
 

Fforwm Beirdd yr Uchelwyr, 2018 

Testun a Chyd-destun 

 

  Rhaglen y dydd 

 10.00 Cofrestru a choffi 

 10.30 Croeso a chyflwyniad 

 10.45 Arwyrain Owain Gwynedd: Cynddelw Brydydd Mawr 
   Ann Parry Owen, Y Ganolfan Geltaidd 

 11.30 Y Cwt Gwyddau: Dafydd ap Gwilym 
   Dylan Foster Evans, Prifysgol Caerdydd 

 12.15 I Wallt Llio: Dafydd Nanmor 
   Hanna Hopwood Griffiths, 
   Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant 
 

1.0            CINIO 
 

 2.00 ‘Wedi cau am gerddau Gwen’: Dafydd Nanmor 
   Gruffudd Antur, Prifysgol Bangor 

 2.45 Moliant i Groesoswallt: Guto’r Glyn 
   Eurig Salisbury, Prifysgol Aberystwyth 
 3.30 Cywydd Gwenfrewy: Tudur Aled 
   David Callander, Prifysgol Caer-grawnt 

 4.15 Sylwadau i gloi: Dafydd Johnston 
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Arwyrain Owain Gwynedd  
Cynddelw Brydydd Mawr 

 

  Arddwyreaf hael hwyl gyfrgain—yng nghad, 

   Hwrdd fleiniad feiddiad, flaidd cyfwyrain, 

   Yn ail arwar mawr myn yd gyngain, 

   Yn ail awduriaeth, meddfaeth madiain, 

 5  Yn ail awyddfalch, gwalch goradain, 

   Yn ail awen ddofn o ddwfn gofiain, 

   Yn ail arwraidd, gŵr huadain, 

   Yn ail arwyre ail arwyrain, 

   Yn ail gerdd i’m rhwyf, yn rhwydd yd fain, 

 10  Yn ail air moliant, moli Owain. 

  Cyfarfu ag Eingl am Degeingl diredd, 

   Gwaedlaw ar ddarwedd, gwaed ar ddarwain, 

   Cyfarfu ddreigiau, rhiau Rhufain, 

   Ac esillydd Rhun rhudd ei gigwain: 

 15  Dragon o ddwyrang, draig o ddwyrain, 

   Draig wen wollewin well ei dichwain. 

   Oedd cleudaer, oedd claer cleddyf uch gwain 

   A llinon yng ngnif a llif rhag llain; 

   Llafn yn llaw a llaw yn lladd pennain, 

 20  Llaw ar llafn a’r llafn ar llu Norddmain, 

  Ac eryfoedd trwm rhag tremid angau  

   Ac eryfed crau ac eryfain; 

   Arwyar ar wŷr, ar wŷr gnofain; 

   Ar gnawd y ciglau adnau ednain, 

 25  Ar edrywan gwân gwayw yn adain, 

   Ar edrywedd gwaed gwaeddai gigfrain: 

   Marchogynt ar feirw, ar fil frain, 

   Marchogion Brynaich branes Owain!  

   Celyrnedd dachwedd, calanedd crain, 

 30  Celennig uddudd coludd celain. 

  Cyrdd ydd awn am ddawn, am ddadwyrain—glyw, 

   Cerddorion amryw am rodd Owain, 

   Ar hil cadr Cadell, Hiriell hiriain, 

   Ar berging Coeling am eu coelfain. 

 35  Ergyrwayw cludlan, clod huysgain, 

   Eryr huysgwr ysgwyd arwain, 
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Dyrchafu Owain Gwynedd 

   

  Dyrchafaf ŵr o dras uchel, gwych ei gyrch mewn brwydr,  

  Anturiwr sy’n flaenwr mewn rhuthr, blaidd rhwysgfawr, 

  Yn ddrych o hyfrydwch mawr ble bynnag y bydd,  

  Yn ddrych o awdurdod, un wedi ei fagu ar fedd a ffodus o’i eni,  

 5 Yn ddrych balch ei angerdd, yn walch tra chwim,  

  Yn ddrych i awen ddoeth o feddyliau dwfn,  

  Yn ddrych arwrol, yn filwr gwibiog,  

  Yn ail ddyrchafiad ail gerdd ddyrchafu, 

  Yn ail gerdd i’m harglwydd, yn rhwydd y llwydda, 

 10 Yn ail air o foliant, o foli Owain.  

  Cyd-drawodd â Saeson ar diroedd Tegeingl,  

  Bu glaw gwaedlyd yn diferu, gwaed yn dylifo,  

  Cyd-drawodd dreigiau, brenhinoedd a’u hawdurdod yn tarddu o Rufain, 

  A disgynnydd Rhun yn waetgoch ei bicell: 

 15 Dreigiau mewn gwrthdrawiad, draig o’r dwyrain, 

  A draig ffodus y gorllewin sy’n well ei ffawd. 

  Yn barod a thaer, disglair oedd cleddyf uwch gwain 

  A gwaywffyn mewn brwydr a llifeiriant gwaed o flaen llafn; 

  Llafn mewn llaw a llaw yn torri pennau,  

 20 Llaw ar lafn a’r llafn yn ymosod ar lu’r Normaniaid, 

  A gloddestau trwm yn ganlyniad i waniad marwolaeth 

  Ac yfed gwaed a chyfeddach, 

  Gwaed ar wŷr, ar benglogau milwyr; 

  Ar gnawd y clywais adar ysglyfaethus; 

 25 Ar drywaniad brwydr bu gwaywffon mewn ystlys corff,  

  Ac ar drywydd gwaed fe grawciai cigfrain:  

  Marchogent uwchben cyrff meirw, uwch mil o frain,  

  Marchogion ar wŷr Brynaich oedd haid o frain Owain!   

  Lladdfa ar gyfer peiriau, celanedd ar eu hyd,  

 30 Calennig iddynt fu ymysgaroedd corff marw.  

  Yn finteioedd yr awn er mwyn derbyn ffafr, er mwyn dyrchafu pennaeth, 

  Yn feirdd lawer er mwyn derbyn rhodd Owain,  

  At linach hardd Cadell, at Hiriell tal,  

  At dywysog disgynyddion Coel er mwyn cael gwobr ganddynt.  

 35 Yn waywffon ergydiol ar faes brwydr, yn aruchel ei glod,  

  Arwr nerthol yn cludo tarian, 
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   Erchwyniawg trylew, trylwyn uch prain, 

   Tryliw ei ongyr, angerdd rysgain. 

  Gwaith Aberteifi torrynt grain—waywawr 

 40  Fal Gwaith Faddon fawr wriawr oriain; 

   Gwelais gadau geirw a rhudd feirw rhain 

   Oedd rydd i fleiddiau eu hargyfrain;  

   Gwelais eu hadaw heb eu hadain  

   I dan draed adar, gwŷr gwanar, gwain; 

 45  Gwelais eu trychni, trychant celain,  

   Gwelais wedy cad coludd ar ddrain; 

   Gwelais rhag terfysg twrf adfirain, 

   Torfoedd ymosgryn, tarf ymysgrain; 

  Gwelais drydar crain i ar ddrumain—môr, 

 50  Gwelais eu hesgor, ysgar ddilain; 

   Gwelais beleidr gwŷr am fagwyr fain, 

   Gwelais barau rhudd rhag rhuthr Owain; 

   Gwelais ar Saeson trychion, truain, 

   Tru ddydd difedydd, fedel cyngrain; 

 55  Gweithfuddig gwledig gwlad feibionain, 

  Gwaith Bryn Dygannwy, eu dyganrain; 

   Gwelais yn Rhuddlan yn rhuddlanw cain 

   Torf arwr am ŵr am orwyrain; 

  Gwelais rhag Penfro penadur digardd, 

 60  Gwelais rhag Pennardd pen ar ddigrain; 

   Gwelais eu berthladd berthlu yng nghrain 

   Yn yd byrth berthdud golud gwylain; 

   Gwelais dyrf dygen, gwelais ddyrain, 

   Gwelais ddyrawr awr arwydd ddatsain; 

 65  Gwelais darf ar gyfarf, ar gyfaniain, 

   Gwelais aer uch Caer, uch Coed Llwyfain. 

   Nid oeddynt Wynedd wryd fychain, 

   Nid oeddud fygwl, fugail Prydain! 
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  Amddiffynnwr dewr iawn, disglair uwch gwledd,  

  Lliwgar yw ei waywffon, yn taenu ffyrnigrwydd.  

  Ym Mrwydr Aberteifi drylliai gwaywffyn cwympedig  

 40 Fel ym Mrwydr Baddon a’i mawr floeddio mewn ymgyrch;  

  Gwelais frwydrau creulon a meirwon gwaedlyd wedi sythu 

  Yr oedd yn rhydd i fleiddiaid eu claddu;  

  Gwelais eu gadael heb eu breichiau  

  O dan draed adar, filwyr ffyrnig wedi eu lladd;  

 45 Gwelais eu harcholli, dri chan celain,  

  Gwelais wedi brwydr berfeddion ar ddrain;  

  Gwelais o flaen terfysg torf filain,  

  Hyrddio minteioedd, ymdrybaeddu mewn cythrwfl;  

  Gwelais frwydr ar chwâl ar glogwyni’r môr,  

 50 Gwelais eu bwrw ymaith, tranc gelynion;  

  Gwelais waywffyn milwyr o amgylch amddiffynfa gerrig,  

  Gwelais bicellau gwaedlyd o flaen ymosodiad Owain;  

  Gwelais yn ymosod ar Saeson clwyfedig a thruenus, 

  Fedelwyr rhyfelwyr ar ddiwrnod anffodus ac anwar;  

 55 Buddugol mewn brwydr fu arglwydd disgynyddion y deyrnas  

  Ac ym Mrwydr Bryn Degannwy gwelais eu hebrwng ganddo;  

  Gwelais yn Rhuddlan mewn llanw gwaedlyd ac ysblennydd  

  Fintai wych o amgylch gwron oedd am ennill clod; 

  Gwelais o flaen Penfro bennaeth di-fai,  

 60 Gwelais o flaen Pennardd ben yn syrthio;  

  Gwelais eu lladd yn ysblennydd lu ysblennydd yn ymgreinio 

  Lle y mae pobl wych yn cludo ymaith olud merched; 

  Gwelais finteioedd gofidus, gwelais orfoledd,  

  Gwelais gyrch chwerw a datsain baner;  

 65 Gwelais darfu ar rai arfog, ar rai o’r un anian, 

  Gwelais frwydr uwch Caer, uwch Coed Llwyfain. 

  Nid oedd gwŷr Gwynedd yn dila eu gwrhydri,  

  Nid oeddit tithau’n llwfr, warchodwr Prydain! 

golygiad Ann Parry Owen 

Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr ii, cerdd 1 (gyda mân newidiadau) 

 

 

 
  

Y teitl, Arwyrein y 
ewein gwynet 
kyndel¬ Ae cant  
LlGC 6680B, 
Llawysgrif 
Hendregaredd, 33v 
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NLW 6680B ‘Llawysgrif Hendregadredd’, ff 33v-34v 

Arwyrein y ewein gwynet kyndel¬ Ae cant 

 

  Ardwyreaf hael hwyl gyfyrgein yg cad.- 

   h¬rt uleinyad ueityad uleit kyfwyrein. 

   yn eil arwar [ ]a¬r myn yd gygein.  

   yn eil a¬duryaeth metuaeth madyein. 

 5  yn  awyt|ualch gwalch goradein.  eil 

   yn eil awen dofyn o d¬fyn gofyein. 

   yn eil ar¬reit [ ]¬r huadein.     

   yn eil arwyre eil arwyrein.     

   yn eil gert y'm rwyf yn rwyt yd uein.        

 10  yn eil geir molyant moli ywein.               

  kyuar¬ ac eg eigyl am degeigil diret.-   

   gwaedlaw ar ddarwet gwaed ar ddarwein.        

   kyfarfu ddreigieu rieu ruuein.                

   ac essillyt run rut y gwigein.                     ran 

 15  Dragon o ddwyrag dreic o ddwyrein.            

   Dreic wenn ollewin well y dichwein. 

   Oet dreic o ddwyrein cleudaer oet claer cletyf uch gwein.       

   a llinon yg gnif a llif rac llein. 

   llafyn yn llaw a llaw yn llat pennein.        

 20  llaw ar llafyn a'r llafyn ar llu nortmein. 

  Ac eryuoet tr¬m rac tremid agheu.-            

   Ac yryued creu ac eryuein. 

   Arwyar ar wyr ar wy[ ] gnouein.  

   Ar gna¬d y kigleu adneu [33v] ednein.               

 25  Ar edrywan gwan gwaewyr yn adein.               

   Ar edrywet gwaed gwatei gigurein.           

   marchogynt ar ueirw ar uil urein.  

   marchogyon bryneich branhes ywein.  

   kelyrnet dachwet kalanet krein.  

 30  kelennic utut koelut kelein.  

  kyrt yt a¬n am da¬n am dadwyrein. glyw.- 

   kertoryon amry¬ am rot ywein.  

   Ar hil cadell cadyr cadell hiryell hiryein.  

   Ar bergyg koelyg am eu koelyuein.      

 35  ergyrwae¬ kludlan klod huysgein.    

   Eryr huysg¬r ysgwyd arwein.       

   Erchwynya¬c tryle¬ trylwyn uch prein. 
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   Tryliw y ōgyr angert rysgein.         

  Gweith aber teiui torrynt grein waewa¬r.- 

 40  ual gweith uadon ua¬r wrya¬r oryein.    

   Gweleis gadeu geirw a rut ueirw rein.  

   Oet ryt y uleityeu eu hargyfrein.     

   Gweleis eu hadaw hep eu hadein.   

   y dan draed adar gwyr gwanar gwein. 

 45  Gweleis eu trychni trychant kelein.        

   Gweleis wedy cad kolut ar drein.   

   Gweleis rac teruysc twryf aduirein.  

   toruoet ymosgryn taryf ymysgrein.   

  Gweleis trydar crein y ar drumein. mor.- 

 50  Gweleis y hesgor ysgar dilein.    

   Gweleis beleidyr gwyr am uagwyr uein. 

   Gweleis pareu rut rac ruthyr ywein.   

   Gweleis ar saesson trychyon truein. 

   tru dyt diuedyt uedel kyngrein. 

 55  Gweith¬udic gwledic gwlad ueibyoneyn. 

   Gweith brynn dygannhwy eu dyganrein.    

   Gweleis yn rutlann yn rutlan¬ kein.   

   toryf ar¬r am ¬r am orwyrein.  

  Gweleis rac rac penuro pennadur digart.-    

 60  Gweleis rac pennart penn ar digrein. 

   Gweleis eu berthlat berthlu yg krein. 

   yn yd byrth berthdud golud gwylein.   

   Gweleis dyryf dygyn Gweleis dyrein. 

   Gweleis dyra¬r a¬r arwyt dadsein.   

 65  Gweleis daryf ar gyfaryf ar gyuannyein. 

   Gweleis aer uch caer uch coed llwyuein. 

   Nyd oetynt wynet ¬rhyd uychein.         

   Nyd oetud uygwl vvgeil prydein.  

 

(testun y llawysgrif – wedi ei osod yn llinellau, ond yn cadw atalnodi, 

orgraff, priflythrennu, marciau golygu a rhuddellu’r llawysgrif) 
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Y Cwt Gwyddau 
Dafydd ap Gwilym 

 
     Fal yr oeddwn gynt noswaith, 
     Gwiw fu’r dyn, gwae fi o’r daith, 
     Gwedy dyfod i’w gwydrball 
 4    Yn lle’dd oedd gwen gymen, gall: 

      ‘Ai hir gennyd yr ydwyd? 
     Dyn dioddefgar, serchog wyd.’ 

      ‘Fy aur, gwddost mae rhyhir, 
 8    Am baham oedd na bai hir?’ 

      Yno y clywwn ŵr traglew 
     Yn bwrw carwnaid, llygaid llew, 
     Yn dwyn lluchynt i’m ymlid 
 12    Yn greulawn ac yn llawn llid,  
     O ddig am ei wraig ddisglair, 
     Un dewr cryf, myn Duw a’r crair! 
     Gwybuum encil rhagddaw,  
 16    Gwybu’r gwas llwyd breuddwyd braw: 

      ‘Hwyr yt felan ysbardun, 
     Aro fi heno fy hun. 
     Arfau drwg i ddigoni 
 20    Yw’r cywyddau sydd dau di.’ 

      Cyrchais ystafell, gell gau, 
     Ac addurn oedd i’r gwyddau. 
     Meddwn i o’m ystafell: 
 24    ‘Ni bu rhag gofal wâl well.’ 
     Codes hen famwydd drwynbant, 
     A’i phlu oedd gysgod o’i phlant; 
     Datod mentyll i’m deutu 
 28    Dialaeth y famaeth fu, 
     A’m dylud o’r wŷdd lud lai 
     A’m dinistr a’m bwrw danai; 
     Cares, drwg y’m cyweirwyd,  
 32    Cu aran balf-lydan lwyd. 

      Meddai fy chwaer ym drannoeth, 
     Meinir deg, â’i mwynair doeth, 
     Seithwaeth genti no’n cyflwr 
 36    Ni’n dau, ac no geiriau’r gŵr, 
     Gweled hen famwydd blwydd blu,  
     Gogam wddw, goeg, i’m maeddu.  
     Bes gatai arglwyddïaeth 
 40    Gwŷr Caer a’u gwaryau caeth, 
     Gwnawn i’r famwydd, dramgwydd dro  -  
     Rhybuddied rhai a’i beiddio!  -  
     Amarch i’w chorpws nawmlwydd; 
 44    Am ei hwyl yr wŷl yr wŷdd. 
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golygiad Huw Meirion Edwards, 
Gwefan Dafydd ap Gwilym, <www.dafyddapgwilym.net> cerdd 67 

 
          

 
Y Cwt Gwyddau, llinellau 1–12 

 
C 4.330, 281, yn llaw gynnar Thomas Wiliems, Trefriw, 

1574 (neu’n gynharach) 
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I Wallt Llio 
Dafydd Nanmor 

     Llio eurwallt lliw arian, 
     Llewychu mae fal lluwch mân. 
     Mae ar ei phen, seren serch, 
 4    Lliw rhuddaur, Llio Rhydderch. 
     Ni bu ar wŷdd, un bêr iach, 
     Afal Anna felynach. 
     Mewn moled aur a melyn 
 8    Mae’n un lliw â’r maen yn Llŷn. 
     Ar iad Llio rhoed llyweth 
     A noblau aur yn y bleth. 
     Gwnaed o’r bleth ganbleth i’w gwau, 
 12    Tair brwynen tua’r bronnau. 
     Ac na fynned gwen fanwallt 
     Gribau gwŷdd i gribo’i gwallt; 
     Dycer i wen er deg grod 
 16    Gribau esgyrn geirw bysgod. 

      Mae ar ei phen, mor hoff yw, 
     Mawr fanwallt Mair o Fynyw. 
     Mae’r un wallt, mal am war Non, 
 20    Ar fronnau’r môr forynion. 
     Mihangel sy walltfelyn, 
     Ac un wallt ag ef yw ‘nyn. 
     On’d un lliw y fantell hon 
 24    Â chawgiau y marchogion? 
     Mal efydd, mil a ofyn 
     ‘Ai mellt nef?’ am wallt fy nyn; 
     ‘Ai plisg y gneuen wisgi? 
 28    Ai dellt aur yw dy wallt di?’ 

      Llwyn aur neu ddau i’r llan a ddoeth, 
     Llwyn banadl, Llio’n bennoeth. 
     Llen gêl a fo ei llwyn gwallt 
 32    Am ein gwarrau mewn gorallt. 
     Dwy did lle y dodid awdl, 
     Dau dasel hyd ei dwysawdl; 
     Y mae’r ddwydid o sidan 
 36    Am Lio’n glog melyn glân, 
     Ac mae’n debyg mewn deubeth 
     I flaen fflam felen ei phleth. 
     Llwyn pen lle ceid llinyn parch, 
 40    Padreuau y padrïarch.  
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      Ar iad bun erioed y bu 
     Wisg i allel asgellu. 
     Crwybr o aur ban i cribai, 
 44    Pwn mawr o esgyll paun Mai, 
     Yn ail cyrs neu wiail caets, 
     Fal aur neu afal oraets. 
     Mawr y twf, mae ar iad hon 
 48    Mil o winwydd melynion. 

      Unlliw ei gwallt, yn lle gwir, 
     Â chwyr aberth o chribir. 
     Mae’r gwallt mwya’ ar a gaid 
 52    Am ei gwar fal mwg euraid. 

      Ni ad Duw gwyn (nid du ei gwallt) 
     farw Llio frialluwallt. 

golygiad Thomas Parry 
The Oxford Book of Welsh Verse, tt. 153–4 

 

I Wallt Llio, llinellau 1–22 
Brogyntyn I.2, f. 191v, 

 llaw Wmffre Dafis, 1599, ficer Darowen (fl.1577–1635)  
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Dadolwch Rhys o’r Tywyn 
Dafydd Nanmor 

 
     Wedi kav am gerddav Gwen 
     Dayar Wynedd â draenen, 
     Devthvm i, nid aeth y’m ol, 
 4    I’r Deav, yn ŵr deol. 
     Kyntaf i’m roed ar drafael 
     Yn fy rodd, nai Ifor Hael. 
     A chyntaf i’m drychafodd 
 8    Nai Ifor Hael yn fy rodd. 
     Oes heddiw, am nas haeddwn, 
     Dir rydd am dori â hwn? 
     Nid oedd lawen kalennig, 
 12    Arglwydd ior, er kael i ddig. 
     Llei digiai e yn llidiog iawn 
     Y digiai Kyredigiawn. 
     Llei sorai llew Is Aeron, 
 16    Yno i syr yr ynys hon. 
     O Syr Rys, cyn amser haf 
     Y Deav a ydawaf. 
     A thraeth sydd ryngof a thraw, 
 20    Ym nid rydd myned trwyddaw. 
     Af ar herw i Goed Berwyn, 
     Lle nid aeth na llew na dyn, 
     I galyn ar dowyn dydd 
 24    Gorwlldion geirw i elldydd. 
     Mewn môr i mynwn fy mod, 
     Ni welai neb i waelod, 
     Mal Iago yn nofio’n wyn 
 28    Llanw Groeg, yn llawn o gregyn; 
     Ne fy mod o fewn fy medd 
     Dan gareg dew yn gorwedd. 
     Gwnaf saith salm, fal tad Salmon, 
 32    Er Rys ar y ddaiar hon. 
     Llen gêl sydd rof a’i weled, 
     A Grawys Krist ar grwys kred. 
     Kyfa i’m byw i kafas 
 36    Bob gŵyl ymi heb i gas, 
     Dav ystlys i lys laswen, 
     Devborth avr De[he]vbarth wen. 
     Af [a dof] rof â Rvfain, 
 40    Adre’n rydd drwy un o’r hain. 
     Merch Siankin, fal brenhines, 
     Yn ’y mlaen a wnai ym les. 
     Arglwyddes o arglwyddi, 
 44    Arglwydd lwyth i thylwyth hi. 
     Dwy a gair un air a Non,- 
     Dwynwen, a Marged Einon. 
     Hyd ir aeth dros y draethell 
 48    Wybyr a gwynt, ni bv wraig well. 
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     Gwnaed gyngor y wraig orav 
     Yn i hoes, na’i hŷn na’i hav. 
     Gore vn dyn o’i hvnoed 
 52    Fv i wraig ar a fv yrioed. 
     Meddyges gynt i’r Iesu, 
     Mair Fadlen walld felen fv. 
     Eli ar i welïav 
 56    A roes hon er i howsav. 
     Elen a ddoeth yr eiloes 
     Drwy Fôr Groeg adref â’r groes. 
     Eirioled Margred fal Mair 
 60    Yn y Deav vn devair. 
     Geirie gwraig [a gâr] y grog, 
     A dry gŵr yn drvgarog. 
     Os iawn a gais i henwi, 
 64    Bwriwn hyn ar i barn hi. 
     Barned, blaned bobl Einiawn, 
     A dêl i Rys dalv’r iawn. 
 

golygiad Thomas Roberts ac Ifor Williams 
The Poetical Works of Dafydd Nanmor (1923), cerdd IV 

 

 

        
 

llaw Dafydd Nanmor, 
LlGC 3024C, 65v (llawysgrif o ail hanner y 14g. 

yn cynnwys gweithiau Gerallt Gymro)  
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Moliant i Groesoswallt 
Guto’r Glyn 

 
     Yn ieuanc bûm flaeneuwr, 
     Weithian, tuag oedran gŵr, 
     Natur i hen, yno y trig, 
 4    Ddwyn oes mewn tref ddinesig. 
     A garo physygwriaeth 
     I gylla oer, drwg yw llaeth; 
     Iachach i gleiriach y glêr 
 8    Ei botes a’i ddesgl bewter, 
     Cael gwres trefi dinesig, 
     Caru’r can a’r cwrw a’r cig. 
     Offerendai’r dyffryndir 
 12    A’m pair yn iach fal pren ir: 
     Am hynny’dd wyf a’m hannedd 
     Yn y Mars; caf win a medd. 

      Dinas hael i’m denu sydd, 
 16    Dawnusaf o’r dinesydd, 
     Y castell a’r fantell fain 
     A’r dref orau hyd Rufain, 
     Croesoswallt, cares Iesu, 
 20    Caer fawr i’r cwncwerwyr fu, 
     Llundain gwlad Owain a’i dir, 
     Llawndai gwin a pherllandir. 
     Ysgol rad, ddisglair ydyw, 
 24    A thref i’r pregethwyr yw, 
     A gwŷr mydr a gramadeg 
     Yn teimlo Duw mewn teml deg. 
     Gorau eglwys gareglwych 
 28    Ei horgan achlân a’i chlych, 
     Gorau côr a gwŷr cywraint 
     O gŵyr a gwisg hyd Gaer-gaint, 
     Gorau llu a gwŷr llawen 
 32    Yw gwŷr y fynachlog wen, 
     Gorau gwragedd, gwedd eu gwallt 
     A’u trwsiad, yw tre Oswallt. 
     Ynddi mae marsiandi Siêb 
 36    A chordiad a chywirdeb. 
     Iarll hir biau’r lle hoywryw, 
     A gorau iarll yn Lloegr yw. 
     Gras i’r dinas a’r dynion 
 40    A gedid Duw geidwad hon! 

      Ei gwyrda, lle da lliw dyn, 
     A’i chomyns a’i gwych iwmyn, 
     Gydag wynt trigedig wyf 
 44    Ac erioed ei gŵr ydwyf. 
     Ni wyddiad f’awenyddiaeth 
     Ado’r dref mwy no dŵr draeth. 
     Bwrdais wyf, briodas hir, 



15 

 

 48    Be talwn, i bwy telir? 
     Oeded bwrdeisied Oswallt 
     Y gwerth nes ym dyfu gwallt! 
     O daw pumpunt ar untal, 
 52    Yntwy cimin hun a’i tâl. 
     Bwrdais gynt, lle bu wyrda, 
     I’n tir fu Owain Waed Da; 
     Y gŵr ni wnaeth i’w geraint 
 56    Ond canu i brynu braint. 
     Un rhodd wyf innau i’r rhain, 
     Yn llawag yn lle Owain. 
     Cywydd ar oed dydd yw’r tâl, 
 60    Cerdd dda ni ddwg hir ddial; 
     Nid llai cyfrif digrifwch 
     No noblau aur yn y blwch; 
     Hwy pery, Cymry a’i cân, 
 64    Henw a gair hwy nog arian. 

      Mi a brydaf i’m brodyr, 
     Gydag wynt o’m gad y gwŷr, 
     Ac nid af heb gennad un 
 68    I werthu cerdd o i wrthun’. 
 

golygiad Eurig Salisbury 
Gwefan Guto’r Glyn, <www.gutorglyn.net> cerdd 102 

(am ddelwedd llawysgrif, gw. td. 19 isod) 
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I Wenfrewy 
Tudur Aled 

     Y ferch wen, fu’r ychwaneg 
     Fel yr oedd un fil ar ddeg 
     Gweryddon, a gâi raddoedd, 
 4    Gwenfrewi deg, un fryd oedd. 

      Gwenfrewi, gwn, a friwynt, 
     Achos gŵr oedd ei chas, gynt; 
     Caradog, lawog o lid, 
 8    Hyd ei theml daeth i’w hymlid, 
     A Charadog ni chredai, 
     Min ei gledd drwy’i mwnwgl âi. 

      Lladdodd Wen; lle ’dd oedd, unawr, 
 12    Llyn tawdd a’i llyncawdd i’r llawr; 
     Gwae’r ynfyd, er gwirionfun, 
     Gwae o’i lladd, a’i golli’i hun! 
     Trwy’i mwnwgl, taro meinwen, 
 16    Treiglo’r arf trwy goler wen! 

      Rhedeg o’r pen, rhoi deigr pur, 
     Obry at wastad, briw tostur; 
     Codi’i phen, lle cad ffynnon; 
 20    Ban y rhoes Beuno ar hon, 
     Clymu o hwn, cleimio’i henaid 
     Wrth y corff, o’r wyrth y caid; 
     Nod o amgylch nid ymgudd, 
 24    Nod yr arf yn edau rudd, – 
     Cynnyrch nef, cyn oeri’i chnawd, 
     Am wirionder morwyndawd! 

      Tra fu’r mab ar ei aberth, 
 28    A’i weddi’n Nuw iddi’n nerth, 
     Arwain afon o’r nefoedd, 
     A chwys gras, a chysegr oedd; 
     Teilynged, pan goded Gwen, 
 32    Tarddu ennaint Iorddonen; 
     Llai o ferw yn llif Aeron 
     Neu Euphratês no ffrwd hon; 
     Gihon yn dwyn y gwin da, 
 36    Seon, Tigris, Sant Agra; 
     Awel Dibr neu wlad Ebryw, 
     Aroglau nef i’r glyn yw; 
     Ager gwin o’i gro a gaid, 
 40    Fal gwynt o fêl y gyntaid; 
     Main gwyarog mewn gweryd, 
     Mwsg a bawm ym mysg y byd; 
     Man pêr ar bob maen purwyn, 
 44    Main ag ôl gwaed mwnwgl gwyn; 
     Beth ydyw’r ôl byth a drig? 
     Band ei gwaed bendigedig? 
     Dagrau fal cawod egroes, 
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 48    Defni Crist, o fannau croes; 
     Daioni corff dyn, o caid, – 
     Derbyn deigr dŵr bendigaid; 
     Dyfriw gwaed, fal dwfr a gwin, 
 52    Dwyn iwch wyrthiau dan chwerthin; 
     Crechwen gwraidd crychwyn groywddwfr, 
     Coel iechyd ynt – clochau dwfr; 
     Aber brwd o’r berw briwdan, 
 56    Os brwd gwlith yr Ysbryd Glân; 
     Irder byd yw’r dŵr bedydd, 
     A elwir ffons olew’r ffydd. 

      Aed i’w nofio’r dyn afiach, 
 60    Ef âi’r naill ai’n farw ai’n iach; 
     A farno haint i farw’n hon, 
     F’a i’r nef o’r un afon; 
     O’i rhad a’i gwyrth, rhoed i gant 
 64    Einioes echnos yn Sychnant; 
     Iechyd o’i glefyd i glaf, 
     Ag i hen-gleirch gwahan-glaf; 
     Ennaint o fwg Nant y Fagl 
 68    I rai truain yw’r triagl; 
     Rhag heiniau fil, rhag hun ferr, 
     Rhag gwayw llewyg, rhag llawer, 
     Gwared a gâi Gred i gyd, 
 72    Gan gwynfan, gwan ag ynfyd. 

      Gwyliwch gant, goleuwch gŵyr 
     Gwelais yno gael synnwyr; 
     Y dall a wŷl, aed i’w llan, 
 76    A dyn crupl, o dôi’n cropian; 
     Doen yno â dyn annoeth, 
     Oddiyno daw yn ddyn doeth; 
     Aed i offrwm y diffrwyth, 
 80    E ddeffry hon iddo’i ffrwyth; 
     Eithr, deufraich a thraed efrydd, 
     A fai yn rhwym, fo âi’n rhydd; 
     Blin a thrwm, heb law na throed, 
 84    A ddaw adref ar ddeudroed; 
     Bwrw dwyffon i’w hafon hi, 
     Bwrw naid ger ei bron, wedi; 
     Byddair, help a ddyry hon, 
 88    Mud a rydd ymadroddion; 
     Arwyddion Duw ar ddyn, dwyn 
     Fo wr marw’n fyw er morwyn. 

      Os help y feddyges hon, 
 92    Y ddau iechyd a ddichon – 
     Iechyd corff, uchod y caid, 
     A chadw in iechyd enaid. 

      Pob iarll, âi, pawb o wŷr llys, 
 96    Pob brenin, pob rhyw ynys; 
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     Edwart, daeth i dir at hon, 
     A’r gweryd ar ei goron; 
     Rhoen ar wellt, yr hen a’r iau, 
 100    Ag ar lawnt, eu garlantau; 
     Mae goruthr am ei gweryd, 
     Maint oedd bwys minteioedd byd; 
     Mae’r dyrfa mor awdurfawr, 
 104    Mae olau’r llu’n malu’r llawr; 
     Mae enaid rhydd, maint yw’r ôl, 
     Oes, baradwys ysbrydol; 
     Mae olew nef ym mlaen nant, 
 108    Yn lle Beuno’n llaw Bennant. 

      Am un Abad, mae’n obaith 
     Y gwŷl Duw ei glod a’i waith; 
     Yng nghôr yn Iorc, neu ’Nghaer Non, 
 112    Y gorffenno gau’r Ffynnon! 

Golygiad T. Gwynn Jones,  
Gwaith Tudur Aled, cerdd CXXXIX 
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