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Papur Bro i Ddysgwyr Cymraeg / Cymry alltud Canolbarth Lloegr

Diolch yn fawr!

D

iolch yn fawr i bawb a daeth i’r Ysgol Undydd
Cymraeg Derby ar Sadwrn 26 o Fedi i
ailddechrau tymor Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby
2015 - 2016. Mae’r llun yn dangos rhai o’r 42 o
bobl a oedd yn bresennol.

Hoffwn ymestyn diolch arbennig i’r tiwtoriaid Elin Merriman, Eileen Walker a’r tiwtor gwadd Aled Lewis Evans. Diolch hefyd i Gwynne Davies, Howell Price a Viv Harris o
Nottingham am eu darlithiodd Cymraeg i’r grŵp profiadol.
Roedd hi’n ddiwrnod prysur iawn a death nifer o wynebau
newydd! Roedd pobl wedi dod o bell, sef Hull, Grantham, a
Solihull, a rhai mwy lleol o Nottingham, Derby, Clay Cross
a Belper. Mae hi’n braf bod rhai o’r bobl newydd wedi
dechrau dod i’r Gweithdy misol yn Derby. Yn Belper mae
Glen Mulliner, trefnydd y dosbarth Cymraeg yno, wedi tynnu
17 o bobl i’r cyfarfod cyntaf dosbarth Belper yng nghanolfan
Cymunedol y Strutt. Hoffwn dderbyn mwy o adroddiadau
gan ddysgwyr ar draws Lloegr am eu profiad o ddysgu’r
iaith neu am weithgareddau eu grŵp. Felly dyma eich cyfle,
os am gyfrannu erthygl fer (300-500 o eiriau) anfon at menteriaithlloegr@mail.com .
Aeth nifer o ddysgwyr y Cylch draw i Gymru dros yr Haf i
fynychu cyrsiau Cymraeg preswyl a hefyd i fynd i’r Eisteddfod Genedlaethol. Rhaid llongyfarch yr Eisteddfod am
ddarparu cyfleoedd gwych i fwynhau’r diwylliant Cymraeg a
Chymreig. I’r rhai ohonoch sy ddim wedi bod yno mae hi’n
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wythnos werthfawr ac yn cynnig cyfle
unigryw i glywed ac i siarad yr hen iaith.
Mae’r Eisteddfod yn cynnal Maes D yn
arbennig ar gyfer dysgwyr ac mae hi’n
bosib cael lawer o wybodaeth ynglŷn â
chyrsiau, llyfrau i ddysgwyr a digwyddiadau ar draws Cymru trwy’r Gymraeg. Mi
fydd Eisteddfod 2016 yn cael ei gynnal yn
ardal Y Fenni. Beth amadani?

Llongyfarchiadau eto i Martin Coleman a
chafodd gradd ‘A’ yn yr arholiad uwch
Cymraeg fel ail iaith i Oedolion. Aeth Martin i’r seremoni tystysgrif ar Sadwrn cyntaf
Yr Eisteddfod Genedlaethol i dderbyn ei
dystysgrif. Mae Martin wedi dysgu yn
rhugl, tra fyw yn Lloegr ac mewn cyfnod
byr ac yn siampl i bawb sy eisiau dysgu’r
hen iaith.
Jonathan Simcock

fasai'n cael ei berfformio o flaen y tiwtoriaid a
grwpiau eraill. Mi ddigwyddodd y rhain ar ôl y gêm
rygbi nos Sadwrn (Mi drechodd Awstralia Loegr,
felly roedd llawer o orfoledd yn y dafarn leol lle
oedden ni cyn dychwelyd i Dŷ Newydd). Cafwyd
hwyl gan bawb ac roedd cymysgedd o berfformiadau a oedd yn cyffwrdd ag ystod o emosiynau.
Mi wnaeth gweithgareddau eraill gynnwys creu
cymeriadau, ysgrifennu pethau a oedd yn seiliedig
ar baentiadau, ysgrifennu tudalen o nofel yn unig
ac ysgrifennu am ddau gyfnod gwahanol yn ein
plentyndod. Mi gawson ni adborth a chyngor trwy'r
holl gwrs ac mi ges i hyd i'r broses yn adeiladol
iawn, ond mae ysgrifennu o ddifri'n lluddedus iawn
oherwydd yr holl ymdrech meddyliol sy ei angen.
Mi faswn i'n defnyddio'r gair 'cartrefol' i ddisgrifio
Tŷ Newydd, y bwyd sy'n cael ei ddarparu yno a'r
awyrgylch. Mae'r staff mor gyfeillgar ag mae'n amlwg bod nhw'n ymfalchïo yn y Gymraeg ac mi
fyddan nhw'n rhoi cymorth i unrhywun sy eisiau
meistroli'r hen iaith. Roedd y lle ei hun mewn lleoliad bendigedig. Mae rhodfa goediog yn arwain at
dŷ gwyn sy wedi'i leoli mewn garddi heddychol a
oedd yn arbennig o brydferth yn yr hydref cynnar.
Mi gyrhaeddon ni fel roedd y dail yn troi ac yn disgyn i'r lawntiau twt. Ar ôl i mi rodio i ben yr ardd,
mi ges i fy nghyfarch gan olygfa hudol o'r môr ar
draws y caeau a oedd i'w gweld trwy sawl bwlch
yn y gwrych.

Ydw i wedi pacio
digon o bapur?

Agorwyd Tŷ Newydd yn 1990, ond hwn oedd y
tro cyntaf i gwrs o'r fath wedi'i redeg a gobeithir
cynnal cwrs tebyg y flwyddyn nesa yn sgil
llwyddiant y cwrs hwn. Oeddwn i wedi pacio digon
o bapur? Oeddwn. Pan edrycha i ar yr hyn dw i
wedi ei ysgrifennu, dw i'n siŵr y bydd llwyth o atgofion melys a chynnes yn dod i'm meddwl. Ro'n
i'n nerfus am fynd, ond dw i'n falch i mi fynd yn y
pen draw. Unwaith eto, mi gwrddais i â phobl
newydd yn ogystal â gweld rhai wynebau a oedd
yn gyfarwydd. Gobeithio y bydda i'n mynd yn ôl yn
y dyfodol a gobeithio y cafodd pawb a fynychodd y
cwrs amser braf hefyd. Roedd y profiad yn hynod
o arbennig.

D

o'n i ddim yn sylweddoli cyn mynd, ond
roedd mynd i Dŷ Newydd, sef canolfan
ysgrifennu genedlaethol, yn Llanystumdwy ger Cricieth yn garreg filltir yn fy
nhaith fel rhywun sy wedi dysgu Cymraeg. Mae
cywilydd arna i, ond do'n i ddim wedi bod i'r ardal
o'r blaen ac roedd golwg braf a hafaidd ar y lle pan
gyrhaeddais i'r pentref tlws sy'n enwog am ei gysylltiadau a Lloyd George. Yn ogystal ag amgueddfa Lloyd George, mae bedd cyn prif
weinidog yn cael ei leoli mewn llecyn tawel wrth yr
Afon Dwyfor sy'n rhedeg trwy'r pentref. Tŷ Newydd
oedd cartref olaf Lloyd George. Efallai bod hynny'n
cyfrannu rhywfaint o ysbrydoliaeth i'r bobl sy'n dod
yn y gobaith o wella eu hysgrifennu?

Martin Coleman

Bore Coffi
Popeth yn Gymraeg

Roedd 14 o bobl ar y cwrs a rhedwyd y cwrs gan
Aled Lewis Evans a Bethan Gwanas, dau awdur
cydnabyddedig sy'n byw yng ngogledd Cymru.
Mae gan y ddau ohonynt ffyrdd gwahanol o
ysgrifennu a dw i wedi mwynhau eu llyfrau yn y
gorffennol ac roedd hi'n bur bleser cael eu cwmni,
arweiniad a chyngor. Roedd amrywiaeth o
weithgareddau lle gweithion ni ar ein pennau ein
hunain ac mewn grwpiau. Mi gawson ni ein rhannu'n bedwar grŵp er mwyn paratoi perfformiad a

Mae aelodau o’r Bore Coffi Popeth
yn Gymraeg Nottingham
yn cwrdd bob mis
mewn ardal wahanol o’r ddinas.
Am fanylion pellach cysylltwch
â Gwynne ar 0115 925 9613
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eto bron bob tro, yn ein gwlad ein hun, enw'r Saeson ydych chi’n clywed, nid yr enw hyfryd sef Eryri.
Copa’r Llywelyn yw’r uchaf o’r Carneddau, yn
3491 o droedfeddi uwchben lefel y môr ac yn ail i’r
Wyddfa. Yn y trydydd lle, yw Dafydd, 3425 ond
Mae Gwenllïan yn un fach, 3038 o droedfeddi.
Mae’r enwau yma yn hollol addas ac yn gweddu
Llywelyn ein Llyw Olaf Tywysog Cymru sydd wedi
cael ei ladd gan Frenin Lloegr Edward 1af ym
1282, ac wedyn Dafydd, brawd Llywelyn wedi cael
ei ddienyddio ym 1283. Yr unig blentyn Llywelyn
oedd Gwenllïan a phan yr oedd hi’n ryw ychydig
fisoedd oed yr oedd y brenin creulon yn gwneud hi
yn garcharor am weddill ei hoes tu cefn i furiau
uchel mewn priordy yn Sempringham Swydd Lincoln i wneud yn siŵr nad oedd hi’n mynd i epilio
tywysog newydd i Gymru. Bu farw Gwenllïan yno
yn 54 oed heb wybod unrhywbeth am ei mamiaith
neu eu hetifeddiaeth.

Enwau Cymraeg

Y

r oeddwn i’n sôn yn Llais y Derwent yr
haf eleni am rhai enwau hudolus Cymraeg, yn benodol enwau ffermydd fy
milltir sgwâr fel bachgen yn tyfu i fyny ar
Fferm y Llechwen ym mhlwyf Llanwynno. Wedyn,
ar ddiwedd fy llith, fe grybwyllais enwau rhai o’r
Carneddau Eryri gan gynnwys Llywelyn, Dafydd
a Gwenllïan. Ddoe daeth Enid a fi nôl o Nottingham i Dŷ Mawr Esgairebrill; ar ddiwrnod braf
iawn i weld y Carneddau dros Ddyffryn Conwy,
yn sefyll yn eu holl ogoniant; golygfa fawreddog,
wych, urddasol fyddwn i’n dweud!

Felly o’ flaen ein llygaid yn Nhŷ Mawr Esgairebrill mae yna wledd o hanes adeg dyngedfennol
yn hanes ein Cymru Fach.
John Vivian Harris

Heddiw darllenais erthygl yng nghylchgrawn
Golwg Hydref yr 8fed, enw’r darn oedd ‘Corff
Newydd i ddiogelu enwau Cymraeg?’

Cylch Dysgwyr
Cymraeg Derby

Does dim dwywaith bod enwau Cymraeg wedi
cael eu disodli gan enwau Saesneg ers talwm, ac
i fawr siom i Gymry mae’n digwydd o hyd!

Rhaglen tymor 2015 - 2016

Er enghraifft, amser maith yn ôl Yr Eifl wedi
cael ei Seisnigeiddio i ‘The Rivals’. Wel am sefyllfa chwerthinllyd yntefe? Wel ie, mae hynny’n amlwg, ond fel yr oeddwn i’n dweud, mae’r
gwallgofrwydd yn mynd ymlaen ac ymlaen trwy’r
amser. Meddai Barry Thomas yn ei erthygl, “Mae
pryder bod enwau Cymraeg yn cael eu disodli
gan rai Saesneg - mae Cwm Cneifion yn Eryri
eisoes yn cael ei alw’n ‘Nameless Cwm’ gan
newydd ddyfodiad.

Mae pob cyfarfod yn cael ei gynnal yn
Nhŷ Cwrdd Y Crynwyr, Stryd Sant Helen, Derby
9.30 y bore tan 12.30 hanner dydd.
Gweithdy Cymraeg Sadwrn 14-11-15
Gweithdy Cymraeg Sadwrn 12-12-15
Gweithdy Cymraeg Sadwrn 9-1-16
Gweithdy Cymraeg Sadwrn 13-2-16
Gweithdy Cymraeg Sadwrn 12-3-16

Yn ôl un o’r sefydlwyr Mynyddoedd Pawb, “Fe
fyddai cadw’r enwau yn ffordd o ddefnyddio a
dathlu’r iaith Gymraeg”. Meddai Mari Gwent,
“Mae o’n ffordd ofnadwy o dda o ddysgu hanes
lleol a hanes Cymru”.

Gweithdy Cymraeg Sadwrn 9-4-16
Gweithdy Cymraeg Sadwrn 7-5-16
Gweithdy Cymraeg Sadwrn 11-6-16

Wrth edrych dros Ddyffryn Conwy yr awr hon
rwy’n meddwl bod geiriau call Mari Gent yn hollol
gywir! Mae’n hawdd i mi weld Carnedd Llywelyn,
Carnedd Dafydd a Charnedd Gwenllïan - wel pwy
oedd Llywelyn, Dafydd a Gwenllïan te?

Ydych chi am gymryd rhan mewn Gweithgareddau Cymraeg a Chymreig?
Mae’r Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby yn trefnu
digwyddiadau cymdeithasol achlysurol megis teithiau gerdded, nosweithiau cyri / nosweithiau Tafarn. Cysylltwch â Jonathan ar 01773 827513. Am
fanylion pellach ynglŷn â gweithgareddau Cylch
Dysgwyr Cymraeg ewch i’n gwefan ni
www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com

Yr Wyddfa yw’r mynydd uchaf yng Nghymru,
mae pawb yn gwybod hynny, ond gwaetha’r
modd bron bob tro mae pawb yn galw fe gyda’i
enw Saesneg! Ac mae e’n sefyll yn Eryri, unwaith
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Cymraeg yn hardd mewn cymaint o feysydd.
Yn Saesneg mae cyfieithiad llawn o ‘canu’r piano’ yn golygu chwarae'r piano . MaeTŷ Bach
yn golygu'r ystafell bach ac yn ffordd Cymraeg
o ddweud toiled. Heddlu yw'r gair ar flaen ceir
y plismyn yng Nghymru ond mae heddlu yn
golygu ceidwad heddwch. Yn llawer brafiach
na Plismon. Mae tri o’r gloch yn golygu tair
cloch mewn gwirionedd. Pwy
all peidio a
chwerthin pan bo ffa tun yn golygu tun o ffa.
Ond fy ffefryn yw’r ffordd mae llawer o bobl yng
Nghymru yn dweud ffarwel, hwyl neu hwyl
fawr, sy’n golygu ewch a dymunaf y cewch
llawer o hwyl. Felly, hwyl fawr i chi i gyd oddiwrth Cymro.

Dysgu Cymraeg.

Peter Evans
Materion Cymreig
U3A Peterborough
(Cyfieithiad gan Meirion Griffiths)

Y

r wyf yn Gymro heb gallu siarad Cymraeg. OK Rwy'n gwybod bod llawer ohonom, ond yr wyf yn Gymro (Cymro) ac yn
falch ohono ac fel mae y dywediad yn
mynd: ‘cenedl heb iaith, cenedl heb enaid’. Felly,
wrth edrych o gwmpas y stondinau U3A, mis Awst
2014, wnes i ddarganfod y grŵp "Materion Cymreig" a'r cyfle i ddysgu Cymraeg. Felly, pob dydd
Llun yr wyf yn cyfarfod gyda grŵp dechreuwyr
Cymraeg gyda Meirion ein Derwydd lleol. Mae
Meirion yn ddyn o amynedd anfeidrol, mae ein
gwersi yn llawn o chwerthin, gyda'r myfyrwyr yn
chwerthin allan o ddifyrrwch ond ‘rwyf yn amal
credu fod chwerthin Meirion yn fwy manig!!
Pa mor galed yw hi i ddysgu Cymraeg? i
ddechrau, roedd yn hawdd. Yn fy mhlentyndod yr
oeddwn yn dysgu trwy adrodd. Yn llifo nôl daeth
beth oeddwn wedi dysgu llawer, llawer, llawer o
flynyddoedd yn ôl, ond wedyn, daeth rheolau i faglu fi i fyny. Yn gyntaf oll, mae treigladau, dim i'w
wneud â cnydau GM, ond rheol pryd mae llythyren
cyntaf o rhai geiriau yn newid. Felly, cadair
(cadeirydd) yn newid i y gadair (ond y cadeirydd).
Ac os nad oedd hynny'n ddigon, mae rhai llythyrau yn dyblu, desg (desciau) yn dod y ddesg
(ond y desgiau). Ac fel pe na bai hynny'n ddigon,
mae rhai llythrennau yn diflannu. Er engraift, gardd
yn dod yr ardd ond y gerddi.
Newid llythyrau, llythyrau dwbl a hyd yn oed yn
colli llythyrau .... PAM?
Yna mae RHYW (roeddwn yn meddwl byddwn yn
galli cael eich sylw). Mae’r iaith Cymraeg fel llawer
o ieithoedd eraill yn rhoi rhyw i wrthrychau difywyd.
Rydych yn disgwyl y fath hwn o ymddygiad o'r
Ffrancwyr, ond nid oddi wrth y Cymry! Pwy sy'n
penderfynu beth yw rhyw’r gwrthrych ? Pam fod
car, bws a trên yn wryw ond lori yn fenywaidd?
Pwy benderfynodd fod bwrdd yn wrywaidd on desg
yn fenywaidd?
Er gwaethaf yr anacroniaethau hyn, mae'r iaith

Menter Iaith Lloegr
Safle Facebook
i bawb sy’n dysgu’r
hen iaith yn Lloegr
Croeso i bawb!
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rifoedd. Daeth yn gyrchfan enwog i bererinion
yn y canol oesoedd. Dywedid fod dwy bererindod i Dyddewi yn ogystal ag un i Rufain.

Ffyrdd Pererinion
yng Nghymru a
Swydd Derby

Bu pererinion yn cerdded a chroesi'r môr i
Ynys Enlli hefyd dros y canrifoedd; mae Ynys
Enlli rhyw filltir a hanner oddi ar Benllyn ac
mae 'na draddodiad, onid oes, fod deugain mil o
saint wedi eu claddu ar yr ynys, a hi yn ynys
mor fach! Peth ymestyn efallai. Nid wyf wedi
bod draw i'r ynys. Rhyw ddydd efallai.

B

u'r wraig, Maureen, a minnau yn gwylio'r
ffilm "The Way" pwy noswaith ar y teledu. Mwynhaom y peth yn fawr. Martin
Sheen sydd yn cymryd rhan y prif
gymeriad, ac mae ef yn actor pwerus ac urddasol
iawn yn fy nhyb i. Efallai eich bod wedi ei weld yn
y gyfres teledu "The West Wing". Yn "The Way"
mae gŵr tua 60 oed yn derbyn y newyddion fod
ei fab wedi cael damwain farwol wrth ddechrau
cerdded ffordd y pererinion o Ffrainc i Gadeirlan
Santiago del Compostella yn Sbaen, pererindod
a ddaeth i'r bri yn y Canol Oesoedd ac sydd yn
dal yn boblogaidd.
Yn fyr, mae'r tad yn
penderfynu olrhain yr un siwrnai a chario llwch ei
fab (mewn bocs) yr holl ffordd i gadeirlan Santiago, ac o fan hynny ychydig filltiroedd ymhellach
i'r môr, lle mae'n gwasgaru’r llwch dros y tonnau.
Mae'n gwneud hynny fel teyrnged i'w fab a hefyd
er mwyn cael rhyw gysur ysbrydol wrth gwblhau'r
daith fel y pererinion ganrifoedd yn gynt. Gyda
llaw mae Stephen a Di Mathews (aelodau
Cymdeithas Cymry Nottingham) yn cerdded yr
un daith drwy wneud rhan wahanol ohoni bob
blwyddyn yn eu gwyliau.

Mae'n bosib croesi'r môr o Aberdaron. Mae'r
fordaith fer yn gallu bod yn anesmwyth ar brydiau oherwydd y cerrynt a'r gwyntoedd sydd yn
ymaros ymwelwyr sydd am groesi i'r ynys. Ym
mis Chwefror eleni bu'r bad achub allan i ddiogelu pedwar pysgotwr ar y culfor hwn pan
ddechreuodd eu bad gymryd dŵr ac yr oeddent
mewn perygl o suddo.
Paham oedd pobl yn mynd ar bererindodau a
phaham mae rhai yn dal i fynd heddiw? Wel
does dim un ateb penodol; gobeithio cael
gwellhad o ryw glefyd efallai (yn enwedig yn y
ffynhonnau) neu er mwyn dwyn i gof rhyw sant
neu santes arbennig; cael gobaith am fywyd
tragwyddol neu wneud penyd am ryw droseddau neu gael tipyn o heddwch ysbrydol. Pob un
a'i reswm ei hun.
Mae Ffynnon Gwenfrewi ger Treffynnon yn sir
y Fflint? Santes oedd Gwenfrewi (Winifred yn
Saesneg) o'r 7fed ganrif. Mae pererinion wedi
bod yn mynychu'r ffynnon yno am ryw bymtheg
canrif; felly mae'r traddodiad yn gryf yn enwedig
ymysg Catholigion.

Gwnaeth hyn fy 'sbarduno i ddarllen am rhai o
bererindodau bobl y canol oesoedd yng Nghymru. Mae'n debyg mai'r tri lle mwyaf deniadol yng
Nghymru i bererinion oedd Cadeirlan Tyddewi,
Ynys Enlli a Ffynnon Gwenfrewi ger Treffynnon
yn Sir Fflint.

Ac yn awr digwyddiad mwy modern. Eleni
(2015) mae Esgobaeth Derby a Pharc
Cenedlaethol Rhanbarth y Copaon (Peak District National Park) yn cydweithio i greu ffordd
bererindod newydd rhwng pentrefi Ilam ac Eyam
yn Swydd Derby, taith o 35 milltir. Mae'r ffordd
yn cynnwys ymweliadau â Dovedale, Hartington, Llwybr Tissington, Lathkildale a Bakewell ac
heibio Chatsworth ac yn y blaen. Eleni yw

Roedd 'na safle Cristnogol yn Nhyddewi yn y
chweched ganrif a bu sawl adeilad yno cyn i'r
adeilad presennol gael ei ddechrau ym 1181;
ychwanegwyd at yr adeilad o dro i dro drwy'r can5

blwyddyn dathlu 350
mlynedd ers
pan
gyrhaeddodd y pla yn Eyam, y pla a ddygodd enwogrwydd i'r pentref bach.

sws ar y ddwy bochau. Weithiau yn cofleidio!

Taith yw pererindod i ryw le cysegredig, ond fe
ddwed rhai mai pererindod yw bywyd ei hunan;
dyna oedd syniadau John Bunyan pan ysgrifennodd "Taith y Pererin." Rhaid i mi gyfaddau fe
ddechreuais ddarllen y llyfr hwn yn blentyn tua 15
oed, ond methais a mynd ymhellach na'r bennod
gyntaf. A dyma 'sgrifennodd yr emynydd William
Williams Pantycelyn yn y ddwy linell agoriadol o
un o'i emynau mwyaf adnabyddus

Byddaf yn meddwl weithiau pa mor ffuantus
yw’r ysgwyd llaw gan chwaraewyr snwcer at y
teledu. Braidd yn ysgafn yw’r ysgwyd, a
rhywfaint mwy cadarn yw’r ysgwyd llaw ar y
rhaglen “Mastermind”
Os llongyfarch, dylid
gwneud gwd job ohono. Defnyddio dwy law i
ysgwyd llaw’r gwrthwynebydd. Weddol lipa yw
ysgwyd llaw'r Frenhines.

Mewn rhai gwledydd mae’n ffasiynol, yn naturiol i gofleidio a rhoi sws ar y ddwy bochau.

Mae’r Eskimos yn rhwbio eu trwynau wrth gael
eu cyflwyno - anwyd neu beidio! Dw i’n hoff o’r
arferiad yn y dwyrain pell sef ymgrymu yn
ogystal ag ysgwyd llaw. Mae’n debyg taw yn yr
oesoedd canol yn Ewrop y daeth yn ffasiwn i
ysgwyd llaw, llaw dde yn sicrhau nad oedd arf o
unrhyw fath yn guddiedig. Mae hyn yn dod i’r
cof, gweld ar y teledu, Yassaf Arafat a Phrif
Weinidog Israel yn ysgwyd llaw and minnau’n
gofyn i mi fy hun “A oes heddwch”?

Pererin wyf mewn anial dir
Yn crwydro yma a thraw.
Ond gwell i mi adael themâu o'r fath i'r
athronyddion a'r emynwyr a phobl fwy addas na
mi i draddodi arnynt.
Howell Price
Geirfa
yn fy nhyb i > in my opinion; pererindod > pilgrimage; pererin (Ll
pererinion) > pilgrims; cadeirlan > cathedral; Ynys Enlli > Bardsey
Island; cerrynt > currents; cysygredig > holy; emynydd > hymn
writer; cydweithio > working together. athronydd > philosopher;
santes > female saint.

Does dim amheuaeth mai ysgwyd llaw, llaw
dde wrth gwrs, yw brenin symbolau cyfeillgarwch. Bob Sul byddaf yn ysgwyd llaw'r pregethwr. Hefyd llaw'r person sy’n eistedd wrth
f’ochr. Os daw cyfle heddiw i chi ysgwyd llaw a
rhywun - gwnewch.

pererindota ( berf . to go on a pilgrimage)

Gwili Lewis
Northwich

DROS Y CLAWDD
CYFARCH
a LLONGYFARCH

Llewelyn Humphreys
Gangster Cymreig
mwyaf America

Y

dych chi wedi ysgwyd llaw a rhywun
heddiw yn ei gyfarch neu ei longyfarch?
Efallai cwrdd â hen gyfaill o’ch dyddiau
ysgol a heb ei weld ers sawl blwyddyn.
Neu gyfarfod rhywun sy wedi ennill cystadleuaeth, neu lwyddo mewn rhyw ffordd neu'i gilydd
a chi, eisiau siglo llaw ag e i’w longyfarch.

R

oedd yr athro John Morgan wedi methu dod i roi darlith i Gymdeithas Cymry Nottingham am Raymond Williams
a’i nofelau, ac fe addawodd yr Athro
Teddy Thomas gymryd ei le ac fe gawsom
noswaith ddiddorol dros ben, yn enwedig pan

Pan mae dyn a menyw yn cael ei chyflwyno i’w
gilydd, weithiau nid yw ysgwyd llaw yn ddigon.
Rhaid iddo roi sws fach ysgafn ar ei boch. Os yn
digwydd adnabod ei gilydd yn barod, rhaid rhoi
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glywsom fod Humphries yn drydydd cefnder i’r
enwog Gymro'r Arglwydd Dafydd Wigley. Er bod
y rhan fwyaf ohonom wedi clywed am Al Capone,
roedd y rhan fwyaf ohonom heb glywed am Humphreys, felly dyma drosiad o grynodeb Saesneg
ei ddarlith.

Grwpiau newydydd
yn dwyrain Lloegr

Am ragor o fanylion yn y Gymraeg ewch i’r We,
defnyddiwch Al Capone and Llewellyn Humphries
a’r botwm translate. Llewellyn Morris ‘Murray’
Humphries aka ‘The Hump’ ‘Un o’r Cymry mwyaf
pwysig a fu fyw erioed’ medd rhai! Ydych yn cytuno?

O

s dach chi’n dysgu Iaith, rhaid i chi ei
hymarfer hi. Yn anffodus mae ‘na thipyn
o daith i gyrraedd Bro Cymraeg o’r ardal lle dw i’n byw. Pellter o ddau gan
filltir i’r Bala er enghraifft. Felly os dach chi’n caru’r
yr iaith ac yn fodlon i rannu dy gariad hefo bobl
eraill yn yr un sefyllfa beth am greu grŵp
siaradwyr/dysgwyr yn eich ardal chi? Modd
ffantastig i ddatblygu eich Cymraeg chi a phrofiad
go iawn o drefnu digwyddiadau diddorol.
Ers bron tair blynedd rŵan mae’r grŵp ‘Clwb
Siarad’ wedi bodoli. Mae’n syndod i fi sylweddoli
bod i wedi mynd i bob cyfarfod, efallai trideg pedwar ohonyn nhw. Wrth gwrs nes i fwynhau bob un
cyfarfod hefo fy ffrindiau newydd i. Mae ‘na undeg
pump ohonon ni, hanner Cymry alltud a hanner
sy’n dysgu.
Ym mis Gorffennaf penderfynais i drefnu grŵp
newydd yng Nghaergrawnt (Cambridge) oherwydd
nifer o bobl yr ardal yn gofyn am gyfarfod i ymarfer
Cymraeg, Mae Caergrawnt bron yn bumdeg milltir
i fwrdd o King’s Lynn, ond dim ond tri chwarter awr
i ffwrdd ar y trên. Dw i wedi trefnu pedwar cyfarfod
erbyn hyn a bob tro mae pobl newydd yn dod.
Mae 'na saith Cymro a thri dysgwr sy wedi dod
(dim pawb ar yr un tro, cofiwch). Mae ‘r mwyafrif
ohonyn nhw’n ifanc, yn dod o’r gogledd ac yn
gweithio mewn meysydd proffesiynol. Rhai yn y
Brifysgol, eraill yn y sector preifat, Mae 'na rhai
gan blant bach sydd yn siarad Cymraeg hefyd.
Yn y dyfodol dw i’n meddwl am ffurfio grŵp yn
King’s Lynn, ond dim ond meddwl. Trwy fy
ffrindiau dw i wedi dod o hyd i fwy o Gymry alltud
sydd yn byw yn Kings Lynn neu yn y pentrefi cyfagos. Rhaid i mi ddarbwyllo'r peth achos mae
gen i grŵp siaradwyr Almaeneg dan fy ngofal yn
Lynn hefyd.
Mae ‘na dibyn o gyfrifoldeb gen i wneud yn siŵr
bod pawb yn gwybod am y trefniadau ein cyfarfodydd ac i ddarparu gweithgareddau addas i annog dysgwyr cymryd rŵan ac i ddatblygu eu Cymraeg, Dw i’n wrth fy modd hefo’r holl waith ac yn
falch o rannu fy nghariad at yr iaith yn arbennig
oherwydd dw i’n aelod o’r Gymdeithas yr Iaith ac
yn gwneud rhywbeth yn bendant am ddyfodol yr
iaith yma yn East Anglia.

Ganwyd yn Chicago ar y cyntaf Ionawr 1899.
Bu ei rieni ymfudo o Garno, ger Y Drenewydd yn
Sir Drefaldwyn, i America i chwilio am fywyd
gwell yn lle eu bywyd tlawd.
Gadawodd yr ysgol yn saith oed i werthu papurau newyddion; mewn dim o dro roedd e mewn
trafferth. Pan roedd e’n dair-ar-ddeg oed daeth o
flaen y Barnwr Murray a ddangosodd ddiddordeb
ynddo, ac fe gymrodd enw'r barnw
Daeth i weithio i Al Capone, ac ar ôl gwrthdrawiad ag ef, dywedodd Capone amdano nad oes
neb yn ‘hyslo’ fel ‘Yr Hymp’, (talfyriad o’i enw), ac
fe symudodd i fyny yn yr ymerodraeth. Daeth yn
llofrudd proffesiynol ac mae’n debyg mai ef a
drefnodd cyflafan Dydd Sant Ffolant ym 1929
pan laddwyd saith aelod o gang Bygsu Moran ar
y stryd lle ganwyd ‘Yr Hymp’. Mor gynnar â 1933
pan garcharwyd Capone am osgoi treth, disgrifiwyd Humphreys gan Dwrne’r Wladwriaeth fel
‘Public enemy number one and Chicago’s tzar of
the racket business’.
Pan fu farw Capone yn 1947 daeth Humphreys
yn bennaeth y drefniadaeth. Ymysg ei lwgrfasnachu oedd puteindra, nawddogaeth diogelwch, ac yr un mwyaf proffidiol sef gamblo. Fe
ddechreuodd gamblo yn Las Vegas! Fe amlygodd bledio ‘The Fifth Amendment’! Yr oedd
hefyd yn rheoli’r Undebau Llafur, yn enwedig yn
Hollywood lle byddai’r meistri ‘r Mogwliaid yn ddirym hebddo!
Yr oedd yn hollol lygredig ac yn effeithio ar rhai
o benderfyniadau'r Arlywydd Harry Truman. Dywedir ei fod yn rhwym yn etholiad John F. Kennedy (JFK) fel arlywydd, a hyd yn oed yn ei
lofruddiad!
Bu’n briod dwywaith, yn gyntaf i wraig o dras
Cherokee ac iddynt ferch
enw Llewella, a
chafodd ferch arall gyda'i ail wraig Jeanne.
Bu farw ‘Yr Hymp’ o drawiad ar ei galon yn
1965 fel yr oedd ar fin cael ei arestio! Ymwelodd
â Charno unwaith, ac o hyn mae yna stori
ddiddorol arall wedi deillio!
Teddy Thomas a Gwynne Davies

John Maynard Archer
Kings Lynn

Cymry Nottingham
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Moch! Dim ryfedd mod i wedi ysgrifennu nifer o
erthyglau am y mochyn ar gyfer sawl cylchgrawn.
Hyd yn oed rhoi sgwrs ar y radio, amser maeth
yn ȏl.

DYLANWADAU

A

minnau mewn gwth o oedran – 95 –
peth digon naturiol yw edrych ynol dros y
blynyddoedd a meddwl am y pethau a’r
bobl sydd wedi dylanwadu arnaf, yn
fynych heb sylweddoli ar y pryd.

Roedd y teulu drws nesa i ni yn Hendygwyn a’r
Daf yn cadw ffowls, a dyna pryd dechreuais dynwared ceiliogod, ac am flynyddoedd lawer, yn
mynd i’r sinima, os oedd newyddion Pathe Gazette ar y sgrin a’r ceilog yn canu’n braf, wel
temtiwyd fi bob tro i ymuno a chanu deuawd fel
petai. A dyna beth oedd hwyl a sbri – Guildford,
Llundain, Dundee, Rhydychen.

Er engraifft, dwi’n hoff o gerddoriaeth glasurol,
yn enwedig cerddoriaeth siambr. Efallai fod hyn
wedi ei wreiddio yn y perfformiadau yn y Cownti
Scŵl Hendygwyn a’r Daf gan Y Dorian Trio. Pwy
sy’n cofio’r tair wraig? Yr arweinyddes , y
cyflwynydd oedd Pauline Taylor. Hi oedd y boss.
Am y ddwy arall, os dwi’n cofio’n iawn, Enid Lewis
oedd un. Mae’n debyg fod y Trio wedi rhoi cyngherddau yn yr ysgolion dros Gymru gyfan.

Rhyfedd fod pethau bach fel ‘na wedi dylanwadu arnaf. Pwy a wyr, falle mod i wedi dylanwadu ar rhywun. Wn I ddim.
Gwili Lewis

Fel swyddog adloniant yng Nglyn Ebwy trefnais
cyngerdd un nos Sul gan y Max Jaffa Trio a fy
nghof yn mynd a mi nȏl i’r Dorian Trio yn Hendygwyn yn y tri degau.
Os dw i’n cofion’n iawn, pan ddaeth i ben ei chysylltiad gyda’r Dorian Trio, diddordeb pennaf Pauline Taylor oedd merlod Cymreig, ac yn hyn bu’n
llwyddianus
Dylanwd arall yn fy mywyd fel pob un oedd y
cartre. Er engraifft, mam yn canu emynau a
hithau’n pedwar ugain oed. Bron bob dydd dyna’n
union beth dw i’n neud, yn y gegin, mynd fyny’r
grisiau, ac ati.. canu, os nad emyn, wel pwt o
opera siwdo Eidaleg. “O rwyf yn hoffi canu, canu
a chalon iach..”
Ac yna rhaid cyfeirio at dylanwad bro fy mebyd,
gweithdy fy nhad (teiliwr) yr ystafell lle ‘roeddwn yn
brwydro i orchfygu swildod. Rhoi cȃn i’r cwsmeiriad a’r trafaelwyr, canu o dan y ford neu tu ol drws
y gweithdy. Ie, creadur weddol shei we ni pan yn
grwt, ac wedyn, eisteddfodau’n rhoi’r hyder holl
bwysig i mi gymeryd rhan mewn cyngherddau, a
nosweithiau llawen, a Garrison Theatre adeg y
rhyfel. Cofio’r gynulleidfa yn y Caird Hall, Dundee,
a chynulleidfa dros 2,000. Dim problem!

Dacw 'nghariad i
Dacw nghariad i lawr yn y berllan
Tw rym-di ro rym-di radl idl-al
O na bawn i yno fy hunan
Tw rym-di ro rym-di radl idl-al
Dacw'r ty a dacw'r sgubor, dacw ddrws y
beudy'n agor

Yn y stryd lle magwyd fi, roedd tri teulu yn cadw
mochyn, a nhw, y moch oedd yn cael ein crafion
tatws ac ati. Deuthum yn hoff iawn o’r mochyn, ac
yn meddwl droeon ein bod yn tueddu fod yn
angharedig yn ein hagwedd tuag at y mochyn. Cofiaf hefyd diwrnod mart yn Hendygwyn, a’r moch
yn cael gwerthu o’r ceirt yn y stryd. Gallaf ymffrostio felly mod i wedi cael fy magu gyda’r moch!

Cytgan: Ffal-di rwdl idl-al, Ffal-di rwdl idlal Tw rym-di ro rym-di radl idl-al
Roes fy mhen ar eneth dirion,
Tw rym-di ro rym-di radl idl-al
Hon sy' bron â thorri 'nghalon,
Tw rym-di ro rym-di radl idl-al
Wylo bu achos iddi hithau
wylo peth amdanaf finnau.
(Cytgan)

Cofio bod allan yn Nenmarc yn 1952 ac yn
ymweld ag un fferm, ac yn dweud wrth yr amaethwr pa mor lȃn oedd y moch. Medde fe “Mae
moch fel plant, yn dibynnu sut mae nhw wedi cael
eu magu”.
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eraill i oedolion. Y cyntaf o rain i mi oedd
‘Dyddiadur gbara’. Yn 2003, pan yr oeddwn i’n
mynychu Ysgol Haf Dolgellau, yr oeddwn i wedi
dod ar draws llyfr gan Mihangel Morgan mewn
siop llyfrau ail-law yn Nolgellau am bris rhad iawn
(dim ond punt!). ‘Dirgel Dyn’ oedd enw’r llyfr ac yr
oeddwn i’n
medru’i darllen heb ormod o
drafferth. Wnaeth hyn yn arwain fi at lyfrau ‘goiawn’ Bethan Gwanas. Sut? Wel yr oeddwn i’n
crwydro’r stondinau ar faes y brifwyl yn 2004 a
digwyddais alw mewn i stondin ‘CBAC’, sef y
sefydliad sy’n gyfrifol am drefnu holl arholiadau i
oedolion gan gynnwys ‘Cymraeg fel ail iaith’.
Roedd yno copi o brosbectws arholiad Cymraeg
Uwch fel ail iaith i oedolyn, a dyna oedd 'Dirgel
Dyn' gan Mihangel Morgan a 'Dyddiadur Gbara'
gan Bethan Gwanas ymhlith y llyfrau gosod ar
gyfer arholiad 2005. Mi es i ati yn ystod 2004 a
2005 i ddarllen sawl o’r llyfrau yma er mwyn
ysgrifennu adolygiadau i'r ‘portffolio’ ar gyfer arholiad y lefel A.

Dacw'r delyn, dacw'r tannau,
Tw rym-di ro rym-di radl idl-al
Beth ywf gwell heb neb i'w chwarae,
Tw rym-di ro rym-di radl idl-al
Daw'r fwynwen, heonus, dirion,
Beth wyf well heb gael ei chalon
(Cytgan)
Mae rhai mannau ar y mynydd,
Tw rym-di ro rym-di radl idl-al
ag sydd llawer gwell na'i gilydd,
Tw rym-di ro rym-di radl idl-al
A llefydd nad oes neb yn gwybod,
Felly hwythau y genethod.
(Cytgan)

Felly beth oedd wedi perswadio fi i geisio sefyl
lefel ‘A’ Cymraeg oedd y ffaith yr oedd i wedi darllen ‘Dirgel Dyn’ yn barod pan ddes i ar draws
prosbectws CBAC 2004-2005, o ganlyniad roedd
digon o hyder ‘da fi i feddwl fy mod i’n gallu darllen y llyfrau eraill sy’n angenrheidiol ar gyfer yr
arholiad ac yna i fynd ymlaen i sefyll yr arholiad.

Cân Gwerin draddodiadol

Defnydd darllen
i ddysgwyr

Ces i hwyl yn wneud y gwaith paratoi ac mewn
gwirionedd dyna oedd dechrau’r ddefod o drio
darllen llyfr Cymraeg bob mis. Roedd hynny yn
ôl yn 2004 a dyma fi bellach dal i ddarllen llyfr
Cymraeg bob mis hyd heddiw.

P

an mae rhywun yn ddechau dysgu’r hen
iaith, debyg bod yr unig ddefnydd darllen maen nhw’n gweld am gryn dipyn o
amser yw’r llyfr cwrs, ambell eiriadur a
llyfr gramadeg. Dyna beth oedd hanes i pan o’n
i’n dechrau dysgu nôl yn 1997. Ond diolch i’m
hathrawes Delyth Neill cyn bo hir yr oeddwn i’n
dechrau darllen ambell bwt o farddoniaeth, darnau o lenyddiaeth a chylchgronau addas i ddysgwyr. Dw i’n cofio darllen cyfres o nofelau gan
Bethan Gwanas yn dechrau efo ‘Dyddiadur Blodwen Jones’, nofel byr oedd yn adrodd hanes
rhyw dysgwraig oedd yn gweithio mewn llyfrgell
wrth iddi hi ddysgu’r iaith. Yr oedd dull y llyfr yma
yn efelychu dull Dyddiadur Bridget Jones, ond
mewn cyd-destun Cymreig ac yn yr hen iaith
wrth gwrs. Ar ran cylchgronau, dechreuais ddarllen Lingo, oedd yn arbennig o helpgar gan yr
oedd yr holl erthyglau mewn tri lliw gwahanol i
ddinodi lefel iaith wahanol, sef dechreuwyr, canolradd a phrofiadol. Mae Lingo Newydd dal i gael
ei gyhoeddi hyd heddiw, ond erbyn hyn dw i'n
darllen cyhoeddiadau megis Y Cymro, Golwg a'r
cylchgrawn 'Barn'.

Erbyn hyn mae’r dewis o lyfrau i ddysgwyr wedi
tyfu yn fawr, ar wahân i nifer fawr o nofelau,
llyfrau ffeithiol i ddysgwyr mae’na gyfres o’r enw
Storiâu Sydyn, sy’n trio tynnu pobl sy heb ddarllen ers amser maith, a dysgwyr at ei gilydd i
ddarllen, mae’r iaith yn syml ond safonal, ac mae
nifer fawr o awduron cyfoes, gan gynnwys Mihangel Morgan a Bethan Gwanas wedi cyhoeddi
llyfrau yn y gyfres. Gwelir Modrybedd Afradlon
gan Mihangel Morgan a’r Gwledydd Bychain gan
Bethan Gwanas.
Ar ran fy mhrosiect personol o ddarllen llyfr bob
mis, eleni hyd yn hyn dw i wedi darllen 14 o
lyfrau. Dyma rhai o'r mwy diddorol ymhlith rheiny;
Gwn glân a Beibl Budur, lyfr am John Williams Brynsiencyn, gan Harri Parry, llyfr hanes
sy'n edrych ar stori recriwtio i'r fyddin yn ystod y
rhyfel mawr gan weinidog enwog, neu ddrwg enwog efallai?
Cymry’r Rhyfel mawr sy’n llyfr hynod o
ddiddorol efo lluniau a phosteri o’r cyfnod.
Cofio RS - Cleniach yn y Gymraeg cofiannau
gan gyfeillion y bardd enwog R.S. Thomas.

Ond i fynd yn nol at Bethan Gwanas, doedd hi
ddim yn rhy hir cyn i mi ddechrau darllen ei llyfrau
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Zonia Bowen 'Dy bobl di fydd fy mhobl i' Hunan gofiant gan Saesnes o Swydd Efrog a wnaeth
dechrau mudiant Merched y Wawr.

Dyfodol S4C
Rydym wedi gweld yn ddiweddar na allwn gymryd ein unig sianel deledu Gymraeg yn ganiataol,
ein sianel ni, ein cyfrwng ni i fynegi’n hunain.
Rhaid i’r sianel gael sicrwydd ariannol ac annibyniaeth olygyddol.
Ond mae'n bwysig ein bod ni'n galw am newidiadau i S4C, mae ganddi gyfrifoldeb i adlewyrchu
bywyd cymunedau Cymraeg ar draws Cymru gyfan ac nid dim ond darlledu addasiadau Cymraeg
o raglenni a diwylliant eingl-americanaidd.
Galwn fel grŵp digidol ar Lywodraeth Cymru i
bwyso a galw am ddatganoli darlledu i Gymru.
Credwn yn gryf bod e’n hanfodol ein bod ni â’r
grym yma yng Nghymru i benderfynu dros
ddyfodol ein sianel Gymraeg, ein gorsafoedd radio lleol. Rydym wedi lansio proclamasiwn sydd
yn cael ei lofnodi gan amryw o bobol o bob maes
yn datgan eu bod hwy’n cefnogi’n galwadau i
ddatganoli darlledu i Gymru.
Am ragor o wybodaeth am ymgyrch Dyfodol
Digidol y Gymdeithas, gallech gysylltu â chadeirydd
y
grŵp,
Aled
Powell
aled_powell@cymdeithas.org

Sesiwn yng Nghymru gan Huw Dylan Owen,
llyfr diddorol am hanes sesiynau Cerddoriaeth
Gwerin gan un o selogion Sesiynau'r Bardd Bach
Tŷ Tawe, Abertawe.
Y Bwthyn, nofel am fywyd cefn gwlad Cymru
gan Caryl Lewis, nofel delynegol a hyfryd.
Un peth sy'n sicr, mae darllen yn fodd arbennig i
ddysgwyr dysgu llawer o eiriau newydd boed yn
iaith lenyddol neu eiriau tafodieithol.
Ac er bod nifer fawr o ddarllenwyr ‘Llais y Derwent’ yn byw yng nghanolbarth Lloegr, dyw hi
ddim yn anodd dod o hyd i lyfrau Cymraeg a
Chymreig. Mae gan nifer o siopau Cymraeg
gwefannau ar lein, megis siop Palas Print o Gaernarfon, neu mae hi’n ddigon hawdd codi’r ffôn ac
archebu llyfrau. Yn fy achos fi dw i’n ffônio Awen
Meirion (siop Cymraeg Y Bala) yn aml ac yn derbyn y llyfr fy mod i wedi gofyn amdano trwy flwch
post fy nrws ffrynt y bore wedyn.
Jonathan Simcock

Cymdeithas Yr Iaith Gymraeg

Datganoli

Beth yw'r haf i mi?
Beth yw’r haf i mi - dim ond gaeaf llwm a dagrau’n lli,
Er pan gollais di nid yw hirddydd haf yn ddim i mi,
Gariad bach er crwydro’n ffôl, Dwed y ddoi di
eto'n ôl
Beth yw’r haf i mi - dim ond hirlwm ers pan
gollais ti.

Darlledu

M

ae’r we, radio, teledu, papurau
newydd
a
phlatfformiau
amlgyfrwng yn hollol bwysig i’n hoes ni
heddiw, os nad yn bwysicach nag y
fuont erioed – dyma’n dulliau cyfathrebu a'n
cymunedau rhithiol.
Ond, ble mae’r Gymraeg yn y chwyldro digidol?
 Os yw’r Gymraeg yn iaith fyw ac i ffynnu ar
gyfer cenedlaethau’r dyfodol mae’n rhaid i ni ei
defnyddio ar draws pob cyfrwng, rhaid ei wneud
yn briod iaith cyfryngau digidol yng Nghymru.
 Mae prinder cynnwys Cymraeg ar y we yn
fater o ofid i nifer fawr, os nad yw’r Gymraeg yn
weledol ac yn addasu i’r oes digidol, pa fath o
ddyfodol fydd iddi?
Rydym wedi colli cyfle dro ar ôl tro gan adael
i gwmnïau masnachol brynu gorsafoedd radio
lleol, gan ddisodli a dileu llawer o ddarlledu
Cymraeg a rhoi iddi elfen docenistaidd tu allan
i’r orau brig yn unig.

Trist yw’r galon fach pan fo cwyn y gwynt ym
mrigau’r coed
Wedi’r canu’n iach rwyf yn disgwyl clywed
swn dy droed,
Gariad bach er crwydro ‘mhell Tyrd yn ol
i gyfarch gwell,
Trist yw’r galon fach; ni bu hiraeth mwy ar neb
erioed.
Beth yw’r haf i mi os yw’r fron yn glaf o
dan ei chlwy,
Beth yw’r haf i mi os yw’r galon fach war
dorri’n ddwy,
Gariad bach er cilio’n ffôl Dwed y doi di eto’n ôl
Yna bydd i mi hyfryd haf a dyddiau dedwydd
mwy.
Cân Gwerin draddodiadol
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efo gŵyliau'r oes fodern, mae o'n adrodd hen
rigymau am y tywydd megis
'Mis Mehefin gwych os ddaw
Peth yn sych a pheth yn law'
a digon o wybodaeth am hen goelion am y
tywydd.
'Ar yr 2ail o Orffennaf, os glaw fydd yn disgyn
Bydd glaw am fis cyfan yn sicr o ddilyn'
ond wrth gwrs does dim sail wyddonol i'r coelion yma.
Mae o'n yn son am ddefodau megis Hel
Calennig, Hela'r dryw a'r Mari Llwyd, mae
llwyth o wybodaeth yn y llyfr yma. Mae hi'n
llyfr gwerthfawr yn arbennig i ddysgwr o Sais
fel innau oedd yn gwybod y peth nesa i ddim
am fywyd cefn gwlad Cymru cyn i mi ddysgu'r iaith.
Un o bethau mwyaf diddorol yn y llyfr yw'r
siartiau sy'n gosod gŵylia'r hen Geltaidd a
gŵylia'r oes Gristnogol ar Gylch ac yn dangos mor glir bod yr eglwys gynnar wedi dwyn
y gŵyliau Celtaidd i gyd. Paham? Er mwyn
dofi nhw efallai ac yn sicr i efengylu. Ond y
dyddiau yma mae hen goelion wedi dod yn ôl
efo digon o baganiaid modern a’r Ffederasiwn Paganaidd yn weithgar.
Rhai blynyddoedd yn ôl, pan oedd diffyg
rhannol ar yr haul, yr oeddwn i'n sefyll ar ben
Alport Height, Swydd Derby mewn torf o
bobl, cymaint â thri chant o bobl yn gwylio'r
haul yn diflannu tu ôl i'r lleuad. Roedd criw o
ferched, 13 ohonynt os dw i'n cofio yn iawn
yn gwisgo ffrogiau llaes, coronau o flodau yn
eu gwallt yn gweddïo mewn cylch i hen dduwies y ddaear i ddod yr haul yn ôl, a dyma
syndod, daeth yr haul yn ôl toc. Mae rhaid
bod rhywbeth yn yr hen grefydd o hyd.
Ond yn ôl at lyfr Twm Elias. Mae delwedd
barchus y Cymry yn diflannu yn ddigon aml
wrth ddarllen, dyna beth sy gan Twm i'w
dweud am beryglon y Ffeiriau yng Nghymru
yn yr oes a fu ...'Fe fyddai hen feddwl a
chwffio ymysg y rhai gwylltaf a llai parchus yn
eu mysg nhw. A fyddai rhai o'r genod ddim
mor bell â hynny ar ei hol nhw...' Diolch byth
dyw cyfarfodydd Bore Coffi Nottingham
Popeth yn Gymraeg dim fel Ffair.

Tro Drwy'r Tymhorau

D

yna ni ar drothwy’r Gaeaf a'r ŵyl
Calan Gaeaf wedi mynd heibio’n
barod. Un o ddefodau cyfarfodydd
misol Bore Coffi Popeth yn Gymraeg cymdeithas Cymry Nottingham yw
'pregeth' Viv Harris ar ddiwedd y cwrdd. Mae
gan Viv bob tro rhywbeth diddorol i'w dweud
ac yn amlach na pheidio mae o'n dewis ei
bwnc yn ôl y tymor ac yn dyfynnu yn helaeth o
gylchgronau megis Llafur Gwlad neu lyfrau fel
Tro Drwy'r Tymhorau gan Twm Elias
Mae Twm Elias yn gymeriad a hanner, wedi
ymddeol bellach ar ôl gyrfa hir yn gweithio ym
Mhlas Tan y Bwlch, canolfan addysg i Barc
Cenedlaethol Yr Eryri. Cafodd Tro Drwy'r
Tymhorau ei gyhoeddi am y tro cyntaf ym
2007, ac fel y teitl yn awgrymu mae'r llyfr yn
arwain y darllenydd ar daith try'r gwahanol
fisoedd a thymhorau ac yn adrodd storiâu difyr
am fyd natur, ffermio, y tywydd a gwyliau a'r
defodau gwahanol sy'n bia i'r Cymry ac i fröydd penodol tu fewn i Gymru a'r deyrnas unedig.
Wrth gwrs mae genyn ni i gyd ein cof ein
hunan am ddywediadau am y tywydd, ŵyliau
a dyddiau nawsant arbennig a defodau megis
Nos Calan, Calan Mai, Y Basg, heb son am
droad y rhod, Calan Gaeaf, Noson Guto
Ffowc ac ati ond mae Twm yn adrodd hanesion am rheiny i gyd yn huawdl. Mae o hefyd
yn cyfeirio at ŵyliau Celtaidd a'i gysylltiadau

Jonathan Simcock
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Cymdeithasau Cymreig a
Chymraeg yn Lloegr
Mae Cymdeithasau Cymreig a Chymraeg yn
Lloegr yn aml yn cynnig y cyfle i ymarfer eich
Cymraeg yn gymdeithasol. Dyma rhai o’r
Cymdeithasau sy’n weithredol yn Lloegr ar hyn o
bryd. Mae manylion cysylltu ar gael trwy wneud
ymchwiliad google ar lein. Mae gan sawl un
gwefannau yn cynnig manylion cysylltu â
gwybodaeth am eu gweithgareddau.

Grwpiau ymarfer
Cymraeg yn Lloegr
Basingstoke Welsh Learners
www.cymraegbasingstoke.blogspot.com

Birmingham Welsh Society
Bradford St Davids Society
Chester Welsh Society
Croydon Welsh Society
Cymdeithas Cymraeg Northwich
Cymdeithas Cymry Nottingham
Cymdeithas Cymreig Chelmsford
Cymdeithas Cambrian Sheffield
Cymdeithas Cymreig Manceinion
Droitwich Welsh Society
Kingston upon Hull Welsh Society
Liverpool Welsh Society
Oxfordshire Welsh Society
Cymry Llundain
Petersfield Welsh Society
Woking Welsh Society

Bore Coffi Popeth yn Gymraeg Nottingham
0115 925961
Clwb Cymraeg y Chilterns
http://freespace.virgin.net/d.griffiths/ardal6.htm
Clwb Clebran Bradford
www.communicate.co.uk/brad/stdavidssociety
Clwb Cymraeg Telford
01952 608305
Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby
07767260514
Cylch Siarad Llundain
www.londonwelsh.org/learn-welsh/y-cylch-siarad
Loughborough Welsh Class
www.cymdeithas.org/loughborough
Preston Welsh Club
http://welshclubpreston.org
SSIW Manceinion
SSIW Leeds
SSIW Solihull
SSIW Oxford
Grwp Sgrsio East Dereham
U3A Congleton

Cysylltwch!

Groups.u3a.congleton@gmail.com
Ware U3A Welsh Class 01920 464740
Milton Keynes U3A welsh@mku3a.org

Os dych chi eisiau ysgrifennu erthygl i ‘Lais’
cysylltwch trwy anfon neges e-bost at

U3A Maghull & Lydiate 0151 5262530

menteriaithlloegr@mail.com

U3A Newport

Mae hen gopiau Llais y Derwent ar gael ar
lein trwy mynd at ein gwefan
http://lloegrambyth.wix.com/llais-ydderwentydd neu mynd i
www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com

U3A Merton Groups@mertonu3a.org.uk
Peterborough U3A 01733 266483

Sheffield U3A
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