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Papur Bro i Ddysgwyr Cymraeg a Chymry alltud Canolbarth Lloegr

Croeso yn ôl!
Cawson ni haf braf eleni ac roedd digon o aelodau Cylch
Dysgwyr Cymraeg Derby yn mwynhau gwyliau ac achlysuron dros y ffin yng Nghymru. Roedd Eisteddfod Llanelli yn
llwyddiant ond gawn ni weld a bydd digon o waddol ar ôl yn
yr ardal i wneud gwahaniaeth go iawn i ffyniant a dyfodol yr
iaith.
Mae nifer fawr o gariadon yr iaith dal yn bryderus o ran ei
dynged. Ers canlyniadau siomedig Cyfrif 2011 mae
mudiadau megis Cymdeithas yr Iaith, Dyfodol, RHAG
(Rhieni dros addysg Gymraeg), Twf, Merched y Wawr i gyd
wedi galw am ragor o fesurau gan lywodraeth Cymru i sicrhau dyfodol i’r iaith. Mae Cymdeithas yr iaith wedi cyhoeddi chwech camau pwysig ac yn galw ar lywodraeth
Carwyn Jones i weithredu. Mae’r chwech cam yn cynnwys:
Addysg Cymraeg i bawb yng Nghymru, tegwch ariannol i’r
Gymraeg, Gweinyddu’n fewnol yn y Gymraeg, Safonau Iaith
i Greu Hawliau Clir, Trefn Cynllunio er budd Cymunedau
yng Nghymru, Darlledwr aml-blatform Cymraeg newydd.
Mae nifer o newidiadau ar y gweill yng Nghymru sy ddim o
les i’r Gymraeg. Dyw’r bil cynllunio sy’n cael ei drafod ar
hyn o bryd dim yn rhoi sylw i’r Gymraeg. Mae’n debyg y
bydd y nifer o ganolfannau Addysg Cymraeg i Oedolion
yn mynd i gael ei gwtogi o 6 i 3, gobeithio ni fydd hyn yn
golygu bod pobl yn colli swyddi neu bydd llai o diwtoriaid a
gwersi ar gael i hyrwyddo’r iaith. Mi fysai hi’n dda tasai darllenwyr ‘Llais’ yn anfon llythyr neu e-bost at y brif weinidog
Carwyn Jones ( carwyn.jones@wales.gsi.gov.uk ) i fynnu ei
fod o’n gweithredu er les y Gymraeg yn awr.
Roedd Ysgol Undydd Cymraeg Derby yn llwyddiant mawr
efo 42 o bobl yn bresennol. Diolch yn fawr i bawb a wnaeth
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cyfrannu at y digwyddiad. Mae’r gweithdy
Cymraeg Derby wedi ail dechrau ac yr
ydyn ni’n edrych ymlaen at weld dysgwyr
newydd eleni. Yn Belper dim ond un dosbarth sy’n cael ei gynnal ar nos Iau yng
Nghanolfan Cymunedol Strutt. Os oes diddordeb gyda chi cysylltwch â’r trefnydd
Gwen Mulliner.
Jonathan Simcock

Rhaglen Cylch Dysgwyr
Cymraeg Derby 2014-2015
Mae’r Cylch yn cwrdd fel arfer unwaith
y mis, dydd Sadwrn am 9.30 y bore yn
Nhŷ Cwrdd y Crynwyr, Stryd Sant
Helen, Derby. Mae’na ambell ddigwyddiad ychwanegol fel taith Gerdded
neu gyfarfod cymdeithasol.
Mae’na groeso i Ddysgwyr o bob safon
a hefyd i Gymry Cymraeg alltud.
25-10-14 Taith Gerdded Cymraeg
15-11-14 Gweithdy Cymraeg
6-12-14 Cystadleuaeth Scrabble
17-1-15 Gweithdy Cymraeg
7-2-15 Gweithdy Cymraeg
7-3-15 Gweithdy Cymraeg
11-4-15 Gweithdy Cymraeg
9-5-15 Gweithdy Cymraeg
6-6-15 Gweithdy Cymraeg

Pysgota

R’oeddent wedi bod yn pysgota drwy’r nos ac
yn nesau’n siomedig iawn tua’r lan ar arfordir
Môr Galilea heb ddim i frecwast. Nifer o ddisgyblion wedi ymdroi ‘nol at y pysgota ar ol ei
ddilyn eu athro am rhyw dair blynedd a orffennodd gydai groeshoelio, ac yna’n ei weld yn
fyw rhyw ddwy neu deirgwaith o amgylch
Caersalem! Maen’t yn dilyn cyngor yr angel
wrth ei feddrod, ac yn dychwelyd i Galilea am
iddo ddweud ei fod yn mynd o’i blaen hwy
yno. Ond heb gwrdd ag ef yno eto.
Y bore’n blaguro’ dawel, a’r haul yn dangos
ei wyneb coch dros ysgwyddau bryniau
dwyreiniol Syria, a llais dieithryn ar y traeth yn
galw “Does gennych ddim pysgod?” Dim ateb
wrthynt. “Bwriwch y rhwyd i’r ochr dde o’r
cwch, ac fe gewch helfa”! ‘Pwy yw hwn sy’n
dweud wrthym ni y professionals sut i bysgota?’ Ond dyma ufuddhau yw alwad ac
mewn chwinciad roedd y rhwyd yn llawn o
bysgod mawr rhyw gant pumdeg tri. Un or
pysgotwyr - Ioan mwy na thebyg, wedi’i
syfrdani, oedd wedi cyfrif a recordio y ddalfa!
Pedr yn sylweddoli pwy oedd y gwr dieithr
yma yn arlwyo barbaciw gogoneddus iddynt,
ac fe wisgodd ei ddillad amdano ar frys.
Mynd dros afon Nyfer ar y bont haearn un
bore, a throi i’r dde ac i fyni ar hyd clawdd
Parc y Byri, yna i lawr ar hyd lwybr troellog
drwy’r coed ar gesail y penrhyn, i’r dorlan
agored wrth ochr yr afon uwch y rhaeadr, cyn
y gamfa haearn sy’n arwain i dir Llwyngwair.
Yno’n gweld pysgotwr - megis Moc Morgan
yn taflu pluen i wyneb y pwll cornel dwfn gydai
wialen, ac yn dal y brithyll yn reit gyflym.
Roedd ei rhwyd yn y dŵr yn llawn, a bron yn
amser mynd adre. Wedi iddo fy ysbio dyma
fe’n galw fi draw ac yn cynnig i mi wisgo ei
spectol dywyll. Esboniodd fod rhein yn spectolau arbennig am mae lensis Polaroid oeddynt,
yn torri allan adlywerchiad y cymylau ar
wyneb llonydd y dŵr, a’i gwneud yn bosib i
weld ble roedd y pysgod yn nofio odano.
Dau brofiad ond un cwestiwn!
Beth yn arbennig oedd gan Iesu i gywirddweud ble’r oedd y pysgod, ond Polaroid heb
ei ddarganfod am rhyw ddwy fil o flynyddoedd!

Anialwch Prydain
Mi fues i ym Mlaenau Ffestiniog yn ddiweddar
ac mi ddaliais i'r trên ager ar Rheilffordd Ffestiniog. Braf oedd hi fwynhau'r haul hydrefol a
braf o weld cefn gwlad godidog Cymru oedd hi
hefyd. Tra oedd y trên yn gwneud ei ffordd
droellog i Borthmadog, ro'n i'n clustfeinio ar
sgwrs rhwng dau Sais oedd yn yr un cerbyd.
Roedden nhw'n siarad am gynefinoedd yr
uwchdiroedd a thra oedden nhw'n rhyfeddu at
rinweddau'r fath gynefinoedd, roedd hi'n
amlwg nad oedden nhw'n wybodus ynglŷn â
phethau felly!
Er bod gen i radd wyddoniaeth amgylcheddol dw i wedi gweithio ym maes cefn gwlad
ers dros ddeng mlynedd. Mae rhaid i mi atgoffa fy hun o bryd i'w gilydd pa mor arbennig
ac unigryw ydy rhostiroedd Prydain. Mae ysgrifenwyr llenyddol wedi cyfeirio atyn nhw fel
'diffeithychau cynoesol'. Er nad ydyn nhw gefnogi'r un nifer o rywogaethau a chynefinoedd
fel gwlypdiroedd neu laswelltiroedd calchfaen,
unigryw braidd ydy'r rhywogaethau sy'n cael
eu gweld yn y lleoedd uchel a neilltuedig.
Does gen i ddim y lle i son am bob agwedd
o'r lleoedd arbennig hyn, ond mi hoffwn i son
am yr adar a phlanhigion a welir ar y rhostiroedd. Ond cyntaf, sut wnaeth y rhostiroedd
ffurfio? Maen nhw'n bodoli oherwydd yr hinsawdd. Dydy gweddillion y planhigion ddim yn
pydru lle mae'r tir wastad yn wlyb. Maen
nhw'n cywasgu, duo ac wedyn ffurfio haen o
fawn sy'n gorwedd ar bridd mwynol. Mae'r glawiad cyson sy'n gyfystyr ag ucheldiroedd yn
trwytholchi'r mwynau a maetholion allan o'r
pridd. Mae trwch y mawn yn dibynnu ar lawiad
ac mae cydberthynas rhwng glawiad uchel a
haenau trwchus o fawn.

Gwynne Davies
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Mae gan rostiroedd ymddangosiad ponciog
ac mae hwn yn cael ei greu gan amrywiaeth
yn lefelau'r dŵr. Mae'r amrywiaeth hwn o fan
i fan yn gadael i blanhigion gwahanol ddatblygu. Mae 'glaswellt y gweunydd' sy'n tyfu
mewn clympiau (er mawr flinder i bobl sy'n
cerdded yr ucheldiroedd!) yn ffynnu mewn
mannau eitha’ wlyb, tra bod 'grug' yn gwneud
yr un peth mewn mannau sychach. Mae
'grug y mêl' yn tyfu mewn mannau sychach
fyth, felly bydd hi'n ffynnu ar fanciau neu hen
grugiau ac o ganlyniad, mi fydd hi'n tyfu
mewn lleiniau. Mae corsydd a gorgorsydd yn
darparu cynefinoedd ar gyfer planhigion fel
mwsoglau. Mae 'gwlithlys' a 'llafn y bladur' yn
tyfu mewn mannau llaith a byddai hi'n anodd
peidio â gweld y planhigyn cyffredin 'tresgl y
moch'. Mi gafodd y planhigyn melyn bach ei
ddefnyddio i liwio lledr ac mae'r gwreiddiau'n
cael eu defnyddio mewn gwirod sy'n dod o
Bavaria o'r enw 'Blutwurz'. Mae gan 'helygen
Fair' sylwedd sy'n gwrthyrru pryfed sy'n
gwneud iddi hi ddelfrydol i bobl sy ddim yn
dioddef gwybed!
Mae 'corhedydd y waun', 'bwncath' a
'grugiar' (a'r 'grugiar yr Alban' yn yr Alban)
ymhlith yr adar mwya’ cyffredin sy'n cael eu
gweld ar rostiroedd. Mi fydd y 'bod y gwerni'
yn nythu mewn corsydd a thipyn o gamp ydy
hi o weld y 'bod tinwen' gan ei fod o'n brin
erbyn hyn, ond mae o'n nythu yn y corsydd
hefyd. Mae'r ucheldiroedd yn darparu cynefin
ar gyfer y 'cudyll bach', aderyn ysglyfaethus
lleiaf Prydain.
Dydy dyfodol yr ardaloedd hudol ddim yn
sicr o bell ffordd er gwaetha'u hymddangosiad gwydn. Mae mawn yn ffurfio mewn
mannau lleoledig yn unig. Mae llygredd aer,
tanau, newidiadau ynglŷn â rheolaeth (gan
gynnwys pori), newid hinsawdd, presenoldeb
o gerddwyr a choedwigaeth fythwyrdd (a
ddechreuwyd yn yr 1960au) yn cyfrannu at
erydiad a dirywiad y rhostiroedd.
Mae gan Brydain ac Iwerddon 'Y rhostiroedd mawreddog' ac mi fydd pobl yn teithio
o bedwar ban y byd o weld y cynefin unigryw
hwn. Mae 75% o rostiroedd y byd yn cael eu
lleoli ym Mhrydain ac Iwerddon. Mae
mudiadau cadwraeth ac Awdurdodau Parc
Cenedlaethol yn cymryd camau i ddiogelu a
gwella'n rhostiroedd ni ac mae rhaglenni addysgol sy'n pwysleisio pwysigrwydd, hanes a
chyflwr eiddil y rhostiroedd yn cael eu rhedeg

bellach.
Y cyfan sydd ar ôl i mi bellach ydy cael
gafael ar fy esgidiau cerdded.
Martin Coleman
Rhestr o rywogaethau:
Glaswellt y gweunydd - Purple moor-grass
Grug-Heather
Grug y mêl- Bell heather
Gwlithlys- Sundew
Llafn y bladur-Bog asphodel
Tresgl y moch- Tormentil
Helygen Fair-Bog myrtle
Corhedydd y waun- Meadow pipit
Bwncath-Buzzard
Grugiar-Grouse
Grugiar yr Alban-Ptarmigan
Bod y gwerni- Marsh harrier
Bod tinwen-Hen harrier
Cudyll bach-Merlin

Prynhawn yn yr Ysgol
i Ann ac Eirlys.
Mae Lucinder wedi bod yn ceisio dysgu fi
(Eirlys) sut i chwarae’r delyn ers rhai
blynyddoedd nawr. Mae hefyd yn athrawes
ysgol gynradd. Mi wnaeth a bargen a ni, os
daw i'r ysgol i siarad â’r plant am Gymru a
Chymraeg, fe chwarae hithau ei thelyn i ni yn
y cyngerdd bach yr oeddwn yn paratoi i Gymdeithas Gymraeg Norwich ar y 7fed o Fai. Y
rheswm am y gwahoddiad oedd bod Lucinder
ers tro bach yn teimlo fod y plant ( 9 i 10
mlwydd oed) yn ei dosbarth, yn gwybod tipyn
am wledydd ar y Cyfandir fel yr Almaen neu
Ffrainc, ond yn gwybod fawr ddim am y gwledydd sydd yn rhan o’r Deyrnas Unedig ar wahân i Loegr wrth gwrs.
Felly, ar brynhawn dydd Llun heulog tua diwedd mis Mai, fe aeth Ann a finnau i Ysgol
Gynradd Lingwood, ger Norwich. ‘Roedd y
ddwy ohonnon wedi cael syndod gymaint o
ddiddordeb a brwdfrydedd a ddangosodd y
plant. ‘Roeddent am eiriau Cymraeg am
bethau modern fel ‘microwave’ a ‘computer’.
Hefyd, ‘roedd ganddynt ddiddordeb mawr am
gyfieithiad o’i henwau i’r Gymraeg. Cwestiynau arall am beth oedd arwyddluniau Cymru?
A pham ‘roedd y ddraig goch a’r faner Cymru?
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Darllenodd Ann ‘Weddi’r Arglwydd’ iddynt yn
y Gymraeg gan fyddent siŵr o’i wybod yn
Saesneg. Fe ddysgon iddynt ffordd i ddweudLlanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantyssiliogogogoch, ond oeddent ddim yn rhy
awyddus pan fygythiodd eu hathrawes i gynnwys yn y prawf sillafi'r diwrnod wedyn.
I gai’r sesiwn, canodd y plant ‘Dime, Dime,
Hen Blant Bach’ i ni mewn Cymraeg perffaith.
Y dydd Iau canlynol yr oedd eu rhieni yn dod i’r
ysgol i glywed am Gymru, i wrando arnyn nhw
yn canu ag i gael ‘Pice ar y Maen’ ‘roedd y
plant wedi ei gwcio gyda'u te.
Ychydig wythnosau wedyn, cwrddais ag un
o’r bechgyn o’r dosbarth. Yr oedd yn cofio mae
‘popty-ping’ oedd ‘microwave’ yn Gymraeg.
Ond chware teg iddo fe, ‘roedd wedi edrych
lan ar y we a gwelodd mae ‘meicrodin’ oedd y
gair iawn am ‘microwave’. Raid dweud mae yn
well gen i ‘popty-ping’ a dynna beth alwodd
Alex Jones microwave ar y ‘One Show’ ar y
teledu!

frodor o Aberhonddu. Roedd hyn rhyw ganrif wedi'r argraffiad cyntaf o lyfr Saesneg
gan William Caxton yn Lloegr. Argraffwyd
llyfr John Price yn Llundain. Tipyn o gymysgaeth oedd ei gynnwys, er engraifft pethe
defosiynnol fel y deg gorchymyn, a paderau
ac yn y blaen, ac hefyd pethe ymarferol fel
yr almanac a'r wyddor ac eglurhad o rifolion

Rhufeinig. Yn aml iawn yn nyddiau cynnar y
llyfr argraffedig byddai'r un dyn yn awdur,
yn gyhoeddwr, yn llyfrwerthwr ac yn
rhwymwr, rhyw Shoni Popeth. Rwy'n dweud
dyn ac nid person yn bwrpasol am mai
dynion yn unig (dim menywod) oedd yn ymgydio yn y gwaith o greu llyfrau bryd hynny,
felly diolch byth fod pethe wedi newid ers
hynny. Buom hefyd yn sgwrsio am gyhoeddi Beibl William Morgan yn 1588.
Gwnaeth y digwyddiad hwn lawer i safoni'r
iaith Gymraeg o ran orgraff, gramadeg a
strwythur pan oedd safon rhyddiath Cymraeg yn wan ac yn isel.
Ym 1953 cyhoeddwyd Cysgod y Cryman,
nofel enwog Islwyn Ffowc Ellis a ddewiswyd fel y llyfr mwyaf dylanwladol y ganrif
mewn pôl piniwn yn 1999. Anfonais ebost i'r
cyhoeddwyr, Cwmni Gomer, i ofyn faint o
gopiau argraffwyd o'r nofel a chefais ateb
oddiwrth Mr Lewis, un o berchnogion y
cwmni taw rhyw 20,000 oedd y nifer (mewn
sawl argraffiad). Cymarer hyn â rhyw
100,000,000 o "Harri Potter and the Philosopher's Stone." Drwy drugaredd mae
mwy nag un ffordd o rhoi gwerth ar lyfr.
Pwy all ddweud pa un yw'r llyfr gorau o'r
ddau? Gyda llaw mae llyfr cyntaf yn y gyfres Harry Potter wedi 'i gyfieithi i'r Gymraeg.
Un o'r llyfrau cyntaf, os nad y cyntaf, i'w
argraffu ar dir Cymru oedd "Y drych Crist-

Eirlys Mclean,
Cymdeithas Gymraeg Norwich.

Llyfrau Cymraeg
Y cyfaill goreu, cofia,
A lleufer dyn, yw llyfr da.
Ieuan Brydydd Hir 1731 - 1788
( remember, the best companion and
illumination for a person is a good book)
Cefais y fraint ym mis Medi o gymryd rhan yn
Ysgol Undydd Derby i ddysgwyr Cymraeg yr
ardal. Paratoais gyflwyniad bach ar argraffu a
chyhoeddi llyfrau, yn enwedig yn gysylltiol â'r
iaith Gymraeg a Chymru.. Fe ddysgais lawer
wrth wneud tipyn bach o ymchwil a hefyd wrth
wrando ar gyfryniadau aelodau'r dosbarth.
Felly diolch i bawb a gymrodd ran ac i Jonathan Simcock am hyrwyddo'r ysgol.
Rwyf am ganolbwyntio yma ar rhyw
ddwrnaid o ddigwyddiadau pwysig yn hanes
argraffu a chyhoeddi llyfrau Cymraeg.
Cytunir mae y llyfr cyntaf i gael ei argraffu yn
yr iaith Gymraeg oedd "Yny lhyvyr hwnn" gan
John Price (enw da!) yn y flwyddyn 1546.
Gwas sifil oedd yr awdur (a'r argraffydd) ac yn
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nogol" gan Robat Gruffudd. Mae hanes diddorol i hwn gan i'r peth ddigwydd mewn ogof
ger Llandudno; llyfr yn trafod y ffydd Gatholig
oedd y llyfr ac fe'i argraffwyd yn ddirgel am
dyna oedd cyfnod erlidigaeth Catholigion
drwy'r wlad pan oedd y Frenhines Elisabeth
1af yn teyrnasu. Yn wir daeth yr awdurdodau i
wybod am y wasg a bu rhaid i'r argraffwyr ffoi
am ei bywydau yn dra sydyn.
Gwasg ddiddorol yn myd argraffu hefyd yw
Gwasg Gregynog ac mae honno yn haeddu
erthygl iddi ei hun.
I gloi, gair bach am fenter a ddechreuwyd yn
2005. Ie, dyna'r flwyddyn y dechreuodd Jonathan Simcock gyhoeddi ac adolygu Papur Bro
Llais y Derwent, sef papur bro Cylch Dysgwyr
Derby. Menter fechan efallai o'i chymharu â
chyhoeddi Beibl William Morgan, neu Cysgod
y Cryman neu waith Thomas Gee yn y 19ed
ganrif, a llawer llai o elw hefyd i Mr Simcock y
golygydd nag i awdures a chyhoeddwyr cyfres
Harry Potter, ond yn bwysig serch hynny i
gadw'r hen iaith yn fyw yn y parth yma o
Loegr, sef Derby a'r cylch. Pob llwyddiant i
Lais y Derwent yn y dyfodol. A chwithau
ddysgwyr Derby, mynnwch ddarllen ambell i
lyfr yn Gymraeg o bryd i bryd. Roedd Ieuan
Brydydd Hir yn llygad ei le pan 'sgrifennodd
"Lleufer dyn yw llyfr da", a cyfrannwch erthygl
i'r rhifyn nesaf o Lais y Derwent. Fe fydd y
golygydd yn falch o'i gael .

ddiddordeb yn hanes teulu. Gwybodais
bod gen i lawer o deulu Cymreig, ond wnes
i nabod dim ond taid a nain, (ail wraig fy
nhaid), ac ewythr. Mi wnes i gwrdd â'i
wraig dim ond dwywaith, ond roedd i’n
gwybod bod dwy ferch efo nhw. Beth bynnag, mi es i i ogledd Cymru i chwilio am
fedd mam. Doedd Mam fi’n byth yn ymweld â beddau, achos roedd hi wyth oed
pan wnaeth ei fam marw. Hefyd, wnes i
ddim dechrau ar hanes y teulu tan ar ôl i
fam marw. Wrth gwrs, do’n i ddim yn gallu
deall y geiriau ar y bedd, roedd llawer o'r
Iaith yn Gymraeg. Felly wnes i benderfynu
dysgu. Mae gen i nith sy'n byw yn Harlech,
ac mi wnes i ofyn iddi hi, “Oes‘na dosbarth
Cymraeg yn y Coleg?”, ces i ateb positif.
Felly wnes i fynd am y tro cynta ym mis
Gorffennaf, a wnes i fwynhau'r profiad,
wrth feddwl, “mae hon yn Iaith gyntefig”,
ond penderfynais i i barhau.
Dechreuais i'r dosbarth cynta yn y
Trallwng, (rhaid i chi wybod, dw i'n byw yn
Solihull, West Midlands), beth bynnag ,
doedd dim ond dau o bobl yn y dosbarth,
felly, ar ôl tair wythnos roedd rhaid i mi
fynd i'r Drenewydd. Dechreuais i efo Wlpan
roedd gen i awydd ac uchelgais i ddysgu
Cymraeg. Achos ro’n i feddwl, “medru i
wneud hon”, wnes i sefyll arholiad pob
blwyddyn. Blwyddyn gyntaf, pasio efo
marciau da iawn. Ail flwyddyn jyst pasio. Y
Flwyddyn hon, sefyll yr arholiad Canolradd,
a wedi pasio ddim yn ddrwg. Lwcus iawn,
mi ges i amheuon o’r blaen, achos, doedd
gen i ddim digon o hyder efo siarad, a
doedd fy ngramadeg dim yn dda.
Pob flwyddyn wnes i fynd i Goleg Harlech, y flwyddyn hon ro’n i siomedig iawn
efo cynnwys. Dechreuais i yn y dosbarth
“intermediate”, ond
wnaeth yr athro
penderfynu roedd o rhy hawdd i mi. Felly,
ro’n i yn ddosbarth uwch, lle wnes i ddim
deall hanner cant y cant. Pryd wnes i gyfrif
yr oriau dysgu, wnes i sylweddoli, doedd
dim ond un ar hugain yn y dosbarth. Felly
roedd llawer o bres am un wythnos! Teimlo
fel gwastraff o amser hefyd. Rŵan, bydda i
fynd gyda SSIW, efallai'r flwyddyn nesa,
rŵan dw i angen mwy o ymarfer siarad i
adeiladu hyder efo hyn.
Rwan, dw i'n parhau i fynd i ddosbarth
Cymraeg yn Y Drenewydd, sy'n cychwyn

Howell Price
Cymdeithas Cymry Nottingham
yn llygad ei le > on the button
Menter > enterprise
gwasg ddirgel > secret press
Shoni popeth > Jack of all trades
erlidigaeth > oppression

Robert Mabbott
Dysgwr o grŵp SSIW Solihull
Heddiw, wnes i ddarllen cais gan Jonathan i
sgwennu erthygl i Lais y Derwent. Fel mae
gen i ddim byd i neud heddiw, penderfynais i
drio sgwennu rhywbeth, yn gyntaf rhaid i mi
ymddiheuro os dydy fy ngramadeg neu sillafu
dim yn gywir.
I gyflwyno fy hun i ddechrau, Robert dw i, a
dw i wedi ymddeol. Wnes i ddechrau dysgu
Cymraeg ym mis Gorffennaf 2011. O’r blaen
ro’n i'n chwarae golff pob dydd, ac roedd gen i
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eto ym mis Medi, efo 'Pontio i uwch'. Hefyd,
dw i'n darllen llyfrau Cymraeg, gwylio S4C,
mynd i gyfarfodydd Sadwrn Siarad a darllen
papur newydd, y “Daily Post” pob dydd Mercher, achos mae nifer o erthyglau Cymraeg
yn y canol. Bethan Gwanas ydy'r hawsaf i
ddeall, a darllen.( Helo Bethan! Wnes i gwrdd
â hi yn Harlech!) Mae’n bwysig iawn i drio
defnyddio Cymraeg pob dydd achos mae o’n
rhy hawdd i anghofio geiriau. Mi wnes i
sgwennu at yr athrawes hefyd, ond i fod yn
onest, dw i ddim yn cofio'r gramadeg pob
amser, pan mae hi'n dweud wrthyf. Ond dw
i’n peidio â phoeni gormod am ramadeg ond
weithiau dw i'n ffeindio fy mod i'n sgwennu
yn gyfan groes i beth dw i isio. Mae gen i enghraifft am beidio defnyddio iaith, pryd ro’n i
yn ysgol fel plentyn wnes i ddysgu Ffrangeg,
rwan, “je n’parle pas francais”, achos wnes i
ddim e'i defnyddio, ac yr un pethe efo Almaeneg, ro’n i'n dechrau dysgu pan ro’n i yn
y fyddin, ond gormod o win, menywod a chan
roedd diwedd yr ymdrech, tipyn bach o ddiogi
wedi helpu. ‘na fo, hwyl fawr i chdi, dal ati.
O, rŵan medru i ddarllen carreg beddau, yn
well!

GŴYL HAF YN LLANDEILO
A'R EISTEDDFOD
YN LLANELLI
Dw i'n byw, a dysgu Cymraeg, ac yn mwynhau llawer o ddigwyddiadau Cymreig yn ardal Llundain. Fel arfer dw i'n mynd i'r Eisteddfod Genedlaethol am un dydd ar fy
mhen fy hun ar y trên, ond eleni roedd
popeth yn wahanol iawn. Mae fy athrawes yn
dod o Landeilo yn wreiddiol ac roedd hi'n dod
yn ôl i aros gyda'i mam am un wythnos er
mwyn ymweld â'r Eisteddfod. Yn garedig
iawn roedd hi wedi rhoi lifft i fi i Landeilo.
Mae Llandeilo yn dref hanesyddol, gyda
strydoedd cul, yn Nyffryn Tywi. Yn y fynedfa
i'r dref dros y bont un bwa fwyaf yng
Nghymru, mae'r tai sioraidd yn eu lliwiau
pastel. Mae llawer o siopau annibynnol yn
gwerthu hen bethau a nwyddau wedi eu
gwneud â llaw. Mwy pwysig, mae'r trigolion
yn gyfeillgar iawn. Mae Llandeilo wedi 'i enwi
ar ôl Teilo Sant. Dw i wedi aros mewn gwesty
ar ymyl y dre bron gyferbyn y Parc Dinefwr tua wyth can erw - gyda cheirw a Gwartheg
Gwynion y Parc sy'n frid prin.
Treulion ni pedwar diwrnod gogoneddus yn
yr Eisteddfod ar lan y môr yn Llanelli. Aethon
ni i'r Pafiliwn Pinc i wrando ar y cystadlaethau cerddoriaeth, ac i weld y dawnsio
clocsen ac, wrth gwrs, y seremoni cadeirio.
Roedd llawer o stondinau dros y maes; cyfle
gwych i siarad am bynciau gwahanol- e.e.
Elusennau, gwyliau a thechnoleg. Aeth y
bobl i'r Tŷ Gwerin a Llwyfan y Maes i gael
adloniant. Uchafbwynt yr wythnos oedd y
seremoni ar ochr y bryn i groesawu aelodau
newydd i'r Orsedd, gan gynnwys ffrind o Lundain- Margaret Tudur.
Diolch i fy ffrindiau o Landeilo ces i ŵyl ardderchog. Er fy mod i'n Saesnes, am un wythnos dw i wedi teimlo yn rhan o deulu Cymreig.

Robert A. H. L. Mabbott

Say Something In Welsh
Become a Welsh speaker - join the
world's largest class!
FIND OUT WHY OVER 15,000 PEOPLE
U S E O U R AW AR D - W I N N I N G C O U R S E

You don't need to read or write or do any revision
- you just start speaking normally and naturally
from the very beginning. But we don't expect you
to take our word for it!
Listen to the first lesson right here, right now either the northern or the southern version - and
if you like it, you can access another
25 half-hour lessons for free
go to website
www.saysomethinginwelsh.com

Miss Julia Johnson
Hampton
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das ond roedd hi’n neis iawn mynd am dro ar
lan y môr yn yr haul amser cinio.
Awn ni eto y flwyddyn nesa, gobeithio, ond
bydd problem efallai. Mae'r cyllidebau wedi
cael eu torri gan 75% ac mae’n bosib fydd y
cwrs ddim yn rhedeg. Tasai ddim cwrs yn
Aber, bydd cwrs yn Nolgellau, ond dyn ni’n
dysgu Cymraeg y de!
Mike Mulliner
Dosbarth Cymraeg Belper

Ysgol Haf,
Aberystwyth 2014
Ym mis Gorffennaf aeth fy ngwraig Glen, ein
ffrind Jenni o’r dosbarth Belper a fi i’r Ysgol
Haf ar y Prifysgol Aberystwyth. Roedd eleni
yr ail tro i ni fynd ar y cwrs, sy’n digwydd dros
un wythnos bob blwyddyn. Mae’n ymddangos bod y cwrs wedi'i fwriadu ar gyfer gweithwyr llywodraeth leol, ond roedd nifer o bobl
fel ni sy’n dysgu Cymraeg ar gyfer pleser.
Serch hynny, roedd pawb arall yn byw yng
Nghymru a roedden nhw’n synnu bod ni’n
dod o Derbyshire!
Mantais fawr y cwrs ‘ma ydy’r pris. Mae’n
costio dim ond £27! Yn naturiol roedd rhaid i
ni ffeindio ein llety ein hunan a rhention
ni fwthyn am yr wythnos.
Y llynnedd gwnaethon ni Lefel 3
(Sylfaen). Ar y pryd ro’n i wedi ceisio mynd
i’r dosbarth Lefel 2 ond gaethon ni ein daflu
allan gan y tiwtor! Ar y diwedd, ro ni’n iawn a
mwynheuon ni ein hunan.
Felly gyda mwy o brofiad, eleni penderfynnon
ni profi Lefel 4 (Canolradd). Roedd hi’n her,
ond ymdopion ni’n dda iawn.
Mae’r cwrs tipyn bach fel Gweithdy dydd
Sadwrn yn Derby. Mae’r dydd yn dechrau
am ddeg o’r gloch (gyda egwyliau coffi, cinio
a the) ag yn gorffen am hanner awr wedi
tri. Erbyn hyn ro’n i wedi blino! Roedd llawer
o wrando a siarad, lot o daflenni
a rhai gemau.
Y llynedd ro ni yn yr Hen Goleg ar y prom.
Yn anffodus mae’r adeilad ar werth nawr ac
eleni cafodd y cwrs e gynnal ar y Campws
Penglais. Mae’r stafelloedd tiwtor yn fwy ad-

Cofio
Un funud fach cyn elo’r haul o’r wybren,
Un funud fwyn cyn delo’r hwyr i’w hynt,
I gofio am y pethau anghofiedig
Ar goll yn awr yn llwch yr amser gynt.
Fel ewyn ton a dyr ar draethell unig,
Fel cân y gwynt lle nid oes glust a glyw,
Mì wn eu bod yn galw’n ofer arnom –
Hen bethau anghofiedig dynol ryw.
Camp a chelfyddyd y cenhedloedd cynnar,
Aneddau bychain a neuaddau mawr,
Y chwedlau cain a chwalwyd ers canrifoedd
Y duwiau na ŵyr neb amdanynt ‘nawr.
A geiriau bach hen ieithoedd diflanedig,
Hoyw yng ngenau dynion oeddynt hwy,
A thlws i’r clust ym mharabl plant bychaìn,
Ond tafod neb ni eilw arnynt mwy.
O, genedlaethau dirifedi daear,
A’u breuddwyd dwyfol a’u dwyfoldeb brau,
A erys ond tawelwch i’r calonnau
Fu gynt yn llawenychu a thristáu?
Mynych ym mrig yr hwyr, a mi yn unig,
Daw hiraeth am eich ‘nabod chwi bob un;
A oes a’ch deil o hyd mewn Cof a Chalon,
Hen bethau anghofiedig teulu dyn?
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Waldo Williams

Ymddolennu

cofiaf yn bod yn hwyr i roi pwer llawn ar beiriant yr awyren, a da iawn y cofiaf fy methiant i
dynnu yn ôl ar y ffon yn fwy a mwy tra oedd y
cyflymdra yn lleihau.
A da iawn, iawn ,iawn y cofiaf y braw pan
stopiodd yr awyren tra’n pwntio yn syth i fyny!
Dw i’n mynd i lithro yn wisg fy nghefn i waered fe feddyliais, a ro’n i’n gwybod mai hynny’n beth enbydus i wneud. A da y cofiaf y
rhybudd i’w osgoi wneud hwn achos byddai’r
wynebau rheoli sef llyw, isadenydd a chodwr
yn gallu ysgwyd mor wyllt ac enbyd fel eu
bod nhw’n torri i ffwrdd oddi ar yr awyren!
Roedd cyngor yn fy hen lyfyr i gafael yn dyn
iawn ar y rheolyddion, dal nhw i gyd yn y canol a gweddïo, a dyna beth yr wyf i wedi
gwneud. Yn sydyn disgynodd yr awyren
wyneb i waered a chofiaf hongian yn y gwregysau gyda cawod o baw, “a llwch yr amser
gynt Waldo” yn cwympo oddi ar y llawr dros
fy mhen. Ac ymhen eiliadu dyma finnau yn
mynd yn union syth i lawr gyda’r cyflymdra yn
mynd yn uchel heibio’r cyflymdra cywir i
ymddolennu a greddf goroesi yn dweud yn
uchel ac yn glir i fi, “Tynnu yn ôl ar y ffon!”
A dyna beth yr ydw i wedi gwneud, ond gyda’r cyflymdra ychwanegol, a finnau yn tynnu
yn ôl braidd yn ffyrnig - yn ôl pob tebyg tuag
at bedwar disgyrchiant, hynny yw yn pwyso
tua 48 yn lle 12 stôn, hwylies i rownd yr ail
ddolen heb ddim trafferth o gwbl!

“I

gofio am y pethau angofiedig Ar goll yn awr
yn llwch yr amser gynt”; dyfyniad o ‘Cofio’
gan Waldo Williams.
Cof byw, clir, llachar, tanbaid i fi yw’r tro cyntaf i mi ddolennu awyren. Rhaid i fi gyafddef
yr oedd hwn heb ganiatad a heb hyfforddiant
– ro’n i’n ifanc a ffôl bryd hynny cofiwch – dw
i ddim yn ifanc bellach!
Roeddwn wedi darllen mewn hen lyfyr sut i
wneud y peth, drosodd a thro, ac yn ysu i’w
trio. Ro’n i ar fy mhen fy hun a doedd neb o
gwmpas, felly pam lai, meddyliais!
Peth cyntaf i wneud yw dewis rhywbeth fel
rheilffordd, neu ffordd Rhufeinig er enghraifft,
i gadw’n syth a gwneud dolen dwt, tra’n
edrych o gwmpas yn ddiwyd i osgoi
gwrthdaro gyda awyren arall.
Nesa hwpo ffon reolydd ymlaen a rhoi pŵer
llawn i’r peiriant. Da y cofiaf y wefr o fynd yn
unionsyth i lawr efo’r cyflymdra yn cynyddu’n
gyflym tuag at gyflymdra cywir ar waelod y
plymiad e.e. 120kt. Ond tra fod y cyflymdra
yn cynyddu rhaid throtlo’r peiriant yn ôl ac yn
gyson i osgoi difrodi fe!
Ar waelod y ddolen rhaid tynnu yn ôl ar y
ffon i wneud y disgyrchiant dwywaith a hanner yn fwy na normal, felly mae pilot sy’n
pwyso 12 stôn fel arfer yn pwyso 30 stôn
rŵan, a wedyn rhaid stopio’r tyniad yn ôl i
bwyntio’r awyren yn unionsyth i fyny.
Da y cofiaf gwneud hynny ac yn teimlo’n
reit hapus a medrus fel peilot gyda popeth yn
mynd ymlaen yn union yr un fath fel y darllenais. Da y cofiaf hefyd pa mor gyflym a
oedd cyflymdra’r awyren yn dirywio, a da y

John Vivian Harris
Geirfa: drosodd a thro over and over. pam lai why not. yn
unionsyth i fyny vertically upwards. llyw, isadenydd a chodwr rudder, ailerons and elevator.
wyneb i waered upside down.
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o gwmpas bwrdd efo mygiau o goffi a phlât o
fisgedi siocled. Roedd dysgwraig eithaf profiadol
yn 'arwain' y grŵp ac roedd pawb yn gyfeillgar
iawn. Ac ar ôl y sesiwn gyntaf, aethon ni bob tro,
ac rwyf dal yn ffrind i'r ddysgwraig brofiadol hyd
at heddiw.
Mi faswn yn eistedd yno, ac yn gwrando ar
bobl. Ac roeddwn yn sylweddoli’n araf fy mod i
wedi deall rhywbeth ac yn medru ymateb, ond
rhaid i mi ddweud, fel arfer, erbyn i mi ymarfer yn
fy mhen beth roeddwn eisiau dweud, roedd y
sgwrs wedi symud ymlaen at bwnc newydd. Ond
dim ots, sylweddolais fy mod i wedi deall ac yn
gwybod sut i ymateb a dyna oedd y peth
pwysicaf i mi. Yn raddol, medrwn i ddweud un
neu ddau beth ac ymateb i ryw gwestiwn, a beth
oedd yn syndod i mi oedd bod y dysgwr arall yn
deall beth ddywedais i.
Mae'r Sesiwn Siarad yn union beth dych chi
eisiau iddi hi fod - sgwrs am y tywydd, chwarae
gemau, chwyno am rywbeth, trefnu taith, cael
cinio, beth bynnag dych chi eisiau gwneud fel
Sesiwn Siarad, mae'n bosib, ond mae'n rhaid i
chi fod yno yn y lle cyntaf.
Rwyf yn fodlon eistedd mewn caffi neu westy
dwywaith y mis er mwyn fod yn ganolbwynt i
ddenu pobl at ei gilydd ond dim ond angor ydw i.
Nid wyf yn rheoli dros y sesiwn, nid wyf yn dweud
yn union beth ddylai pawb wneud, dim ond cadw
man i ni ydy fy 'swydd'. Ond weithiau, dof i â
phethau a fydd yn sbarduno sgwrs rhwng pobl
sy’n teimlo’n swil neu heb gyrraedd y pwynt lle
mae sgwrsio'n hawdd. Mae pob sesiwn yn
wahanol ac yn dibynnu ar y bobl sy'n cyrraedd y
diwrnod hwnna.
Unwaith, sawl mis yn ôl, ar ôl un sesiwn clywais
i fod rywun wedi bod yn cwyno bod bawb yn y
Sesiwn Siarad yn fwy galluog na hi ac roedd un
person yn rheoli dros y sgwrs. Mae'n digwydd
weithiau ond ydy cwyno efo ffrind ar ôl y sesiwn a
pheidio â dod unwaith eto yn ateb cwir? Beth am
ddal ati nes mai chi ydy'r person sy'n rheoli dros
y sgwrs am funud neu ddau? Beth am ddal ati i
eistedd a gwrando ar bobl eraill? Efallai nad ydy
rhywun yn well na chi, fel dych chi’n meddwl,
dim ond bod ganddynt dipyn bach mwy o hyder a
dyna ni. Nid wyf eisiau awgrymu mai Sesiwn
Siarad ydy'r lle gorau i bob dysgwr bob amser.
Ac nid dosbarth ydy hi chwaith, dim ond cyfle i
gwrdd â dysgwyr eraill, trio siarad Cymraeg a
chael hwyl ar yr un pryd - dyna Sesiwn Siarad i
chi!
Ro Ralph
Wrecsam

Beth ydy Sesiwn Siarad?
Beth yn union ydy Sesiwn Siarad? Nid oes 'na
ateb syml. Mae hyd yn oed yr enwau yn wahanol
- Sesiwn Siarad, Sadwrn Siarad, Sgwrs a Phaned,
ond y syniad y tu ôl i'r syniad ydy casgliad o unai
grŵp o ddysgwyr neu grŵp o ddysgwyr a
siaradwyr iaith gyntaf sydd yn cyfarfod er mwyn
ymarfer siarad Cymraeg.
Yn fy marn i, y Sesiwn Siarad ydy un o'r pethau
pwysicaf y tu allan i'r dosbarth boed mewn
dosbarth arferol efo darparwr swyddogol neu
mewn dosbarth ar lein. Heb y Sesiwn Siarad, ni
fydd 'na gyfle i ymarfer siarad Cymraeg mewn
sefyllfa hollol ddiogel. Felly pam nad oes 'na lawer
mwy o ddysgwyr yn cymryd mantais o fynd i
Sesiwn Siarad neu yn mynd unwaith ac yn peidio
â dychwelyd,
yn aml efo achwyniad ar eu
gwefusau?
Ond i ddychwelyd i'r cwestiwn gwreiddiol, beth
yn union ydy Sesiwn Siarad? Wel, fel arfer, mae
Sesiwn Siarad yn grŵp o bobl - dysgwyr a
siaradwyr iaith gyntaf - sy'n barod i eistedd gyda'i
gilydd i sgwrsio: boed yn y Gymraeg, hanner a
hanner, neu un sydyn iawn yn Saesneg er mwyn
darganfod gwybodaeth am rwy bwynt nad ydynt
yn deall. Dyma’r cyfle i godi cwestiynau na
chafodd eu hateb yn y dosbarth, a gobeithio bydd
rhywun yno yn gwybod yr ateb.
Syml iawn te? Naci, dim o gwbl. Sesiwn Siarad
ydy grŵp o bobl efo dim ond un peth yn gyffredin
sef ceisio cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac
ydy'r Sesiwn Siarad yn le sy'n teimlo hollol
ddiogel? Yn aml iawn, nac ydy wir! ydy'r ateb
unwaith eto. Efo dysgwyr sy'n hyderus ac yn
gymdeithasol, tipyn o her ydy wynebu eu Sesiwn
Siarad gyntaf ond os bydd y dysgwyr yn swil a heb
lawer o hyder, hunllef ydy'r profiad yn aml. Ond
efo tipyn o gefnogaeth a phobl gyfeillgar a
chynorthwyol, dylai’r dysgwyr ddechrau ymlacio
cyn bo hir, a gobeithio bydd y profiad yn gwneud
lles iddynt.
Beth ddylech chi ddisgwyl mewn Sesiwn Siarad?
Cofiwn fynd i'm Sesiwn Siarad gyntaf, tua 10
mlynedd yn ôl.
Clywais am Sesiwn Siarad
newydd, a phenderfynodd fy ffrind a finnau fynd.
Rhaid i mi ddweud yn syth gwelais lun yn fy
meddwl o bobl yn sefyll mewn neuadd eglwys, efo
cwpanau a soseri mewn grwpiau bach yn siarad
Cymraeg yn rhugl. O na, meddyliais, nid i fi mae’r
sesiynau siarad ond, diolch byth, mynnodd fy ffrind
ein bod ni'n mynd.
Ces i fy synnu ar unwaith. Mewn ystafell
ddosbarth fechan yn y coleg oedd y Sesiwn
Siarad, efo grŵp bach o ddysgwyr oedd yn eistedd
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SSIW Manceinion
SSIW Leeds
SSIW Solihull
SSIW Oxford
Grwp Sgrsio East Dereham
U3A Congleton
Groups.u3a.congleton@gmail.com
Ware U3A Welsh Class 01920 464740
Milton Keynes U3A welsh@mku3a.org
U3A Maghull & Lydiate 0151 5262530
U3A Newport
U3A Merton Groups@mertonu3a.org.uk
Peterborough U3A 01733 266483
Malvern U3A
Sheffield U3A

Bore Coffi Popeth
yn Gymraeg
Mae aelodau o’r Bore Coffi Popeth
yn Gymraeg Nottingham yn cwrdd bob mis
mewn ardal gwahanol o’r ddinas.
Am fanylion pellach cysylltwch
â Gwynne ar 0115 925 9613

Cymdeithasau Cymreig /
Cymraeg yn Lloegr
Mae Cymdeithasau Cymreig a Chymraeg yn
Lloegr yn aml yn cynnig y cyfle i ymarfer
eich Cymraegyn 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 yn aml
iawn. Mae gan sawl un gwefannau yn cynnig
manylion cysylltu â gwybodaeth am eu
gweithgareddau.
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

Grŵpiau ymarfer
Cymraeg yn Lloeg
Basingstoke Welsh Learners
www.cymraegbasingstoke.blogspot.com
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-cylchsiarad
Loughborough Welsh Class
www.cymdeithas.org/loughborough
Preston Welsh Club
http://welshclubpreston.org

Cysylltwch!
Os dych chi eisiau ysgrifennu erthygl i ‘Lais’
cysylltwch trwy anfon neges e-bost at
jonathan_simcock@yahoo.com
Mae hen gopiau Llais y Derwent ar gael ar
lein trwy mynd at ein gwefan
http://lloegrambyth.wix.com/llais-y-dderwentydd
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