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Rhagair 
 

 

Dyma fy nghasgliad cyntaf o gerddi sy’n 

glytwaith o themâu ac arddulliau amrywiol, 

Deillia’r cerddi o gyfnodau gwahanol yn fy myw-

yd ac maent yn cynrychioli fy ymdrechion dros 

ugain mlynedd.  

Nid oes fawr ddim yn uno’r cerddi fel 

casgliad, heblaw, efallai, am y stori a geir drwy 

sbïo heibio i’w negeseuon. Yma y gwelwch y 

bardd a’r person sy’n datblygu y tu ôl iddynt. 

Yr wyf erbyn hyn wedi bod yn sgwennu’r 

golofn ‘Synfyfyrion llenyddol’ i bapur bro Wrecsam a’r cylch, Y Clawdd, am dros i ddeng 

mlynedd (2009 - 2020) ac er bod saib naturiol wedi dod yn hanes y cyhoeddiad hwnnw yn 

ystod y Cyfnod Clo, mae’n debyg y bydd pob dim yn dychwelyd i’r hyn ydoedd wedi i ni 

gael brechlyn wneith ein galluogi i roi’r pandemig hunllefus hwn y tu cefn i ni. 

Cychwynnais weithio ar y golofn gan fy mod wedi bod wrthi’n barddoni ac yn llen-

ydda am rai blynyddoedd, heb fawr o lwyddiant. Roeddwn eisiau rhywle i fynegi fy syn-

iadau a’u rhannu gydag eraill. Ni wnaeth tîm golygyddol Y Clawdd ofyn i mi ysgrifennu’r 

golofn, na’m gwahodd i’w hysgrifennu hi ychwaith...yn wir, ni wnaethant gytuno i mi ei 

sgwennu, hyd yn oed!  

Datblygodd fy ymdrechion yn raddol ac anfonais fy nghynnyrch i bob rhifyn - a bu’r 

tîm golygyddol yn garedig iawn. Nid oeddwn yn siŵr beth yn union yr oeddwn yn ei greu 

gan nad oeddwn ar y pryd wedi dod ar draws y syniad o lunio ‘ysgrif’ - sef, yr hyn y 

byddwn yn eu galw’n ‘golofnau’ bellach. Ond tyfodd hyn fel rhywbeth cwbl naturiol i mi, 

ac yn dasg yr oeddwn angen ei gwneud. 

Plethais ddeunyddiau o fyd y ffilm, cerddoriaeth, barddoniaeth a chelf, ac, yn gwbl 

groes i’r math o waith ysgolheigaidd yr oeddwn yn ei gyflawni ar y pryd, roeddwn yn 

rhydd i wneud hyn heb boeni am systemau cyfeiriadu cymhleth, na methodoleg anhyblyg.  
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Gan nad oedd gen i radd mewn llenyddiaeth na hyfforddiant o unrhyw fath yn y 

maes, roeddwn braidd yn bryderus wrth enwi’r golofn - pwy oeddwn i, wedi’r cyfan, i 

drafod llenyddiaeth? A dyna pam y rhoddais yr enw ‘synfyfyrion llenyddol’ iddi; wedi’r 

cyfan, mae gan bawb hawl i synfyfyrio onid oes? 

Dim ond saith rhifyn y flwyddyn o'r Clawdd sy’n cael eu cyhoeddi, ac wedi i mi 

gychwyn ar y dasg, sylweddolais fy mod yn fwrlwm o syniadau - gormod ohonynt i ddi-

sgwyl am bob rhifyn. O ganlyniad, ym mis Medi 2010, penderfynais greu ail golofn ar fy 

mlog lle roeddwn yn postio fy ngholofnau wedi iddynt gael eu cyhoeddi yn Y Clawdd. 

Colofn ysgafn yw honno, lle’r wyf yn gwbl agored ac onest fy mod yn rwdlan am hyn a’r 

llall, gan fwhwman trwy fy mywyd, hefo fawr ddim o glem beth yr oeddwn yn ei wneud. 

Enw digon naturiol ar y golofn felly oedd ‘Rwdlan a Bwhwman’. 

Fodd bynnag, roedd 2011 yn hynod o brysur i mi, gan i mi dderbyn swydd llawn 

amser, wrth i mi hefyd geisio cwblhau fy noethuriaeth. Graddiais gyda PhD o Brifysgol 

Lerpwl yn 2012 a pharhaodd y prysurdeb hyd at fis Medi 2019 - trobwynt tyngedfennol 

yn fy mywyd a’m gyrfa. 

Wrth graffu ar y blog ac wrth baratoi'r gyfrol hon o gerddi, sylweddolais mai dim 

ond un golofn ‘Rwdlan a Bwhwman’ a luniais i wedi’r cyfan; piti, ac mae ’na lyfrau nodiad-

au o gwmpas y tŷ ’ma sy’n llawn syniadau am golofnau i’w hysgrifennu – y cyfan yn hel 

llwch ac yn melynu dros amser. Ond nawr bod gen i ysbaid fechan, mi af ati i’w hail-

ystyried a’u hailgylchu. Yn y cyfamser, mi wnâi ailgylchu enw’r golofn, gan ei fod yn ddi-

sgrifiad perffaith o’r hyn y mae fy nghasgliad cyntaf o gerddi yn ei gyfleu. 

  

   

  

Sara Louise Wheeler,  

Cilgwri, Rhagfyr 2020. 

@serensiwenna 
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Llygaid 

 

Tyllau oer o aeaf cas, 
crisialau creulon, llygaid glas, 

caledu’n sydyn i guddio hen boen, 
daw ias oer dros fy nghroen. 

 
Cywilydd i mi fod mor ffôl, 
disgwyl i ti ddod yn dy ôl, 

mor annwyl oeddet ar yr adeg, 
ond gwenwyneg yr wyt ti ychwaneg. 

 
Wrth fy modd, a fy nghalon yn canu, 
ond mae’r teimladau wedi diflannu, 
wedi mynd y mae’r ddealltwriaeth, 
cydymdeimlad wedi symud ymaith. 

 
Dy edmygedd i mi wedi suddo, 

a rŵan mi rwyt ti yn fy rhybuddio, 
‘Paid â siarad amdana i,  na chyda mi, 

peth bach gwirion ydwyt ti’. 
 

Fy siarsio nad wyt yn fy ngharu, 
a dy fod ti wedi ‘laru, 

allan o’m dyfnder â’r Gwyddel hynach, 
mewn byd gwahanol a rheolau cymhleth. 

 
Ond deall ddylet fod wedi gwneud, 

merch ifanc wedi cyffroi gan ddweud, 
wrth ffrind – ‘dwi ddim yn siŵr’ meddwn i, 

beth oedd yn digwydd rhyngot ti a fi 
 

Teimlad ofnadwy o gael fy mradu, 
cywilydd am y cysylltiad ti’n gwadu, 

patrwm poenus a ddilynais, 
dros sawl un fel ti a wylais. 

 
Ond hen yw’r hanes erbyn hyn, 

gwella mae fy mywyd cryn, 
dysgais y wers yn ddigon plaen, 

fod rhai fel tithau ddim gwerth y straen. 
 

Cadwaf draw o rai fel chdithau, 
sglein caled ar fy llygaid innau, 
ag os gwelai eto’r llygaid glas, 

bydd fy llygaid innau’n oer a chas. 
 

Wrecsam 1996/ Cilgwri 2010 
 

Enillodd y gerdd hon wobr yn Eisteddfod y Dafarn (2010), fel rhan o’r paratoadau ar gyfer Eistedd-
fod Genedlaethol Cymru, Wrecsam yn 2011. Cyhoeddais hi yn fy ngholofn ‘Synfyfyrion llenyddol’ yn Y 
Clawdd, rhifyn 142, ym mis Rhagfyr 2010. Enw’r golofn oedd ‘Eisteddfod yn y clwb lager! Trwy lygaid 
awdures flagurol...’ ac mae hi ar gael ar fy mlog: www.saralouisewheeler.wordpress.com 

http://www.saralouisewheeler.wordpress.com
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Cariad Ffaeledig 

 

Yr unig ddiweddglo posib i’r stori, 

ond mae fy nghalon yn dal i dorri. 

Bywydau cymhleth wedi plethu, 

mewn berthynas wedi methu. 

 

Dymchwel wnaeth y byd bach diogel, 

a thrist a phoenus fu’r ffarwél. 

Hen dro i bethau droi yn chwerw, 

ni’n dau wedi ein siomi’n arw. 

 

Llwyddais ddelio efo’r golled, 

mewn agwedd barchus, call ac aeddfed. 

Ond rhyw ddydd wnei di ddifaru, 

i ti anghofio sut i’m caru. 

 

Lerpwl, 2002 

 

Cyhoeddais y gerdd hon ar fy mlog ar Ragfyr 6ed 2009. 
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Hiraeth Dodo 

 

Daw tristwch annisgwyl drosta i eto, 

wedi i’r bychan adael heno. 

Mae’r fflat mor dawel, mor wag ac mor ddiflas 

cerddaf o’i chwmpas gan yfed yr adlais. 

 

Dim ond tolciau sy’n tystio erbyn hyn, 

i le gorweddai’r baban ar y fatres cyn. 

Ar garped y lolfa mae ambell i degan, 

ac ei olion traed o amgylch y gegin. 

 

Cysgodi nain wrth goginio pwdin reis, 

bwydo Dodo efo mefus bach neis. 

Ac o’r stôl bren fechan yr wyddor bu’n dysgu, 

a’i llais bach swynol wrth iddi ganu. 

 

Nid ddigalondid mohoni, ond y felan mae’n debyg, 

hiraeth i mi gael ei gweld hi ychwaneg. 

Fy nith fach hyfryd a wyddost ti, 

mor annisgwyl o annwyl yr wyt ti i mi? 

 

Llangollen, 2007. 

 

Cyhoeddais y gerdd hon ar fy mlog ar Mehefin 11eg, 2010. 
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Christina Pinto Edwards  

a  

Sara Louise Elliott Edwards 
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Ei eisteddfod gyntaf 

 

Y mae hi’n cysgu’n drwm yn awr, 

wedi cyffro ei diwrnod mawr. 

Ei thrwyn bach del wedi ei chladdu, 

ym mhen y ddoli, Sali Mali. 

 

Olion hufen iâ o amgylch ei gwefusau, 

gronynnau tywod ar ei hesgidiau. 

Ai am y feithrinfa y mae hi’n breuddwydio? 

lle tynnodd y llun y mae hi’n ei chydio. 

 

Toc y mae’n deffro a’i llygaid yn agor, 

dychwelyd mae’r wên unwaith yn rhagor. 

A dyma ni’n troi hi yn ôl tuag adref, 

i’r fflat ger yr afon, draw yn y pentref. 

 

Ys gwn i os cofith fanylion y dydd, 

D’wn i’m ond yn sicr, mae gen i ffydd, 

Gyda Naid, Taid a Dodo, fe gafodd hi hwyl, 

Ar ei hymweliad cyntaf i faes y brifwyl.  

 

Llangollen, 2008.  

 

Cyhoeddais y gerdd hon fel rhan o fy ngholofn ‘Synfyfyrion Llenyddol’ yn Y Clawdd, rhifyn 

144, Mehefin 2011. Teitl y golofn honno oedd “Dysgu fod yn Dodo” ac mae hi ar gael ar fy 

mlog: www.saralouisewheeler.wordpress.com (Gorffennaf 13eg, 2011). 

http://www.saralouisewheeler.wordpress.com
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Christina Pinto-Edwards a’i doli Sali Mali, 2008 
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Mangreoedd iachus 

 

Bu ffwdan yn Y Grapes nos Sadwrn: 

‘Dim ’smygu yn y fangre’ meddai’r tafarnwr – ‘pardwn?’ 

‘Ers Awst yr eilfed, chi heb ‘di clywed?’ 

‘Naddo’ meddent, gan gymryd llymed. 

 

‘Sigaréts a baco, wedi ei banio, 

anghyfreithlon bellach i chi ei danio.’ 

Smociwr sigaréts yn dal ei focs yn syn, 

bacwr yn gwgu gan fodio’i dun. 

 

‘Dim ysmygu yn y fangre? 

’rargol, fydd y lle ‘ma’n wagle! 

Bydd y ‘smygwyr i gyd yn cadw draw...’ 

‘Lol botes, cân’ nhw fynd i’r glaw.’ 

 

Rhai’n cwyno na allent ddallt yr arwydd, 

gan nad yw ‘mangre’ yn air cyfarwydd; 

William Morgan a’i fêts, medde nhw, 

oedd dwytha i ddefnyddio’r hen air ‘cw. 

 

Ond mae’r rheol wedi ei basio, 

a dyna ddiwedd ar y ffagio, 

pob tafarn, bwyty a man cyhoeddus, 

pob mangre yn awr yn lle mwy iachus. 

 

Lerpwl, 2007. 

 

Cafodd y gerdd hon ei chyhoeddi yn rhifyn ‘Newid’ y cylchgrawn llenyddol, Tu Chwith, dan 

y teitl golygyddol ‘Anadlu’n iach’. 
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Pam fod brechdanau’n fenywaidd? 

 

Y llinell, nid y linell. 

Y llong, y llinyn, y llyfr, y llwyn. 

Mae Sali Mali’n cyfri’r brechdanau -  

un, dwy, tair, pedair, 

gan mai benywaidd yw brechdanau ynte? 

Ond pam fod brechdanau’n fenywaidd? 

A sut mae gwybod pryd i dreiglo – a phryd i beidio? 

Meddal, Trwynol, Llaes, Cysefin. 

Mae gen i’r tabl ym mlaen fy ngeiriadur, 

ond waeth iddo fod am Fecaneg Cwantwm  

ar y blaned Siwenna, wir! 

A beth am yr acen grom te? 

A’r symbolau deniadol eraill? 

Mae nhw’n edrych yn neis iawn ar y dudalen, 

ac yn ychwanegu rhyw Je ne sais quoi at enwau pobl, 

mae’n rhaid imi gyfaddef. 

Siôn, Siân, Llŷr ac Andrèa. 

Ond dw i’n methu’n glir â chofio’r rheolau, 

ac mae nhw’n niwsans i’w teipio ’fyd – 

codau cymhleth fel rhyw fath o semaffor hunllefus; 

mae’n ddigon i gadw rhywun rhag blogio! 

A sut mae sgwennu’r dyddiad hyd yn oed? 

-af, -fed, -ydd, -ed. 

A pham fod rhai pethe yn un-deg-tri 

tra bod eraill yn dair-ar-ddeg? 

Rwy’n ddieithryn i iaith fy nghalon –  

ym mhob ffordd ‘gywir’ beth bynnag. 
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Ac eto, mae yna brydferthwch i’r cymhlethdod. 

Hen iaith urddasol, swynol, gyfriniol, 

â’i hidiomau pert a’i geiriau barddonol. 

Mae yna ddyfnder sy’n deillio o’i hanes maith, 

a’r traddodiadau morffoleg yng ngwreiddiau’r iaith. 

Y mae cyfoeth yn deillio o’r tafodieithoedd niferus, 

a sioncrwydd yn yr ymennydd pan fo Cymraeg ar y wefus. 

Ac felly rwy’n fodlon straffaglu â marciau diacritig, 

am yr anrhydedd o ’sgrifennu yn yr iaith fendigedig. 

Anwesaf y nawr y teg, tecaf a’r teced, 

a’r drud, y drutach, y drutaf a’r dryted. 

Y mae’n bleser i ddysgu sut i gywiro fy ngwallau, 

a dysgu’r ffordd orau i gyfrif brechdanau. 

  

Lerpwl 2007 

  

Anfonais y gerdd hon fel rhan o gasgliad i’r gystadleuaeth ‘Ysgoloriaeth Emyr Feddyg’ yn 

Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Caerdydd a’r Cylch 2008, dan y ffugenw ‘Dodo Siwenna’, 

ac fe gafodd adolygiad ffafriol gan y beirniad, Ceri Wyn Jones, er iddo dynnu sylw at y 

gwallau iaith! Cyhoeddais hi fel rhan o fy ngholofn ‘Synfyfyrion llenyddol’ yn Y Clawdd, rhifyn 

140, Gorffennaf 2010; teitl y golofn oedd “Pam fod brechdanau’n fenywaidd? A chwestiynau difyr 

eraill!” Mi roeddwn mor falch ohoni fel cerdd, mi wnes i hefyd sôn amdani yn fy ngholofn ar

-lein gyntaf ‘Rwdlan a bwhwman 1: Hoff Gerddi Cymru’. Gallwch ddarllen hon a’r golofn gy-

hoeddwyd yn Y Clawdd ar fy mlog:  www.saralouisewheeler.wordpress.com 

 

Yn 2020, fe gynhwysais y gerdd hon fel rhan o ysgrif i hysbysebu fy mwriad i gyhoeddi 

‘Rwdlan a bwhwman: casgliad cyntaf o gerddi’ ac fe’i gyhoeddwyd yng nghylchgrawn llenyddol 

y Gymdeithas Cerdd Dafod – ‘Barddas’, rhifyn Hydref 2020, Rhif 347. Dyma efallai, un o’r 

cerddi gorau yr wyf wedi ei hysgrifennu hyd yma. Ar sail cyhoeddi’r gerdd hon, cefais fy 

ngwahodd i fod yn ‘Fardd y mis’ ym mis Ionawr 2020, braint arbennig a charreg filltir all-

weddol yn fy ngyrfa fel llenor. 
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’08 
 

Yng nghysgod yr eglwysi, 

uwchben y fferyllfa, 

rwy’n brysur yn gwastraffu fy mywyd; 

rhannu’r diwrnod hefo’r sŵn a’r mwg, 

bodoli am ddeng mlynedd. 
 

 

Daw’r teitl diystyr ‘dim-wyth’ i’m plith, 

offer adeiladu a’r siang-di-fang; 

anrhydeddu’r meddwon-penwythnosol, 

a’r strydoedd drewllyd yn ei sgil. 

Buont wrthi’n paratoi, cofia, 

canolfannau siopa crand ac ‘apartments’ iypïaidd; 

piti nad oes neb i’w llenwi, 

nag i dalu’r prisiau Llundeinaidd. 

‘Ys gwn i pam nad yw’r graddedigion yn aros?’ gofynnant, 

ia – ys gwn i wir! 
 

 

Buont wrthi hefyd yn ‘achub’ difrod Banksy, 

y gath â’r llinellau hyll yn ‘gelf’, 

yn ôl rheini sy’n byw mewn cymdogaethau parchus, 

a ddim yn gorfod rhannu stryd. 
 

 

 

 

 

 

 

Mae’r porth lliwgar yn Nhref-Tsieina, 

yn cynnig testun siarad diwylliannol cyfleus; 

ffotograffau deniadol i’r twristiaid, 

ond ni welwch wynebau Tsieineaidd, 

ymysg ddathliad ddawns y ddraig. 

Y gymuned ymfudol a anwybyddwyd, 

nes y chwiw ‘dathlu-diwylliant’ ffug; 

a gyda hyn yr ymddiheuriad hwyr, 

am erchyllterau’r llosgaberth Affricanaidd. 
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Y ddinas lle na ddaeth y ’steddfod, 

am fod brad Tryweryn yn y cof; 

mae’r Braddocks wedi hen ddiflannu, 

ond ni chawsom eto ein cerflun cofeb. 

  

Cymhleth fu’r berthynas rhyngom, 

ac fe fu sôn am ymddiheuriad - 

piti fod e’n ddiffyg dilysrwydd, 

a mantais wleidyddol oedd ei brif nod. 

  

Yn wir y mae ’na ddiwylliant unigryw, 

yn fyw ar lannau’r Mersi; 

Hiwmor ysmala a thafodiaith braf, 

pwyslais ar gymuned a phwysigrwydd caredigrwydd. 

Ond ni fuodd y rhain yn rhan o’r llinyn mesur penderfynol, 

nac yn rhan o’r ‘masterplan’; 

ail-fowldio’r ddinas yn ddelw’r teitl tra chwenychedig, 

cyfalafu diwylliant a’i newid – er gwell? 

 

Siŵr na welodd y beirniaid ffiniau’r ddinas, 

lle mae tlodi’n aruthrol a’r felan yn codi. 

Yn fan hyn o leiaf, mae’r trigolion yn saff, 

rhag crafangau statws y flwyddyn. 

Yma mi fydd pob dim fel ag yr oedd hi, 

trwy ffars ‘dim-wyth’, a thu hwnt. 

  

Lerpwl 2008     

  

Cyhoeddwyd y gerdd hon yn wreiddiol yng nghyfrol 29: ‘dinas’ o gylchgrawn Tu Chwith. 

Cyhoeddais hi hefyd ar fy mlog, Tachwedd 27ain 2009.  
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30 

Gwallt yn llwydo, gwasg yn lledaenu, 

crychion ysgafn yn patrymu’r croen, 

o amgylch fy llygaid blinedig. 

Ddim eto yn hen, ag eto ddim yn ifanc, 

bwgan y deg-ar-hugain yn fy helfa, 

trwy’r byd effro ac yn fy nghwsg. 

Ddim yn briod, ddim yn llwyddiant, 

ddim yn hydal* hyd yn oed. 

Pendroni’n ddiflas am fy methiannau, 

 cyn lleied yr wyf wedi ei wneud, 

a’r chymaint na wnes i eto, 

dros gyfnod fy einioes ddibwys. 

  

Ni freuddwydiais am foethusrwydd, 

enwogrwydd na gogoniant ychwaith, 

ond meddyliais y byddaf, erbyn hyn, 

â mwy i ymfalchïo ynddo. 

Lle aeth pethe o chwith tybed? 

i’r hogan fach hapus, llawn brwdfrydedd? 

Ddim yn brydferth, ag eto yn reit ddel, 

yn synhwyrol, heb fod yn rhagorol. 

Yn ddigon clên hefyd, cyn i’r cymylau gasglu, 

ac nid am ddiffyg ymdrechu mae’r bai. 

Mae fy mywyd braidd yn siom i mi felly, 

ac yn aml mae’r felan yn codi ynddo i. 
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Ac eto, wrth i mi heneiddio, 

mae’r dicter milain yn ymdawelu. 

Rwy’n hidio llai, ac yn derbyn mwy, 

yr hyn a dynghedwyd i mi. 

Y mae’n rhaid cyfaddef, rwyf weithiau’n ymfalchïo, 

yn fy nhristwch a’m digalondid. 

Ella’n wir mai dyma fy nawn, 

i berffeithio ‘melys wylo’**. 

Eto i gyd, ella mai dryswch, 

sy’n fy ngafael yn fy argyfwng. 

Gobeithiaf pan wy’n cwrdd â’r bwgan, 

y daw pethau’n gliriach i mi unwaith eto. 

 

Lerpwl, 2009 

*Hydal = ‘solvent’ 

** Cerdd gan ‘Crwys’. 

 

Cyhoeddais y gerdd hon ar fy mlog ar Ionawr 4ydd 2010, ac wedyn fel rhan o fy ngholofn 

‘Synfyfyrion llenyddol’ yn Y Clawdd, rhifyn 144, Ebrill 2011. Enw’r golofn oedd ‘Kerry Katona, Etta 

Place a’r creisys chwarter-bywyd!...’. Mi allwch ddod o hyd iddi ar y blog: 

www.saralouisewheeler.wordpress.com 

http://www.saralouisewheeler.wordpress.com
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Awr y blaidd 
 

Mae’r noson yn araf 

Tic, toc, tic, toc. 

Un o’r gloch, dau, tri – 

a dyma fe’n cyrraedd; 

awr yr anhapus 

pan na ddaw cwsg 

waeth bynnag a wneir. 

  

Daw’r blaidd ar amser 

noson ar ôl noson 

pob tro yn brydlon. 

Tic, toc, tic toc. 

Yr union awr bob noson 

i fy mhoenydio’n gyson – 

Mami blaidd, a’i tri bychan 

yn crafu wrth ddrws 

fy isymwybod. 
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Mewn cawell o dristwch 

yn disgyn i’r tywyllwch. 

Yna, mae’n gwawrio 

a daw cwsg dwfn 

annaturiol 

i gymylu’r ymennydd 

trwy’r dydd 

ar ôl deffro. 

 

 

Tic, toc, tic, toc. 

Pob munud yn boenus 

trwy’r dydd, a’r nos. 

Alla’i ddim dioddef 

ychwaneg. 

Rhaid datrys 

y drafferth 

sy’n fy nghadw’n 

y penbleth – 

y cylch o ddioddef, 

truenus, hwn. 

 

Lerpwl 2009 

  

Ysgrifennais y gerdd hon ar gyfer cyfrol Gaeaf 2010 (141) Taliesin ar y thema ‘Mathemateg’. 

Ni dderbyniwyd y gwaith a rhoddwyd yr adborth nad oeddwn wedi llwyddo i ysgrifen-

nu cerdd! Ymatebais drwy ysgrifennu’r gerdd ‘Lladd fy ngherddi’ (gweler y gerdd nesaf). 

Yn y cyfamser, cyhoeddais y gerdd hon ar fy mlog ar Ragfyr 5ed, 2010. 
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Lladd fy ngherddi 

 

Yn creu, yn gweu, y geiriau’n delweddi, 

ond yn ôl y beirniaid, nid ydynt yn gerddi – 

sy’n canu, na’n mynegi dealltwriaeth gan fardd, 

ag o’r cylch breintiedig caf fy ngwahardd. 

 

Mae fy ngherddi yn amrwd, nid oes amheuaeth, 

ac ni fydd yn llwyddo yn yr un gystadleuaeth, 

ond i mi, o leiaf, maent yn llawer mwy siriol, 

na’r cerddi y dyfarnir eu bod yn ‘rhagorol’. 

 

Mae’r cerddi cyhoeddedig sy’n canu i chi, 

yn anffodus yn ddiflas ac yn ddirgelwch i mi. 

Delwedd ni ddaw, dim ond geiriau mydryddol, 

wedi eu gosod yn fedrus mewn siâp arddulliadol. 

 

Efallai mai anwybodaeth o grefft barddoniaeth, 

sy’n rhannol gyfrifol am fy niffyg dealltwriaeth, 

ond yn wir i chi, dyna yw’r profiad cyffredin, 

gan na astudiwyd mynegiant ym mro fy nghynefin. 

 

Ac felly rwy’n ’sidro fod gwell i mi beidio, 

newid fy steil rhag i mi niweidio, 

yr hyn sy’n arbennig i’m gwaith, wyddost ti, 

y cerddi pob dydd sydd yn bleser i mi. 

 

Lerpwl, 2009. 

  

Cyhoeddwyd y gerdd hon yn wreiddiol yng nghylchgrawn Tu Chwith, cyfrol 30, Thema: 
‘Na!’, dan y ffugenw ‘Alwen Jones’. Cyhoeddais hi hefyd fel rhan o fy ngholofn ‘Synfyfyrion 
llenyddol’ yn Y Clawdd, rhifyn 149, Chwefror 2012. Teitl y golofn oedd ‘Degawd o astudio a 
llenydda: adlewyrchiad ar lyfr mawr gwyrdd a ‘shmerddi’!’ Gallwch ddarllen y golofn ar fy 
mlog: www.saralouisewheeler.wordpress.com 

http://www.saralouisewheeler.wordpress.com
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Brwydr y tafodieithoedd 

 

“Na, da ni’n goman”, meddai 

gan dreiglo ar lafar, yn gwbl naturiol 

mewn modd rwy’n strygglo gwneud fy hun. 

 
Suddodd fy nghalon. 

Doedd hi ddim am 

gymryd y risg 

o astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. 

 
Ceisiais esbonio – “dwi’n Jaco a fi ’di’r darlithydd – 

ac mae Cymraeg eich bro yn fywiog, ac yn lliwgar 

a chi yw 

crème de la crème y tafodieithoedd i gyd 

gan bo chi wrthi’n 

siarad Cymraeg o hyd!” 

 
Syllodd arnaf. 

“Mae hon yn nyts” meddyliodd… 

… dychmygais. 

Parablais – 

“Ac fe gewch chi hyfforddiant iaith beth bynnag, 

fel rhan o’r modiwl yma”. 
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Yna, roedd hi wedi ei hargyhoeddi … nes i ni 

gyrraedd y ’stafell efo’r ffurflenni; 

“ond mi rwyt ti 

wedi defnyddio geiriau, jest rŵan 

dwi ddim yn eu nabod – 

felly well i mi beidio”. 

  

“Ond addysg ’dy nene”, meddais 

“dim ond achos bo fi di gweithio yma 

ers rhyw ddwy flynedd bellach. 

Cymraeg y brifysgol ydi o – tafodiaith ysgolhaig 

Wnei di bigo fo fyny’n ddigon cwic, fel wnes i. 

  

Ond doedd o ddim yn ddigon 

i’w ail-argyhoeddi; 

roeddwn wedi ei cholli – 

gan fod fy ymdrechion 

i ddod yn fwy dosbarth canol 

wedi dechrau llwyddo. 

  

Felly meindiwch eich iaith yn ystod Wythnos Groeso; 

mae gan bawb dafodiaith 

ac mae un yn RP Cymreig… 

sydd yn sbŵcio brodorion 

y fro Gymraeg o’n cwmpas! 

  

Bangor/ Cilgwri 2018 

  

Cyhoeddwyd y gerdd hon yn wreiddiol ar wefan cylchgrawn llenyddol Y 

Stamp, Chwefror 27ain, 2018. Cyhoeddwyd drachefn ym Mlodeugerdd Cyhoedd-

iadau’r Stamp: ‘Dweud y drefn pan nad oed trefn’, 2020. Rwy’n hoffi’r gerdd 

hon am ei bod yn deillio o gyfnod pwysig ond tywyll o’m bywyd, ac mae’n 

nodi materion dwi’n credu sydd angen eu hystyried. 
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Llesddŵad 

 
Anghofiais am b’nawniau syml, heddychlon, 

a sut y gall rhywun ymgolli yn sisial y llanw.  

Anghofiais sut oedd bywyd cyn y prysurdeb, y pwysau, a’r pryder, 

a’r penderfyniadau erchyll sy’n chwalu’r pen yn llwyr. 

Anghofiais sut i gau llygaid ac amsugno’r awyrgylch, 

gan werthfawrogi naws y diwrnod, heb iddi orfod ‘cyfri’. 

 

Ni ystyriais sut fedrith criw o ffrindiau newydd 

biciad i’r traeth, gan fwynhau’r saib yn ddi-euog. 

Anghofiais sut deimlad yw hi, i fod yn iach ac yn ddi-straen, 

hefo meddwl clir a dyfodol llawn posibiliadau. 

 

Dysgais unwaith eto sut i eistedd yn llonydd, 

a mwyhau’r awel ar fy ngwyneb ac arogl glan y môr; 

sut i wylio aderyn ar y graig yng nghanol y dŵr, 

gan ystyried pam nad yw efo’r gwylanod eraill ar y lanfa. 

 

Mae’r golau’n hufennog ac mae pâr o elyrch yn nofio 

mewn cylchoedd araf. Mae’r byd wedi peidio troi 

o’m cwmpas, ac mae fy ysbryd yn ysgafnach. 

Be’ bynnag ddaw, dwi’n optimistaidd. 

 

Llanystymyndwy, 2019. 
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Ysgrifennais y gerdd hon tra ar encil greadigol cylchgrawn Y Stamp yn Tŷ Newydd, ac mi 

gyhoeddwyd hi dan y teitl ‘Dychwelyd’ yn rhifyn Tŷ Newydd Y Stamp, 2019. Fe’m hys-

brydolwyd i raddau gan y gerdd ‘Homecoming’ gan Tishani Doshi. Roeddwn yn ei weld 

fel naratif o ddychwelyd i stâd o lesiant, wedi cyfnod o bryder. Ond wrth i mi ei 

chyfieithu i’r Saesneg, sylweddolais y gallwn ddefnyddio’r gair ‘Wellbecoming’ i olygu 

hyn. Yna, bathais fersiwn Gymraeg o’r term, sef ‘Llesddŵad’. Cyhoeddais y fersiynau 

Cymraeg a Saesneg fel Instagerddi, gyda chelf pensiliau lliw o’r traeth fel cefndir iddynt.  

  

Yn 2020, cyhoeddwyd y fersiwn Saesneg o’r gerdd gan ‘Dark Poets Club’ ac hefyd mewn 

antholeg iechyd meddwl o’r enw ‘Pluviophile: a poetry collective’. Rwyf wedi darllen y 

gerdd ar sawl achlysur, gan gynnwys gŵyl dathlu ‘Diwrnod Miwsig Cymru’ ym Mhrifysg-

ol Glyndŵr, a Wirral Poetry Festival – “World in lock down”. 

  

Rwy’n credu fod hon yn un o fy hoff gerddi ac mae hi’n gweithio’n dda yn y ddwy iaith. 
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Un bore bach ystyriol 

 
Yn nistawrwydd y gegin, rwy’n bwyta tôst ac yn llymeitio tê, 

wrth fwynhau’r wledd o wyrddni, tu hwnt i’r drws cefn. 

Creigardd tywodfaen rhedynog, dail pigog y palmwydd 

yn awgrymu ynys hudolus ym mhen draw’r byd. 

Polyn du’r orsaf bwydo adar, fel postyn lamp y goedwig tu hwnt i’r 

wardrob. Cangen y gwrych gwyllt yn ymdroelli’n gain ar hyd 

gwydr y ffenest — ei dail mawr hudol, fel rhai coeden ffa. 

Fy myfyrdod ystyrlon yn fy nghludo, fy nychymyg yn crwydro, 

yn ôl i gysegr atgofion melys plentyndod. Llonyddwch llesol, 

yn donnau swynol — arhosaf yn y fan a’r lle yn fodlon. 

Mewn fflach o lesni, daw Titw Tomos Las, 

i orffwys ar y gangen gynffon las. 

Pen ar un ochr, yn sbïo ar y darnau bach o wellt, 

sy’n sownd yn y we pry cop ar ochr y gegin y gwydr. Ei big yn     

nodwyddau, tenau, miniog — yn pigo, pigo, efo grym annisgwyl, 

ond aneffeithiol. Mae’r gangen yn siglo, ac mae’n trio eto, 

heb lwyddo, na challio. Eto ag eto, ac yna’n diflannu — mor sydyn 

ag yr ymddangosodd. A finnau, wrthi’n synfyfyrio, am y siom 

a gafodd fy ymwelwr bach annisgwyl, doniol a dymunol — 

ac am y ffin anweledig, rhwng fy myd tawel tu mewn i’r gwydr, 

a’r un gwyllt y tu hwnt iddo. 

 

Cilgwri, 2019. 

 

Cafodd y gerdd hon ei chyhoeddi yn antholeg Gŵyl y Ferch 2020. Yr wyf eisoes wedi 

cyfieithu’r gerdd i’r Saesneg, a’i galw’n ‘One mindful little morning’.  Yr wyf wedi 

cyfieithu’r gerdd i sawl cyfrwng, gan gynnwys llun du a gwyn (gweler tud.26), llun lliw-

iau dŵr, a llun ar gyfer llyfr lliwio elusen Gŵyl y Ferch. Bwriadaf arbrofi gyda sawl cyf-

rwng gwahanol arall, gan ysgrifennu ysgrif am yr arbrawf hwn mewn meddylgarwch.  
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#HydGelf 2019 

Cilgwri 
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Pan na ddaw’r awen 

 

Ar dân, yn fflamio’n wyllt; y pwysau fel petrol, 

yn arllwys fwy o danwydd i’r erchylltra. Yna’n  

Llosgedig – yn hercian yn ffwndrus gweithredol,  

merwinllyd. Llanast o’m cwmpas ymhob man,  

a finnau’n cau fy mhen, fy ngolwg,  

fy nghlustiau – i bob dim. 

  

Daw clogyn i’m cylchu, fel wal o garreg oer; 

does dim gobaith i’r awen dreiddio’r  

argae hon. Fy nghalon wedi’i dorri’n  

ddarnau mân, a’i wasgaru i bob man. Methu  

canolbwyntio ar ddim ond y wal o fy mlaen.  

Y pryder yn cnoi fy nghydwybod – dwi’n euog,  

o fod yn fethiant llwyr. 

 

Trio fforsio fy hun i ’sgwennu, ond mae’n gwneud i mi 

deimlo’n benysgafn. Nid yw’r geiriau’n ffrindiau ar hyn o bryd 

ac maent yn teimlo’n bell i ffwrdd, ac yn ddieithr ac anghynnes. 

Be wna’i tybed, os na allaf lusgo fy hun o’r twll anobeithiol hwn? 

Pwy fydda’i os na allaf sianeli fy meddyliau – i eraill gael eu darllen? 

 

Rwy’n gwylio’r niwl o syniadau yn cylchdroi o’m blaen, 

yn llifo fel afon, heibio i mi, ac yn ôl – mewn siâp newydd, diddorol. 

Mae fy meddwl yn llawn posibiliadau ac mae’r awen yn pigo 

fel pinnau bach, wrth i’r teimlad ddychwelyd i goes neu fraich. 

Rwy’n teimlo eto, a dwi’n hidio eto – diolch byth am hynny! 

 

Dwi’n gweld patrymau, ac yn clywed sibrydion, yn y niwl o fy amgylch; 

dwi’n ymestyn braich i mewn i geisio cydio yn rhai ohonynt 

– ac yn gwrando’n astud ar beth maent yn geisio datgelu i mi. 

Mae’n her i’w trosglwyddo i’r dudalen, yn frawddegau 

cain, barddonol. A dwi’n mwydro yn fy mlinder dwys. 
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Daw’r awen i mi nawr, yn glir,  

fel bloedd yn fy nghlust  

penillion cyfan yn datgan eu hunain,  

o ninlle, heb drio—  

wrth i mi gysgu, coginio,  

a chymryd tro yn y jacŵsi! 

Fel swigod tu mewn i mi,  

mae’r syniadau yn casglu 

gan ferwi dros yr ymyl,  

mewn ras i gael eu rhannu. 

  

Hoffwn ddiolch i rheini, fu’n gefn i mi,  

gan fy helpu, a fy annog,  

yn ôl o’r geulan frawychus honno.  

 

Cydiaf yn yr awen, a’i drysori o’r newydd.  

Ni fyddaf byth eto, yn cymryd fy ngallu  

ysgrifennu’n ganiataol.  

Rwyf mor ddiolchgar am 

gael adfer fy iechyd,  

ac am gael yr awen yn ei hôl.    

 

Cilgwri, 2019. 

 

Cyhoeddwyd y gerdd hon ar y wefan www.meddwl.com gydag ysgrif “Pan na 

ddaw’r awen: ‘burnout’ ac ysgrifennu’n greadigol”. Drachefn, cafodd ei chy-

hoeddi yn antholeg ‘Gŵyl y Ferch 2020’. Mae hon yn gerdd emosiynol iawn i 

mi, wrth i mi gofio pa mor sâl yr oeddwn ar un adeg, ac yna y rhyddhad wrth i 

mi ddechrau gwella. Yr wyf eisoes wedi cyfieithu’r gerdd a’r ysgrif ac wedi eu 

postio ar fy nghyfrif Medium: SerenSiwenna. Llun gan @BeeHappy ar Twitter. 

  

http://www.meddwl.com
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Llewod Caer 
 

Gadfa heb fariau – na ‘chwaith waliau concrit dismoel, 
ffensys cadwynog i’n cadw ni i gyd yn ddiogel. 
 
Gwireddwyd breuddwyd Mottershead o’i blentyndod, 
i roi cartref nid cawell hyll i’r preswyl lewod. 
 
Sefydlwyd milerddi mewn adfeilion hen blasty, 
gan fynnu hawliau ac urddas – heb gyfaddawdu. 
 
A dyma’r Sŵ eto – wrthi’n gwthio’r ffiniau, 
haenau gwydr trwchus, yn dryloyw-waliau.  
 
Mae’r llewod yn crwydro, yn gorwedd ac yn rhuo, 
modfeddi o le yr ydym wrthi’n sbïo.  
 
Mae ganddynt amrywiaeth oddi mewn i’w fforio, 
teclynnau cyfoethogiad wedi’u cynllunio i’w anturio. 
 
Mae’n brofiad gwefreiddiol, darostyngol, cyffroes, 
fod mewn cwmni mor agos â brenin natur ein hoes. 
 
Gobeithio cawn hefyd gael gweled rhyw ddydd, 
gwell tynged i’w cyfnes sy’n byw’n llwrw rydd. 
 
Dychwelyd o geulan frawychus difodiant, 
gan sicrhau dyfodol, cadarnhaol, diffuant. 
 
Cywilydd ein rhywogaeth Homo Sapianaidd, 
yw bod ein planed yn awr mewn stad mor afluniaidd. 
 
Bydd angen mynd ati i feddwl a chynllunio’n ofalus, 
sut y medrwn gyrraedd dyfodol gwell a llewyrchus. 
 
Ond am heddiw, edmygwn lygaid ambr a chotiau euraidd 
y creaduriaid ysblennydd, a’u pawennau melfedaidd. 
 

Sŵ Caer, 2019. 

 

Dyma fy ymdrech gyntaf i sgwennu ‘rhigwm’ ar ôl bod wrthi’n darllen rhai gan T.H.Parry-

Williams. Nid dyma’r gorau efallai, ac wrth gwrs mae hi’n ddigon hum-drum wrth sôn am 

fynd i weled y teigr a gweled y llew! Ni dderbyniwyd y gerdd gan y cyhoeddwr ac ni chy-

hoeddais hi ar y pryd ar fy mhlatfformau amrywiol. Ond rwyf wedi ei chynnwys yma gan 

ei bod yn arwydd o ddatblygu syniadau wrth i mi arbrofi gyda mesurau gwahanol, gan 

ddychwelyd at geisio odli.  
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Dyfodol Cymraeg Ysgolheigaidd 

 

Os yw Cymru a’r Gymraeg am ffynnu, 

ar lwyfan ysgolheigion y Byd, 

rhaid mynd ati o ddifri i wneud hynny, 

mewn iaith sy’n gyfarwydd i ni gyd. 

 

Bydd angen creu geirfa sy’n enwi, 

pob cysyniad a gweithred mewn pryd, 

a rhaid prysuro mynd ati ar frys i lenwi, 

bwlch gwybodaeth sydd yma o hyd. 

 

Mae angen yn awr i ni frysio, 

gan fod darpariaeth eisoes mewn lle, 

ac yn wir, mae’n ein cywilyddio, 

nad yw’r geiriau yng ngeiriaduron y we. 

 

Straffaglu’n barhaol mae’r darlithwyr, 

wrth geisio cyfieithu’r cwricwlwm, 

a dioddefaint dianghenraid y myfyrwyr, 

wrth sgwennu traethodau am bryder a SHEM*. 

 

Yn wir nid oes hyd yn oed gennym, 

eirfa gymdeithasegol i esbonio’r ffaith, 

fod anghyfiawnderau’r gymdeithas yn ddiderfyn, 

megis rhagfarnau am natur gwaith. 

 

Felly, gawn ni i gyd plîs gytuno, 

ar ryw fath o strategaeth gall, 

a mynd ati o ddifri i wirio, 

 y fath gywilyddus wall. 

 

Yn ddelfrydol cawn hefyd lawlyfrau, 

a termiaduron i bob disgyblaeth, 

a llond gwlad o ddefnyddiol adnoddau, 

ac i’r Saesneg ni fyddwn ni’n gaeth. 

 

Ond am rŵan rhaid i ni hwyluso, 

i unrhyw un sydd wrth ei waith, 

ddod o hyd i’r geiriau heb betruso, 

er mwyn rhannu ein hysgolhaig iaith. 

 

Yn y gerdd hon, roeddwn yn ceisio arbrofi unwaith eto gyda mesur penodol ac yn dychwelyd 

i’r syniad o odli, tra hefyd yn trafod materion cymhleth megis dyfodol gwaith ysgolheigaidd 

drwy gyfrwng y Gymraeg. Nid wyf yn gwbl argyhoeddedig fy mod i wedi llwyddo yma, ond 

rwy’n ei chynnwys yma er mwyn cyfleu fy natblygiad ar y pryd.  

*Symptomau Heb Esboniad 

Meddygol (Medically Unex-

plained Symptoms – MUS). 

 

Cilgwri, 2019 
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Chwedl y gwadwr ‘boho’ 
 

Wnawn ni ddim dweud y drefn wrth y plantos,  

am eu blerwch ysgafala wrth chwarae. Mae’n ddiflas iddynt  

orfod gwrando arnom ni’n pregethu – am barchu, a thrysori, a gofalu. 

Peidiwch â mwydro’u pennau nhw nawr, hefo ymwybyddiaeth  

o’u plentyndod breintiedig, na’i dwrdio ychwaith am rwygo eu llyfrau,  

wrth eu dewis a’u dethol yn ddiofal braf - ac yna’n addurno’u tudalennau  

â chelf ysbrydoledig, gan gyfoethogi ac ymestyn eu medrau. 

Gadewch iddynt liwio’u teganau di-ri - efallai eu bod nhw’n dychmygu  

eu bod yn berchen ar salon o fri - a cholur yw’r ffeltiau ac â chreonau  

y mae nhw’n sgriblan ar eu hwynebau. 

 

A pheidiwch â sbwylio eu hwyl nhw chwaith, na mygu  

eu creadigrwydd celfyddydol, trwy eu hatgoffa fod ffeltiau'n sychu,  

os na roddir y caeadau plastig  yn ôl; Oes ots os yw’r caeadau’n cael eu colli –  

ambell i ffelt neu feiro? Ry’ ni gyd yn eu colli nhw weithiau, wrth fwhwman  

o ddydd o ddydd yn ‘boho’. Mae bywyd i’w fyw, yn y fan a’r lle –  

cyfleoedd cyffroes i’w harchwilio, cyn i’w plentyndod hwy orfod cilio. 

 

Ond beth am deganau ddoe, sy’n syllu’n drist yn awr o gornel y ’stafell? 

Medrwch eu golchi efallai, ond maent wedi eu niweidio a’u difetha –  

ac ni fyddant byth yr un fath eto, sy’n drosiad da am eiddo’r dyfodol,  

a phobl, a’r blaned hon yr y’m ni’n ei rhannu. 

 

Mae’r llyfrau wedi eu rhwygo, a’u lliwio, yn awr yn cael eu lluchio –  

does dim modd eu darllen, a’u mwynhau byth eto. A mwy o goed  

yn cael eu rhwygo o’r ddaear i greu mwy o lyfrau  

i adnewyddu’r silffoedd unwaith eto. Heb ddysgu’r gwersi hyn  

daw’r plantos yn oedolion blêr, slebogaidd, anwybodus; ni fyddant  

yn sylweddoli y niwed y gallant ei wneud  - efo geiriau, na gwastraff, nac arlwyau.  

Mae rhai yn colli sbectol, menig, sgarffiau ac ymbarelau - ond mae hynny’n ‘Oce’ –  

digon hawdd i’w adnewyddu’n rhad, yn ein cymdeithas ‘throw-away’. 

 

Mae’r amgylchfyd yn llawn yr hyn a gollwyd ac a luchiwyd –  

ac mae’r tomennydd ysbwriel yn tyfu, gan lyncu’n gwagleoedd o wyrddni,  

ac yn gwenwyno’r tir o’u hamgylch. Mae’r moroedd yn llawn poteli, rhwydi  

a gwellt yfed streipiog, sy’n cymryd blynyddoedd i ddirywio ond ychydig;  

ac mae’r wylan yn eu bwydo i’r cywion yn ddiniwed, heb syniad o’r niwed a wnaed.  

Ac mae gronynnau plastig wedi treiddio i’r rhewfryniau, ac yn llifo,  

yn ôl ac ymlaen, yn y moroedd llygredig, gwenwynllyd.  

 

Mae’r byd yn llawn caeadau ysgrifbin coll - a dyna’r broblem sydd gennym;  

mae angen meithrin agweddau mwy cyfrifol, ymysg cenhedlaeth y dyfodol. 

 

Cilgwri, 2019. 

Cyhoeddais y gerdd hon ar fy nhudalen, Medium SerenSiwenna. 
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Lle canodd melyn yr eithin unwaith 

 

Cofiaf am haf, ddegawd yn ôl, pan ddes i yma gyntaf. 

Roedd fy ngwallt dal yn winau, a fy nghorff dal yn denau, 

a threuliais y dyddiau hir, yn y caeau. Gwisgais ffrog las 

a blodau gwyn arni, a’r haul yn tywynnu’n braf ar fy nghroen. 

Pigais fieri, breuddwydiais, a chrwydrais ar hyd y llwybr,  

i’r goedwig, ac yn ôl. Gwrandawais ar y deryn bach melyn,  

o’i glwyd yn y gwrychyn eithin - wrthi’n chwibanu 

ei gân fach ysmala – crychnodau am fara heb gaws.  

Cymerais yr harddwch hwn yn ganiataol, 

heb ei werthfawrogi, na’i drysori ddigon. 

 

Nid yw’r ffrog yn ffitio, ac mae’r lliw wedi llifo, 

o fy ngwallt - sy’n arian bellach. Mae’r haul yn dal i dywynnu, 

ac mae’r eithin yn dal i ffynnu – a’i arogl cneuan goco,  

yn fy ffroenau. Ond yr unig felyn bellach, 

yw’r blodau bach del, sy’n nythu yn y gwyrddni pigog. 

Mae’r deryn bach wedi diflannu – y plaleiddiad wedi 

ysu’r pryfed, a fu’n wledd iddo yma unwaith. 

 

Byddaf innau yma o hyd, am flynyddoedd maith 

i ddŵad. Ffrogiau newydd, blodeuog amdanaf - 

ac yn yr haul, mwyaraf, crwydraf, ac aroglaf, 

yr arogl cnau coco ar yr awel. Ond lle bu  

melyn yr eithin unwaith, yn canu ei darogangerdd,  

distawrwydd sydd yma bellach,  wrth i fywyd  

yn y gwrychoedd gilio, a bywyd natur syffro,  

a chael ei sathru dan droed trwm galledicter, 

a chwant, didostur dyn. 

 

Cilgwri, 2019. 

Cyhoeddais y gerdd hon ar fy nghyfrif, Medium. 
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Dwy ganrif o Fyddarglywedtopia a fu 
(Teyrnged i gymuned Martha’s Vineyard) 
 

Bu yna ynys heddychlon unwaith — a’i phoblogaeth 
mor gyfoethog mewn byddardod etifeddol, 
nes tyfodd Byddaroliaeth yn rhan anochel, 
o ddiwylliant y trigolion gwaraidd. 
 
Blagurodd arwyddiaith-pentref arbennig, yn seiliedig 
ar Hen Arwyddiaith Ceintaidd* — ac yno bu gymuned    
mor gynhwysol, nes bod diffyg clyw’n amherthnasol — 
i fywyd cymdeithasol, gwaraidd, delfrydol. 
 
Dychmygwch am eiliad, pawb wrthi’n cyfathrebu’n aml-foddol — 
yn glywedol a gweledol, ac yn dra chorfforol; 
am ryddhaol a boddhaol? Mor brydferth, hawdd, agored, 
ac esmwyth. Y freuddwyd i ni. 
 
Ond daeth athroniaeth newydd 
— trwy addysg ryngwladol y byddar, 
a chanddi arwyddiaith estron Ffrengig. 
I ysgol ar y tir mawr yr aeth trigolion yr ynys, 
gan gymysgu ag eraill, o fannau pell, a chanddynt 
arwyddieithoedd cartref eu hunain; 
a rhai ohonynt heb fwtadiadau’r genynnau. 
 
Ciliodd mewnbriodi ymysg yr ynyswyr, 
a daethant â’u cymheiriaid i mewn i’r stori. 
 
Daeth twristiaeth yn rhan hanfodol o’r economi leol, 
ac nid oedd y swyddi mor f/Fyddar-gyfeillgar â’r hen yrfaoedd 
o bysgota a ffermio. Gwasgarodd y gymuned hon 
a’i diwylliant arbennig — ei hamser, ei heiliadau, wedi darfod. 
 
Daeth y gymuned i adlewyrchu un brif ffrwd y tir mawr, 
a diflannu wnaeth yr arwyddiaith unigryw. 
Ond mae chwedloniaeth yn dal i’n swyno — y sawl  
sy’n byw’n naturiol mewn swigen dawel; wrth i ni straffaglu 
i fod yn rhan o ddiwylliant clywedol. Ys gwn i os y cawn weld eto, 
ryw dro, gymdeithas mor gyfartal a rhydd â hon? 
 
*Kentish 
 
Cilgwri, 2019, Cyhoeddais y gerdd hon ar fy nghyfrif, Medium. Cyhoeddwyd y llun 
gan 3am Magazine. 
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Galargan y diysbryd 

 
Mae’n well peidio sôn am y dyddiau euraidd hynny 

pan eisteddem i ddarllen a thrafod,  

mewn ystafelloedd pren a lledr - llawn llyfrau  

ar bob pwnc dan haul.   

 

Ni phoenwn bellach am y cynnwys, na’r gostyngiadau  

mewn safonau sydd yn digwydd o’n cwmpas. 

Wnawn ni ddim poeni gormod am sicrhau arbenigedd,  

na brwdfrydedd, na threfniadau sy’n parchu gyrfaoedd,  

boddhad, na hunaniaeth. Tydi teimlad o berthyn,  

na sicrwydd am y dyfodol, ddim yn bwysig, ar bapur,  

hyd y gwyddom. Canolbwyntiwn, yn hytrach,  

ar dicio bocsys, ac arbed pres - i ddangos  

pa mor glyfar ac ‘effeithiol’ yr ydym.  

 

A phan eisteddwn wrth fyrddau,  

efo’n cydweithwyr newydd, dros dro –  

wnawn ni ddim sôn am sut yr oedd pethau gynt,  

gyda hawliau gwaith, ac yn y blaen. Anwybyddwn  

anfodlonrwydd mewn sibrydion di-ri, ac anghofiwn  

am y rheini sydd wedi ein gadael i’n tynged aflawen.  

Disgwyliwn am y dyfodol, di-flas - gan ystyried sut  

y daeth hi i hyn, gan geisio diffinio a meintioli’r elfen  

anniriaethol honno, yr ydym bellach wedi ei cholli. 

 

Cilgwri, 2019 

 

Cyhoeddwyd yn Antholeg Gŵyl y Ferch, 2020. 
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Rhy Ogledd-ddwyrain i chi 

 

Daw fy nheulu o’r ffin ’cw,  

ac o lo a dur y gwnaethpwyd hwy. 

Un o ochr Wrecsamaidd, a’r llall yn Jacos –  

a’r ddau yn ddosbarth gweithiol. 

 

Dwy dafodiaith gref,  

heb ddim eisteddfota rhyngddynt;  

teimlais fy estroneiddiwch 

o’r cyntaf oll – fel stamp ar fy nhalcen,  

yn fy ngwahaniaethu rhag y rhai 

sydd wir yn perthyn ene.  

 

Ond gwrthodais ollwng fy nene,  

ddreng, a ’sidro - fy aru, ddaru a ballu.  

Ac felly, ni wnaethoch fy nerbyn,  

na’m parchu, fel yr oeddwn yn ei haeddu.  

 

Yr wyf yn awr ar drothwy’r cam nesaf yn y stori 

- trobwynt, lle mae fforch yn y ffordd,  

a rhaid dewis pa lwybr i’w gymryd. 

Ond mae un peth yn sicr, beth bynnag a benderfynaf –  

mi rwyf, ac mi fyddaf, byth a beunydd,  

yn rhy Ogledd-ddwyreiniol i chi. 

 

Cilgwri, 2019. 

Cyhoeddwyd yn Antholeg Gŵyl y Ferch 2020. 
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Cân (arall) y Rhos 

 

Ynghyd â’n tadau ffyddiog, 

daw hefyd sawl Mam gref, 

â’u blawd a’u tuniau triog 

i fwydo’r holl bentref. 

 

Gwnaent bastai fale blasus, 

a thop y llefrith arni, 

paneidiau te cysurus, 

a storïau’r fro i’w rhannu. 

 

A phan ddaeth y streic i’r pentre’, 

cymerasant hwy eu tro, 

aethant ati yn eu sgertie’ 

i gloddio am y glo. 

 

Ar lethrau Parc y Ponciau, 

â’u gerddi cefn pob un, 

dangosent â’u cyhyrau, 

bod nhw’n fatch i unrhyw ddyn. 

 

Fe slafiwyd hwy,  

ac fe aberthwyd hwy, 

fel pob gwraig, ddydd a nos, 

yn asgwrn cefn cymuned - 

arwyr cudd y Rhos. 

 

Cilgwri, 2020. 

Gofynnwyd i mi helpu hybu ymwybyddiaeth o Eisteddfod Talaith a Chadair Powys, 
Rhosllannerchrugog a’r cylch. Mi wnes hyn drwy gynhyrchu gwaith gweledol a’i cylchu 
ar y cyfryngau cymdeithasol. Roedd y Rhestr Testunau yn cynnwys cerdd ‘Cân y Rhos’ 
gan Gwynne Williams; ysgrifennais hon fel ymateb iddi.   
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Fy Nhrichotillomania 

 

Tynnais y ffoliglau arian gyntaf, 

o fy ngwallt gwinau tywyll. Dirgelwch 

a dryswch fuont, ar yr adeg - 

yn ’styrbio fy nelwedd 

yn fy mhlentyndod. 

Pam bod nhw ene? Pam fi 

a neb arall yn y dosbarth? 

 

Yna’n casglu’n torfeydd, 

gan ffurfio llinellau trefnus, clir, 

fel y plorod hyll, nad oedd gennyf - 

yn ’styrbio fy nelwedd, yn fy nglasoed. 

Pigais hwy sawl un ar y tro - 

rhesi cyfan, gan dorri fy nghalon; 

ceisiaf ddiarddel pob un. 

 

Wedi’r trawsnewid dadbigmentaidd, 

des i ddeall yr arian a ddaeth i ddisodli’r  

gwallt gwinau. Des i’w dderbyn, i raddau - 

“Sara Y Gwallt” - fy nghymeriad Tarantinoaidd.  

Ond mae’r tueddiad yn dal i gnoi fel y gynjar,  

ac yn fy mhryder – tynnaf, tynnaf y ffoliglau arian,  

yn llwyr o’m pen. Ac anodd iawn yw dianc, 

rhag crafangau creulon y fath gaethineb. 

 

Cilgwri, 2020. 

 

Cyhoeddwyd y gerdd hon ar wefan www.meddwl.org gan ddefnyddio selfie o 

fy ngwallt fel cefndir iddi. Cyhoeddais hi hefyd ar platfform Issu fel dull o ar-

brofi gyda meddalwedd. 
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Sarah yw fy enw 
 
Naci, Sara, nid Sarah, neu Sera –  dim haitch nag e  
yn agos ato fo. Dyma’r sillafiad a’r ynganiad Cymraeg, cofia –  
mam a dad wedi rili trïo’u gorau i roi enw imi  
fysa pawb yn medru dod ymlaen yn iawn hefo fo.  
 
Na mae’n iawn, jest d’eud dw i, at y tro nesa ’lly,  
dwi ’n gwybod eich bod chi 
ddim yn ei wneud ar bwrpas ond  
mae o jest yn bygio fi… chydig bach ’lly, 
achos nid dyna yw fy enw i.  
 
’Sgwennes i erthygl cyfnodolyn amdano unwaith –  
ia, do, wir-yr,  
a chafodd o ei gyhoeddi ’fyd - ‘Sage Open’ –  
cyfnodolyn rhyngwladol –  
‘impact factor’ a phob dim!  
 
Sdim ots os na fedrwch chi rolio’r ‘R’ ’sdi,  
jest bod yr ‘A’ yn swnio fel ‘A’ yn ‘afal’,  
ac nid ‘E’ yn ‘eliffant’ – dwi’m yn g’wbod pam,  
ond dyna’r bit sy’n bygio fi fwyaf, ’sdi.  
 
Wir-yr yndê, rhaid dweud, mai nesaf i’r Saeson,  
y Cymry Cymraeg yw’r gwaethaf yn y byd i gyd  
am gam-ynganu fy enw i. Es i Sbaen ’cw i weithio, 
ddau haf yn eu tro - y cyntaf i Biladecans yng Nghatalwnia,  
a’r ail dro iMungia yn Euskal Herria -  
a’r plantos ’cw i gyd yn fy ngalw’n Sarah –  
dim problem o gwbl -  
duwcs fysa’i werth symud ene, bysa.  
 
Ond dene fo yndê, problemau Byd Cyntaf ac yn y blaen ’lly,  
ac well i ni stopio siarad amdano nawr,  
neu bydd pawb wedi syrffedu arni – yr hogan od ’na,  
sy’n moeddran ’mlaen am ei henw hi,  
bob cyfle chi’n ’roi iddi!  
 
Gyda llaw, a ydw i yn ynganu dy enw di’n gywir? 
 
Llyfryddiaeth 
Wheeler, S. L. (2016) ‘Two Short “As” and a Rolling “R”: Autoethnographic 
Reflections on a “Difficult” Name’, SAGE Open, 6(3), pp. 1–11. doi: 
10.1177/2158244016658935. 
 
Cyhoeddwyd y gerdd hon yn nghylchgrawn y Gymdeithas Cerdd Dafod: 
Barddas, rhifyn haf 2020, rhif 346. 
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Dio’m yn Gymraeg iawn, chwaith  
(Teyrnged i Nain ac Anti Gwladys) 
 
Mae nene’n naci tydi? Lle ges ti fe? O ene, ia? 
Ti’n edrych yn bropor ynddo fe cofia. Ni ’di bod yn ’sidro 
mynd ene, i brynu ’chydig o bethe – mae’r lle ’ma fatha  
pontecel! Ond dene fo, ynde, sdim ishio sbonclo nagoes,  
mae’r pres yn mynd fel y gynjar i ninlle, dyddiau yma.  
 
Dere mewn i’r tŷ rŵan, neu byddi ti’n starfio siŵr - be? 
Naci, naci, dyna ein gair ni - am fod yn rhy oer, ia, ia, 
dim byd i wneud hefo bwyd na na; dwi’m yn siŵr  
pam ni’n dweud nene yma, Cymraeg y Rhos ynde, ond dene fo –  
dio’m yn Gymraeg iawn nadi, ond dene sut ni wastad ’di siarad,  
yma’n y pentref ar y mynydd.  
 
Ew roedd hi’n grêt yma ers talwn, cofia - mynd i’r eglwys,  
a cherdded yn dôl lawr y lôn, a phawb wrthi’n 
canu a siarad. Doedd gennym ni ddim llawer cofia, a finnau yn 
byw ar bron i ddim byd – byth yn bwyta, ac eto  
wnes i erioed ddal dim byd naddo – ges i ddim y dip,  
a phawb arall yn sâl hefo fo. Oedd, roedden nhw’n ddyddiau da. 
 
Ges i job mewn swyddfa unwaith, a’r bos o’r De ’cw yn rhywle,  
a fo’n siarad hefo fi, a finnau yn gor’od d’eud wrtho ‘dwi’n rili sori,  
ond wnei di siarad yn Saesneg i ni gael deall ein gilydd?’ Cywilydd, 
yndê, ond dene fo chi’n gweld – Cymraeg Rhos, dio’m yn  
Gymraeg iawn, nadi?  
 
Hei, es i draw i weld Beti diwrnod o’r blaen, 
a hithau wedi cael carped newydd – ew, mae hi wedi gneidi,  
siŵr – yn cael pawb draw i’r tŷ i gael sbec arno.  
 
Wyt ti moyn bwyd, cariad? Fedra’i wneud pastai grochan  
ac mae ’na corn beef ene, os ti’n licio’w? Ac wedyn pastai fale,  
a gei di dop y llefrith arni, os tishio’w? 
Dene fo yndê, ond paid â gadael i ni dy fwydro di -  
cadwa di fyny yn dysgu, Cymraeg iawn yn yr ysgol -  
tydi Cymraeg ni ddim gwerth nadi -  
dio’m yn Gymraeg iawn chwaith -  
well i ti beidio pigo fo fyny – dio’m yn iawn, 
nadi, ddim yn Gymraeg iawn chwaith. 
 
Rhosllannerchrugog yn yr wythdegau/ Cilgwri 2020 
 
Cyhoeddwyd y gerdd hon yn nghylchgrawn y Gymdeithas Cerdd Dafod: Barddas, 
rhifyn haf 2020, rhif 346. 
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Hunllef hyperacusis 

 

Mae nhw wrthi o hyd ac ym mhob man - 

yn ffidlan efo’u goriadau, a chrensian 

pacedi creision, ac yn rholio tisiws 

rhwng eu bysedd – a minnau’n methu â dioddef  

y synau yma, sy’n ysgafn i’r glust normal,  

ond yn daranau erchyll yn fy uffern fach i. 

 

Ac maent yn agor a chau eu pens hefyd, 

a’u bodau yn symud, i mewn ac allan,  

drosodd a throsodd, clic, clic, clic, ARGH! 

Mae’n eironi cas, yn tydi? Colli clyw defnyddiol, 

ond datblygu sensitifrwydd afresymol  

i bob murmur a sibrwd, gan darfu hyd yn oed 

ar y distawrwydd llawngaeth - ag addefwyd i mi;  

mae’n fy ngwneud i’n grympi. 

 

Mae’r byd yma’n mynd yn fwy dieithr 

bob dydd, ac yn raddol ddryslyd,  

wrth i’r synau bach foddi’r synau mwy pwysig - 

a minnau’n ffaelu gwahaniaethu rhyngddynt.  

Mae hyperacusis yn hunllef – 

un na fedraf fyth ddeffro ohoni. 

 

Cilgwri, 2020 

 

Cyhoeddwyd y gerdd hon yn nghylchgrawn y Gymdeithas Cerdd Dafod: 

Barddas, rhifyn haf 2020, rhif 346. 
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Benfelenwen 
 

Mae hi wedi bod yn ffodus, yn do? 

yr hogan ’na efo’r gwallt euraidd – 

telyneg y gân lle mae hi’n diolch 

am y gerddoriaeth, a’i dawn hi amdani. 

Mae’n hardd ac yn secsi, tydi, ar y llwyfan, 

yn ei gwisgoedd ffansi, a’i cholur sbarcli - 

a minnau yn ei charu, am yr hyn mae’n ei ’olygu i mi. 

Achos mae hi’n normaleiddio rhywfaint,  

y ddelwedd benfelenwen, y tu hwnt i’r naturiol, 

arferol. Ei gwallt wedi ei drin â channydd, 

i’w wthio heibio i linell normalrwydd –  

mae’n ecsotig ei golwg benfelen olau, golau - 

mor olau ag y gallai fod, heb fod yn wen.   

A minnau heb yr un cemegyn, yn fwy golau fyth –  

yn wen, wen, wen, fel yn y gân werin. 

Yn benfelenwen, syndromaidd, neilltuol, hynod, od. 

Mae fy ngwallt hir, syth yn disgyn i lawr fy nghefn,  

fel ei gwallt hi – a minnau yn ei ysgwyd  

wrth ddawnsio, gan gogio mai hi ydw i, 

ar y llwyfan – a llu o ffans yn fy ngwylio  

ac yn fy moliannu. Dof i dderbyn 

fy nhynged, yn sgîl cymorth ei delwedd - 

Agnetha brydferth – yr hogan ffodus, 

a’i gwallt euraidd – a minnau yn 

Benfelenwen, wen, wen, unigryw. 

 

Dyma sgwennu cerdd a bathu gair newydd yn y Gymraeg i gyfateb â’r term 

‘Arctic blonde’.Cyhoeddwyd y gerdd hon yn nghylchgrawn y Gymdeithas 

Cerdd Dafod: Barddas, rhifyn haf 2020, rhif 346. 
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Y ras i gynganeddu 
 
“Mae’r glust yn bwysig”, meddai’r tiwtor – sawl gwaith.  
“Rydych chi’n clywed yr acen” – y clyw, wastad y clyw. 
Ac felly, er i ni hefyd blygu pennau gliniau, i deimlo’r acen 
ac adnabod y goben, daeth yr epiffani i mi, fel glaw oer annisgwyl  
ar ddiwrnod braf - i ddinistrio fy mreuddwydion barddonol. 
 
Roeddwn wedi dygymod, rhywfaint, efo’r syniad 
y byddwn yn debygol o golli rhan helaeth o’m clyw. 
“Wna’i sgwennu” medde fi - yn fy swigen o ddistawrwydd. 
Ond mae’r glust yn bwysig, er mwyn clywed yr acen 
a’i chlywed nid ei ddychmygu – y clyw, wastad y clyw. 
 
Oni fedraf glywed y geiriau yn fy mhen? Cwestiwn teg. 
Ond mae siâp a theimlad geiriau yn llifo trwy’r cof 
fel wynebau pobl sydd bellach wedi ein gadael - 
ac nid oes gennym ffotograff ohonynt i’n hatgoffa. 
Pob yn dipyn, maent yn fwy tryloyw ac annelwig. 
 
’Taswn i eisoes yn cynganeddu, ac yn gyfarwydd  
â llunio geirfa gyfoethog o fewn fframwaith y farddoniaeth, 
mae’n debyg y gallwn greu system fy hun - strategaeth ymdopi. 
Ond newydd ddechrau yr ydw i, gyda geirfa garpiog 
ansafonol, isel-ael, tafodieithol, an-eisteddfodol. 
 
Mae dysgu geiriau newydd yn anos i mi 
bob yn dipyn. Ni fedraf cweit â deall, sut y dylid 
eu hynganu. Sut maen nhw i fod i swnio, ac felly 
pa eiriau eraill y medraf eu cyplysu efo nhw. 
Ac mae hyn, wrth gwrs, yn anfantais enfawr. 
 
Ond mae yna wastad gyfle, ym mhob sefyllfa anobeithiol - 
rhaid credu hyn, neu golli awydd a nerth yn llwyr. 
Â i ati i ddysgu geirfa newydd, tafodiaith ysgolhaig, 
a dysgu ymgorffori’r geiriau, mewn modd fydd yn fy ngalluogi 
i’w gosod o fewn fframwaith gymhleth, y farddoniaeth arbennig. 
 
Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llanrwst, 2019. 
 
Dyma’r gerdd gyntaf i mi ei hunan-gyhoeddi dan enw Gwasg Y Gororau, a hynny fel 
pamffled dwyieithog gydag ychydig o fy ngwaith celf. Rwy’n browd iawn o’r gerdd hon 
ac rwy’n teimlo ei bod hi ymysg y pethau gorau i mi ei ’sgwennu erioed. Yn debyg i 
‘Llesddŵad/ Wellbecoming’, teimlaf ei bod yn gweithio yn y ddwy iaith. Ers ei 
’sgwennu, rwyf wedi bod wrthi’n archwilio’r syniad o gynganeddu a byddardod, trwy 
ysgrifennu ysgrifau a mynychu dosbarthiadau cynganeddu. 
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Y dywysoges arian 
 
Llifodd y lliw o’m gwallt gwinau, yn olif tawel,  
gan adael - niwl sidanaidd o arian disglair,  
yn eurgylchu fy wyneb syndromaidd. 
 
Gwaedodd y lliw o’m croen anhynod,  
wedi’i ddisodli gan alabastr ysblennydd –  
a daeth swsys haul i batrymu fy mochau,  
gan fframio’r ddau gilgant a’r bochdwll unigryw. 
 
Glawiodd y lliw o’m llygaid siocled, yn ddiferion ar hap,  
gan adael – smotiau o wyrddni mewn chwyrlïad  
o batrwm marmoraidd carpiog. 
 
Ciliodd fy nghlyw a daeth y gwynt fel hwrdd o ddicter,  
i’m carcharu mewn cawell o synau brawychus a dryswch.  
Mwtaniad y genyn* yn dewis yr adeg i’m trawsffurfio’n  
gyfan gwbl. Gwisgais mewn glas llachar a lliwiau’r  
sbectrwm oer i gyd, i gyd-fynd â’m delwedd dywynnol. 
 
Yn fy swigen ynysig, pendronaf fy nhynged posib,  
mewn cyd-destunau gwahanol. Ar un adeg, mi fyswn  
wedi llosgi fel gwrach, neu ar goelcerth aberthol; ac yn y dyfodol,  
ni fydd rhai fel fi yn bodoli – maen nhw wrthi, nawr,  
yn ymyrryd â DNA, ac yn dileu embryonau.  
 
Yn niwl y dyfodol caiff fy amherffeithrwydd ariannaidd  
ei wahardd am byth bythoedd. Mae’r normau a’r cyfreithiau  
wrthi’n gwneud y paratoadau trist yma. 
 
Ond yn y cyd-destun presennol, ac yn fy amgylchiadau personol –  
mae gen i’r hawl i fodoli - ac i ymfalchïo, hyd yn oed, yn fy unigrywiaeth.  
 
Ac yna hefyd, yn annisgwyl, daw tywysogesau ariannaidd eraill,  
ar y sgrin ariannaidd – i hwyluso fy einioes anesmwyth.  
Yng nghwmni Khaleesi, ac Elsa, ac Addison, caf fod yn fodlon fy myd  
fel tywysoges arian yn fy swigen o lesni a niwl sidanaidd, disglair. 
 
*Genetic mutation. 
 
Penrhyn Cilgwri, 2019. 
 
Cyflwynais fersiwn Saesneg o’r gerdd hon mewn cynhadledd y Dyniaethau Iechyd ac mi gaf-
odd ymateb boddhaol. Mi fydd y gerdd hon yn gnewyllyn i fy nghasgliad nesaf o gerddi, sef 
casgliad dwyieithog yn archwilio ac yn ystyried fy nghyflwr genetig prin o Syndrom Waarden-
burg Math 1; rwyf wedi enwi’r casgliad ar ôl y gerdd hon. 
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Gweledigaeth trwy sawl llygad 

 

Sbïwn ar yr oes a fu, drwy lygaid tra gwahanol - 

mae’r gorffennol yn llawn croesebau a hunllefau; 

mae’r dyfodol hefyd, yn dir anwastad ag ansicr. 

 

Oni fydd hi’n well pan fydd pawb yn iach ac iawn 

ac wedi eu trwsio? Pawb ’run peth a neb yn mwydro 

eu bod nhw ar ei hôl hi, hebddi – ac yn methu?  

  

Onid hyn yw’r weledigaeth ddelfrydol? Ac onid 

hynny oedd y bwriad, wrth ddileu’n dawel y rheini  

nad oedd yn matchio fyny? Siŵr o fod. Ond ... 

 

Mae’r cloc yn tician a daw’r dyfodol yn y man 

a’i oblygiadau ffiaidd a chas ... i rai ohonom; 

ond efallai mai celf yw’r arf gorau sydd gennym – 

 

Paent ar wyneb cloc. Cerdd yn wynebu’r 

darllenwr Trydar diniwed. I wthio’r neges 

i gorneli’r meddyliau, fel goleuni. 

 

Gofynnaf i chi sbïo drwyddi - y celf hwnnw 

a gweld yr artist y tu ôl iddo, yn syllu atoch 

trwy’r drych, trwy’r ffôn symudol. 

 

Dyma oes y weledigaeth. Yr oes i ni sbïo’n 

graff ar bwy ydan ni – ar ein gilydd, yr heriau 

a’r doniau ... a’r hyn sy’n deillio ohonynt. 

 

Rwy’n dyheu am ddyfodol cydraddol 

lle cawn ni gyd gyfrannu a bodoli 

heb boeni nag oedi am enynnau. 

 

 

Ysgrifennais y gerdd hon mewn un awr, yn ymateb i’r artistiaid a oedd wedi bod 

yn y gadwyn, fel rhan o Her 24:24 (24 artist mewn 24 awr) a oedd wedi ei threfnu 

gan gylchgrawn Y Stamp, a gyllidwyd gan Lenyddiaeth Cymru. 
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Limrigau, Haikuiau a chelf 

 

Draw yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn Llanrwst (ym mis Awst 2019), myn-

ychais weithdy cyfansoddi Limrig gydag Eurig Salisbury. Dysgais sut i lunio limrig, gan 

gynnwys faint o sillafau ym mhob llinell, faint o linellau, a sut i gyfleu delwedd. A dyma 

ddechrau ar siwrne ddiddorol o ’sgwennu mewn arddull benodol a oedd yn newydd i 

mi. 

Ysgrifennais y stori am fy mhrofiad yn fy ngholofn ‘Synfyfyrion llenyddol’ yn Y Clawdd 

mewn ysgrif o’r enw ‘Limrigio, paentio ac Instagrammio’. Gallwch ddod o hyd i’r fersiwn ar

-lein ar fy mlog:  www.saralouisewheeler.wordpress.com  

Yn fyr, roedd y limrig cyntaf a ’sgwennais - ‘Connery a’i Mankini’ - yn un digri ond 

nid oedd cweit yn gweithio o ran yr odl - (Googlwch ‘Zardos’ am y ddelwedd, os nid yd-

ych yn gyfarwydd â hi); yna ysgrifennais ‘Limrig y gwrthryfelwr difodiant’ ac roeddwn 

yn hapus iawn hefo honno. 

Ym mis Medi 2019, ar ôl mynychu encil greadigol cylchgrawn Y Stamp yn Nhŷ 

Newydd, es ati i baratoi ar gyfer ‘Gŵyl ‘Insta-gerddi’ Y Stamp, a gynhaliwyd i ddathlu 

‘Diwrnod Barddoniaeth Genedlaethol’. Lawr-lwythais y feddalwedd a dechreuais botsian ar 

Instagram. Rhoddais ‘Limrig y gwrthryfelwr difodiant’ ar gefndir llun o lan y môr, ger Tŷ 

Newydd, ac roedd yn ei siwtio i’r dim. Defnyddiodd golygyddion Y Stamp y llun fel rhan 

o’r ymgyrch farchnata i hybu’r ymwybyddiaeth o’r ŵyl ac roeddwn wrth fy modd efo 

hyn. 

Cafodd ‘Limrig Ad Astra’ ei gynnwys fel rhan o’r ŵyl, ac es ati wedyn i greu mwy 

o gerddi-delwedd fel hyn, gan fwynhau’r elfen gelfyddyd yr oeddwn wedi ei dysgu ar 

encil Y Stamp, ac wedi ei datblygu wrth gymryd rhan yn y fenter cyfryngau cymdeithasol 

‘HydGelf’; gallwch ddarllen am hyn yn y golofn ‘HydGelfio a Haikuio!’ ar y blog.  

Cyhoeddwyd ‘Limrig Melyn-yr-eithin’ gan 3am Magazine, ynghyd â ‘Haiku-delwedd 

Pax 3’ a oedd yn ymateb i’r thema ‘arbennig’ fel rhan o HydGelf. Dyma rannu rhai o’r gor-

euon gyda chi yma, fel ag y cyhoeddwyd hwy yn wreiddiol - y geiriau a’r delweddau 

gyda’i gilydd: 

http://www.saralouisewheeler.wordpress.com
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Limrig y gwrthryfelwr difodiant 
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Limrig Ad Astra 
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Limrig Melyn-yr-eithin 
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Limrig celf y bardd 
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Limrig cofeb cofiwch Dryweryn 
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Limrig llythyr Brexit 
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Limrig ‘steddfod Llanrwst 2019 
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Limrig Cilgwri 
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Limrig crosio 
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Limrig y crogwely 
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Haiku-delwedd Pax 3 
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Haiku gwisgo’r glesni 
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Haiku crymbl 
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Haiku Kande 
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Haiku esgidiau haf 
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Epilog 

 

 Yn ystod 2020, ailgydiais yn fy mwriad i 

ysgrifennu’n greadigol a bu’n flwyddyn gyn-

hyrchiol dros ben i mi. Yn gydamserol â pharato-

i’r gyfrol hon o gerddi, roeddwn wrthi’n frwd yn 

barddoni’n ddyddiol. Roedd hi braidd yn anodd 

penderfynu beth i’w gynnwys. Yn y diwedd, 

penderfynais y dylwn ddewis deunydd fyddai’n 

seiliedig ar fy nod hirdymor o weithio’n llaw-

rydd fel bardd a llenor dwyieithog ac unigolyn creadigol yn gyffredinol. 

Cynhwysais y gwaith am limrigo ac Insta-gerddi, yn ei ffurf weledol, gan ei fod yn 

dangos datblygiad fy ngwaith aml-gyfrwng a hefyd cerddi a oedd wedi cael eu cyhoeddi 

gan gylchgronau llenyddol, wedi’r saib yn fy marddoni. Penderfynais orffen gyda’r 

gerdd ‘Gweledigaeth trwy sawl llygad’ gan fod hon wedi bod yn ffrwyth gwaith cyd-

weithredol gydag artistiaid aml-gyfrwng a noddwyd gan Lenyddiaeth Cymru - y tro 

cyntaf i mi gymryd rhan mewn menter o’r fath.  

Wrth ddwyn y gyfrol hon i’r wasg, mae fy meddwl yn fwrlwm o syniadau ac mae 

nifer o gyfrolau newydd ar y gweill gennyf eisoes, gan gynnwys: Y Dywysoges Arian - 

casgliad o gerddi am fy mhrofiad personol o Syndrom Waardenburg Math 1; Casgliad 

Cerddi Dodo - trafod modrybedd yn fy nheulu; Pam fod brechdanau’n fenywaidd? (A 

chwestiynau difyr eraill) - gofyn cwestiynau am ramadeg, gan geisio dod o hyd i’r ateb-

ion; Teithlyfr Seren Siwenna - mwy o rwdlan a bwhwman, ond ar y mater o deithio i 

wledydd pell a’r hyn a welais a’r profiadau a gefais; a rhyw gasgliad di-enw, sy’n ymateb 

i’r hyn a ddaw wrth i ddau o sêr Hollywood brynu clwb pêl-droed Wrecsam.  

Ond am y tro, rwy’n meddwl fy mod i wedi rwdlan digon. Diolch i chi am ddar-

llen a gobeithio eich bod wedi mwynhau’r cerddi, ac y byddwch yn fodlon ystyried dar-

llen mwy o fy rwdlan yn y dyfodol agos. 
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Wrth i flwyddyn anhygoel 2020 ddirwyn i ben, dyma fi yn adlewyrchu eto - roedd hi’n 

flwyddyn lle y gallai unrhyw beth ddigwydd - cymaint o bethau syfrdanol - yn feddygol, 

gwleidyddol, diwydiannol a diwylliannol, a hynny ar lefel byd-eang. Ond ar lefel bersonol, 

mae’r ffaith fod yr hogan fach a oedd yn methu darllen, sgwennu, na hyd yn oed ddal ei phen-

sel yn iawn heb achosi gwald boenus ar ei bys canol, nid yn unig yn cyhoeddi ei chyfrol gyntaf 

o gerddi, ond hefyd wedi ei dethol i fod yn Fardd y Mis - yr un cyntaf yn 2021! 

Mi fyddaf yn dathlu fy mhen-blwydd yn 42 ym mis Ionawr - sef, yn ôl Douglas Adams, 

yr ateb i fywyd, y bydysawd, a phob dim! Wn i ddim am hynny ynde, ond mi setla i o deimlo 

fy mod unwaith eto wrthi’n cael rhywfaint o lwyddiant yn fy ngyrfa ddelfrydol, sef barddoni. 

Ymlaen! 

 

Sara Louise Wheeler, 

Cilgwri, Rhagfyr 2020. 

  



Gwasg y Gororau 

Penrhyn Cilgwri 
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