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Papur Bro i Ddysgwyr Cymraeg Canolbarth Lloegr

M

ae’r tymor newydd wedi cyrraedd o’r diwedd.
Roedd yr haf yn siomedig ar ran y tywydd ond
roedd digon o ddigwyddiadau yng Nghymru ac
ar ochr yma i glawdd Offa i gadw dysgwyr yr
hen iaith yn brysur. Hoffai ‘Llais’ clywed storiâu ein darllenwyr ynglŷn â’u anturiaethau dros yr haf. Os oedd rhai
ohonoch yn mynychu cyrsiau haf neu gyrsiau penwythnos
draw yng Nghymru beth am ysgrifennu adroddiad bach i’r
papur?
Erbyn hyn dyn ni’n clywed ambell hanesyn oddiwrth
dysgwyr mewn ardaloedd eraill megis Solihull, Cannoch,
Southampton ac ati. Mi fysai hi’n braf cael clywed mwy am
ein hardaloedd ein hunan a dysgwyr y Canolbarth. Felly
beth amdani!
Yr oedd aelodau o ddosbarth Cymraeg Belper yn
ymddangos ar y rhaglen S4C HWB yn ddiweddar trwy ddefnydd o glipiau fideo. Roedd Martin Coleman seren y sioe
pan ofynnodd cwestiynau am sut i ynganu llythyrau gwahanol o’r wyddor Cymraeg. Cafodd o ymateb gan Nia Parry,
ond roedd pawb o’r dosbarth yn yr olygfa hefyd yn cael
dweud ‘helo!’ wrth wylwyr y rhaglen.
Daeth Dr Angharad Price draw i Nottingham ar gyfer darlith Cymraeg ym Mis Mehefin a chafodd hi wrandawiad gan
dros 30 o bobl gan gynnwys 6 o ddysgwyr profiadol. Mae
angen creu mwy o gyfleodd i ddysgwyr cael clywed y Gymraeg a hefyd cael y cyfle i siarad â Chymry Cymraeg. Mae
angen i’r dysgwyr hefyd magu digon o hyder i fynd i’r digwyddiadau sy’n cael eu trefnu gan y cymdeithasau Cymraeg yn Nottingham a Derby. Digwyddiadau megis y bore
coffi misol yn Nottingham neu gyfarfod cyffredinol y ddwy
Gymdeithas. Mae’na Gymry Cymraeg yn y ddwy Gymdeithas ac mi fyddyn nhw digon hapus i siarad â dysgwyr.

Pris 25c

Os ti’n darllen y ‘Llais’ mewn dinasoedd
eraill y Canolbarth megis Manceinion,
Sheffield a Birmingham y newyddion da
yw bod grwpiau ymarfer a dosbarthiadau
Cymraeg i’w cael yno hefyd. Ym Mirmingham mae’na ddosbarthiadau yng Nghanolfan Brasshouse. Ym Manceinion
mae’na ddosbarth yn cael ei gynnal gan
gapel yn ardal Didsbury, (mae rhif ffôn cysywllt yw 0161 498 6118), ac yn Sheffield
mae’na grŵp dysgu Cymraeg efo Prifysgol
y drydedd Oes (U3A).

Taith haf i’r Eisteddfod
Genedlaethol a’r Eidal

Cynhaliwyd yr Ysgol Undydd Cymraeg blynyddol Derby
am yr wythfed tro ar Sadwrn 1taf o Fedi efo 31 o bobl yn
bresennol gan gynnwys y 3 tiwtor Elin Heron, Eileen Walker
a’r Prifardd Siôn Aled Owen. Hoffwn ddiolch i’r 3 tiwtor am
eu gwaith caled trwy’r dydd. Hoffwn ddiolch hefyd i Marilyn
Simcock am ei gwaith caled yn darparu té a choffi, ac am
ddarparu cawl blasus a bara caws amser cinio.

DOES dim dwywaith nad yw'r haf wedi
bod yn brysur. Daw dau ddigwyddiad i'r
cof wrth i mi ysgrifennu'r geiriau 'ma. Cyntaf, mi es i i'r Eisteddfod Genedlaethol a
gynhaliwyd yn Ne Cymru, ger Caerdydd
eleni. Wrth lwc, cafodd y digwyddiad cyfan
ei fendithio gyda thywydd braf ar wahân i
un diwrnod. Mi dreuliais i'r rhan fwyaf o'r
diwrnod 'na yn y babell Maes D ac mi
gwrddais i â dysgwyr eraill o ledled y byd.

Mae’na newyddion cadarnhaol o Belper, hynny yw mai
digon o ddiddordeb mewn dysgu’r Gymraeg i ddechrau dosbarth newydd o ddechreuwyr. Mi fydd y dosbarth yn
cychwyn ar nos Fawrth 11 o Fedi. Mi fydd y dosbarth canolradd yn ailddechrau ar Nos Iau 13 o Fedi.

Doedd'na ddim diffyg amrywiaeth o ran
atyniadau: cystadlaethau, perfformiadau,
darlithoedd, stondinau hyd yn oed nos ddifyr o gerddoriaeth yng Nghlwb Rygbi

Llanilltud Fawr a drefnwyd gan Gymdeithas yr
Iaith. Mi fynychais i bob dydd rhwng dydd Llun a
dydd Gwener. Mi wnes i gyfeillion newydd yn
ystod yr Eisteddfod yn ogystal â dysgu mwy am
ddiwylliant y Gymry a'i phwysigrwydd am y dyfodol. Mi ges i wythnos gofiadwy a dw i'n meddwl y
bydda i'n hel atgofion am sbel i ddod.
Ar ôl yr Eisteddfod, mi es i i'r Eidal. Yr oedd
hwn fy ail ymweliad i'r wlad. Y llynedd, mi arhosais i yn y rhanbarth Campania. Er hynny, mi
dreuliais i wythnos yn y gogledd. Eto, roedd y
tywydd yn boeth iawn o achos gwres mawr ar
draws sawl rhan o Ewrop. Wrth gwrs, roeddwn i'n
awyddus i weld Fenis. Dweud y gwir, mi ymwelais i Fenis ddwywaith yn ystod yr wythnos. 'Na le
prydferth! Mae cyfuniad y camlesi, adeiladau a
chelfyddyd yn anhygoel. Cafodd y teimlad 'ma ei
atgyfnerthu yn ystod ymweliad a'r Oriel Academïau sy'n cynnwys lluniau gan Leonardo da
Vinci a Tintoretto. Mae'r hufen ia'n fendigedig hefyd! Heb os nac oni bai, uchafbwynt yr wythnos
oedd hon.
Mae'r gwyliau wedi dod i ben ac mae rhaid i fi
fynd yn ôl i'r gwaith. Wel, mae angen gorffwys
arna i!
Martin Coleman

Mae llawer o bobl yn meddwl yn gam bod Siani
Lwyd yn Aderyn y To, ond nac ydw hi ddim! Mae
Siani’n perthyn i deulu hollol wahanol sef y teulu
Bronfraith, ynghyd â Robin Goch a Mwyalchen.
Gyda llaw mae Siani’n gwbwl hapus i fwyta briwsion Llinos; dyw hi ddim yn browd! Ac mae’r trefniant yn gwneud synnwyr gan fod pig Siani yn fain
a dim yn ddigon cryf i fwyta cneuen fwnci gyfan
ond mae hi’n hoff iawn o’r briwsion.
Fel mae’n digwydd, roedd yr un trefniant yn
mynd ymlaen gyda phar arall o adar mân ochr
arall y goeden. Ond y tro ’ma dyma Coch y
Berllan yn gwneud y gwaith caled gyda ei big gref
drwchus, a Mwyalchen yn hel yr ysborion obry.
Mae’r saig yn wahanol sef hadau Blodau yr Haul,
ac mae’r cragen bob had yn wydn dros ben.
Bob tro yr wyf i wrth fy modd yn gwylio Titw Tomos Las a Thitw Mawr yn rhannu’r saig. Maen
nhw’n dwli ar hadau Blodau yr Haul ond eu dull o
drin y gwaith caled i gael gwared y gragen yn hollol wahannol; byddai hi’n islaw eu urddas i fwyta
briwsion pobl arall! Dyn nhw ddim yn gallu gwasgu’r had chwaith, gan fod eu pigau mor fain, felly
maen nhw’n casglu un had ar y tro, hedfan at frigyn wrth law ac yn dal y had ar y brigyn gyda’u
crafangau. Mae’r brigyn yn einion nawr, a dyma’r
aderyn bychan yn bwrw’r gragen i ffwrdd yn union
fel y byddai Cnocell y Coed yn bwrw rhisgl oddi ar
pren. Wel wel wel, mae mwy nag un ffordd i gael
Wil i’w wely yntefe?
Viv Harris

Geirfa.
Gan mai mis Awst bron ar ben
- seeing that August is almost finished
yn cymryd mantais - taking advantage
ar eu cyfer - for them
Siani Lwyd - Dunnock
cnau mwnci -peanuts
coeden afalau surion - crab apple tree
Llinos Werdd - Green Finch
Aderyn y To - House Sparrow
Bronfraith - Thrush
Mwyalchen - Blackbird
Coch y Berllan - Bullfinch
Blodau yr Haul - Sunflowers
yn wydn dros ben - very tough
wrth fy modd - delighted
Titw Tomos Las - Blue Tit
Titw Mawr - Great Tit
wrth law - convenient
bwrw’r gragen i ffwrdd - hammer the shell off
Cnocell y Coed - Woodpecker

Colofn Bywyd Gwyllt
Cwmni da ar gyfer Viv.
Bore braf heuliog a finnau’n mwynhau powlen o
uwd i frecwast, wrth ffenest y patio. Gan mai mis
Awst bron ar ben, doedd dim syndod mai awgrym
o hydref yn yr awyr, ond rhai o’m ffrindiau oedd
yn cymryd mantais o’r heulwen ac yn cymryd
mantais o wledd yr oeddwn wedi’i baratoi ar eu
cyfer.
Fy hen ffrind Siani Lwyd oedd yn frysur gasglu
briwsion cnau mwnci oddi ar lawr y patio, ac yng
nghoeden afalau surion uwch ei phen hi, yn cyflenwi’r briwsion, oedd Llinos Werdd. Ymwelydd
sy’n dod bob bore yw Llinos ond trigfa sydd fy
ngardd i Siani.
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Ymgrwydra'r gwynt megis anadl Iôr
O fynydd i fynydd o fôr i fôr.
Erbyn heddiw mae'r gwynt yn bwnc llosg i
lawer o bobl yng Nghymru a ledled Prydain. Rwy'n
cyfeirio at y ddadl, dros ac yn erbyn, cynhyrchu
trydan o egni'r gwynt ar ffermydd gwynt ar dir ac
ar y môr. Mae'r llywodraeth am estyn cyfraniad y
gwynt i gynhyrchiad trydan. Mae pob un ohonom,
os nad ydym yn byw fel meudwy, yn defnyddio
trydan yn yr oes fodern yma, ac mae yna broblem
sy'n rhaid ei wynebu; yn ddiau mae eisiau mwy a
mwy o ynni, ac ni ellir dibynnu ar nwy o For y
Gogledd a glo am byth. Mae'r ffermydd gwynt i'w
gweld dros bron pob rhanbarth o'r wlad yn awr ac
yn ôl y ffigurau mae'na dros 30 ohonynt yng
Nghymru yn unig, a llawer mwy ar y gweill yn aros
caniatâd. Cnewyllyn y dechnoleg yw rhyw fath o
felin wynt, yn troi tyrbin i greu trydan, i'w
ddosbarthu dros y gwifrau a'r peilonau i 'r trefi a 'r
dinasoedd.

Llyfr Taliesin
a Ffermydd Gwynt
“Dechymic pwy yw.
Creadt kyn dilyw.
Creadur kadarn
Heb gic heb ascwrn.
(Dychmygwch beth yw hwn; fe greuwyd cyn y
dilyw; creadur cryf, heb gig, heb asgwrn)

Roedd'na gynllun i osod rhyw 37 o'r tyrbini hwn
ar 450 hectar ar Fynydd y Gwair rhwng Abertawe
a Rhydaman. Os ydych wedi gyrru dros y mynydd
wrth fynd o Rydaman i Abertawe ( cyn disgyn i
lawr tuag at bentref Felindre), fe wyddoch fod y
golygfeydd yn hyfryd er bod yr ardal yn unig; Dim
ond ambell i fferm ar waelodion y mynydd. Mae'r
tir yn berchen i Somerset Estates; ac wedi cael
sawl astudiaeth a llawer o brotestio ac yn y blaen,
aeth y cynllun o flaen y llys yng Nghaerdydd ym
Mis Mawrth eleni. Gwrthodwyf y cais y tro hyn. Un
rheswm dros wrthod y caniatâd oedd bod y tir, lle
oedd y tyrbini i'w lleoli, yn cynnwys dyfnder go
dda o fawn; ac fel y gwyddom, mae’na fudiad y
dyddiau yma, i ddiogelu ein tiroedd mawnog am ei
bônt yn mynd yn brin, ac maent yn bwysig fel rhan
o fioamrywiaeth y ddaear. Heb amheuaeth
bydd y perchnogion yn gwneud cais arall yn y
dyfodol. Mae llawer o brotestio ac yn fy marn i,
mae hynny i'w ddisgwyl; nid yw'r ffigurau yn hollol
bendant fod y peth yn gwneud synnwyr
economeg; mae costau trwsio'r peiriannau yn codi
o hyd; mae rhaid dweud hefyd eu bont yn hagru'r
amgylchedd; maent yn cael eu hadeiladu yn
uwch ac yn uwch o hyd; mae'r rhai talaf dros 250
metr ; hefyd, fel yr hen felinau gynt yn malu ceirch
a gwenith, maent yn dibynnu ar y gwynt yn
chwythu ac felly mae'n anodd cadw lefel y trydan
sy'n cael ei wneud yn gyson; maent yn creu sŵn
annifyr i drigolion sy'n byw o fewn clyw i'r tyrbini;
mae llawer yn dadlau mai dim ond y grantiau wrth
y llywodraeth sydd wedi gwneud y mudiad fynd
ymlaen yn ei anterth mor gyflym; yn
anuniongyrchol ni'r bobl sy'n talu am y grantiau
hyn drwy dalu fwy am ein trydan a nwy; mae'n
anodd crynhoi ffeithiau pendant ond yn gryno
mae'n debyg fod ffermydd gwynt ar dir ac ar y môr
yn cynhyrchu rhyw 3% o gyfanswm trydan y wlad

Mae'r gwynt wedi chwythu, o bryd i'w gilydd,
drwy lenyddiaeth Cymru dros y canrifoedd. Mae'r
dyfyniad uchod yn fan cychwyn y gerdd i'r gwynt
yn Llyfr Taliesin (Kan y Gwynt); llawysgrif o'r 12ed
ganrif yw llyfr Taliesin sy'n cynnwys cymysgaeth o
farddoniaeth a phethau eraill; credid fod y gerdd
yn tarddu o oes lawer yn gynharach, efallai mor
bell yn ôl â'r 6ed ganrif. Mae'r bardd yn gosod
pos i'r gwrandawyr neu'r darllenwyr i ddychmygu
beth yw gwrthrych y gerdd. Yr ateb wrth gwrs yw'r
gwynt.
Hefyd dyna gerdd fach "Dysgub y Dail" gan
Grwys (1875 - 1968), cerdd syml ar un olwg ond
yn llawn mynegiant, a ddaeth yn boblogaidd fel
darn adrodd i blant. Dyma'r pennill agoriadol
Gwynt yr hydref ruai neithiwr
Crynai'r dref i'w sail;
Ac mae'r henwr wrthi'n fore'n
'Sgubo'r dail.
A beth am yr hwiangerdd fach dlos sy'n gorffen,
"A chwythodd y gwynt fi i'r 'Eil o Man'
A dyna lle bûm yn crio."
Os ydych yn gyfarwydd â'r hen ganeuon
Cymraeg, falle eich bod wedi clywed y gân Y
Dymhestl (gan R S Hughes) a oedd, ac efallai
sydd yn dal i fod, yn boblogaidd gan bron pob
baswr neu fariton o Gymro. Mae recordiad o'r gân
gan y diweddar Richard Rees, y ffermwr a'r canwr
o Bennal yn Sir Feirionydd, yn dal i roi rhyw
ysgryd lawr fy nghefn pob tro y clywaf hi. Dyma'r
geiriau agoriadol
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ar hyn o bryd . Wrth gwrs y bwriad yw fydd y
ffigur hyn yn codi a bwriad y Genhadledd yw i'r
peth godi i tua 20 % erbyn 2020. Mae hyn yn
dibynnu ar lawer mwy o ffermydd gwynt yn y
dyfodol, felly byddwch yn barod!

Dosbarthiadau Cymraeg Belper,
Grwp Decrheuwyr
yn cyfarfod bob nos Fawrth o 11-9-12
Grwp Canolradd
yn cyfarfod bob nos Iau o 13-9-12

Fydd hyn yn golygu llawer fwy o'r hwyliau
anferth 'na yn chwifio ei breichiau dros y wlad.
Falle mai'r gwir yw bod rhaid cyfaddawdi. Mae
rhaid i bawb ohonom benderfynny ein hunain a
ydy'r fusnes yn foddhaol; rhaid ystyried hefyd os
awn lawr ffordd y cewri mecanyddol hyn yn
bendramwnwgl, fydd na ddim troi yn ôl.
Roedd y Groegiad gynt yn addoli'r gwynt a'r
elfennau fel duwiau, Beth tybed byddent yn
meddwl petaent yn gweld y ffermydd gwynt
heddiw?

7.30pm yng Nghanolfan Cymunedol Strutt,
Derby Road, Belper efo tiwtor Elin Merriman
Cymdeithas Nottingham
Bore Coffi: popeth yn Gymraeg
Mae’r Bore Coffi yn cael ei drefnu yn fisol gan
Gymdeithas Nottingham ar gyfer Cymry Cymraeg
a dysgwyr. Mae manylion ar gael oddi wrth
Gwynne Davies trwy ffonio Gwynne Davies ar
0115 925 9613

o bryd i'w gilydd = from time to time; man
cychwyn = starting place; llawer yn gynnarach =
much earlier; yn llawn mynegiant = full of
meaning; ysgryd lawr fy nghefn = shivers down
my spine; ffermydd gwynt = wind farms; byw fel
meudwy = live like a hermit; pwnc llosg = a topic
for debate; dyfnder go dda o fawn = a fair depth
of peat; bioamrywiaeth y ddaear = the earth's
biodiversity; hagru'r amgylchedd = spoil the
environment; o fewn clyw = within earshot;
cyfaddawdi = compromise; yn bendramwnwgl =
headlong; dim troi'n ôl = no turning back.

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!

O.N. Gyda llaw mae'r llythyren 'k' yn cael ei
defnyddio yn aml yn yr hen lawysgrifau er nid yw
yn y wyddor Gymraeg heddiw.

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

Cyfarchion i Ddysgwyr Derby a'r cylch oddiwrth
Cymry Nottingham; daliwch ati. "Dyfal donc a dyr
y garreg"
Howell Price

go to website
www.saysomethinginwelsh.com
.

Digwyddiadau i
ddysgwyr 2012
Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby
Mae’r Cylch yn cyfarfod bob bore dydd Mawrth
yn ystod amser tymor yn Nhŷ Cwrdd y Crynwyr,
St Helens Street, Derby (ger canol y dref) o 10 o’r
gloch tan hanner dydd. Mae’na groeso i
ddysgwyr a Chymry Cymraeg.

Menter Iaith Lloegr
Safle ar Facebook i’r rhai sy’n dysgu’r
Gymraeg hyd a lled Lloegr.

Gweithdy Cymraeg Misol Derby

Cysylltu a Llais Y Derwent
trwy 01773 827513 neu anfon ebost i
dysgwyr5@virginmedia.com
neu gwelir

Bore Dydd Sadwrn unwaith y mis
9.30yb tan hanner dydd
Am fanylion o’r lleoliad / dyddiad ffonio 01773
827513 Tiwtor Elin Merriman.
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www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com

