eu hymdrechion. Aeth
hyn ymlaen tan y 26ed
o'r mis pan ddaethpwyd
o hyd i'w gorff uwchben
Craig-y-Llyn gan yr
Henadur William
Morgan, Tŷ Tynewydd.

Roedd e'n feistr Helfa
Tynewydd ac yn
dychwelyd gyda'i heliwr,

David Davies a nifer o
gyfeillion ar ôl bod yn
hela yn ardal Glyn-nedd.
Cariwyd y corff yn ôl i
Dynewydd wedi'i lapio
yng nghotiau'r helwyr a
hysbyswyd y crwner a
gynhaliodd gwest maes o
law yn nhafarn
Tynewydd. Hebryngwyd
y corff i orsaf trenau
Treherbert gan dorf fawr
ac oddi yno fe'i cludwyd
ar y trên i Ferthyr. Pan
gladdwyd William
Llewellyn ym mynwent
Cefn roedd 4,000 o bobl
yn bresennol.

Wedi gweld y gofeb a
gomisiynwyd gan
Gymdeithas Ddinesig y
Rhondda, cerddwch i
lawr y rhiw. Ar y dde ar
y gwaelod fe welwch
ganolfan fferm wynt
Vattenfall, cwmni o
Sweden sy'n perchen
Pen-y-cymoedd, y fferm
wynt fwyaf ar dir mawr
Cymru a Lloegr.

Mae yma 76 o dwrbeini
a'r rheini yn gallu
cyflenwi anghenion
trydan 15% o gartrefi
Cymru.. Mae’n werth
aros wrth y fynedfa i'r
swyddfeydd i edrych ar
map o'r safle a synnu at y
cyfoeth o enwau
Cymraeg sydd ar
nodweddion y dirwedd o
gwmpas.

Trowch i’r chwith a
cherddwch am ychydig
dros filltir yn ôl i'r car.

Mwynhewch eich
taith

Cofeb i William Llewellyn a fu farw ger y lle
hwn ar ôl cael ei golli ar y mynydd.
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Un o gyfres o erthyglau sy'n defnyddio hen ffotograffau i ddangos sut mae ein cwm wedi newid
dros y blynyddoedd diwethaf. Blaenrhondda ydy’r trydydd pentref i gael sylw

Mae'r pwll a esgorodd ar y pentref ym mhen y cwm y tu ôl
i'r camera pan dynnwyd y llun. Yr adeilad mawr i'r dde o'r
afon yw Ysgol Gynradd Blaenrhondda a oedd yn galon i'r
pentref, ond sydd bellach wedi'i dymchwel. Mae'r pentref
ei hun yn ymestyn ar hyd llawr y cwm.

Heddiw, dyma bentref Blaenrhonda ond pan gafodd y llun
ei dynnu roedd y pentref yn cynnwys dwy gymuned
ychwanegol ar lethrau uwchben y cwm: Tai Fernhill a
Stryd Caroline. Mae'r rhain hefyd wedi diflannu erbyn hyn

I’r chwith mae llun o Flaerhondda a dynnwyd o’r
heol oedd yn arwain at Bwll Fernhill

Mae'r heol sy i'r dde yn y llun lliw isod wedi dod o Coldra Road, Tynewydd i Dai Fernhill tra bod y llwybr
sy'n mynd i'r chwith yn arwain at risiau i lawr i Chapel Street, Blaencwm. Hyd at ganol y ganrif ddiwethaf
roedd llawer o drigolion Tai Fernhill yn siarad tafodiaith y Wenhwyseg. Ar y llaw arall roedd trigolion
Stryd Caroline (llun isod i’r dde pan mae’n barod i gael ei ddymchwel) yn bennaf yn 'pobl dwad' oedd yn
siarad Saesneg. Roedd y ddwy stryd yn gymunedau cynnes ac agos.
.

I’r chwith:
Tai Fernhill

I’r dde:
Stryd Caroline

Dwy gymuned
fach a arferai
fod yn rhan o'r
pentref

Trwy ymdrechion y bobl leol yn gynnar yn yr ugeinfed
ganrif sefydlwyd parc gyda gerddi, lawnt fowlio, cae
chwaraeon, cyrtiau tenis ac ardal chwarae yn rhan isaf y
pentref. Daeth hyn â natur yn ôl i'r ardal ynghyd â
darparu cyfleusterau hamdden mawr eu hangen.

I’r chwith: Golygfa dros ran isaf Brook Street o
Barc Blaenrhondda yn edrych at Dynewydd. Mewn
gwyn yng nghornel chwith uchaf y llun mae
Fernhill House a godwyd at ddefnydd rheolwr Pwll
Fernhill Parhad ar dudalen 6

Suddwyd dau bwll: Gogledd Dunraven, a elwid hefyd yn Bwll
Blaenrhondda, ym 1859, a Phwll Fernhill ym 1871. Roedd
gwaith brics hefyd ar y safle. Cyfunwyd y pyllau glo ym 1893 ac
erbyn 1920 roedd 5 pwll ar y safle. Ym 1913 cyflogwyd dros
1700 o ddynion gyda'r cynhyrchiad yn parhau tan 1966 pan
unwyd y pwll â Phwll y Tŵr, Rhigos a chodid ei lo trwy Pwll y
Tŵr wedyn. Caewyd Pwll Fernhill yn llwyr ym 1978. Yn 1995,
prynwyd Pwll y Twr gan 239 o lowyr, gyda phob un yn addo
£8,000 o’u taliadau diswyddo er mwyn iddynt sicrhau eu swyddi
am rhai blynyddoedd ychwanegol

I’r dde: Hen Bwll Blaenrhondda gyda ‘Thai Fernhill’ ar y
llethr yn y cefndir. ‘Office Row’ ydy’r teras ar y dde a oedd
bron ar ben y pwll.

Adeiladwyd Blaenrhondda ar gynllun rhuban llinol gyda Brook Street a Changen Blaenrhondda o Reilffordd
Taff Vale yn rhedeg gyda'i gilydd tuag at y pyllau glo a Gwaith Brics Blaenrhondda ym mhen uchaf y cwm.



Uchod: Y Gorllewin Gwyllt yn y Rhondda

Y GLORAN

Os oes gennych unrhyw hen luniau o'ch pentref, neu unrhyw bentref arall ym mlaenau ein cwm, ac yn
barod i'w rhannu gyda'ch cyd-ddarllenwyr, anfonwch nhw atom.

Parhad o dudalen ?
Pasiwyd Deddf Seneddol ym 1867 i alluogi adeiladu twnnel
rheilffordd o dan Fynydd Rhigos i gysylltu Cwm Rhondda a
Rheilffordd Cyffordd Hirwaun. Ni chafodd ei adeiladu ond, ym
1909, cyflogwyd dros 1000 o ddynion i adeiladu cronfa a
thwnnel 1.25 milltir o hyd a wasanaethwyd gan reilffordd gul 2
droedfedd. Defnyddid hwn i osod y pibellau enfawr gan ddod â
chyflenwad dŵr i’r Rhondda o Lyn Fawr i Dynewydd. Mae'r
twnnel bellach yn ymsuddo, ac mae ymchwiliadau'n cael eu
cynnal i'w sefydlogi gan ei fod yn hanfodol i gyflenwad dwr y
Rhondda. Yn ystod y gweithiau hyn i creu cronfa darganfuwyd
‘Y Llyn Fawr Hoard’ yn cynnwys gwrthrychau o'r Oes Efydd
a'r Oes Haearn.
I’r chwith: Mynedfa i’r twnnel a adeiladwyd gan y
‘RUDC’ (Rhondda Urban District Council) ym 1909 i
ddod â dŵr o Lyn Fawr ynRhigos i’r Rhondda

Ar un adeg roedd 'gwyliwr' yn meddiannu'r adeilad hwn ar
Heol y Rhigos ar y llethrau uwchben y pentref. Byddai'n
archwilio'r ffordd i sicrhau ei bod yn glir o greigiau a defaid
ac fe gafodd gwt bach i’w gysgodi mewn tywydd gwael.
Dechreuodd un gwyliwr penodol, George Cole, a fu’n
gweithio yma am 16 mlynedd wneud cerfluniau bach mas o
blastig a gwifren gopr a‘u gosod nhw ar y mynydd o’i
gwmpas. Daeth ymwelwyr o bedwar ban i’w gweld a daeth y
cwt di-nod hwn yn atyniad “byd-enwog”! Yn anffodus, nid
yw swydd y gwyliwr yn bodoli mwyach. Mae rhwydi bellach
wedi'u gosod i atal creigiau rhag cwympo ar yr heol.

I’r chwith: Cwt y gwyliwr ar Heol y Rhigos
Ers cau Pwll Fernhill mae'r safle helaeth uwchben y pentref
wedi'i glustnodi ar gyfer sawl datblygiad. Ym 1987, datgelwyd
cynlluniau ar gyfer safle parc thema cowboi o dan faner
‘Western World’. Fe’i agorwyd hwn gyda ffanffer enfawr ac
ar gost o £1m. Roedd yn seiliedig ar ‘Dollywood’ Dolly
Parton yn Tennessee. Roedd gan y dref Orllewin Gwyllt hon
gynlluniau ar gyfer y bar salŵn mwyaf yn Ne Cymru, cabanau
ar gyfer gwesteion ac adeiladau pren yn gartref i gwmni
bancio Wells Fargo, Doc Thompson Painless Tooth Pulling,
Llys Ffederal, cartref angladdau a gof gynnau, ond fe gaeodd
wythnosau yn unig ar ôl agor. Symudodd Cwmni
Mwyngloddio Fernhill i mewn gyda chynllun adenill glo
rhwng 1997 a 2000 cyn i Cofton Developers brynu’r domen
yn 2005 gan fwriadu adeiladu 800 o dai, canolfan gymunedol,
gwesty a chyfleusterau hamdden a masnachol. Heddiw mae'r
tir yn ddiffaith i raddau helaeth er bod ffermdy ac adeiladau
allanol yn cael eu codi ar y safle nawr.

Cyn diwydiannu'r Rhondda, roedd y cwm yn frith o
dyddynonod. Roedd Fferm Clyngwyn, sydd i'w gweld
yng nghanol-dde'r llun, yn un o'r rhain. Cafodd ei
dymchwel ddiwedd y 1950au ac adeiladodd y cyngor
dai ar y safle: yn bennaf er mwyn ail-gartrefu trigolion
tai Caroline Street a Thai Fernhill pan gafodd y
cymunedau hyn eu dileu.

I’ r dde: Rhan isaf Blaenrhondda wrth droed
Mynydd Pen Pych
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gestyll, ei hoff un yw
Castell Carreg Cennen
yn Sir Gâr. Cyhoeddir y
gyfrol gan Y Lolfa.

Yn 90 oed, bu farw
Mrs Audrey Jones

(nee Wood), Stryd Stuart.
Roedd Audrey yn aelod
yng nghapel Hermon ac
yn uchel ei pharch yn yr
ardal. Cydymdeimlwn â'i
phlant Alison ac Adrian
ynghyd â'r teulu oll yn eu
hiraeth.

Mae clwb tenis y
Rhondda sy’n

cwrdd ym mharc
Ystradfechan Treorci yn
mynd o nerth i nerth.
Mae nifer o aelodau wedi
codi o 30 cyn y cyfnod
clo i dros 100 ac mae
mwy na 60 o blant yn
derbyn hyfforddiant yn
wythnosol.

Yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf mae’r clwb
wedi adnewyddu'r
cyrtiau a gosod llif
oleuadau newydd. Os
oes diddordeb gan
unrhyw un chwarae
gallwch logi cwrt wrth
fynd i wefan Clwb Tenis
Y Rhondda.

CWMPARC

Mae ysgol y
Parc yng

Nghwmparc wedi
ennill Gwobr
Platinwm Eco-
Sgolion am eu
gwaith rhagorol
ynglŷn â
chynaladwyedd.

Gwnaeth y plant
brosiect ar blastig
untro, gan
ddefnyddio eu
sgiliau rhifedd a

llythrennedd i
greu graffiau a gwaith
ysgrifenedig i
ganfod pa fath o
blastig oedd yn
cael ei ddefnyddio yn eu
cartrefi.

Fel rhan o Ddiwrnod
Cefnforoedd y Byd,
archwiliodd y plant
blastig yn ein
cefnforoedd, a gwneud
ysgrifennu creadigol, gan
geisio dychmygu sut
fyddai'n teimlo i fod yn
greadur wedi ei ddal yn y
fath blastig.

Cafwyd canmoliaeth am
y teclynnau i ddarparu
bagiau ar gyfer baw cwn.
Gosodwyd 6 photel
plastig o amgylch
Cwmparc, yn llawn
bagiau baw cwn. Ar bob
un oedd sticer Parc
Primary a'r cynnig i
gymryd un, neu roi un
'nôl.

Cafwyd adborth da gan y
beirniad am y gwaith
'Eco' a wnaethpwyd trwy
gydol y cyfnod clo, yn
cynnwys tyfu blodau
haul, a'u mesuro, cyn dod
â nhw i mewn i'r ysgol ar
ddiwedd y cyfnod clo.

Cynhaliwyd
cystadleuaeth

ysgrifennu creadigol yn
Parc Primary, gyda'r
awdur Cymreig Jenny
Sullivan yn beirniadu.

Cwrddodd yr awdur â
phlant blwyddyn 4 dros
Microsoft Teams, a
gofynnodd y plant
cwestiynau iddi am ei
bywyd, ac am sut i
ysgrifennu stori dda.

Aeth y dosbarth i gyd ati
i ysgrifennu stori, a
Jenny yn dewis 6
enillwyr. Derbynnodd yr
enillwyr un o lyfrau
Jenny, ynghyd ag
adborth am eu straeon.

Mae'r dosbarth yn edrych
ymlaen at ymweliad gan
Jenny Sullivan a'r ysgol
yn y dyfodol.

PENTRE

Ar ôl byw yn yr ardal
am flynyddoedd

lawer, mae'r Dr Anne
Brooke wedi rhoi'r gorau
i'w fflat yn Stryd
Llewellyn ac yn byw
bellach yn Norfolk,
Virginia lle mae'n gofalu
am ei chwaer, Mary.

Am flynyddoedd bu
Anne yn
sgrifennu'r golofn
hon ac yn weithgar
iawn yng
nghylchoedd
Cymraeg yr ardal.

Dymunwn iddi bob
hapusrwydd a
diolch iddi am ei
chyfraniad
nodedig i

addysg Gymraeg
yma yng
Nghymru.

TON PENTRE

Gyda thristwch
cofnodwn

farwolaeth Paul
Willoughby, un o’r
trigolion poblogaidd ac
adnabyddus yn Nhon
Pentre.
Am nifer o flynyddoedd
bu Paul yn gweithio fel
rheolwr mewnforio i
Fyffes yn nociau y Barri
ond, ar wahân i'w deulu,
ei gariad mwyaf oedd
pêl-droed.
Roedd yn gefnogwr
angerddol i Glwb
Pêldroed Ton Pentre ac
am nifer o flynyddoedd
bu’n ysgrifennydd ‘The
Bulldogs’.
Cydymdeimlwn yn llwyr
â'i wraig,
Sheila, a'i theulu yn
eu colled.

GELLI

Digwyddodd
damwain ar Heol

Gelli yn ddiweddar gyda
char yn troi drosodd
gyda'r gyrrwr yn dal i
fod y tu mewn.

Daeth Heddlu De Cymru
i’r lleoliad ac aethpwyd â
perchyn y car, na
chafodd ei anafu’n
ddifrifol, i’r ysbyty rhag
ofn . Caewyd yr heol
wrth i'r cerbyd gael ei
symud. Achosodd y
gwrthdrawiad ddifrod i
ddau gar oedd wedi eu
parcio gerllaw.
Mae'n debyg y bu nifer o
ddamweiniau yn yr ardal
hon lle mae cyflymderau
wedi'u cyfyngu i 20
milltir yr awr.

O’r chwith i’r Dde: Bailey, Tiana,
Hallie, Elizabeth a Charlie. Dysgyblion

yn y gystadleuaeth ysgrifennu



Ein Noddwyr
Mae’r Gloran yn
gwerthfawrogi'n fawr
gefnogaeth ein
hysbysebwyr rheolaidd a'r
cronfeydd gyferbyn.

Cronfa Wynt Treorci

[Y mis hwn mae bob yn sôn fel yr oedd rhywbeth a welodd ym Mhontypridd wedi mynd ag ef yn ôl i un o
ddinasoedd Sbaen yn y chwedegau.]
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Ym mis Mawrth 1960, fe
gwrddais i â phedwar
ffrind yng ngorsaf
reilffordd Victoria yn
Llundain. Roedden ni ar
ein ffordd i astudio yn hen
brifysgol Salamanca yng
ngogledd-orllewin Sbaen.

Fy nhyd-deithwyr oedd
Pat o Hornchurch,Essex;
Marilyn, Iddewes o
Lundain; George,
Methodist brwd o St
Anne's ger Blackpool a
Dave, Cymro Cymraeg o
Gaer-went. Fi oedd yr
unig un oedd ddim wedi
teithio dramor o'r blaen. A
dweud y gwir,doeddwn i
ddim wedi mentro'n
bellach na Llundain a
Manceinion.

Fe newidion ni drenau
dwywaith ar ôl croesi'r
sianel - y tro cyntaf ym
Mharis a'r ail ym Medisa
del Campo, tref fach
rhwng Burgos a Madrid.
Ym Medina fe gwrddais i
â chardotwyr am y tro
cyntaf, a'r mwyafrif
ohonyn nhw'n ddall.
Roedd deillon eraill yn
gwerthu tocynnau loteri'r

llywodraeth ond roedd yn
amlwg nad oedd y gwaith
yn talu'n dda.

"Mae tlodi mawr yn y
cefn gwlad," esboniodd
Pat oedd wedi treulio
blwyddyn yn Sbaen ar ôl
gorffen yn y chweched
dosbarth, "ond fydd
Salamanca ddim mor
ddiflas."

Roedd hi'n iawn. Pan
ddechreuodd rhyfel
cartref Sbaen yn 1936,
Salamanca oedd un o'r
dinasoedd cyntaf i
gefnogi'r fyddin yn erbyn
y llywodraeth sosialaidd

oedd wedi ennill yr
etholiad cyffredinol..

Fel rydych chi'n gwybod,
teithiodd gweithwyr o
Brydain, Ffrainc a hyd yn
oed America i geisio
helpu'r llywodraeth a
phobl Sbaen, ond yn ofer.

Fe anfonodd Hitler a
Mussolini filwyr, tanciau
ac awyrennau i'w ffrind, y
Cadfrdog Franco a ddaeth
yn y diwedd yn unben ar
y wlad. Am weddill ei
fywyd, fe ffafriodd y
Cadfridog yr ardaloedd
hynny oedd wedi ei
gefnogi.

Yn llundain yn 1960
roeddwn i'n arfer gweld
pâr o blismyn o bryd i'w
gilydd, ond yn Sbaen
roedd o leiaf dri math o
blismyn yn crwydro'r
strydoedd - yr heddlu
lleol, y Guardia Civil a'r
Policia Armada oedd yn
debyg iawn i
Gendarmerie Ffrainc. Ar
ben hyn, roedd rhai o'm
ffrindiau'n sôn am yr
Heddlu Cudd. Yn wir,
roedd Franco'n rheoli â
llaw haearn!

Y dydd o'r blaen, fe
ddisgynnais i o fws yng
nghanol Pontypridd ac
edrych o'm cwmpas.
Sylwais fod nifer fawr o
bobl yn gwisgo dillad
swyddogol - Police,
Police Support,
Community Enforcement,
Traffic Warden, Street
Patrol. Roedden nhw i
gyd yn gwylio pobol a
rhai ohonyn nhw yn tynnu
lluniau.

Meddyliais i y byddai'r
Cadridog Franco wedi
bod wrth ei fodd!



Bu farw Rbert Leighton
Davies QC, un o wŷr
disgleiriaf y gyfraith yng
Nghymru, yn 71 oed.

Maged Leighton yng
Nghwmparc, yr hynaf o dri
mab Robert a Nesta
Davies, Heol y Parc.
Cafodd ei addysgu yn
Ysgol Gynradd Cwmparc
ac Ysgol Ramadeg y
Bechgyn, y Porth gan
ennill ysgoloriaeth oddi
yno yn 1967 i astudio'r
gyfraith yng ngholeg
Corpus Christi,
Rhydychen.

Enillodd radd yn y
dosbarth cyntaf a llwyddo i
ennill 'Blue' dwbl mewn
paffio, gamp a oedd yn
agos at ei galon.

Ymgymhwysodd yn
fargyfreithwr a chafodd ei
alw i'r bar yn 1975.
Gweithiai o siambrau yng
Nghaerdydd ac yn

Llundain ac erbyn 1994
roedd yn QC. Yn
nodweddiadol o Leighton,
mynnodd dderbyn y llw yn
Gymraeg.

Ar y pryd, ef oedd y cyntaf
i wneud hyn. Roedd yn
Gymro i'r carn ac yn y
70au ymladdodd etholiad
ar ran Plaid Cymru yn
ward Treorci.
Cafodd Leighton yrfa
hynod lwyddiannus ac
enillodd fri wrth erlyn ac
amddiffyn mewn nifer o
achosion pwysig yn
amrywio o lofruddiaethau i
dwyll ariannol difrifol.

Dengys yr holl deyrngedau
a dalwyd iddo adeg ei
farwolaeth pa mor uchel y
cafodd ei barchu yn ei
briod faes.

Er ei fod yn gweithio
mewn proffesiwn a ystyrid
yn grachaidd a hynod o
Seisnig, arddelai Leighton
ei gymreictod â balchder.
Ymfalchiai yn ei wreiddiau
yn y Rhondda ac yn
arbennig yn ei berthynas â
Chwmparc.

Yn ystod y blynyddoedd
diwethaf bu'n gadeirydd ar
bwyllgor a ffurfiwyd i godi

cofeb er cof am y rheini a
gollodd eu bywydau yn y
blitz ar y pentref yn 1941.

Mae'r gwaith ar fin cael ei
gyflawni ac mae'n bechod
na chafodd Leighton fyw i
weld prosiect oedd wrth
fodd ei galon yn cael ei
wireddu.

Roedd Leighton yn
gymeriad gwreiddiol,
hoffus nad oedd yn cymryd
ei hun ormod o ddifrif er
gwaethaf ei dalentau lu.
Gwelir ei eisiau'n fawr yn
yr ardal. ond yn arbennig
ar yr aelwyd yn Heol
Glyncoli.

Cydymdeimwn yn gywir
iawn â'i wraig, Linda a'i
blant, Ross a Rhia ynghyd
â'i frodyr, Tudor a Ceri.

Coffa da amdano.

Leighton y Barnwr

Y Barics yn Y Pentre

Y GLORAN 9

Mae rhan o dreftadaeth Y
Pentre wedi cael ei
gwerthu eto. Yn wreiddiol,
roedd ‘Rhondda
Engineering Works’yn
meddiannu'r safle, ond fe'i
defnyddiwyd yn
ddiweddarach fel barics
gan y fyddin a'i ddefnyddio
i hyfforddi'r milwyr rhan-

amser a
ymunodd
â’r
‘Territorial
Army’.
Adroddwyd
am
ddioddefaint
rhai o'r
milwyr hyn
yn nwylo'r
Japaneaid
yn ystod yr
Ail Ryfel
Byd mewn

rhifyn diweddar o'r Gloran.
Yn ddiweddarach fe’i
defnyddiwyd gan
genedlaethau o gadetiaid y
fyddin a’r awyr a’r
‘Combined Cadet Force’.

Yn 2016 gwerthodd y
Weinyddiaeth Amddiffyn y

safle i brynwr preifat am
£126,000. Yna cafodd yr
eiddo ei roi mewn ocsiwn
eto yn 2017 gyda phris
cychwynnol o £135,000.
Nid yw'n hysbys pwy
brynodd y safle bryd hynny
a faint a dalodd Transport
for Wales (TfW) i gael y
safle yn ddiweddar.

Trwy brynu'r barics mae
gan TfW iârd adeiladu ar
gyfer contractwyr a fydd
yn uwchraddio'r line
reilffordd, ond yn y tymor
hwy bydd y pryniant yn
galluogi TfW i gau'r
groesfan reilffordd ac
arbed y £450,000 sy'n
angenrheidiol iddynt i
uwchraddio'r groesfan.
Byddai'r safle wedyn yn

cael ei osod ar y tir rhwng
y line reilffordd a’r afon.
Mae sôn am ddefnyddio'r
safle ar gyfer prosiect
gwrthbwyso carbon neu
adfer cynefinoedd, ond
mae'n debygol y bydd yr
adeiladau hanesyddol yn
cael eu gadael i bydru.

Mae Cadetiaid Môr
Rhondda wedi mynegi
diddordeb mewn cael y
safle yn y gorffennol ac,
efallai, y bydd gan ‘Valley
Veterans’ ddiddordeb yn y
safle hefyd.

Mae'n hanfodol nad yw'r
safle hanesyddol hwn yn
dadfeilio yn yr un ffordd
ag mae safle ffatri’r EMI
wedi cael ei adael.



1. Ym mha chwaraeon mae timau’n cystadlu i ennill y “Cwpan Stanley”?
(a) hoci ia (b) pêl fasged (c) pêl fas

2. Beth oedd enw canol David R. Edwards o’r grŵp Datblygu a fu farw’n ddiweddar?
(a) Richard (b) Rupert (c) Rheinallt

3. Cyflawnwyd y mwyaf o siotiau gwrthol (backwards shots) pêl fasged gan Thomas Connors yng
Nghaerdydd yn 2014. Sawl un gyflawnodd ef?

(a) 6 (b) 38 (c) 12

4. Sawl un o’i 46 ornest broffesiynol enillodd y paffiwr o Drecelyn, Joe Calzaghe?
(a) 46 (b) 45 (c) 28

5. Rhydwen Williams oedd un bardd o’r Rhondda a enillodd y Goron ar ddau wahanol achlysur? Pwy oedd y
`llall?

(a) Waldo Williams (b) Gwenallt (c) Euros Bowen

6. Ble oedd ysgol Gymraeg gyntaf Y Rhondda wedi’i sefydlu?
(a) Bodringallt (b) Pontygwaith (c) Ynyswen

7. Beth oedd enw record gyntaf Max Boyce ym 1973?
(a) “Hotel Glynneath” (b) “Live at Treorchy” (c) “Never Mind The Oval, Here’s Max Boyce”

8. Beth oedd enw’r actor a chanwr Americanaidd a serenodd yn y ffilm “Proud Valley” gyda rhannau o’r
ffilm wedi’u ffilmio yn y Rhondda?

(a) Frank Sinatra (b) Bruce Willis (c) Paul Robeson

9. Pam roedd rhaid i Lyfrgell Gyhoeddus Ystrad gau ym 1941?
(a) Bomiau’r Luftwaffe (b) Toriadau gwariant cyhoeddus (c) Diffyg diddordeb

10. Pa chwaraewr rygbi o Gymru serenodd yn y ffilm “Rebeccca’s Daughters” gyda Peter O’Toole ym 1992?
(a) Ray Gravell (b) Tommy David (c) John Davies

1. Tom Stephens 1856 - 1906
Magwyd e ger Aberdâr a gweithiodd dan ddaear ar ôl
gadael yr ysgol. Yn gerddor dawnus symudodd i’n cwm a
daeth yn dafarnwr yn y Smith’s Arms yn Nhreherbert,
Codwr Canu’yng Nghapel Bethesda, Ton Pentre ac
arweinydd Côr Glee Treorchy. Enillodd y côr hwn yr
Eisteddfod yn Ffair y Byd, Chicago ym 1893.
2. Glowr
Cynrychiolydd o'r miloedd o ddynion, ein cyn-dadau, a
heidiodd i'n cwm i weithio mewn amodau peryglus er
mwyn cefnogi eu teuluoedd.
3. Käthe Bosse-Griffiths 1910 - 1998
Fe'i ganed yn yr Almaen a’i mam yn Iddewig. Cyfarfu â'i
gŵr yn Rhydychen a symud yn ddiweddarach i’r Pentre.
Yn ystod yr Ail Ryfel Byd dioddefodd ei theulu yn
ofnadwy, ond sefydlodd hi a'i gŵr ‘Gylch Cadwgan’ -
cymdeithas lenyddol. Cafodd yrfa academaidd nodedig a
daeth yn awdur enwog yn y Gymraeg.
4. Thomas Evan Nicolas 1879 - 1971
Yn enedigol o Sir Benfro, bu Niclas yn gweithio am
gyfnod byr yn ‘gwerthu calico’ (cotwm) yn y Coop yn
Nhreherbert. Roedd yn gymeriad lliwgar: bardd,
gweinidog crefydd, deintydd, comiwnydd pypyr a
merchetwr. Bu'n weinidog yn UDA ac yn ddiweddarach
ym mhentref Glais. Ar ôl hyn daeth yn adnabyddus fel
'Niclas y Glais'. Roedd yn heddychwr yn y Rhyfel Byd
Cyntaf a'i garcharu heb dreial yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

5.James (Jimmy) Murphy 1910 - 1989
Yn enedigol o’r Pentre daeth yn bêl-droediwr
proffesiynol a enillodd 15 cap i Gymru - tîm a reolodd yn
ddiweddarach. Roedd yn rheolwr cynorthwyol yn
Manchester United rhwng 1946 a 1970au, ac ar ôl
trychineb awyr Munich ym1958, fe lywiodd y clwb trwy
ei argyfwng mwyaf. Gwrthododd gynigion i reoli
Manchester United, Juventus, Brasil ac Arsenal i aros y tu
ôl i'r llenni fel rheolwr cynorthwyol.
6. Gwraig glowr
Un o arwyr di-glod ein cwm. Er taw anaml y cafodd ei
chyflogi, hi oedd yn ysgwyddo'r baich o gefnogi'r teulu
ac, ar yr un pryd, helpu i ddatblygu'r gymdeithas wâr yr
ydym yn ei mwynhau heddiw.
7. Gareth Alban Davies 1926 - 2009
Fe'i ganed a'i fagu yn Ton Pentre. Consgriptiwyd e i
weithio fel glöwr yn hytrach na gwasanaethu fel milwr yn
ystod yr Ail Rhyfel Byd. Ar ôl y rhyfel parhaodd â'i
astudiaethau a daeth yn Athro ym Mhrifysgol Leeds.
Roedd hefyd yn awdur ac yn fardd o fri.
8. Rhydwen Williams 1916 - 1997
Ganwyd a magwyd Rhydwen yn y Pentre, ac roedd yn
heddychwr. Daeth yn weinidog, ond enillodd
enwogrwydd hefyd fel awdur a bardd. Yn ddiweddarach,
ymunodd â Granada Television ac ar gyllidebau bychain
cynhyrchodd raglenni Cymraeg arloesol. Roedd yn
olygyddydd a’r cylchgrawn‘Barn’ am 6 blynedd.
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Atebion ar dudalen gefn
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Dechreuodd David R.
Edwards a chyfaill ysgol,
T. Wynn Davies y grŵp
'Datblygu' ar ddechrau’r
80’au. Er nad oedd
cerddoriaeth Datblygu at
ddant pawb, na hefyd eu
neges, mae Cymru’n
dlotach hebddo.

Bwriad Datblygu o’r
dechrau oedd cyflwyno
rhywbeth newydd i’r sîn
gerddoriaeth Cymraeg, ac
roeddynt yn hoffi digio
pobl .

Mewn teyrnged yn “The
Guardian” meddai’r
comediwr Elis James pan
glywodd Datblygu roedd
e’n synnu clywed
Cymro’n collfarnu Cymry
yn Gymraeg. Tuedd
cerddoriaeth cyfoes
Cymraeg y cyfnod oedd
edrych yn ôl, a gwrthod
hynny roedd y dau
fachgen ifanc o Aberteifi
trwy fynd ati i ddilyn
llwybr mwy ffres ac
arbrofol.

Roedd y ddau hefyd
eisiau trafod problemau
bywyd yn hytrach na
chanaeuon hiraethus a
melys.

Oherwydd agwedd
Datblygu, gwrthododd
Radio Cymru rhoi’r sylw
haeddiannol i’r grwp a
chawsant mwy o glod yn
Lloegr gyda John Peel yn
rhoi pump sesiwn iddynt
ar ei sioe enwog.
Dwedodd John Peel bod
gwrando ar Datblygu’n
codi’r awydd ynddo i
ddysgu Cymraeg.

Er i David bwysleisio taw
cerddor nid bardd
ydoedd, mae unrhywun
sydd wedi gwrando ar ei
eiriau’n medru clywed ei
fedrusrwydd hynod gyda
geiriau. Yn wir, mae steil
y gerddoriaeth yn
pwysleisio’r geiriau
fwyfwy.

Cyhoeddodd Y Lolfa lyfr
o’i gerddi hefyd, “Al,
Mae’n Urdd Camp” ym
1992. Nid gorddweud yw
dweud taw geiriau gwych
David oedd yn gwneud
Datblygu. Ym 1984

ymunodd Pat Morgan â’r
grŵp, a ddaeth y ddau’n
gyfeillion oes.

Mae sawl grwp Cymraeg
yn cyfrif Datblygu fel
dylanwad ac mae fersiwn
y Super Furry Animals o
gan Datblygu “Y
Teimlad” ar “Mwng”, yr
albwm Cymraeg sydd
wedi gwerthu mwy na’r
un arall.

Roedd David yn dioddef
o broblemau meddyliol
am gyfnodau hir o’i
fywyd. Roedd hefyd
wedi dioddef salwch am
gyfnod cyn y bu farw yn
ei gatref olaf yng
Nghaerfyrddin.

Does dim rhaid iddo aros
yn hirach “am y bocs pren
yn y car du”. Mae Cymru
wedi colli athrylith.

Bu farw David R.
Edwards, ar Fehefin
20fed eleni yn 56 oed.

Cysga’n dawel.

David R. Edwards - Datblygu

9. George Baker (1902- 1982)
Glöwr o Gelli a ymunodd â'r Frigâd Ryngwladol ym
1937 ac a aeth i Sbaen i ymladd yn erbyn y ffasgwyr.
Comiwnydd rhonc oedd e, ac, ar ôl iddo ddychwelyd,
etholwyd yn gynghorydd Comiwnyddol i Rhondda ym
1964

10. Frederick McCarthy (1896 – 1982)
Fe'i ganed ym Mryste ond daeth i fyw yn Nhreherbert ac
yn ddiweddarach yn Gelli. Mae'n gynrychioliadol o'r
nifer fawr o ddynion Rhondda a ymrestrodd yn ystod y
Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'n debyg ei fod e dan oed pan
ymrestrodd a gwasanaethu fel gyrrwr lori yn Gallipoli.

11. Thomas Williams (Brynfab), (1848 -1927)
Fe'i ganed ger Aberdâr, a'i fagu ar fferm y Fforch,
Treorci. Ffermwr yn Treforest am y rhan fwyaf o'i oes.
Awdur, bardd a golygydd colofn barddoniaeth Y Darian.

12. Glowraig
Cynrychiolydd y menywod (a’r plant) a fu'n gweithio ac
yn dioddef yn y pyllau glo ym more oes diwydiannu.

13. Wayne Warren
Daeth Wayne, 57 oed ac o Dynewydd, yn Bencampwr
Dartiau'r Byd ym mis Ionawr 2020

14. Leanne Wood
Magwyd Leanne, sy'n 49 oed, ym Mhenygraig.
Gweithiodd fel Swyddog Prawf cyn gwasanaethu fel ein
haelod o'r Senedd rhwng 2003 -2021. Hi oedd arweinydd
Plaid Cymru o 2012 -2018. Mae hi'n disgrifio'i hun fel
“Plaid Cymru. Rhondda. Ewropeaidd Gymreig.
Rhyngwladolwr sosialidd ffeministaidd gwrth-ffasgaidd.
Amgylcheddwraig gweriniaethol. “

15. Elizabeth Andrews (1882 - 1960)
Fe'i ganed yn Penderyn, ond bu’n byw y rhan fwyaf o’i
hoes yn Ton Pentre. Roedd hi’n eiriolwr diflino dros
lowyr, eu gwragedd a’u plant a defnyddiodd yr arwyddair
‘addysgu, trymhad, trefnu’.

16. Alan Curtis
Fe'i ganed ym 1954 a'i fagu ym Mhentre. Pêl-droediwr
proffesiynol a sgoriodd 6 gôl yn ei 35 gêm wrth chwarae
dros Gymru.
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1. (a) hoci ia

2. (b) Rupert

3. (a) 6

4. (a) 46

5. (c) Euros Bowen

6. (c) Ynyswen

10. (a) Ray Gravell

7. (b) “Live at Treorchy”

8. (c) Paul Robeson

9. (a) Bomiau’r Luftwaffe

Nid Oes ‘J’ yn yr iaith Cymraeg

Dyna oedd teitl cerdd
ddigrif a sgrifennodd
Idwal Jones nôl yn
nhridegau'r ganrif
ddiwethaf, ond mae'r
pwnc yn dal i godi a
does dim rhyfedd gan
ein bod yn yn debygol o
ddod i gysylltiad â sawl
Jane a John yn
feunyddiol a'r rheiny
hefyd yn aml â'r cyfenw
James, Jones neu
Jenkins wrth eu cwt!
Ond rydyn ni'n dal i
geisio diarddel 'J'
weithiau wrth sgrifennu,
gan fynnu bod Cymru'n
chwarae rygbi yn erbyn
Siapan a ninnau'n
gweithio ar ryw
'brosiect' arbennig ar y
funud.
Ond mae digon o brawf
bod 'J' wedi bod o
gwmpas ers tro. Er
enghraifft, mewn cerdd
ddigrif arall gan
Dafydd ap Gwilym [c.
1320 - 1370] sy'n
disgrifio'r helynt a
gafodd wrth geisio
mynd i gwrdd â merch
yn ei hystafell wely,
caiff ei gyhuddo o fod
yn lleidr gan dri Sais a
enwir yn ' Hicyn a
Siencyn a Siac'.
Yn aml iawn, byddwn
yn nabod pobl wrth brif
lythrennau eu henwau
bedydd - D.J.Williams,
W.J. Jones neu T.J.

Jenkins - ond yn yr
achosion hyn mae'r 'J'
yn ddieithriad yn cael
llonydd i

aros yn
ei ffurf

wreiddiol
er bod sawl
John wedi
troi'n Siôn a
sawl Jane bellach
yn Siân!
Mae'r rhan fwyaf o'r
enghreifftiau'n dod o
fenthyciadau o'r
Saesneg gyda rhai fel
jam, jwg, jôc a garej
yn cadw'r 'j' tra bod
rhai fel siaced
(jacket) a
siwmper yn

dewis
ymgymreigio
fel arall. Yn aml iawn
hefyd bydd 'di-' yn troi'n
'j'. Pa mor aml glywsoch
chi rywun yn tyngu,
'myn jiawl i' a 'Duw,
Duw' yn troi'n 'Jiw

Jiw'. Mae Jac yn codi
yn aml iawn yn y
Gymraeg, yn ymestyn

o'r
hen

ofergoelion
am Jac y lanter

(Will o' the wisp)
hyd at y Cymreigiad
bachog, Jac Codi Baw
modern am beiriant
JCB.
Rydyn ni i gyd yn
gyfarwydd â Jac-y-do

ac mae sawl pryfyn yn
dwyn yr enw fel jac y
baglau (daddy-long-

legs), jac y rhaca
(water
boatman) a
jac-y-
jwmper
(grasshoper).

Yma yn y
Rhondda roedd

gan bob glowr ei jac
dŵr neu jac te.

Byddai gogleddwyr yn
dweud bod jac o ryw
fath gan bob wan jac
ohonynt (every single
one)!
Ac yn ddiweddar mae
Jac yr Undeb wedi cael
llawer o sylw gan Boris
wrth i'r Toriaid geisio
ein perswadio ein bod
yn un wlad yn hytrach
na phedair cenedl mewn
cydberthynas.
Beth bynnag am hynny,
rwyf i jyst yn dod i
ben ond ar ôl darllen
hwn, da chi,
peidiwch â
chredu un gair
o gerdd
Idwal Jones.
Oes, yn sicr,

mae 'J' fel sawl
alltud o Sais wedi hen
ymgartrefu yn ein plith.
Gyda'r gwyliau'n dod,
gobeithio y byddwch i
gyd yn enjoio.

Hwyl am y tro!.


