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ORIAU'R HWYR";

BY

JOHN CEIRIOG HUGHES.

Ertracts from Reviews

CG

North Wales Chronicle.

“ A young man of undoubted ability and one who has

attained his present eminent position as a Welsh poet, by

the pure and simple force of his genius, without the ordinary

adventitious aid which sometimes conspires to a result so

devoutly wished . The satiric portions of Ceiriog's pro

ductions wear a peculiar comic style of poetry at once so

popular that it mocks imitation . With regard the pastoral

character of his productions, he greatlyexcels in the form and

conception of his ideas and the natural simplicity of his lan

guage. Most of what we have read have a tendency, not

only to charm the youthfulmind bytheir inert grace and

beauty, but to refine and exalt their affections."

Wrexham Advertiser .

Ceiriog's compositions are of a serious turn , but the

greater number partake of a merry and lively spirit. Indeed

there cannot be two opinions upon his forte - he is a genuine

wit. He is not afraid to let the world see Ceiriog merry as

well as Ceiriog religious. We have no patience with people

who never show themselves except in their “best clothes."

We wish Ceiriog every success for its straightforward honest

humanity,

Carnarvon and Denbigh Herald .

“ Ceiriog has made rapid strides in popularity, and de

servedly so, for he is unquestionably a genuine poet. His

book contains many sweet flowers andprettygems, although

there may be here and there a simplicity bordering upon

childishness ; this is far better than puffy, inflated obscurity,

swelling into bombast. Most Welsh poets become religious

instead of loving, in theirlove. Whereas Ceiriog is delicately

and intensely loving, without cant or hypocrisy , I doubt if

there is anything in the Welsh language on the subject of

love that are equal to the verses quoted. “ Myfanwy”though

irregular and unequal has a glorious burst towards the mid

ale,that takes the shine out of the poem “ Owain Wynne,"

and most other Welsh poems.”



Cronici Bach.

* We do not recollect to have read a number of pages so

full of imagery, ingenuity, and of wit. "

Gwladgarwr.

“ This pleasant book thrills with magic, electrifying the

very soul. The ideas are those of human nature and the

human heart, speaking to the innermost man. The book

requires no eulogy for it is certain to work its way to be a

household family volume. "

Baner ac Amserau Cymru .

“ Ceiriog undoubtedly is our Burns; and we can venture

to assert if he composed in English, as well as he has in

Welsh, he would be considered fully equal in every sense

to the Burns of Scotland. The Welsh nation ought to be

proudof him , and thankful to the publisher of “ Oriau'r

Hwyr.”

ern ,

Llais y wlad .

“ The compositions of Ceiriog,the true child of nature and

the poet of the people . His “Owain Wynne " and " My

fanwy Vychan," stand entirely by themselves amongst the

numerous compositions of Welsh bards, ancient and mod

There is not in the Welsh language, and we might add

there are no compositions in English that excei them . "

Y Greal.

" Hisproductions have drawn attention throughout Wales,

as thrilling with poetry and glowing with nature . "

Seren Cymru .

"He really feels what he writes about. With him poetry

is no fiction , but a stern reality. The book is well got up

andneatly printed. We heartily commend it to the notice

of all who can read and appreciate Welsh Poetry.”

Similar extracts mightbe quotedfrom the“ Taliesin Quar

terly," " The Welshman ,” “ Star of Gwent," " The Cambrian

DailyLeader, " and the Welshperiodicalspublished in America .
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RHAGDRAETH.

WRTH gynyg " Oriau'r Hwyr ” i sylw fy nghydgenedl

nis gallaf lai na thraethu gair neu ddau fel esgusodiad,

oblegid fy ymddangosiad ger eich bronau yn y llyfryn

hwn .

Rai blynyddau yn ol fe gyhoeddwyd yn y Traethod

ydd, y fugeilgerdd “ Owain Wyn,” ac yn ddiweddarach

yn y Taliesin , ymddangosodd rhiangerdd “ Myfanwy

Fychan.” Cefais gan berchenogion y cylchgronau chwar

terol uchod, gopïau o'r caneuon crybwylledig yn llyfrynau

bychainarwahan ; acer na feddwn ddim hawl ar ewyllys

da fy nghydwladwyr, fe werthwyd mewn ychydig wyth

nosau yr oll o'r caniadau dan sylw . Ondyroedd eirchiona

thaliadau cydgauedig yn parhau i ddyfod i law yn ddidor,

a gwelais yn fuan fodrhwymau cymwynasol arnaf igael

un ai ail -argraffiad o'r fugeilgerdd a'r rhiangerda,neu

y dylwn gyhoeddi llyfryn bychano fy ychydig ganiadau.

Ar ol cadw eirchion fỹ nghyfeillion ar lawer 's cym

aint o amser, y mae parodrwydd y cyhoeddwr i anturio

gydag “ Oriau'r Hwyr ” yn hyfrydwch gwirioneddol ac

yn ollyngdod esmwythäol i mi. Ymae y wybyddiaeth o

fod allan o ddyled fy ngharedigion yn deimladtra chy

surus a dedwydd. Caffed yr oll o honom ei fwynhau.

Teimlad o annibyniaeth ac o anrhydedd ydyw . Hir y

parhao yn ein mynwesau.

Fel gwr ieuanc oddi cartref, yn teimlo anwyldeb cynes

at Gymru, yn nghanol claiarwch ffurfiol un o drefydd

mawrion Lloegr ,y mae fy oriau hwyrol er'r blynyddoedd

bellach, pan na byddai dyledswyddau eraill yn fy lludd

ias, wedi eu treulio genyf i chwarear lwybrau bardd

oniaeth . Fe wêl y darllenydd oddiwrth neillduolion

mewnol y casgliad hwn,-oddiwrth ddewisiad amryw o'r

testynau, byrdra y cyfansoddiadau, acoddiwrth y wedd

anmherffaith sydd ar yroll o honynt, fod fynefnyddiad

o'r gair chware yn syml a phriodol. ' Yr wyf er hyny yn
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gobeithio y caniateir fod yma ddarnau eraill o natur

bwysicach,a chanddynt well amcan mewn golwg na di

fyru y darllenydd am yfoment. Os caf foddhad byth i

fy meddwl wrth fwrwgolwg tros y llyfryn hwn,disgwyliaf

hyny oddiwrth y caniadaumoesol a chrefyddol syddyn

1 ddo ; ar yr un pryd, ymae y rhanau difyrus yn gyfryw

nad all un dyn ystyriol fy nghyhuddo o ysgafnder a

gwamalrwydd . Yrwyf wedi ymdrechu gwneud i'r holl

ddyddanion gynwys llinell owirionedd trwyddynt, ac yr

wyf yn hyderu yr ail- ddarllenir yr hyn sydd yn ym

ddangos yn ffolineb ar yrolwggyntaf, nes canfodllygedyn

purach. Yr wyf yn crybwyll hyn am fod rhediadneill

duol ysgrifeniadau o'r fath yndra agored i'w camgy

meryd gan ambell ddarllenydd arwynebol, neu gritig

rhagfarnllyd, pa rai a wyrdröant dueddiad gwirioneddol

y syniadau, gan daflu eu delw ddu eu hunain i'r gwaith,

fel y gwêl y diafol wrth benydyfroedd puraf adlewyrch

iadhagr o'i ddelw ei hun. Faint bynag o anafau mesurol,

o wallau llenyddol, ac o farweidd -dra barddonol sydd yn

y dalenau canlynol, ni chynwysant un awgrymiad an

heilwng o gymeriad crefyddol, ac o burdeb moes fy

nghydwladwyr. Ychydigiawn o ganeuon difyrus sydd

yn ein hiaith, heb ymyluar anweddusrwydd, ac y mae

y ffaith hon, yn ddiau , wedi cadwllawer canig orchestol

o waith ein prif-feirdd allan o olwg y byd, rhag ofn y

buasai rhagfarn, er mor faddeuol yw eufodolaeth, yn

cysylltu eu henwau gyda beirdd y gwagedd. Wrth gy

hoeddi nifer fechan oganiadau difyr a diniwed, mae yn

bleser genyf wneud hynyaranogaeth dynioncyfrifol

da, raisydd wedi dyrchafu euhunain i ymddiried y

wlad, fel beirniaid manylgraff, o chwaeth bur, ac o wy

bodaeth eang. Yr ydwyf erioed yn edrych ar farddon-,

iaeth fel cyfrwng moesol i enyn gwladgarwch a gwroldeb ,

i feithrin haelioni a chydymdeimladyn y fynwes,ac i

anadlu cariad, rhinwedd , a phob daioni. Os cyhuddir fi

gan rai o fod yn rhy syml oran meddwl, neu yn meddu

gormod slang o ran iaith , gwell genyf hynyna bod yn

rhy uchel neu ddwfn i'm hamgyftred, neu fod yr iaith

yn rhy ansathredig i'w deall.

Ffoledd ar fy rhan fyddai ymgais i foddhau pob dar

lenydd, neu bob chwaeth a barn syddyn bodoliyn mysg

gwahanol bleidiau. Fel ag ydywedRuskin ambrif -feistri

a

ра
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aid darluniaeth, “ Nid yw darluniau Titian yn ddigon ys

gafnliw i'r dyn nwyfus, gwell ganddoef Correggio; nid

yw Titian yn ddigon eglur ganedrychyddffurfgar,Leon

ardo yw ei ddyn ef ; nid yw Titian yn ddigon difrifol

gan y crefyddwr, ond y mae darluniau Raffael yn gam

pus ; nid yw Titian yn ddigon llednais ganddyn y byd ,

ond am Vandyke y mae yn ysblenydd ; nidyw Titian

yn rhoi digono nerth ac aruthreddyn eibaentiadau,gan

un hoff o olygfeydd rhamantus, ond y mae Rembrant yn

berffeithrwydd. Felly y mae Vandyke yn boddhau un

blaid , a Correggio yn boblogaidd gan blaid arall. Darlun

wyr ailraddolyw yr oll o honynt, ond
, mae lluaws yn

hoffi eu gweithiau .” Y mae enw tebyg i'rolaf, ond mwy

ailraddol, yn disgwyl cyffelyb driniaeth oddiar ddwylaw

y Cymry. Wrth roi cymaint o amrywiaeth testynau yn

y llyfryn hwn, fe allaiy tybir mai enill poblogrwydd i'r

casgliaid yw yr amcan ,ac fod amrywiaethy testynau yn

cael ei wneud gyda 'r dyben hwnwyn benafmewn golwg;

Ond cynrychioliad teg yw yr Oriau hyn o ansawdd

meddwl cyfnewidiog, o nawniau pruddglwyfus, o oriau

difrifol, ac o funudau llawen ,

Yr eiddoch yn ddiffuant,

Awst, 1860. J. C. H.

9, Parker Street, Hyde Road,

Manchester.
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ORIAU'R HWYR.

Y Gareg Wien.

Os pell yw telyn aur fyngwlad

O’m dwylaw musgrell i;

Os unig wyfo dỹ fy nhad,

Lle gynt chwareuid bi:

Mae'r iaith er byny gyda swyn,

Fel ysbrydoliaeth yn fy nwyn,

I ganu cerdd, os nad yn fwyn

I'r byd - mae'n fwyn i mi.

Mae nant yn rhedeg ar ei hynt

1 ardd fy nghartref i,

Lle cododd un o'm teidiau gynt

Ddisgynfa iddi hi.

Mae helyg melyn uwch y fàn,

Lle syrthia tros y dibyn bàn,

A choed afalauar y làn,

Yn edrych ar y lli.

O dan ddisgynfa'r dwr mae llŷn,

A throsto bont o bren ;

A chareg fawr, fel marmor gwyn,

Gynalia'r bont uwch ben.

Fy mebyd dreuliais uwch y lli,

Yn eistedd yno arni hi ;

A mwy na brenin oeddwn i,

Pan ar fy Nghareg Hen !

Pan ddeuai'r Gwanwyn têg ei bryd

Ar ol tymhestlog hin,

Ac adfywhau'r llysieuog fyd

Yn eigawodydd gwin :

Yn afon fawr âi'r gornant fach ;

Pysgotwn ar ei glenydd iach ,

A phin blygedigoedd fy mach

Yn grogwrth edau lin.

B
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Ni waeth pa ran o'r sang fyd

Agrwydraftra b'wyfbyw ,

Wyfwrth y Gareg Wen o hyd,

A'r nantsydd yn fy nghlyw ;

A phan hysbyswyfestron ddyn ,

Mai ati 'hedaf yn fy hûn,

Maddeua'm ffoledd am mai un

O gofion mebyd yw.

Ac

Ffurfafen bell yw mebyd oes,

Serenog fel y nen ;

yn mysg dynion neb nid oes,

Na hoffa godiei ben ;

I edrych draw i'r amser fu

A syllaffinau gyda'r llu

Aco ! fy seren fore gu

Wyt ti, fy Nghareg Wen !

Os cyraedd ail fabandod wnaf,

Cyn gollwng arna'r llen ;

Os gauat einioes byth a gaf,

A'i eira i wynu'm pen

Bydd angau imi'n “ frenin braw ,"

Nes caffwyf fynd i Walia draw,

At dyfy nhad, i ro'ify llaw

Ar ben y Gareg Wen !

Byth ,byth, ni ddygir o fy ngho'

Gyfeillion mudyr ardd ;

Nos clywirtrystfawr swn y gro

Ar gauad arch y bardd :

A dagrau pur tros ruddiau'r nen

Fo'r oll o'r dagrau uwch fy mhen

Oscyfaill fydd, gwnaedgarnedd wen

Ogeryg gwynion hardă.

Colofnau wnaed i feibion bri,

Uchelfawr tua'r nen ;

Ond noder fy ninodedd i

Gan garnedd uwch fy mhen :

'Rol gado gwlad y cystudd mawr,'

Os byw fy enwhanerawr,

Na alwed neb fi ar y llawr

Ond Bardd y Gareg Wen.
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y Telyniwn Dall.

YMGYNDDRIRIOGI ’roedd y gwynt,

A rhuai yny cwm;

Ac ar ffenestri'm bwthyn gwael

Y cenllysg gurai'n drwm:

Parhaent yn daerion, fel pe’n d'weyd,

Fod hono'n noson flin ;

Neu fel pe'n erfyn arnaf fi

Am loches rhag yr hin .

Ymgrymai'r llwyn tu cefn i'm tộ

Wrth draed y dymestl gerth

'Roedd llawer derwen gawraidd gref

Yn ildio gwraidd ei nerth,

A holl gerbydau chwyrn y storm

Yn erlid naill y llall,

Pan genid cerdd wrthddrws fy nby

Gan hên delyniwr dall.

Ei farf ynfraith, a'i wallt yn wyn,

A’i rudd yn welw -lwyd

'Roedd ganddo sgrepan draws ei war,

Ond sgrepan wagofwyd :

Chwiin oedd ei law o dant i dant,

Yn chwareu “Lili Lon ;"

A d’wedai , “ Dyma mywyd i,

Fy anwyl delyn hori."

Gwahoddwyd ef i ddod i mewn,

Ac at y tân fe ddaeth ;

Estynwyd enllyn ar y bwrdd,-

Teisenau ceirch a llaeth .

Acwed'yn, gylch y fantell ddu

Eisteddem oll yn rhawd,

A chanu'r gwynt a'r storm yn mhell

Wnai'r hên delyniwr tlawd.

Adroddai chwedlau rhyfedd iawn,

Rhai difyr a rhai prudd,

Nes oedd tywyllwchdudew'r nos

Yn gymysg gyda'r dydd.

1
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Rhyw wely bach ar lawr y llofft

I'r hen delyniwr wnaed ;

Rhodd yntau'r glustog tan ei ben,

A'r delyn wrth ei draed.

Mwynhau wnai'r hên bererin hwn

Ei ysgafn felus hûn ;

Ác o ddedwyddach fron nag ef

' Rived ni anadlodd dyn,

Pe cynygasid coron aur

A theyrnas iddo fe,

Rwy'n credu na werthasai byth

Ei delyn yn eu lle.

Ar uchafgopa Berwyn bàn

Dydd newydd rodd ei droed ,

A thano'r eira gwyn a phur

Ai'n wynach nag erioed :

'Rol storm ofnadwy'r nôs fe ddaeth

Têg foreu fel bu'r ffawd ;

A mynd i'w daith dros drothwy'r bardd

Wnai'r hên delyniwr tlawd .

Pan welais ef yr eilfed waith ,

'Mhen misoedd wedi hyn,

Wrth ddôr meddygdy curo'r oedd,

A'i ben mewn cadach gwyn,

Ei gefn yn glai gan
ôl y traed

A'i mathrent yn y ffôs, –

'Roedd wedi cwrdd dau lofrudd du

Yn un o'i deithiau nôs.

Dangosai fraich gleisiedig ddu,

Ac archoll yn ei gnawd,

A d'wedai, “ Nid yw gwaedu'n ddim

I gorff cardotyn tlawd :

O na! mae'mtelyn wedimyn'd

Ambyth ysgarwyd ni!

Ac wrth ei gollwng o fy llaw ,

A'm gwaed y nodaishi. ”

Wrth ddwyn i ben fy nghaniad fer,

Os chwedl bruddaidd yw !

I gael ei delyn yn ei hol,

Bu'r hên delyniwr fyw .
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O dy i dỹ chwareuodd hon

Yn fwynach nag erioed,

Ond am y delyn, darn o raff

Am wddf y lladron roed.

Dyngarwch.

ALAW , _ " Toriad y Dydd.”

Buddugol yn Eisteddfod Cymrodorion Merthyr Tydfil, 1859.

A WELAIST ti garchardy, a bolltau oer ei glô,

Mor rydlyd, na wnai allwedd fach dyngarwch roddi tro ?

Rho air yn sôn y cyffion, oherwydd nid oes un,

Yn ysgwyd ei gadwynau rhwym,nad yw ef eto'n ddyn !

A welaist ti dylotý, nad oedd ei furiaue'

Yn agor gloer, it' weld i mewn i brudd ddirgelau'r lle ?

O ! cofia, pan gynfyddot y tlawd yn gofyn bwyd ,

Fod Duw yn edrych arnat ti trwy lawer gwyneb llwyd !

A welaist ti mo'r meddwyn , a basiai ddrws dy dỹ,

Yn pasio eilwaith tua'r bedd mewn elor-gerbyd du !

'Roedd cnul yr angladdhwnw, fel geiriau barn o'r nef,

Yn galw pob dyngarwr byw i'r beddrod ato ef.

O ! dos ar draeth y Werydd, a gwrando ar bob tòn

Yn d'weyd gruddfanau'rcaethion pell wrth greigiau'r ynys

A chofia pan benliniot, i ofyn ffafrau'r Iôr, [hon ;

Am weddi'r Negro atat ti sy'n dyfod tros y mor !

Gwladgarwch.

ALAW , " Morfa Rhuddlan ."

Buddugol yn Eisteddfod Cymrodorion Merthyr, 1859.

Tua gwlad , mam a thad, gwena pob gwyneb ;

Hwn yw tir codiad haul, serch ac anwyldeb.

Yno mae, gwenau mwyn ,borau ein bywyd,

Yn ein co', hon yw bro, Eden ein mebyd.

Nid oes dyn, nad oes tant, tŷn yn ei enaid,

Na ry don, i'w fro dêg, gwlad ei hynafiaid .

0, mae'm tant ! Gymru'm tir, rhy wan i bara,

Heb ro'i tôn bur i ti, heulog wen Walia !
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Eiddot ti'r, rhuddwaed hwn, deimlaf yn codi,

Yn ym bron, ac O'm braich ! mae'r hên waed ynddi.

Ond mae'r cledd, yn y bedd, gyda'r hendadau.—

Bythol hedd i'r hen gledd, brynodd ein breiniau !

Doed y gwynt, ar ei hynt, tros dy fynyddoedd,

0 ! na chawn, i'm hiachau , chwaneg o'th wyntoedd ;

Drosot ti, os daw'r storm, yn ei gerwindeb,

Gwalia fwyn, gweli fi, wyneb yn wyneb !

Rhyddid.

Azaw , " Serch Hudol. "

Buddugol yn Nghymdeithas Cymrodorion Merthyr.

GWEL, gwel, y gadarn Wyddfa wen ,

Yn codi ei breninol ben

I dd'weyd fod Cymru'n rhydd !

O fryniau nawdd ein Rhyddidni!

Rwy'n edrych arnoch yn eich bri,

Rwy'n codi 'mreichiau atoch chwi!"

Gan oian , Cymru Rydd !”

Ar uchel gopa Idris Gawr,

Ar Ferwyn a'r Plumlumon mawr,

Ac ar y creigiau îs i lawr,

Awelon Rhyddid sydd :

Ac felyrawel uchel gref,

Sy'n rhodio trwy gymylau'r nef,

Y Cymro hefyd, felly ef,

Mae'n rhydd, yn rhydd, yn rhydd !

Byth, byth, o Ryddid,na ro hûn

Ar amrant y truenus ddyn,

Eill oddef trais a cham :

Gad iddo deimlo'r ysbryd mawr

I ymwrolimegys cawr,

W naiff daro'rgormesdeyrn i lawr,

Wna'i lys, a'i sedd yn fflam !

Yn hytrach na gorthrymol Hedd,

Ewropa cwyd ! a thyn dy gledd,

Rho Ormes yn ei du -goch fedd,

Byth, byth, o weled dydd.
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Ac yna cwyd hyd fanau 'r nef,

Dylawen- floedd, fel tarangref,

Mewn cân a diolch iddo Ef,

Dy fod yn rhydd ! yo rhydd !

Hedd w ch.

[ Gwnaed y ganig hon ar dderbyniadynewyddo arwyddiad hodd
wch rhwng_Rwsia a'r Cyngrheiriaid, yn 1866 , pan derfynwyd y rhyfel

Crimeaidd ] Y Miwsiggan J, D. JONES.

CLYWCH eiriau Heddwch, clywch !

Mae'r nefoedd fel yn gwrando

Clywch eiriau Heddwch, clywch !

Mae'r ddaear fel yn deffro .

Tarawyd ni yn fûd

Gany trydan :

Melltenwch wefrau 'r byd

Y newyddallan.

Ac allan a'r benyrchwi blanty mynyddoedd

Goleuwch'y goelcerth ,, -a fflamied y tân ;

Heddwch iddynion yw'wyllys y Nefoedd ;

Dygwn olewydd,i

Bloeddiwn y newydd,

Dyrchafwn y gån !

Myfanwy Fychan , *

Y Rhiangerdd Huddugol yn Eisteddfod Fawr Llangollen, 1858.

Ni chredaf fyth fod dyn

Yn berchen calon iach ,

Os na fydd ef yn un

Eill garu tipynbach ;

Ni chredaf chwaith fod mab na merch ,

Na dynes hardd, heb adwaen serch .

* Rhian nodedig am ei phrydferthwch, a fu yn byw yn Nghastell

Dinas Bran, ger Llangollen , oddeutu y flwyddyp 1390, ydoedd Myfanwy

Fychan, yr hop, gydag Hywel ap Einion Élygliw , ydynt wrthddrychau
y Rbiangerdd hon.

Ychydig wyddis am dani mewn traddodiad, yn amgennafod rhyw

amgylchiadau a rhwystrau aportod wedi dyrysu ei chysylltiad serchus

â Hywel ap Einion, yr hwn a gyfansoddodd iddi gyfres o englynion
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Mae rhai wrth ddewis bûn

Yn edrych am un gall,

A chwilia arall un

Am arian gymaint all ;

Ond cael dwy galon bur ynghyd

Yw'r unig gamp er hyn i gyd.

Mae rhai am fychan droed,

A rhai am wyneb mwyn ,

Y lleill yn myn'd wrth oed,

Ond pawbyn wysg eu trwyn ;

Ond O ! y llygaid duon hardd,

Yw'r iasau byw sy'n d'rysu barde..

Ynglŷn a'r ces tyll sydd

Yn britho Cymru lån,

Mae chwedlaullon a phrudd

At alwad plant y gân ;

A bydd “ Myfanwy Fychan ” hardo

Yn odl byth yn aradl bardd .

toddedig yndatgan ei ofid a'i siomedigaeth yn gymysgedig â gobaith o
adnewyddiad ei chyfeillach .
Maeyr englynion cryhwylledig, ac ystyried yr amser yr ysgrifenwyd

hwy, yn benigamp acysblenydd ,

Er mor ansathredig yr iaith, a manol y, gynghanedd, yn mha rai у

cyfansoddwyd hwy,y mae y cydmariaethaudedwydd, y meddylddrychau

godidog, a'r fflachiadau awenyddol sydd yny llinellau gořidlawn, yn

taro y darllenydd â syndod, yn enwedig , os bydd yn anadnabyddus à

gweithiau yrhên feirdd Cymreig, ac heb goleddu syniadau uchel a

phriodol am danynt yn flaenorol .

Mae yr englynionyn gyflawn yn “ Myvyrian Archaiology ; ” a chyf

ieithiad o honynt i'r Saesoneg i'w cael yn“ Pennant: Tour in Wales, "

o'r hwn er mwyn dwyn sylwmwy cyffredinol atynt, y dyfynwn y llin
ellau canlynol :

“ Sorrowing I strike the plaintive lovely flower of Tropor's race,

string, Let not a cruel heart disgrace

Deign,cruel maid ,to hear mo sing: The beauties of that heavenly

And letmy songthy pride control face.

Divine enchantress of my soul.

Thy name the echoing vallies

“ In golden song, in flowery lays round ,

Sweetly Ising Myfanwy': praise; Thy name, a thousand hills re.

O fairer thou artand colder too sound ;

Than new falled snow on Aran's Myfanwy Fychan - maid divine,
brow ! No namesomusical as thine,

Cafwyd y copi gwreiddiol yn ysgrifenedig ar yagrifgroen yn Nghastell

Dinas Bran . (Lebright Col.)

*

*
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Bu oesau 'n malurio hen gastell Llangollen , *

Yn dwyn ei gadernid ystyfnig i lawr ;

O ganllaw'r saethyddiona thŵr y lluman -bren

Ymgyfyd carneddauaruthrolyn awr :

Trwy'r holl ystafelloedd aeth tân y ffagoden ,

Gan adael ei furiau yn foelion i'r gwynt ;

Wrth ochr ysylfaen gorweddodd ynenbren

Er pan oedd Myfanwy yn byw ynddo gynt.

Fe fu yn y Castell " ystafell addoli,”

Lle clywid gorfoledd a moliant cyn hyn;

Fe fu yn y Castell “ ddwy ffynnon i 'molchi, ”+

Llebutwysogesau fel eleirch gwyn gwyn :

Buyno freninoedd -- ond dibwys yw hyny,

Caed gormod o rhei'ny yn fawr ac yn fân,

Y cwestiwn mawrydyw - pwy oedd a fu'n caru

Yr eneth lygat-ddu yn Nghaer Dinas Bran ?

Pwy oedd a fu'n caru ?-pwy oedd a fu'n peidio !

År ol unwaith weled Myfanwy dêg lân ;

Na, meddwl a chredu wnai llanciau ' r oes hono,

Fod prit ffordd paradwys trwy Lộs Dinas Bran ;

I ddringo hyd ati os oedd yno fynydd,

A chamlaso ddyfroedd o amgylch ei dôr, I

I gariad 'roedd edgn a groesent ddwrffosydd

Pe 'n ddyfned âg annwn - pe'n lleted â'r môr.

Pan oedd doldiroedd Dyfrdwy fwyn ,

A gerddi fil yn dechreudwyn,

Golesni tyner Gwanwyn îr

Ar ol y rhew a'r eira hir, -

Mae y tri phenill a ddechreuant yma wedi eu cymhwyso i'r alaw
boblogaidd “Cader Idris , ” peu “ Jenny Jones."

+ “ Fe fu yn y Castell ddwy ffynnon i'molchi. ” Cyfeirir yma at yr

hên hwiangerdd :

“Mae yn y Bala flawd ar werth ,

A Mawddwy berth i lechu ;

Mae yn Llyn Tegid ddwr a gro ,
Ac efailgo' i bedoli ;

Ac yn Nghastell Dinas Bran

Ddwyffynnon lân i 'molchi.”

Y maeawdwr lled ddiweddar yn dyweyd y gallesid gweled, yn ei amser

ef, y fan lle yr oedd y ffynnonau, ac hefyd y lanerch lle safái yr ystafell

addoli.

$ Ymae olion y dwrffosydd yn amlwg hyd heddyw . Amgylchynenty

castell oddigerthun talcen iddo.
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yr un

“
Des

Pan oedd y coed mewn melyn haul

Yn cyfarchdynion gyda dail,-

Pan gyd-delorai adarmån

Ar frig adfywiol goed ,

I Ddinas Bran daeth gwyneb glan

Myfanwy gynta' 'riood .

Daeth teulu Trefor bob

I daflu golwg ar y fûn.

Uwch ben y fach yr oedd yno fyd,

Swn hwian,hwi, a siglo cryd,

A chyda 'rfam yr adeg hon

'Roedd nain a thaid yn gwenu 'n llon .

Medd un, “ Mae rhywbeth ynddi hi

Yn debyg iawn i'n teulu ni ;" .

ebai'r llall, “ mae'i gên fach gron

Yn hollol fel ' roedd hon a hon ;

Y trydydd dybia 'i thrwyn bach main ,

" 'Run ffunud bron a thrwyn ei nain ;”

Ond barnai'r llall ei gwyneb crwn

“ Yn hollol fel ' roeddhwn a hwn."

“ Na, ” ebai'r taid , “ os hoffet ti

Gaelllûn Angharad - dyma bi !" $

Deffrôdd Myfanwy gyda hyn ,

Pan oedd perth’nasau 'n dadlu 'n dŷn

Hi grïai'ndost,a'i grudd yn wleb ,

Ac ni thebygai ddim i neb .

Nid hir bu'r cryd, y lin, a'rfron

Yn gwneudgenethig dlos o hon :

Diniwed oed y chwareu ddaeth,

Ond cyflym trwy'i theganau 'r aeth :

Di'styrllyd toc i'r lodes wen

Oeddbod yn fam i ddoli bren .

Hi ddaeth i hoffi rhodio 'r ardd,

I ddysgu caru 'r tlws a'r bardd

* Yr oedd yfoneddiges ieuanc,ynolyr hanes geir amdani, ac hefyd

ynolcrybwylliad Hywel, yn ein Nodiadcyntaf, yn un o linach antarwol
y Trevoriaid .

# Yroedd Angharad hefyd, gwraig hynody Brenin Arthur,ynun o'r

boneddigesau a roddasantfriac arbenigrwddi deulu Trevor. Fel enw

a ddefnyådid gan y teulu y crybwyllir yma am Angharad.
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I ganu'n fwyn a chael boddhad

Ynnhelyn aur a chrwth ei thad ;

Ond ni ddigonodd hi ar hyn,

'Roedd rhaid cael ryban coch a gwyn , —

Mantelli têg o balidrud ,

'Nol diweddaraf ddull ybyd.

A chur wnai boen i'w choryn bach

Nes ca’dd y benwisg hono,

A yrai'r boen oddiyno,

Wnai ben Myfanwy'n iach .

Gylch Dinas Bran y dyddiau gynt

'Roedd derw mawr ynlleddfu'r gwynt,

Acyn eu plith hen geubren mawr

A fu am oesau'n gwyro i lawr,

' Run fath a Dinas Bran yn awr .

Ryw foreudaeth Myfanwy gu ,

I rodio heibio'r boncyff du ;

Hi welai agen yny pren

Ac ynddi dlos beithynen wen ;--

“ Beth allai fod ?" medd hi yn syn,

“ Beth allai fod mewn lle fel hyn ?"

Peithynen oedd, 'roedd hyny'n wir

Hi welai rai llyth’renau'n glir .

Ei mynwes ofnus chwyddai'n llawn,

Ni wyddai beth i wneyd yn iawn.

Hi syllai ogylchyma 'thraw

Ni welai neb ,—lliniarai ' braw ;

Chwilgarwch chwyddai ynddi'n gryf

Nes codai'i braich ynofnus-hyf,

Ac ar y foment llaw fach wen

Gymerai 'r ysgrif hono'r pren :-+

* " Peithynen, a frame of writing which consisted of a number of

four-sided or three -sided sticks writte j upon, which wasputtogether

in aframe so that each stick might be turned round for the facility of
reading:" - DB. PUGAR.

Y Pillwydd a fyddant ddau hanerog bob carfan , sef fal y gellir eu

bagor a'u caead i gymeryd a chyfrwymaw'r Peithwydd neu'r eb illion

dwy garfan y sydd yn mhob caeogen.
*

Rbai a ddodenty peithwyddyn y lliw glas ylliwir gwlan ynddo, ag yn

sefyll nis bo glas lliw bob un o honynt a gadael iddynt sychu , ypa torri

llythyrau, a hwy a fyddantwynnion ac amlyccachar y coed gleision na

phetysaint heb liw . - Iolo m.8.s.

+ Gellir canu y saith bennill dylynol ar y mesur Cymreig “ Mwynen

Merch , ” heblaw aryr alaw newydd gan Owain Alaw .
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mhob oes ,
“ Mewn gweithred, mewn gwisg, ac mewn gwedd,

Un rhyfeddyw bardd
yn

Un trwstan o’i febyd i'w fedd,

A siwr o wneydpobpeth yn groes ;

Os disgyn ei lygad ar ferch

Prydyddu wneiff ef iddi hi,

Yn lle myn'd a siarad ei serch .

Rhyw garu go wirion yw danfon penillion i ti

Yw cuddio penillion i ti.

' Myfanwy! 'rwy'n gweled dy rudd

Mewn meillion, mewn brïall, a rhos :

Yn ngoleu dihalog y dydd,

A llygaid serenog y nos :

Pan gyfyd claer Wener ei phen

Yn loew rhwng awyr a lli,

Fe'i cerir gan ddaiar a nen.

I f' enaid, Myfanwy, goleuach, O tecach wyt ti !

Anwylach , perffeithiach wyt ti !

“Fe dd'wedir fod beirddion y byd

Yn symud ynbyw ac ynbod ,

Rhwngdaear y doeth a Gwlad Hud,

Ar obaith anrhydedd a chlod ;

Pe b’ai anfarwoldeb yn awr

Yn cynyg ei llawryf i mi,

Mi dafiwn y lawryf i lawr

Ddymunwn i mo'ni, fe'i mathrwn os na chawn i di,

Myfanwy, os na chawn i di !

“ Myfanwy! ai gormod yw d'weyd

A hòni mai bardd ydwyf fi ?

Os ydwyf - 'rwyf wedi fyngwneud

A’m hurddo i'r swydd genyt ti !

Dy lygad fu'r cleddyf diwain ,'

A'th wyddfod oedd gorsedd' fy mri,

Cylchynaist fi byth gyda'nsain ; '

O fywyd fy Awen ! Myfanwy, mi ganaf iti

Anadlaf fy nghalon i ti !

“ O ! na bawn yn awel o wynt

Yn crwydro trwy arddDinas Bran,

I süo i'th glust ar fy hynt,

A tlıroelli dy wallt ar wahan :
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Mae'r awel yn droioga blin

Un gynes ac oer ydyw hi ;

Ond bisy'n cusanu dy fin .

O feinwen fy enaid, nid troiog fy serch atat ti,

Trag'wyddol yw'm serch atat ti !

“ Mewn derwen agenwyd gan follt

Draig -fellten wen -lachar ac erch ;

Gosodaf fy mraich yn yr hollt

A chuddiaf beithynen o serch.

Ni'm gwelir gan nebun, ond gan

Y wenlloer - gwyn fyd na baet hi,

Er mwyn iti ganfody fan.

Ond coelio mae'mcalon fod ysbryd eill sibrwd å thi

Eill dd'wedyd y cwbl i ti !"

Petrusai Myfanwy pwy oedd a roisai'r beithynen yn gudd ?

A d’wedai, — " rhyw ffolyn o fardd ;" ond teimlodd ei gwaed

yn ei grudd ;

Disgynodd ei llygad drachefn ar na bawn
yn awel o wynt

Yn crwydro trwy ardd Dinas Bran ,”-a churodd ei chalon

yn gynt.

“ Mi droellet fy ngwallt - o mi wnaet ! wyt hynod garedig,"

medd hi,

A phe bawn yn süo i'th glust, mi dd’wedwn mai gwallgof

wyt ti ;

Mi hoffet gael cusan , mi wnaet ! ond cymer di'n araf fy

ffrynd,"

Hi geisiai ymgellwair fel hyn , -ond 0 ! 'roedd ei chalon yn

mynd ?

'Roedd wedi breuddwydio dair gwaith, heb feddwl doi'r

breuddwyd i ben,

Fod un o g'lomenod ei thad , yn nythu yn agen y pren

Heb gymar yn agen y pren !

Y nesaf fardd i Dinas Bran

Oedd Hywel bach, ap Einion ;

Ac nid oedd neb, yn fawr na mân ,

Os byddai eisiau pill o gân ,

Na redent ato'n union.

Er nad oedd ef ond ieuanc iawn

Yn mysg yr awenyddion,
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Ond yn ei febyd yr oedd dawn

A gywilyddiai Dderwydd llawn

Ở urddau braint Bryn Gwyddon . *

Ond ar un tant yn nghalon dyn

Y medrai ef " fynd iddi,”

Sef teimlad mab a chariad mûn :

A byth saif Hywel wrtho'i hun

Fel bardd yRhiangerddi.

Yr oedd yn mhalas Dinas Bran,

Faich serch ar feddwl meinwen ;

'Roedd yn ei mynwes serchus dân,

Ond pwy anadlai hwn mewn cân

Ynateb i'r beithynen ?

Wrth droed y bryn ' roedd tý a gardd

Yr awenyddolfachgen

I mewn yraeth Myfanwy hardd

A cha’dd yn Hywel ddyn a bardd

Wnai ateb ybeithynen .

Myfanwy a Hywel eisteddent i lawr,

Ac, O ! mae hi'n gyfyng a chaled yn awr !

Maeun yn pryderu o herwydd nad all

Ymddiried cyfrinion carwrol i'r llall ;

A phwy nadall faddeu ar unwaith i'r fün,

Ar bwnc carwriaethol,

Am deimlo'n dueddol

I fod braidd yn gynil o'i hanes ei hun ?

O'r diwedd hi gafodd ei thafod yn llefn,

Ac aeth dros yr hanes drachefn a thrachefn ;

Hi enwai yr wythnos a'r diwrnod y bu

Ynpasio'n ddamweiniol yrhen foncyff du ;

A thraethodd ei breuddwyd am agen y pren,

A Hywel wrandawai,

A Hywel ryfeddai

A Hywel mewn cariad dair llath tros ei ben.

Gan dynu y swynol beithynen o'i bron,

Gofynai Myfanwy - " A welwch chwi hon ?

* Bryn Gwyddon, un o ddeg cadeiriau Beirdd Ynys Prydain .
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A fedrwch chwi wneuthur rhïangerdd imi,

A lunio peithynen mor brydferth a hi ?”.

“ Mi geisiaf fy ngoreu ," medd Hywel yn llon ,

Gan dd'weyd rhyngo'i hunan ,

· Myfanwy bach druan,

Nis gwyddost mor agos yw'r llaw a wnaeth hon."

“ A fedrwch chwi wneuthurpob carfan morlefn ,

Yn dechreu'r llinellau mor dlws o ran trefn ?

A gwneud y llyth’renau 'n wahanliw i'r pren—

'Rwyf am gael ei gwneuthur yn brydferth tros ben :

A cherfiwch ddwy galon yn rhywle, da chwi,

A gwnewchi'r calonau

Gyd -daro'u hymylau,

A rhoddwch ‘MYFANWY ' yn nghanol f'un i."

AHywel ap Einionatebodd y fûn,

“ Bydd hyny'n farddoniaeth pe dim ond ei hun ;

Ymdrechaf gyflawni pob peth wrth eich bodd,

A gwneud ybeithynen mor dos ag mae modd” —

Ond methaidd'weyd 'chwaneg, rhy gryf oedd ei serch ;

' Roedd fel yn dymuno

Am fàn i fyn'd iddo,

I'r ddaear neu rywle o olwg y ferch .

“ Ond Hywel ap Einion, pan fyddoch yn gwneud

Y dernyn barddonol, pa beth wnewch chwi ddweyd ?

O d’wedwch fy mod yn aderyn bach rhydd,

Yn rhodio'n ddigymar yn nghanol y gwydd

Fy mod yn ebedeg i entrychy nen ,

I rwgnachfy nhynged,

Na chaffwyf ei weled,

Yn dangos ei hunan o agen y pren .

“ O Hywelap Einion, dywedwch na chaf

Ond dunos bob dydd,agauaf bob haf,

Ac oes yn mhob blwyddyn - maibedd imi fydd

Y bywydwyf ynddo, tra’r erys en gudd.

0 ! 'rwyf yn ei garu, ond allan o le

F'ai dwiedydyn union

Hy mod i morwirion ;

Ond fe gaiff Myfanwy, pwy bynag yw fo !

“ Nos da'wch i chwi, Hywel, 'mhen deuddydd neu dri

Mi nolia'r beithynen, os parod fydd hi ; "
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“ Nos da'wch, ” ebai Hywel, “ a melus bo'ch hûn

Bydd pobpeth yn barod os galwch nos Lun . ”

Gadawyd Ap Einion ei hun wrth y tân,

A'r lodes a ddringai

Y llwybr arweiniai

O fûth y bardd ieuanc i'r hên Ddinas Bran .

A phan oedd yn cerdded i fynu

Yn ymyl y Twr* wrthi'ihun ,

Hi dybiai fod Hywel ap Einion

Yn fardd, ac yn bobpeth ond dyn ,

Am na b’asai'n cynyg

I'w hebrwng ychydig

Yn lle ei gorchymyn i alw nos Lun .

Hi dd'wedai, “ Peth rhyfedd na ddeusai

Cyn belled a llidiart y cae,

Gan ddangos ei hun yn gyfartal

A chystal a minau, fel b'ai

I'm hebrwng yn siriol,

Yn hyf ac ynwrol,

Yn lle bod yn swil fel y mae.

“ Ondgresyn na b’asai 'n well arno

Yn berchen rhyw dipyn o ' stad !

Waeth tewi - y mae rhywbeth ynddo

Yn hoffach na neb yn y wlad :

Gan araf ymddringo,

A meddwl am dano,

Cyrhaeddodd Myfanwy i neuadd ei thad.

A d’wedir na chauodd Ap Einion

Ei lygaid yn effro na hûn

Na phrofodd ddyferyn o ddïod,

Oymborth , na maeth iddo ' i hun,

Nes oedd wedi gorphen

Yr harddaf beithynen

A luniwyd gan fab - ddarllenwyd gan fûn .

Ar oliddo gredu 'r ddiareb

Fod “ cariad yn fwyd ac yn faeth, "

* Y Twr, o ran ei hynafiaeth dywedir fod y Twr yn gyfoed a'r Castell,

ac yn gyfranog o'i helyntion dan ystormydd rhytel a bin . Adfuriad yw

yr annedd elwir felly yn bresenol, ar syltaen y lwr cyatefig .
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O'r diwedd, y nos bennodedig

I nol y beithynen addaeth :

Disgwyliai yn hir am Fyfanwy,

A gwelai bob munud yn awr,

Nes oedd ei amynedd yn fechan ,

A'i ofn a'i ddrwgdybiaeth yn fawr.

Yr haul fachludasai er's meityn,

Pa rwystr - pa ddrwg allai fod,

Nad oedd y forwynig o'r castell

Yn ol eihaddewid yn dod ?

Ymollwng drachefn i anobaith

A phan oedd ei ddwrn ar ei glun

Yntyngu y boddai ei hunan,

Dangosodd Myfanwy ei hun .

Dan fwrddyr ystafell erös oriau

Ymguddio 'n ddiogel wnai'r fûn .

Bron myned yn deilchion gan chwerthin

Wrth gael yr holl fwyniant ei hun !

Ail syllodd Ap Hywel i'w hwyneb,

A d’wedai, - " Wel dyma mi dro !

Pa bryd a pha sut daethoch yma

A gawsoch chwi'r drws heb un clô ?”

CC
“ Na hidiwch.” atebai Myfanwy,

“ Bumyma fy hun trwy'r prydnawn,

Fe dd'wedaf pa sut,' ar ol gweled

A wnaethoch chwi'r peth hwnw'n iawn ;

O Hywel! orphenwyd ef genych ?

A gawsoch chwi hwyl efo'r gwaith

I'w lunio fo 'n dlws ac addurnol ?

Yw'r dernyn barddonol yn faith ?"

" Rhowch weled ,” — “ Aroswch ! " medd Hywel,

A thynai 'r beithynen o'i fron

“ Gadewch im ei darllen hi allan,

Acyna cewch edrych ar hon :

Pur fyr ydyw'r 'dernyn barddonolº

Fe geisiais bob modd a phob dull

I foddio fy hun yn ei gerfiad ,

Ond cerfiais ef hefyd yn hyll,"
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'Rol darllen y dernynfe dd'wedai,

“ Os nad ydyw berffaith ddi wall,

Nis gall y naill gariad , chwi wyddoch,

Byth ganfod ffaeleddau y Hall.”

Purdebyg i'r môr ydyw cariad ,

Mae ganddo fo lanw a thrai ;

Fe chwydda - ondnid ydyw lawnach,

Fe gilia - ond nid ydyw lai;

Ymchwyddo'r oedd teimlad Myfanwy,

Ac nid all'sai dim ei wahardd,-

Hi garai ohebydd yceubren ,

Ac hefyd Ap Einion y bardd.

Ac er fod petrusder yn amlwg

Ar wylaidd wynebpryd y ferch,

Atebai fel hyn ond heb awgrym

Fod Hywelyn wrthrychei serch

“ Ap Hywel, 'rwyn credu o’m calon

Yr oll o'n cyfrinach bresenol

Fel pe bawn yn chwaer i chwi'ch hun .

" Rwy'nd'wedyd, mai gwellgenyf farw ,

A'moladdu nas gwni pa le,

Na gwrthod fy mhen ar ei fynwes

I'w garu pwy bynag yw
fe !

« Ar ol y fath freuddwyda gefais,

Anianawd fy natur ni fyn

Resymu ei hun i ddoethineb

I serch mae'r uwchafiaeth yn hyn :

O dan amgylchiadaumor hynod

Ni ddichon fy mod o fy lle ;

Na ! d'wedaf o eigion fy nghalon,

Fe'i caraf pwy bynag yw fe !

Ond, oni cherfiasoch ddwy galon ,

Ao enw ' MyFANWY ' yn un,

Gan adael y Hall iddo yntau

Lawnodi ei enw ei hun ? "

Symudai Ap Einion un garfan

Daeth tymor ambeuon i ben
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AnwylydMyfanwy ddaeth allan

O’i guddfan yn " agen y pren !"

Canfyddai ddwy galon gyfymyl,

Mewn cerfiad celfyddgar di wall,

“ MYFANWY" yn nghanol y gyntaf,

A “ HYWEL ” yn nghanol y Hall !

Nędi Jones.

Y Miwsig gan OWAIN ALAW .

'ROEDD Nedi Jones yn ugain oed,

Pan deimlai ' hun yn caru Lowri ;

'Roedd ef yn grefftwr goreu 'rioed ,

A hithau 'n forwynhynaws, heini' :

Un diwrnod cwrddodd Nedi Jones

Ei ewyth' Rhys o Gwm Llanedi ;

Acmewn difrifwchsobor, sýn ,

Felhyn gofynai Nedi :

0 ! deudwch imi f ' ewyth' Rhys,

' R’ych chwi yn hen ysglaig,

Oes mwy na theirpant yn y mis

Yn myn'd i gadwgwraig ?

A welsoch chwi mo Lowri dlos ,

A hithau 'n canu yn ycapel ?

Mae hi a'i brawd bob odfa'rnos,

Uwchbeny cloc yn ffrynt yroriel.

Fy ewyth 'Rhys, mae gweld y cloc

Yn gwneudi'r llanciau oll bendroni ;

Mae llygaid pawbyn slipio 'n gam ,

Yn syth i wyneb Lowri,

O! deudwch, & c.

“ Wel ,Nedi bach, pa beth yw 'r brys

Sydd arnat ti am dy briodi ?”

Pabeth yw'r brys ! fy ewyth'Rbys,

A minau 'n ofni colli Lowri!

Cawn ddwybunt yn y mis o'r clwb,

Pecawnfy nbaro gan ryw selni ;

'Rwy'n siwrmai ar y clwb yr awn,

Pe bawn yn colli Lowri.

0 ! deudwch, & c .
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“ Am fara, cig, a chaws, a glo,

Aiff teirpunt Nedi, os nad 'chwaneg ."

Twt ! efo Lowri gwnawn y tro,

Ar datws llaeth, neu uwd a thrieg ;

Mibesgwn, f'ewyth ,' ar y gwynt ,

Ond waeth heb gabarlulio siarad,

'Does neb yn gwybod pa sawl punt

Yw teirpunt, lle bo cariad :

A doed a ddel fy ewyth' Rhys,

Os nad wyf fawr o sglaig ,

Mi dreiaf deirpuntyn y mis,

I gadw gwr a gwraig.

Gwendolen Pugh.

Y Miwsig gan OWAIN ALAW .

Pan oeddwn i ddoe yn y farchnad,

Yn cerdded trwy heol y pant,

Pwy gwrddwn, ond Arthur Cadwalad,

Yn myn'd 'i gael tynu ' i ddant ;

Ac wrth ini sonam y ddanodd,

Fe basiai Gwendolen trwy'r Llan ,

A tbaflodd ei llygad ar Arthur,

Nes mendiodd ei ddant yn ġ fan.

Rhag danodd, a pheswch, a chnoi,

A blinder o bob rhyw,

Y cyngor goreu fedraf roi,

Yw canu Gwendolen Pugh ,

Yw canu Gwendolen Pugh.

'Roedd cyngherdd y gauafdiweddaf,

Yn ysgol Brydeinig y Llan ;

Ond er yrholl rewynt a'r eira ,

Cyrhaeddodd Gwendolen y fan .

'Roedd pawb o'r gwrandawyr yn rhynu ,'

A dulas eu trwynau bob un ;

Ond Arthur fel tỏst yn y pobty,

Yn ymyl Gwendolen, ei fûn .

Rhag oerfel, a pheswch , a chnoi,

A blinder o bob rhyw,

Y cyngor goreu fedraf roi,

Ywcanu Gwendolen Pugh,

Yw canu Gwendolen Pugh.
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Bu Arthur yn glaf am dair wythnos,

O herwydd rhyw gricyn ei gefn ;

A'roll o'i gyfeilliongredasant

Na chodai o'i wely drachefn :

Doctoriaid, ar ol dod i'w weled,

Dristäent, ac ni dd'wedent air ;

Ond noliwyd Gwendolen i'w olwg,

A mendiodd mewn dwyawr neu dair .

Rhag salwch, a pheswch, a chnoi,

A blinder o bob rhyw ,

Y cyogor goreu fedrafroi,

Ywcanu Gwendolen Pugh,

Yw canu Gwendolen Pugh .

Caru'r Lleuad.

ag un.

[Y miwsig yn yr ail rifyn o'r 'Gems, gan OWAIN ALAW, i'r hwn y
mae'r awdwr yn dra dyledus am iddo wneuthur alawon i amryw o'i

ganiadau.]

WYDDOCH chwi beth ? mae'r Lleuad

Fel gwyryf ieuanc dlos,

Yn gwneud i lawer godi

I garu yn y nos ;

Hi edrych drwy ffenestri

ystafelloedd hûn ,

Nes gwenu 'r llanciau allan

I
garu bod

O ! dïolch am y lleuad,

Fe nghododd i ryw dro ;

Migodais inau 'm cariad

Wrth guro brig y to ;

Ond O ! pan welais Betsi,

Anghofio 'r lloer wne's i,

'Doedd fawr o garu 'r lleuad

Rhwng Betsi Wyn a fi.

Acfel yr ymddiddanem

O amgylch tân o fawn,

' Roedd Betsi yn dafotrwg,

Yn bel a thrin yn iawn ;

Edliwiem hen gariadau,

Ac wed’yn yn ddioed

Diweddemgyda chusan

Mwy cynes nag erioed .
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Hi dd'wedai'n bendant wrthyf,

Na wnai briodi byth ;

Gan daro'i boch a gwenu

Atebwn inau 'n syth ,

Cyn wired a bod tatws

Yn tyfu ar y coed ,

Y mynwn gael priodi

Os mynwyd dim erioed .

' Roedd hyn yngaru digrif,

Ond difyr, difyr iawn ;

Yr eneth oll yn dafod,

A minau oll
yn

ddawn .

Mae'r lloer yn codi eto,

Ond nid i'n codi ni

'Rwyf fi yn wr i Betsi,

ABetsi 'n wraig i mi.

Nant y Mynydd.

[ Y miwsig wedi ei addasu yo y ' CERDDOR CYMBBIG ,' gan IBUAN
GWYLLT.]

NANT Y MYNYDD, groew , loew,

Yn ymdroelli tua 'r pant;

Rhwng y brwynyn sisial ganu,

O na bawn i fel y nant !

Grug y Mynydd yn eu blodau ,

Edrych arnynthiraeth ddug,

Am gael arosar y bryniau

Yn yr
awel efo'r grug.

Adar mân y mynydd uchel,

Godant yn yrawel iach ;

O'r naill drum i'r llall yn 'hedeg

O na bawnfel 'deryn bach !

Maby Mynydd ydwyf inau,

Oddicartref yn gwneud cân,

Ond mae 'm calonyn y mynydd

Efo'r grug a'r adarmån .
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Marwolaeth Jeuan Glan Geirionydd.

Allgan ar ei Hymn doddedig ef.

AR làn Iorddonen ddofn

Y mynych gwrydraist,

Mewnblys myn'd trwy, ac ofn,

Ond ti anturiaist !

A'r byw a'th welsant di

Yn croesi ' hymchwydd hi,

Yn hedfan uwch y lli'

I'r Ganaan welaist.

Ti wyddit rym y dwr

Oyn myned iddi,

А gwyddet am y Gwr

Sydd Gyfaill ynddi;

Os teimlet fel yn wàn,

Llwyddianus fu dy ran ,

Cyrhaeddaist dawel làn

Bro y goleuni.

A ninau welwn draw ,

Ar fynydd Seion,

Yn iach heb boen na braw ,

Y cywir Gristion :

Ar lån Iorddonen gref,

Mewn hiraeth am y nef,

Cân myrdd eiEmyn ef

I'r dyfroedd dyfnion .

Yn Foreu tyrd i'r Ysgol Sul.

Os wyt yn caru’th blant,

A thyner galon tad ;

Os ewyllysi ar i Dduw

Barhau yn Dduw dy had ;

O gwrando ar

Sy'n galw yn ddidaw , --

Yn foreu tyrd i'r Ysgol Sul,

A'r Beibl yn dy law .

y llais
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Os wyt yn caru dyn ,

Os wyt yn teimlo sêl

Tros addysg a oleua'r ffordd

Yn mlaen i'r byd a ddel,

Os credaist fod y bedd

Yn ddôr i fywyd draw ,

Yn foreu tyr'd i'r Ysgol Sul,

A'r Beibl yn dy law .

Os wyt yn caru Duw,

A'i achos yn y byd,-

Os hoffet weleddynolryw

Dan faner Crist ynghyd ;

A gweled goleu wawr

Trwy wỹlly byd a ddaw ,

Yn foreu tyrd i'r Ysgol Sul,

A'r Beibl yn dy law .

Dychweliad y Cloddiwr Aur.

ALAW , — " Glan Meddwdod Mwyn."

Yn blentyn pen -felyn gadewais fy ngwlad,

Ac ofer am danaf fu ymchwil fy nhad;

Bu gobaith a phryder, feldwfrgyda flam ,

Mewn ymdrech â'u gilydd yn mynwes fy mam :

A’mieuainc chwïorydd hiraethu wnaent hwy,

Ond misoedd aentheibio,-daeth blwyddyn - daeth dwy,-

A darfu pob gobaith o'm gweled i mwy ;

Ond heno, ond heno, dychwelais i'm gwlad,

Os marw fum unwaith, derbyniais fywhad

I chwareu'r hen delyn yć nhyddyn fy nhad .

Tywelltwch i'r hirlas, gyfeillion , -neshawn,

Cydganwn, cydyfwn, a chydlawenhawn ;

Os tlawd yw fy rhïant, a'u hangen yn fawr,

Ceir gweled y trysor cyn toriad y wawr :

Aur-glampau y gloddfa fel maent yn ei bru,

Ac eurlwch y ddaiar gewch weledyn llu

Mae'r cistau'n ddïogel, maent oll yn y ty :

Y meusydd lafuriwch ddônt i chwi'n ystad,

Ao os oes mewn golud fêl- ddiliaumwynhad,

Mae nwyniant diderfyn yn nhyddyn fy nhad.
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Owain Wyn .

BUGEILGERDD .

CLOGWYN anwyl, hoff gan i

Yw hamdden am fynudyn,

Taflu careg i fy nghi,

Neu eistedd ar dygribyn ;

Gwilio'r afon glir islaw ,

A gollwngfy myfyrion

I'r terfysglyd drefydd draw ,

Yn miwsig ei murmuron .

Bywyd Bugail - bywyd yw

Nas gwyr y byd am dano,

Heibio'r bryniau wele 'rbyw

Felnant yn rhedeg heibio ;

Golud, enw ,bydol fri,

Yw eilun -dduwiau dynion ;

Mwy na'r oll i'm golwg i

Yw praidd y bryniau gwylltion.

Praidd y mynydd - O ! fy mhraidd !

Mae pleser wrth eich gwylio,

Cyn i'r sêrfachludo braidd,

chyn i'r dwyrainddyddio ;

Pan gusano'r haul y lli',

Y'm gyda chwi ein detaid ;

Fel ein calon, felly chwi

Yn mynwes eich bugeiliaid .

Gyda phraidd y mynydd gwyllt,

Tynghedwyd ni a'n dyddiau ;

Llwybrau defaid, wyn, a myllt,

Yw'r llwybrau deithiwn ninan ;

Weithiau tàn y creigiau certh,

Yn nghanol y mynyddoedd,

Dim i'w weld ondbryniau serth,

thyner lesni 'r nefoedd.

Yna dringo pen y bryn,

Hyd risiau craig ddaneddog,

Gweld y nant, y cwm , a'r glyn,

ddôl, y gors, a'r fawnog ;
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Edrych ar y ceunant du,

Fel bedd ar draws y bryniau ;

Bedd, yn wir, medd hanes, fu

I lawer un o'n tadau .

Llawer craig fygythiol sydd

Yn gwguar ein bywyd ;

Ond mae arnyntddwylaw cudd,

Ac nid oesmaen yn syflyd ;

Clywir llais y dymestl gref,

A chwiban ycorwyntoedd,

Rhüa croch daranau 'r nef,

Ond huno wna 'r mynyddoedd.

Fel yr hen fynyddoedd clyd

Y’m ninau yn mysg dynion ;

Ysed tân ddinasoeddbyd,

A chwymped seddau'r mawrion,

Llwybrogyda ' n defaid wnawn ,

A thrinein huchel diroedd ;

Hån o bur dawelwch gawn

Yn mynwes y mynyddoedd.

Fel yna canai llencynmwyn

Ar grib y graig, nes iddo ddwyn

Ei hun i sylwllances lån ,

Yr hon wrandawai ar ei gån.

Hi ddaethai ar ladradaidd droed

I lwyn îslaw , ac yn y coed

Ymguddio'r oedd, yn glust igyd

I gerddyr hwn oedd iddi'n fyd.

Eigwddf oedd fel lili wen ,

A nos o wallt oedd ar ei phen ;

I'w chariad ar y clogwyn ban ,

Rhy amlwg oedd ei hymgudd fan .

Ei Olwen oedd ! a serch ei fron

Newidiai 'r gerdd i'r ganig hon :

“ Mae genyfwengolomen ddof,

Erioed heb golli plụen ,

Ac edrych arni leinw'm côf

A hollbrydferthwch Olwen ;

O ! mae hi'n hardd ! a harddd fydd byth

Aderyn diniweidrwydd ;
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Pan alwaf arni tan ei nyth,

Hi ddisgyn ar fy ysgwydd ;

Ond hyn sy'n tori'm calon i,

Pan alwaf Olwen ni ddaw hi !

Ac mewn gwialegar ymur

Mae 'deryn du bigfelen,

A dau eithafedd harddwch pur

Yw 'r deryn du a'r g'lomen ;

Y du yn edrych ar y wen

Trwy wiaileu gaethiwed ,

A hithau 'n chware uwch ei ben

Heb gym’ryd arni weled ;

Ac er yr awr caethiwaist i,

O ! Olwen anwyl, felly ti !

Yn fynych iawn gwnai'r deryn du

Ryw olwg bur ddigalon,

A mawr ddymunaigolli 'i blu,

A chael rhai eraill gwynion ;

Rho'i ben i lawr yn brudd a syn,

Fel påb yn myn'd i weddi,

A d'wedai “ O ! na bawn yn wyn ,

Doi'r gʻlomen fach i'm hoffi :

Ac felly, Olwen, d'wedaf fi,

O ! na bawn wyn i'th olwg di!

Pan oedd y wen ar neny ty,

Ryw fore teg yn Medi,

Miwelwn ryw golomen ddu

Yn hedeg tuag ati ;

Ac ar ol caru am ddwyawr,

Addawai'r wen briodi;

Ai felly fu ?-na choelia ’i fawr,

Y du aeth adref hebddi ;

Awgrymed hyn i'm Holwen i,

Rhagofn mai felly siomir hi.

Cyn i mi gael y g'lomengu

Gan un o'mhen gyfeillion,

Undystaw oeddy deryn du ,

Heb ganu ar ei galon ;

Ond
pany

daeth y gʻlomen lån,

Disgynodd arno 'r awen ,

1
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A'i galon bur a dôdd yn gån,

I gyffwrdd serch y gʻlomen :

Ondofer canu iddi hi,

Ac ofer cân i'm Holwen i ! "

Ar draws y fuches adref

Dychwelai Olwen gu,

A'r holl wrthrychau welai

A dro'i yn dderyn du."

Hi feddai galon dyner,

Á gwir deimladau merch,

A theimlai'r anghyfiawnder

A wnaeth at fab ei serch .

Ryw dro wrth fyn'd o odro,

A chunog ar ei phen ,

Yn ymyl camfa 'r weirglodd .

Cyfarfu 'r " du " ei " wén ."

Pan ganfu 'r llanc ei Olwen ,

Ei galon deimlodd saeth ;

A phan y gwelwyd yntau,

Fe syrthiai 'r gunog laeth.

Ond cyn i Olwen brydferth

Ail godi'r gunog laeth,

'Roedd wedi gorphen amod

I fyn'd er gwell er gwaeth .

A daeth yr adeg hono,

A'r naill i'r llall a roed,

A dau o rai dedwyddach

Ni wnaed yn un erioed .

Hwy gymerasantdyddyn

O'r enw “ Tyddyn Gwyn ,"

Ac yno ganwyd mebyn

I'r ddeuddyn ieuanc hyn .

Y dydd dywynodd gyntaf

Ar ruddiau 'r mab dinam,

Fu 'r dydd dywynodd olaf

I lygad pur ei fam .
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Tra hi yn mreichiau angau ,

A'igolwg ar y glyn,

Trodd at ei mab,agalwai

Ei enw 'n Owain Wyn.

Fe gloddiwyd bedd i'r marw

Yn nghladdfa 'r “ Tyddyn Gwyn , "

A gwelai 'r tad wrth hwnw

Werth einioes Owain Wyn.

Yn mhen rhywddeugain gwanwyn

Ar ol ei chladdu hi,

A deugain gauaf brigwyn,

Dechreua 'n chwedl ni.

Tros un o drumiau Berwyn ,

Ryw noson ddystaw oer

Y teithiaigør lluddedig

Wrth oleu càn y lloer .

Fryuwch ei ben yn crynu

Roedd llawer serendlos,

A chlywid yntau 'n canu

Fel hyn i glust y nôs :

“ Hen fynyddoedd fy mabandod,

Syllant eto gerfymron ;

Wele fi yn ail gyfarfod

Gyda'r ardal dawel hon ;

Cwm wrth ochr cwm yn gorwedd,

Nant a nant yncwrdd ynghyd,

A chlogwyni gwyllt aruthredd

Wyliant uwch eu penau ’n fud ,

Mewnpellenig gartrefleoedd

Wedi ofn a phryder hir,

Hofffreuddwydion fy mlynyddoedd

Sylweddolwyd gany gwir ;

Os ffarweliodd anobeithion

Arfy ngenedigol wlad,

Nis ffarweliais yn fy nghalon

Gydag anwyl dỹ fy nhad.

Dacw 'm cartref îs y goedwig ,

Groesaw ! hen arwyddion hedd ;

Dacw'r fynwent gysegredig ,

Wele'r ywen - dyna 'r bedd ! ”
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Darfyddodd cân y teithiwr

Mewn teimlad llon a phrudd,

A deigryn gloew , gloew ,

Ollyngodd dros ei rudd.

Aeth heibio dor ei gartref,

Os gofyn wnei paham ,

Awgrymed dydoimladau,

À chofiafedd ei fam !

A threulio 'r noson hono

Ar fedd ei fam wnaeth ef,

Nes suddo'r seren fore

I eigion gwyn y nef.

Ar ol i lanw ei ofid

Ymollwng ar y bedd,

Ei galon esmwythäodd ,

Ac ymdawelai ' i wedd.

A chododd gan ddywedyd,

O dan brudd gangau 'r Św ,

“ Nid oes ond un bedd yma,

Mae'm tad - mae 'm tadyn fyw ! "

A llaw grynedig curai

Wrth ddôr y Tyddyn Gwyn,

Merch ieuanc hardd agorai,

Gan edrych arno 'n syn .

“ Yw 'm tad yn fyw ? " gofynai,

“ O fewn y muriau hyn ?""

“ Ai byw !”atebai hithai,

“ Ei fab ef, Owain Wyn !”

“ Byw ! byw ! eich tad, mi'ch adwaen

Ef welaf ynoch chwi!

Medd yntau “ Dwg fiato ,

Ei Owain ydwyf fi!"

Cyfarfu 'rddaueu gilydd,

Dystewi byddom ni;

I dynu 'r darlun yma,

Mudanrwydd — tyred ti !

Megysadlais yn yglyn,

Sef llef y craig.chwiorydd,

99
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A " Dychweliad Owain Wynn

Cyfarchai pawb eu gilydd.

Hen gyfeillion ddoent ynghyd

I adrodd eu llawenydd ,

Meibion henaint isel fryd

Yn ieuanc droent o newydd.

Pan oedd serch y wlad fel hyn

Am Owain i'w fynwesu,

Gwahodd wnaed i'r Tyddyn Gwyn

Bob un oedd yn ei garu .

A darpariadau helaeth wnaed ,

Y llo pasgedig laddwyd,

A llawer oedd ynifer ddaeth

I weld y mab a gollwyd.

Ar ol y wledd, tad Owain Wyn,

A'i lygad yn goleuo,

Gyfododd ar eidraed i ddyweyd,

Cydlawenychwn heno,

O herwyddwele i fy nhy

Fy anwyl fab ddychwelodd,

Yn awr doed Owain ger ein bron

I ddweyd yr hyn a welodd ."

A welaist ti deimladau dyn

Yn selio ei wefusau ?

Neu ddeigrynbychan mud yn dyweyd

Yr hyn na fedr geiriau ?

A welaist ti hyawdledd syn

A chryfder mewn anallu ?

Iaith felly oedd iaith Owain Wyn

Pan gododd i lefaru.

Cyffelyb deimlad oedd yn dal

Pob gwefus yn gauedig ;

Dychwelodd iaith - a hon oedd cân

Yr hwn oedd gynt golledig :

"Gadewais fy mhraidd ar y mynydd,

A chefnais ar drumiau fy ngwlad ,

Breuddwydiais am fyd o lawenydd

Tu allan i furiau fy nhad ;
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Yn ol i'r mynyddoedd dychwelais,

Ond dysgaisà'm dagrau yn lli',

Osbywyd y milwr arweiniais

Mai'r cymoedd yw 'r cartref i mi.

Trwy wledydd dwyreiniol tramwyais,

Ond cofio gwyllt Walia oedd loes

O wagedd ieuenctyd yr yfais

Nes chwerwais felusder fy oes :

Nid ofnaflefarufy nheimlad,

Chwi wledydd goruchel eich bri,

Yn mhell byddoch byth o fy llygad, -

Mynyddau 'r hên Ferwyn i mi!

Mae gobaith cael eto cyn angau

Ailddringo llechweddau fy inro,

I gasglu y praidd i'w corlanau

Hyd lwybrau cynefin i'm co' :

Uwch bedd anrhydeddusy milwr

Mae enfys arddunol o fri ;

Ond rhowch i mi farw 'n fynyddwr,

A beddrod y bugail i mi ! "

"

Fe welodd ddeugain gauaf

Ar Ferwyn wedi hyn,

A hiryn nghof mynyddwyr

Fydd enw Owain Wyn .

Yn awr wrth ochr Olwen ,

Yn mynwent fach y plwy ',

O dan yr un dywarchen

Y cydorweddant hwy.

Os mewn traddodiad nofiodd

Eu hanes prudd i ni,

Mae llawer un a welodd

Orweddle oer y tri.

Yn einioes bu 'r ysgariad ,

Yn angau maent yn un,

Yn disgwyl ailddyfodiad

Diweddaf Maby Dyn .
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y fenyw Fach a'r Beibl Mawr.

Y Miwsig gan Mr. J. D. JONES, Rhuthyn.

[ Mae y gân hon yn un a gerir genyf fi tra byddafbyw , am fy mod

wedi digwydd ei chyfansoddirhwng 9 a 10 o'r gloch , boreu Ebrill y
3ydd, 1859. Boreu tranoeth derbyniais lythyr ymylddu o Gymru, yn

dwyn imi ynewydd fod fy anwyldad wedi cau ei lygaid ar y byd hwn,

ar y dydda'r awr grybwylledig, Fe wêl y darllenyd i fod cyd -darawiad
yramgylchiad gyda'rdesgrifiad o dad ynmarw, yn y gân, yn dra hynod.
Er mai cyd-ddygwyddiadnodedig ydoedd, ac er fy modyn creduhyny

yn ddisigl ar yr adeg, cymerodd y peth afael dwn yn fy meddwl, er

gwaethafpob ymdrechwrth -orgoelus a feddwn . - J.C.H.)

DISGYNAI’B gwlaw , a gwynt y nos

A ruai yn y llwyn ;

Pan oedd genethig dlawd ddifam ,

Yn dal ei chanwyll frwyn ;

Wrth wely ei chystuddiol dad,

A'igliniau ary llawr,

Gan dynu'r wylo iddi ' hun,

A darllen y Beibl mawr.

Disgynai'r gwlaw , a gwynt y nos

Gwynfanaiam y dydd,

A llosgi'r oedd y ganwyll frwyn

Uwchben y welwrudd ;

A gwylio'r oedd y fenyw fach

Ei thad o awr i awr,

Gan dori mewn gweddïau taer,

A darllen y Beibl mawr.

Disgynai 'r gwlaw, a gwynt y nôs

Dramwyaidrumiau 'r wlad,

A chwsg a ddaeth i esmwythâu

Ei chystuddiedig dad ;

Ond ра
fath

gwsg , nis gwyddai hi,

Nes d'wedai 'r oleu wawr,

Ei fod of wedi myn'd i'r nef,

Yn swn yr hen Feibl mawr.

Iisgyna 'r gwlaw ac eto 'r gwynt

Arua yn y llwyn,

Uwchben amddifadeneth dlawd,

Tra deil ei chanwyll frwyn :

D



Ar ol ei thad, ar ol ei mham ,

Ei chysur oll yn awr,

Yw plygu wrth ei gwely hwy ,

A darllen y Beibl mawr.

Jona.

Y Bryddest Arobryn yn Eisteddfod Llangernyw , 1851 .

LLE treigla 'r Zab a'r Tigris

Yn araf ac yn glir,

Lle chwery awel iachus

Ar gangau helyg ir,

Os yno byth y teithi,

I'th fyfyrdodau doed

Y côf fodmam dinasoedd

A'i beddrod tan dy droed .

Gan Assur nid oes coron ,

Gan Ninus nid oes sêdd ;

Osrhifir eu gorchestion

Fe'u rhifir yn y bedd :

Pelydrau'r haul ddylatbrent

Frenhindai mynor càn
Y lloer a'r sêr oleuent

Gopion tyrau bàn.

A Baal a ogoneddwyd

Yn nhemlau'r ddinas gain ,

Ond Israel Duw ysbeiliwyd

I gyfoethogi rhai'n ;

Ynngherbyd chwim myfyrdod

Boed ini gydneshau

I ddinas yr eilunod,

I wydd y duwiau gau .

Gwel ar y dde offeiriad,

Ac allor aur o'i flaen ,

Yn dwyn ei ddrud offrymiad

I fudion dduwiau maen ;

0 ! clyw weddïau miloedd

Yngalw ar eu duw ,

A chofiaIôr y nefoedd,

Mai Hollbresenol yw .

Safai Niniferhwng afon Tigris ac afon Zab, yn agos i'w cyfarfyddiad.
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1

O'r deml hon neshawn

I'r uchel breswylfeydd,

A golwg newydd gawn

År wleddoedd adawnsfeydd ;

Cyneuwyd tân

Y ddawns a'r gân

Yn ngherdd y sain -dorfeydd.

Fel awel yn y coed

Yn crymu'r goedwig werdd,

Mae pawb ar ysgafn droed

Yngwyro gyda'r gerdd ;

Daw'rlloer, fugeiles nen,

Hyd lwybrau'r ieuanc wawr,

Trwy faesydd Duw uwch ben ,

Fel un mewn galar mawr ;

Ond gwŷr y wledd,

Uwchgwin a mêdd,

Barbânt nes â i lawr.

Ond llygad Duwganfyddodd

Bechodau'r ddinas hon,

Dyrchafodd ei drygioni

I fynu ger ei fron ;

A'i air a ddaeth at Jona,

Gan dd'weyd “ Dos troswyf fi

I Ninife - a dyrchafa

Dy lef i'w herbyn hi. "

Draw, draw , ar frig y weilgi,

A'i golwg ar y làn,

Nae llong, a morwyr arni

Yn rhwyfo'n llesg agwan ;

Mae gwyntoeddIôr

Yn deffro'r môr,

A'r dewraf un yn ofni

Mai'r eigionfydd ei ran .

Y môr o'i iselfanau

Ymchwydda'n uwch o hyd,

Mynyddoedd erch a chymau

Arodiant ar ei hyd, -

I lawr i lawr

I'r eigion mawr

Pob morwr ar ei liniau

A eilw 'i dduw yn awr.
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Dodrefni'r llong gynygir

I freichiau'r dymesti gref,

Ond bâr y tonau chwyddir,

A lluchiant hyd y nef,

Ond wele ddyn

Mewn esmwyth hûn,

Acnid yw'rllestr ddryllir

Ond cysgfa iddo ef.

A meistr y llong ddaeth ato,

Gan dd'weyd, “ Gysgadur, clyw,

O cyfod i weddïo,

A galw ar dy Dduw

A throsom ni

Dyrchafa'th gri

Fe ddichon hwnw wrando

Fel byddom ninau byw .”

Bwriasant goelbren yn ystlysau 'r llong,

A'r coelbren syrthiodd ar yr estron ddyn

Y cysglyd Jona ,-- a chyhuddai ef

O deffro 'r dymestl a llid y môr.

Bỹs mud y coelbren hwnw iddo ef,

Yr euog broffwyd a feiddiasai ffoi,

Oedd fys ofnadwy Duw ei hun : “ I'r môr,

I'r môr !" medd dychrynfeydd y fföwr, — " I'r môr

O bwriwch fi ! o wydd tramgwyddus Duw,

Ac yna gosteg gewch,” — ond rhuai 'r storm ,

Cryfhải y corwynt, a gwgai'r nef

Yn fwy ofnadwy ddu,nes idd y môr

Y bwriwyd Jona i lawr, ac yn y fan

Y môr fel plentyn wênai.

A ymddiriedaist ti ynNuw

Mewn awr o brofedigaeth ?

A syrthiaist ti erioed mor ddwfn

Ľle nad oedd gwaredigaeth ?

O naddo ! ddyn,

Bu 'r bedd eihun

Yn teimlo siomedigaeth ;

Trwy allu Du

Nid marw yw

Pob un yn safnmarwolaeth.
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Ac eto byw

Yw proffwyd Duw

Er cau yr eigion arno ;

I'w fywyd ef

Agorwyd dôr

I nef y nef

Oddyfnder môr

Clyw Jona yn gweddïo :

“ O’m hing y gelwais ar yr Arglwydd Dduw

A'm hateb wnaeth , -ac o fol uffern ddofn

Y gwaeddais, Iôr, a'm llef a glywaist. Ti

A'm bwriaist i ddyfnderau pell y môr,

A'r llanw a'm hamgylchodd, ïe, hyd

Yr enaid — daeth y dyfnder o'm hamgylch

Yr heeg ymglymoddam fy mhen, ond Ti

Ddyrchefaist f' einioes o yr isaf ffôs.

O Arglwydd fy Nuw ! a fy enaid llesg

Lewygoddo fy mewn, ond cofiais Di,

Am gweddi atat ddaeth i'th santaidd demi

A minau gyda chân aberthaf ger dy fron

A thalaf ita addunedais wneud :

Iachawdwriaeth sydd eiddo 'r Arglwydd .”

O weddi daer ! gwyn fyd y fron

A fedro dy anadlu ,

Yn nghalonedifeirwch gwir

Y cuddiodd Duw dy allu ;

Yr isel lwch yw'th gartref di,

Ac mewn sachliain gwisgi,

Gwyn fyd yllais crynedig gwan

Dywallto 'i hun i weddi.

O weddi daer ! tramwyfa wyt

I lu o engyl deithio

I lawr i'r dyfnder at y gwan ,

I roi eu hedyn trosto , -

I wlychu gwefus oer y llesg ,

Agwina'i calonoga ;

O Ddyn ! os tyni wg y nef,

Dos ar dy lin - gweddïa .

O weddi daer ! ni chauodd nos

Erioed ar fro euogrwydd

Nas gellir wrth dy lusern di

Gyfeirio at yr Arglwydd.
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Dyddheir y nos gan wyneb Duw ,

Y truan wêl oleuni;

Fe ganodd llawer un cyn hyn ,

Am Iachawdwriaeth gweddi.

Taer weddi'r proffwyd glybu Duw ,

O fol y môr-bysgodyn,

A Jona fwriwyd at y byw ,

A gweloddsychdir wedyn.

O ! di anufudd blentyn Duw,

A thi wrthgiliwr euog ,

Nesêwch at drugareddfa'r Tad,

Trwy weddi galon - ddrylliog.

A gair yr Arglwydd ddaeth yr eilfed waith

At Jona , ganddywedyd, “ cyfod dôs

I Ninife y ddinas fawr, a'r hyn

Lefarwyf fi pregetha idd ei phobl.” —

A Jona gododd ac a aeth i'w daith.

Gan ufuddhau i Air yr Ior,

I Ninife cychwyna,

Fe allai fod rhuadau 'r mor

Pan ffoai gynt o Joppa,

Yn ail-lefaruyn ei glyw,

Yn drech na'i anufudd-dod ;

Ond diau fod ei gof yn fyw

I holl bangfeydd cydwybod.

O'ifewnyn llosgi am ryddhad

' Roeddmil o addewidion,

Nes gwneud ufudd -dod yn foddhad ,

Acyn hyfrydwch calon :

I'w daith yr å, a'i bregeth sydd

Ofnadwy eiriau deimlir,

“ Deugain niwrnod eto fydd,

A Ninife a gwympir.”

Wrth borth y ddinas gwel e'n awr

Yn sefyll ac yn edrych

Ar y gaer fel mynyddmawr,

A'i thyrau yn yr entrych ;

Ond gyda 'r farnedigaeth brudd

Y cadarn fur gyferchir,

Deugain niwrnod eto fydd ,

A Ninife a gwympir."

1
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Mae yn y porth , a holir e',

Gan wylwyr y fynedfa,

Beth yw dy neges? o ba le

Y daethost ti hyd yma ?

Atebiad manwl iddynt rydd,

A'i genadwri draetha, —

“ Deugain niwrnod eto fydd,

A Ninife a gwympa."

Mae'n sefyll mewn heolydd byw ,

O dwrf y dinasyddion ,

A geiriau barnedigaeth Duw

Lefara ’n hyf ac ëon ;

I'r uchel floedd ddieithriol rydd

Gwrandawiad luaws roddir,

“ Deugain niwrnod eto fydd,

A Ninife a gwympir.”

O bobtu cwyd palasdai cain,

Yn holl wychderau golud ,

A glasrodfeydd ar nenau rhai'n

Lle rhodia 'r glwth am enyd ;

Ond geiriau'r genadwri brudd

I fynu yno glywir,

“ Deugain niwrnod eto fydd,

A Ninife a gwympir .'

Cerbydau 'r bonedd drystiant drwy

Heolydd teg y ddinas,

Ond yn eurhwysg arefir hwy,

Mae tyrfa yn eu lluddias ;

Yn mysg y llu rhyw estron sydd

Yn bloeddio'r dinystr wlawir,

“ Deugain niwrnod eto fydd ,

A ſinife a gwympir.”

Mae'r marchnadfeydd a'u byrddau'n llawn,

O ffrwythydd a danteithion,

O arogldarthau Hydramaut,

A pheraroglau Ceylon ; *

* Dygid masnach helaeth yu mlaen rhwng Indiaac Assyria. Dyry

M. Volney ddysgrifiad manwi o'r cysylltiad masnacholhwn, “ Hither

was brought the vegetable aromatics and the precious stonesof Ceylon,
the shawls of Cassimere, the diamond of Golconda, the amber of the

Maldives, the musk of Thibet, the aloes of Cochin, the apes and pea

cocksof the Continent of India, the incenseof Hydramaut, the myrrh,

the silver, the gold dust, and the ivory of Africa."
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I glyw y marchnatäwyr hyn,

Ofnadwy waedd ddyrchefir, —

“ Deugain niwrnod eto fydd,

A ſinife a gwympir.'

Mae båd yn croesi 'r Tigris ddu,

Fel alarch ar yr afon ;

Mae peroriaethwyr ar y bwrdd,

Yn canu ofn o'r galon ;

Ond trech na cherdd yw geiriau 'r farn,

O làn i lån fe waeddir ,

“ Deugain niwrnod eto fydd,

A Ninife a gwympir .”

Mae'r brenin ar ei orsodd aur ,

A'i ben dan goron berlau,

Yn ymfalchïo yn ei nerth

Allwyddiant mawrei arfau;

Ond gairyr Arglwydd ddaw i'r llys,

Yn ngdlust ybrenin gwaeddir,

“ Deugain niwrnod eto fydd,

A Ninife a gwympir."

Gylch temlau Baal mae mur o dân,

Na fu diffoddiad iddo,*

O flwydd i flwydd, o oes i oes,

Dyrchafai ' r mwg o hono ;

Ni luddias tân leferydd Duw,

O flaen y duwiau gwaeddir,

“ Deugainniwrnod etofydd,

A Ninife a gwympir.”

Elfenau dinystriol y ddaear,

Ddyheuant ar unwaith yn awr,

Mae daeargrynfeydd yn eu carchar

Yn disgwyl gorchymyn i lawr;
Mae saethau y mellt ar eu bwa

Anelant o'r pell uchelfeydd,

A chorwynt yr anial glustfeinia,

Yn barod i archiad y Crëydd.

A Jonahefyd dybiai fod

Yr Arglwydd yn ei lid yn
d'od .

* Cyperid tân parhaus o amgylchyreilanod, a chymerid gofal manwl

i'w gadw trwy y blynyddoedd yn ddiddiffodd.
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Ond ust ! mae wylo lle bu cân

A meibion mwyniant ar wahân,

Mae'r hwn oedd ar ei orsedd aur

Yn diosg ei freninwisg glaer ;

Mewn llwch a lludw ar y llawr

Y plyga breiniol liniau 'n awr.

Am gefn y balch sachlian sydd,

Bu farw balch der mewn un dydd ;

Gan adael eu drygionus ffyrdd

Mewn ympryd wele chwe chan myrdd.

Do, rhwygodd gwaedd ei ffordd ofron

Y ddinas fawr annuwiol hon :

A gwaedd oedd hi gyrbaeddodd glyw

Yr Hwn sydd Gariad ac yn Dduw .

Y deugain niwrnod daeth i ben,

Mae tyrau 'r ddinas yn y nen ,

Y temlau anferth arbob tu,

A llys y brenin fel y bu !

Ond nid oes tŵr na maen nad yw

Yn golofn o drugaredd Duw.

A gwelai Jona 'r pethau hyn

A digiodd yn ei galon ;

Am na chadwasaiDuw ei air,

Aeth ar ei lin yn ddigllon ;

A d’wedai, oni da'wedais liyn

Pan yn fy ngwlad y trigwn,

A ffo’is i Tarsis o dywydd,

Oherwydd mia wyddwn

Dy fod hwyrfrydig yn dy wg,

Ac edifeiriol iawn am ddrwg.

Duw graslawn a thrugarog wyt,

I'r pechaduriaid mwyaf,

Yn awr, O cymer, Arglwydd Dduw !

Fy einioes oddi arnaf;

Mae marw yn fy ngolwg i

Yn well na byw i'm gwawdio.”

A'r Arglwydd dd'wedodd wrtho ef,

“ Ai da dy waith yn digio ?”

Ond digio wnaeth, acwele ef,

Yn codi caban ger y dref.

Acyn ei gaban gwael dinod,

Mewn pryder yr eisteddai ;
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Gan ddal ei lygaid ar y dref,

A disgwyl beth a fyddai

Disgwyliaiysol dân o'rnef

Neu ffrochus dymestl ddisgyn ;

A thybiai eilwaith fod ei glust

Yn clywed llais daergryn,

A thybiai fod pob awel wan,

Yn dwyn o'i hol gyrwyntoedd ban ,

Wrth iddo ddisgwyl llid i lawr

Ar ben y ddinas hono,

Yr Arglwydd Dduw ddarparai bren

I dyfu'n gysgod trosto ;

A llawenychai Jona'n fawr,

O herwydd y Cicaion,

Er hyni gyd gofidio wnai

A llid oedd yn ei galon ;

Ac nid oedd caredigrwydd nef,

Yn enyn cariad ynddo ef.

Yn ei gysgodfagorphwys wnai,

Mewn tawel hûn ryw Loson ,

Ond erbyn tranoeth gyda phryf

Tarawai Duw'r cicaion,

A gwywo wnaeth . Pan godai'r wawr,

YrArglwydd Dduw ddarparodd

Ddwyreiniol wrês a phoethwynt mawr,

Ar Jona nes llewygodd ;

A galwodd eilwaithar i Dduw

Ei daro ef o dir y byw .

Ymddigio wnaeth yn ddwys, ddwys iawn,

A thraethai ei achwynion ;

A d’wedai Duw, " Ai da dy ddig,

Oherwydd y cicaion ?"

Atebai yntau yn ei lid

Ynhyfach gan ddywedyd,-

“ Të, da 'r ymddigiais i,

A da hyd angau hefyd,

Ypren a roddaist mwy nid yw ,

Nid da i minau mwyach fyw."

A d’wedai Duw , " A fedri di

Dosturio wrth gicaion ?

Aimwy yw ef i’th olwg di

Na deunaw myrdd oddynion ?
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Ti ni lafuriaist awr erioed

I beri iddo dyfu ,

Ond mewn un noswaith fèr y bu,

Ac mewn un noswaith darfu ;

Ac os arbedet ef yn awr ,

Arbedaf finau'r ddinas fawr.

O ! gyd -bechadur trist ! a ddaeth i'th glyw ,

Erioed beroriaeth fel “ Arbed af ” Duw !

Mae yma lanw o dosturi 'r nef

Yn llifo allan tros ei wefus Ef ;

" Arbedaf finau,” dyna furmurmôr

Diderfyn gariad yranteidrol Ior

I fynwes oer y byd, fy Nuw fy Rhi,

Dyfered gwlithyn o dy gariad Ti,

Dylifed cariad i'th ddelw 'th hun,

A dyn, O ! Arglwydd ! fo eto 'n ddyn.

Nac ymffrost, Ninefe, yn dy arfog wŷr,

A'th amddiffynent ar dy uchel fur ;

Ai hwy a'thnoddent pan anelai 'r nef

Ei tharanfolltau ar dy wylfa gref ?

O nage ! ddim, ar fin dy ddinystr certh ,

Dy Edifeirwch fu dy ddirgel nerth ;

Digofaint ddofwydpan ddyrchefaist gri,

Y llwch a'r lludw fù dy noddfa di ;

Pan archai 'th frenin rhoddaist glust i'w lef,

Yn llaw yr Arglwydd bu ei galon ef.

Genhadon Duw, pregethwch yn mhob gwlad

Am Edifeirwch a maddeuant rhad :

Mae Crist ei hun yn erchi ger eich bron ,

“ Ewch i'r holl ddaiar â'r Efengyl hon ;

Os gelwir gwir edifarhad mewn dyn

Yn wendid, mwy, cyhuddir Duw ei hun ;

Na, na, tragwyddol gysegredig yw

Yr hyn gyffyrddoddå gogoniant Duw .

Cyffelyb i gicaion Jona gynt,

A'i noddai rhag dwyreiniolwres a gwynt,

Ryw haner awr o gysgod hyfryd yw

Anrhydedd, bri, a llwyddiantdynolryw ;

Aberthir oes o lafur gyda hwy,

Daw pryfyn arnynt, ac ni byddant mwy !
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Anferthawl fathfa aur mewn gwaith o hyd,

Yw calon miloedd o drigolion byd ;

Ni chydymdeimlir efo 'r truan tlawd,

Ni wylir deigryn gyda deigryn brawd ;

Mae canfod Duwyn trugarhau yn siom

I'r galon hono, ac yn wasgfa drom.

O ! dos i'th fynwes, ddyn ! ac ymaith tyn

Y galon seriwyd a'r teimladau hyn.

Mae'r Arab gyda'i føs yn nodi'r fan

Lle collodd proffwyd Vuw ei farwol ran . *

Trwyddinasfawr y byd maeeto lef.

Mae llid yn llanw yn nghronfeydd y nef ;

Ymgrymodd Ninife, acni ddaeth gwae,

Hi bechodd eilwaith, a pha le y mae ?

Y bedd a lyncodd ei gwychderau hi,

O ! fedd ardderchog ! - llefara di.

Dafydd y Gareg Gen.

Y mae

Y miwsig wediei addasu gan OWAIN Alaw . (Gwel “ Gems of Welsh

Melody .)

[ TYDDYN ywy "Gareg -wen ,” ger Porthmadog , yno yn y flwyddyn

1720 y ganwyd Dafydd, i'r hwnypriodolir oyfansoddiaethy dôn sydd ar

eienw . Dywedirhefyd, ondarba sail nisgwyddom , mai efe ydyw
awdwr Codiadyr Hedydd, Difyrwch Gwyr Cricieth, ac alawoneraill.

Yr oedd yn delynormedrus, acyn gerddortratheilwog. Y mae Syr
WalterScott wediysgritenu ychydigbenillion ar ei farwolaeth , a chy
hoeddwyd hwy yn y Gems of Welsh Melody, o'r swyddfahon .

y dônyn un o'r rhai prydferthafsydd genymacynnodedig o alarus a

dwys. Dywed Syr Walter Scott : The Welsh tradition bears that a

Bard on his death -bed, demanded his harp , and played the air to which

these verses are adapted , and requested it might be performed at his

funeral.”Ondcamgymeriad y nofelydd a'r bardd Albanaidd enwog,

ydoedd lleoli trigfa a marwolaeth Dafyddyn sir Forganwg. Dywedis

iddo gyfansoddiCodiad yrHedydd,panyn dychwelyd gyda ei delyno blas

yBorth .Gwelaiebedydd llawen yn ymhoewiar eiadenyddbycbain yn
yr awyr las uwch eiben, ac eisteddai yntau wrth faen mawr, sydd eto

i'w gantod, nes gorpbenoddy dôn. Bu y cerddor gobeithiol hwn farw

yn 1749, yn 29oed,a chladdwyd ef yn mynwentynys Lynhaiarn, llemae

cofadail'i'w goffadwriaeth a llun ei delynyn gerfiedig arni,ynnghyd a'r
geiriau . - BEDD DAVID OWEN, neu DAFYDD YGABEG -WEN. ]

ROEDD Dafydd yn marw , pan
safem yn fud

I wylio datodiadrhwng bywyd a byd;

“ Ffarwel i ti’mhriod, fy Ngwen ,” ebai ef,

“ Fe ddaeth y gwahanu, cawn gwrdd yn y nef, "

* Y mae adeilad ar gyfer Mosul, lle dywed yr Arabiaid y claddwyd

Jona. Enwy fan yw Konyunjik .
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Fe gododd ei ddwylaw, ac anadl ddaeth

I chwyddo'r tro olaf trwy'i fynwesoer, gaeth ;

“ Hyd yma'r adduned, anwylyd, ond moes

Im'gyffwrdd fy nhelyn yn niwedd fy oes."

Estynwyd y delyn, yr hon ynddioed

Ollyngodd alawon na chlywsid erioed ;

'Roedd pob tant yn canu 'i ffarweliad ei hun,

A Dafydd yn marw wrth gyffwrdd pob un.

“ O ! cleddwch fi gartref yn hen Ynys Fon !

Yn llwch y Derwyddon,a hon fyddo'r don,

Ydydd y'm gosodir yn isel fy mhen ,”

A'i fysedd chwareuent yr “ Hen Gareg Wen.”

'Roedd Dafydd yn marw , pan safem yn fud

I wylio datodiad rhwng bywyd a byd ;

Yn swn yr hen delyngogwyddodd ei ben ,

Ac angau r'odd fywyd i'r “ Hen Gareg Wen."

Ti wyddost beth Ddywed fy Nghalon.

Y Miwsig gan Mr. J.D. JONES, Rhuthyn .

[ Achlysurwyd y penillionhyn gan eiriau ymadawolmam yr awdwr,
pan oedd hi yn dychwelyd i Gymru, ar ol talu ymweliad iddo.j

Yn araf i safle'r gerbydres gerllaw ,

Y rhodiai fy mam gyda'iphlentyn ;

I waelod ei chalon disgynodd y braw ,

Pan welodd y fan oedd raid cychwyn.

Ymwelwodd ei gwefus — ei llygaid droi'n syn ,

Rhy floesg oedd i roddi cynghorion ;

Fe'i clywais er hyny yn sibrwd fel hyn ,

“ Ti wyddost beth ddywed fy nghalon .”

Canfyddodd fy llygad mewn dagrau'n pruddhau ,

Gwir ddelw o'i llygad ei hunan ;

Hyn ydoedd am enyd fel yn ei boddhau,

Ernad fy nhristau oedd ei hamcan .

Ond er fod cyfyngder yr enyd yn gwneud

Atalfa ar ffrwd o gysuron ,

Mudanrwydd r'odd genad i'w hanadlddyweyd,-

“Ti wyddost beth ddywed fy nghalon ."
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Nid son am gynllwynion y diafol, a'i fryd ,

Er enill ieuenctyd i'w afael

Nid son am ffolineb, asiomiant y byd,

Yr ydoedd pan oedd yn fy ngadael ;

Dymunai'n ddiamau bob lles ar fy nhaith,

Trwy fywyd i fydyr ysbrydion :

Ond hyn oedd yr oll a ddiangodd mewn iaith,

“ Ti wyddost beth ddywed fy nghalon .”

I eiriau dirmygus dieithriol nid wyf,

Mi wn beth yw llymder gwatwariaeth ;

Y mynud diffygiwndan loesion eu clwyf,

Ynesaf dro'i oll yn ddieffaith ;

Do, clywaishyawdledd - erteimlo ei rym ,

Mewn effaith ni lŷn ei rybuddion ,

Ond hyn gan dynerwch fyth erys ynllym, -

“ Ti wyddost beth ddywed fy nghalon ."

Mae ysbryd yr oes megis chwyddiad y mor,

Yn chware â chreigiau peryglon ;

O'm hamgylch mae dynion a wawdiant Dduw Ior

Wyf finau ddiferyn o'r eigion ;

Fy nghamrau brysurant i ddinystr y ffol,

Ond tra ar y dibyn echryslon

Atelir fi yno gan lais o fy ol, -

“Ti wyddost beth ddywed fy nghalon . "

•- Pe gwelwn yn llosgi ar ddaleny nef,

Y tanllyd lyth’renau “ NA PHEOHA ;"

Pe rhuai taranau pob oes yn un llef

“ Cyfreithiau dy Dduwna throsedda ; "

Pe mellten arafaines aros yn fflam ,

I'm hatal ar ffordd annuwiolion ,

Anbraethol rymusach yw awgrym fy mam ,

“ Ti wyddost beth ddywed fy nghalon."

Y Rhosyn.

O HYGARAF flaguryn !-daw yn ol

Eden yn y Rhosyn ;

I wel'd gwyneb ei mebyn,

Anian a'i deil o flaen dyn.
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I thithau, Owain, nid wyt mwy.

[Ar ol cyfaill a pherthynas serchus. Y diweddar Mr. Owen Hughes,
y Twr, ger Llangollen.]

A THITHAU, Owain, nid wyt mwy,

Ehedaist dithau ymaith !

A mil o gofion redant trwy

Yr adwy wnaeth marwolaeth ; '

Mae cyfeillgarwch rhaiwrth fyw , yn oeri, oeri, beunydd,

Ond angausydd yn gallu dwyn hen ffryndiauat eu gilydd !

Acun o'r cyfryw ydwyf fi,

'Rwy'n euog o ddieithrio

Ar lwybrau bywyd oddiwrthyt ti,

0 ! maddeu im' am deimlo !

Ond pe gallasai cariad pur, a chyfeillgarwch, gadw

Olew bywyd yn dy lamp, ni b’aset ti yn marw .

Pan oeddym blant, ' rwy'n cofio'n dda,

Fel syllaimamauarnom ,

A chrybwyll wnaent mor agos oedd

Y tebygolrwydd rhyngom ;

Ond dyna'r oll. Os tebyg it' o ran dy rudd ieuengaidd ,

0 ! na bai’m calon i mor bur, a'm hysbryd mor angylaidd !

Er pan adewais fy anwyl fro,

Fe delais ymweliadau,

Gyda'r llanerchi lle glyna co '

Amfebyd a'ifwynderau ,

Os rhodiaf eto hyd ei ffyrdd, ei meusydd, a'i llechwed au,

Bydd Cymru wen yn anial gwag, os nad af heibio'r beddau !

Byd oer yw hwn, po mwyaf fo

Ein badnabyddiaeth ynddo,

Mwybau maehiraeth am y gro ,

I daflu’n blinder iddo.

Cyfeillion ânt o un i un, nes teimlwn fod sirioldeb

Byd a bywyd yn y pridd, ac angau ar y wyneb.

Ffarwel fy nghyfaill, yn iach i ti !

Cawn eto ail gyfarfod ;

Ac enyd fechaniawn yw hi,

Na byddwn oll yn dyfod.

A daganlawer sydd yn awr mewn estron wladynnychu,

Fydd cael bedd fel gefaist ti, rhwng ben fynyddoeddCymru !
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Y Baban Diwrnod Oed.

[Y Miwsig gan OWAIN ALAW . ]

Y mae un hanesynnodedig yn nglyn â thiriad y Ffrancod yn Aberdau .
gleddyf, yn flwyddyn 1797. Panoedd y. gelynion yn ymwasgaruyn

wahanol Ånteioedd, i'r dyben oladd, yspeilio, a Vadrata trigolion diam .

ddiffyp glany môr, yr oedd lluaws o wragedd a phlant yn ffoi am eu

bywydau. Yr oeddycleifion , y rhai methiantus gan henaint, a phawb

ag oeddanalluog i ddianc, yn cael eu cario ymaith mewn troliau a cher.

bydau. Nid ychydig o'r cyfryw a gymerwyd o'u gwelyau yn y dull hwn,

ynnghanol cystúddiau a salwch. Achoswyd ugeiniauo dai gweigion yn

y fan . Mewnun ty , ag sydd yn sefyll hyd heddyw , yr oeddgwraig

barchus wediei dwyn i'w gwely ar enedigaeth mab . Yroedd y Ffrancod

yn led agosi'r anedd, a cheisiaiy gwr eipherswadio i ddianc ymaith ;

ond yr oedd hi yn rhy wan . Penderfynodd aros yn ei gwely , ac ym

ddiried ei bywyd ei hun a'i babanbychan diniwed , yn nodded
yr Åwn

sydd yn gofalu am aderyn y to. Rhuthrodd amryw ddyhirod Ffrengig
i'r ystafell unig lle y gorweddai, codai hithauei babi newydd eni ynei
breichiau. Y Ffrancodpan welsant y fath apeliad effeithiol, a adawsant

yr ystafell yn ddioed . Faint bynag o greulonderau a gyflawnwyd ar yr

adeg honogan y gelynion, y mae yr amgylchiad hwn yn dadlu yn gryf
trostynt. Ymae eu hymddygiad, modd bynag, ar yr achlysur hwn yn

berffaith gydweddol â nodweddiad naturiol poblFfrainc.

ADRODDAWD NADOLIG .

' Roedd swn magnelau yn y graig,

A swn tabyrddau'ncuro,

A chlywid trwst ofnadwy traed

Y řfrancod wedi glanio ,

A'r waedd i'rfrwydrchwyddai'n uwch,

Gan alw'r dewr i daro :

Terfysgwyd y glanau

Ganrymy taranau

A rient ar làn у môr.

I dai'r tylodion rhuthrai gwŷr,

Gan ladd y diamddiffyn,

A fflamiai palas hardd gerllaw ,

Gan dân o longau'r gelyn :

Fe fföai mamau gyda'uplant,

A chodai'r clafmewndychryn ;

Ond 'r oedd yno ddynes,

A babi ' n ei mynwes,

Rhy waelaidd a gwan i ffoi.

Ei gwr erfyniai wrth ei phen,

“ O cwyd ! O cwyd ! fy Eurfron !

Mae'r march a'r cerbyd wrth y drws,

Tyr'd iddo ar dy union !

Olwynwn ymaith fel y gwynt,
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Anwylyd, clyw'r ergydion !

O Dduw , a ddaeth diwedd

Fy_mab , fy etifedd!

Fy mblentyn a anwyd ddoe !

Atebai'r wraig yn llesg ei llais, - ,

“Fy mhriod clyw fy ngweddi !

O gad fi ar y gwely hwn,

Ond gad y baban imi!

Dos at yrheng i gadw 'th wlad,

Fe gadwaf finau'r babi : "

Yplentyn a hunai,

A'r tad a'i cusanai,

A yna fe ffodd i'r rheng.

' Roedd swn cleddyfau yn nesau,

Gwawchiadau ac ysgrechian ;

A'r wraig weddïai'n daer ar Dduw ,

Gan edrych ar ei baban ;

Ac yna holltwyddrws y tŷ

Gan filwyr oddi allan !

A hithau mewn dychryn

A wasgodd ei phlentyn

Yn nês at ei chalon wan .

Ar glicied drws ei stafell wag,

Hi welai fysedd llofrudd,

Ac ar yfomentrhuthroddhaid,

Yn sûn rhegfeydd eu gilydd ;

A syllent fel gwylltfiloderch,

O amgylch eigobenydd:

A'r wraig wàn yn crynu ,

A ddaliodd i fynu

Ei babi bach diwrnod oed !

Atebwyd gweddi'r ffyddiog fam ,

A hi a'i mab achubwyd ;

Mae hi yn awr mynwent werdd

Yr eglwys He'i priodwyd;

Ac erbyn heddyw mae ymab

Yn hen weinidog penllwyd,

Yn estyn ei freichiau

I ddangos y Meichiau,

Y babana anwyd i ni.
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John Elias.

GWEL, Dde a Gogledd waeawl, -- anwyl le

John Elias nefawl ;

Ond y ddawn nad oedd ddynawl,

Fry mae hi yn nwyfre mawl.

Bu i Wynduder bendith , —ac yn hon

Ğwnai bau yr had gwenith ;

A thrwy wawl ei athrylith,

Doi'r man wlaw - doiHermon wlith .

Rhoes nwyf agwres y nefoedd - i enyn

Yn nghalonau miloedd ;

Gwas i Grist a'i gysegr oedd,

Hynodwr Seion ydoedd.

I løs cenedl esgynodd,-ie gwlad

Arei glin a gadwodd ;

A’i allu annuw ddrylliodd,

Ac â'i dân hen greigiau dodd.

Ei law arweiniai luoedd - i weled

Ymylon y nefoedd ;

Nerth fu i'n hareithfaoedd,

A gloew sant ein eglwys oedd . *

Trwy bwn bu 'r ne’n taranu ,-cofir ef

Tra cof-rôl yn Nghymru ;

Y duwiolion yn deulu ,

Ac anadl gan ei genedl gu .

Draw ar ben y Wyddfa fawr.

[ Y Miwsig wedi ei addasu gan OWAIN ALAW .]

DRAW ar ben y Wyddfa fawr

Cyn toriad gwawr:

Sêr wrth nofio'r fawr-nos ddu,

Ymsuddent yn yr eigion fry !

CYDGAN ,-- Gwawr! gwawr! fel enfys fawr,

Gwawr ! gwyd o draw ,

A'r haul mawreddus ddaw !

* Dewiswyd yr englyn hwn gan Eben Fardd a Hiraethog yn un o'r

rhai gwobrwyedig yn Eisteddfod Llundain , 1855 .
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Gyra 'r dydd ei waew - ffyn ,

O'r Dwyrain gwyn ;

Lliw'r bidogau'n gochion wnaed,

Fel
pe bai' r nos yn gollwng gwaed.

Gwawr ! gwawr! & c .

Plygain gloch yr hedydd sydd

Yn galw dydd ;

Dreigiau 'r nosânt ar wahan,

A diffodd mae y pryfyn tân.

Gwawr ! gwawr! & c .

Gwyn yw pen y mynydd mawr,

Daeth Haul y wawr !

Dydd a goleu dafi o'i rawd,

I løs y teyrn a bwth y tlawd.

Haul! haul ! a'i danllyd ael,

Haul! gwyd o hyd

O amgylch ogylch byd !

Claddasom di, Elen.

CLADDASOM di, Elen ! ac wrth roi dy ben

I orwedd, lle foru down ni,

Diangodd ochenaid i fyny i'r nen ,

A deigryn i lawr atat ti.

Claddasom di, Elen ! a chauwyd dy fedd,

Pe hefyd b'ai bosibl eigau ;

Mae llygad yn edrych o hyd ar dy wedd,

Ac nifedr angau nacau .

Cyflawnwyd dy freuddwyd, ond ni ddarfu'r gro ,

Ar gauad yr arch dy ddeffroi ;

Ond udgorna gân, ac o'r dywell fro,

Yn wen a dihalog y doi.

Ai " tywell ” dd'wedasom ? nid tywyll i ti,

Fu pyrth trag'wyddoldeba hedd,

Dy lamp oedd wenoleu ; -— nid ti, ond nyni,

Sy'n d’wedyd mai du ydyw'r bedd.
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I ninau mae breuddwydi ddyfod i ben ,

Canfyddem di'n mhell oddi draw

Ar furiau Caersalem , a'th wisg yn glaer wèn ,

Yn gwenu gan estyn dy law , -

I'n derbyn yn ninas drag'wyddol dy Dduw ;

A thybiem ein bod wedi dod,

I gyffwrdd a'th law , ond deffroisom yn fyw ,

Yn mhell oddiwrth gyraedd y nod !

Claddasom di, Elen ! ond rhyngot a ni,

Nis erys gagendoryn hir ;

O fewny beddyna lle rhoisom dydi,

Claddasom ein hunain yn wir.

Na, na, nis ffarweliwn, mae 'rIesu yn fyw ,

I'n dwyn ato 'i hun a thydi;

Mae'r ffordd yn agored o'r ddaear at Dduw,

A'r nef mewn addewid i ni.

Charles o'r Bala.

IN MEMORIAM .

[ Achlysurwyd y rhai hyn gan gylchgrawn bychan a gyhoeddid dan yr

enw uchod .]

MAE cysegredig lwch y saint

Mewn culion feddau'n nghadw,

Ond mewn llythrenol gwsg y maent,

Y dinod sydd yn marw .

Er taflu pridd a gosod maen ,

Ar batriarchiaid Gwalia,

Maent yn llefaru fel o'r blaen,

Ac felly Charles o'r Bala .

Ei einioes megis coelcerth wen ,

Oleuodd ein mynyddoedd,

Ond tymor bywyd ddaeth i ben,

Ac aeth y fflam i'r nefoedd :

Bu farw Charles ! os marw yw

Ymollwng i orphwysfa ;

Ond llosgi mae ymarwor byw

Adawodd Charles o'r Bala .
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Hynydyw ein bymroddiad gref,

Wrth ymgyfenwi arno :

Anadlu ar eifarwor ef,

A'i enyn yn mhob Cymro .

A dysgu 'n plant i'w alw 'n dad

Gwybodaeth Feiblaidd Gwalia

Yn In Memoriam gwasg eiwlad,

Cyflwynir “ Charles o'r Bala."

Nacwyla ar y beddrod cul,

Sydd yn Llanycil acw;

Tyr'd gyda ni i'r Ysgol Sul,-

Y dinod sydd yn marw .

Ond byw mewn mil o lanau mae

Y gŵr y'm ynei goffa ;

I'r byd o'i ôl nid marwol glai

Adawodd Charles o'r Bala .

Ni raid wrth wasg nac argraff wan,

I goffa 'i enw hynod ;

Mae ganddo golofn yn mhob man,

Ac yn mhob man ei feddrod .

Mae genyt Feibl yn dy law,

Ac enw'r Gymdeithasfa :

O oes, fy nghyfaill ! dyna'r bedd

Lle hunodd Charles o'r Bala !

y Pererin Çolledig.

Mae'r afon yn ddofn , ac mae Canaan yn bell,

0 ! aros, bererin, mae'r anial yn well ;

Na, na: ni ddychwela, a'i ffon yn ei law

Gwyneba 'r Iorddonen heb arswyd na braw .

Y gwyntoeddy'nt gryfion, a thithau wyt wan,

Ac Aifftaidd dywyllwch yw gwyliwr y lan :

0 ! aros, bererin ,arswyder dy fron ;

Na wele’r pererin ar ymchwydd y dòn !

Mae'n suddo ! mae'n suddo ! ond cyfyd ei law ,

A'r Cyfaill yn angau, i'w ymyl ef ddaw ;

Collasom ef yma, ond neb na thristaed,

O'r anial fe'i collwyd - yn Nghanaan te'i caed.
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Etifedd Nankoron.

[CADBEN R. LLOYD EDWARDS, Nanhoron, yr hwn a laddwyd mewn

brwydr o flaen Sebastopol, yn ystod y nos. ]

YMLUNGODD y gelyn i ymyl ein ffôs,

Pan wyliem ein brodyr yn huno ;

A'i ddrylliau borphorent dywyllwch y nos,

A tharan ar daran wnai ruthro.

“ yn mlaen !" medd ein Cadben- " yn mlaen !" oedd ei lef,

Aem ninau ar warthaf y gelyn :

Ychydig feddyliem mai marw 'r oedd ef,

Pan oedd yn anadlu'r gorchymyn.

Wrth ini ddychwelyd canfyddem y lloer

Trwy hollt yn y cwmwlyn sylwi ;

Gan ddangos ein Cadben, a'i fynwes yn oer,

Mor oer a'r bathodyn oedd arni.

Golchasom ei ruddiau å dagrau diri',

Ac ar ei weddillion syrthiasom :

Ymgilioddy wenlloer,ond aros wnaem ni

Yn ymyly gwr a gollasom .

Tra gwlithar y ddaear a niwl yn y nen ,

A chyn i'r cyflegrau ymddeffro ;

Fel milwrPrydeinig gogwyddodd ei ben

I'r bedd anrhydeddus wnaed iddo.

Lle huna Cimmeriaid boreuaf y byd

Mae yntau y dewraf o'u meibion :

O Walia fynyddig, o honot pa bryd

Daw milwr fel milwr Nanhoron !

Newyddion Da.

TON ELLMYNAIDD , — " The Chapel. "

CLYWCH ! clywch y gân sydd yn mhellder y ven ,

Mae'r sêr yn rhoiclust i'r beroriaeth uwch ben,

Mae'r bydyn deffroi, a'r wybren ddyddha,

Wrth gario i ddynion newyddion da !
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Clywch ! clywch y gân sydd yn arwain y wawr,

Tra sylla y ser, mewn addoliad i lawr ;

Ac angel claerwyn i'n hymyl nesha,

I dd'wedyd wrth ddynion newyddion da .

Awn gyda'rnewydd i Fethlem ynghyd,

I weld yr Un Bach ddisgwyliasom gyhyd ;

Yr Arglwydd yw Ef - Tŷ Dafydd fywha,

Vaethheddyw i Israel newyddion da.

Cyfieithiad o “ Chatterton's Resignation.”

(Y llinellau a gyfansoddwydgan y bardd ieuanc a digyffelyb hwn, cyn

yfed y gwenwyh , dan effeithiau marwol pa un y cauodd ei lygaid ar

gyfyngderau y byd.]

O Dduw , yr Hwn a'i daran ddirgryna'r entrych bàn

Goruwch y gronyn daiar – Ei lygad wêl bob man,

I Ti, fy unig Noddfa a'm cadarn Graig, yr âf,

A chanu am drugaredd yn dy gyfiawnder wnaf.

Mae dyrus bethau'th 'wyllys, a'th hollgyfrinion cudd,

Cysgodion y goleuni sy'n ffurfio nefol ddydd ;

Tu hwnt i bob dirnadaeth a gallu dynolryw ,

Ond union oll er hyny yw holl weithredoedd Duw .

Yn awr fy mhrofedigaeth, O dysg fi , Arglwydd mawr,

Pan chwydda ing y deigryn sy'n disgyn ar y llawr :

I esmwythau fy ngofid , iganiatau dy rym ,

I garu dy ddaioni, ac ofni'th iawnder llym ,

Os daeth i'r fynwes yma ddim amgen na Thydi,

Gap geisio rhwysg, awdurdod, ac anherfynol fri,

Fewelodd Hollwybodaeth y perygl oedd ar ddod,

A threiddgar drem trugaredddroi'r achos byth ofod.

Am hyn, paham , fy enaid, trymha dy gwyn o hyd ?

Y nychimewn hiraethiant am arall dduach fyd ?

Ysgydwa'thbruddglwyf ymaith — hen gadwen melldith yw ,

Er bendith i ddynoliaeth y crewyd ollgan Dduw .

OndO! mae'mmynwes eto yn dyner ddynol fron !

Mae'r ddwysochenaid gyfyd, a'm dagrau'r enyd hon

Maeegwan ffrwd fy mywyd, mewn sain gyffrous yn awr,

Yn datgan poen fy enaid yn ei gyfyngdermawr.
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Ond eto, mewn gwroldeb i dyou'n ol, yr wyf

Yn diolch i'r tarawydd ro imi farwol glwyf,

Atalio yr ochenaid,lonyddo'm trywyllt fryd

A rwystro i'm trueni iifeirio'n ffrwd o hyd.

Y dywell fantell yma - y nos gaddugol,sydd

Yn dyfod i enhuddo'm suddedig yspryd prudd ;

Ddadlenir yn y boreu — ddiflana pan ddaw'r wawr ;

O flaen fy Nuw , fy Nwyrain, fy Haul trylachar mawr!

Meddyliau am y Nefoedd.

Y Miwsig gan OWAIN ALAW .

[Y maey tri phenill hyn mewn rhan yn wreiddiol, ac mewn rhan yn

gyfieithiedig .]

Daw meddyliau am y nefoedd,

Gydag awel wan y nawn ;

Gyda llanw'r mor fe ddeuant,

Gan lefaru'n felus iawn.

Pan fo'r mellt fel ser yn syrthio,

Yn y storm gynbyrfus gref,

Pan fo'r llong yn teimlo'rcreigiau,

Daw meddyliau am y nef.

Daw meddyliau am y nefoedd,

I unigedd fforest goed,

Ac i'r anial, lle nas tyfodd

Un glaswelltyn bach erioed .

Ar fynyddau'r ia trag'wyddol,

Ac ar greigiau llymion, le

Bydd eryrodyn gorphwyso,

Daw meddyliau am y ne '.

Daw meddyliau am уnefoedd

ynysig leia'r aig ,

Lle mae'rdòn yn gosod coron

Gwrèl wen ar ben y graig ;

Trwy holl gyfandiroedd daear,

Glynoedddwfn, a bryniau ban,

Pur feddyliau am y nefoedd

Ddonteu hunain i bob man .



65

J Gyfaill, an Farwolaeth un a garai.

O ! EDRYCH i'r nefoedd, nac edrych i'r bedd ,

Gollynga dy enaid i'r wybren ;

Os cuddiodd y ddaiar sirioldeb ei gwedd,

Gwnaed hefyd gan ser y ffurfafen ;

Osnyni ymgrwydro yn araf a syn

Ger beddrod un fuyn dy garu ,

O ! cofia mai gwendid tynerwch yw hyn,

A chryfderyw edrych i fynu.

I fynu, fy nghyfaill, O ! cyfod dy drem ,

Dy dristwch ymgyll mewn goleuni ;

Lle oer ydyw'r fynwent - mae'r awel yn llem

O amgylch yr yw a'r beddfeini :

Lle oer yw'r bydhefyd, pe treuliem ein hoes

Yn uchaf ar uchel deyrnasoedd ;

Ond diolch i'r Orëwr, i ddynion fe roes

Olygon i weled y nefoedd .

O ! edrych i'r nefoedd, a chyda'r ser dos,

Pan deithiant o orwel i orwel,

A gwna gydnabyddiaeth âgwylwyr y nos,

Derbyniart fab daear fel angel :

Cyfoda'th olygon, a dos gyda hwy,

Cei weled y llachar wyn lysoedd,

Nid oes yno alar, nid oes yno glwy' ,

Edrychwn o hyd tua'r nefoedd .

I goffadwriaeth Dr. W. O. Pughe.

(Y ddau Englyn cyntaf yn awgrymedig .)

Pan ydoedd niwloedd a nos—ar iaith yr

Hil Frythonyn aros,

Cyfod, Puw ,” ebai Duw , " dos

I ddwyn eu hiaith o ddunos."

Ac yna goleuni canaid — a roed

· Ar iaith ein henafiaid ;

A’n llên oedd fel gem mewn llaid ,

Hwn a'i dygai'n fendigaid.
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Bu hwn hefyd ben Ifawr,-ïe, bu

Yn ben bardd a doethawr ;

Yn mysg dysgedigion mawr

Nis gwelwydfathysgolawr.

Ow ein gwlad ! cyn geni einglyw , ---marw'r

Omeriaith ddigyfryw !

Ond rhyfedd wele heddyw,

E'n ei fedd a'n hiaith yn fyw !

Gwahoddiad i Fanceinion.

MAE wythnos y Sulgwyn wrth riniog y ty,

Achydahi lu o rai anwyl ;

A mil o galonau serchiadol a chu

Gynesant wrth feddwl a disgwyl.

Pobcyfaill i gyfaill addawa fwynhad

Mae'r wlad yn ymarllwys i'rtrefydd ;

A'r dref yn myn'd allan iganol y wlad,

I'r dyffryn, i'r graig, ac i'r mynydd.

Cychwynwch gyfeillion,mae yma le iawn,

Niraid i chwi wisgo fel beiichion ,---

Cewch chwareu, cewch garu, cewch ddangos eich dawn,

A chwerthin eich hunain yn deilchion .

Gwyn, gwyn yw Mun.

Y Miwsig wedi ei addasu gan OWAIN ALAW .

GWYN, gwyn yw mur y bwthyn ar y bryn,

O’i bared tŷf rhosynau coch a gwyn ;

Tu allan , hardd apharadwysaidd yw

Tu fewn mae'r ferch, fy nghariad wen yn byw .

Beddargraff y diweddar Barch. II. Samuel.

Ar ei fedd oer , crefydd ddel - i alw

Ei Llewelyn Samuel ;

E ni yogan , rhodd angel

Enauy sant o dan sel.
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Was Duw , er dy ddystewi - yn y bedd,

Byw o hyd dy wersi,

A d'einioes ddywed ini,

Heb ystaen y buost ti.

Ochenaid am fy Ngwlad.

AM henaint ni ddymuna ', - a chysur

Ni cheisiaf tra yma ;

Na! gofid trwm gaf fi tra

O ddolydd fy ngwerdd Walia .

Ai dyma'rfan roed imi-i farw

O f' hiraeth am dani ?

Hyn o fraint, fy Ion , fy Rhi, -- os caf

Yn angau hunaf lle ce's fy ngeni.

Traʼn oesi y truenusaf - o bawb

Yny byd a fyddaf ;

A phan fy oes orphenaf,

Yn fy ngwlad lwys gorphwys gaf.

Hyny garwn tra’n gorwedd yn y ddaear

Hyd oniddoi adwedd,

Er fy mharch, O ! ar fy medd

Gwened gwyllt-flodau Gwynedd.

Siriol feillion a sieryd - am danaf

Gan ymdoni'n byfryd !

Doed yr hun ! doed yr enyd !

Yn fy medd O ! gwyn fy myd !

Tuag Adre'.

O DDYDDi ddydd mae melyn haul

Yn pasio yn ei gerbyd ;

O nos i nos mae'r lleuad wen

Yn codi ac yn machlud ;

O awri awr mae'r seriyn troi

Ar draws yr eangderau ;

Yn wir,mae holl gre'digaeth Duw

Yn teithio tuagadre'.
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Mae'r ffrydlif fach, ar ben y bryn ,

Yn rhedeg megis crwydryn ;

Ac afon fawr, y dolyddîs,

Yn rhedeg yn y dyffryn ;

Mae'r gwynt yncrwydro yn y nef,

A symud mae'r cymylau,

Ac O ! mae holl gre'digaeth Duw

Yn teithio tuag adre'.

Mae gwynt Diwygiad ar ei daith ,

A derw Cymru'n gildio,

Mae sôn gorfoledd yn y dail, -

A swn cangenau'n cracio ;

0 ! Anadl tyr'd o'r pedwar gwynt,

A chymer y byd mewn hymnau,

Cân a moliant iddo Ef,

I byrth trag'wyddol gartre'.

Rhag . 1859 .

01 Wowch i'r Mynyddoeds.

Y Miwsig wedi ei addasu gan OWAIN ALAW .

O DOWCH ac anghofiwch helbulon y llawr,

Ac awn ar ysgwyddau y Wyddfa wen fawr,

I redeg fel ceirw - i chwareu fel wyn ,

Gan yfedffynonyddyn nghysgody brwyn ,

O ! dowch i'r mynyddoedd i hyfryd fwynhau

A welon yr entrych am ddiwrnod neu ddau .

O ! dowch ar frys, O ! dowch ar frys,

I ardd y mwyargwyllt a'r llus,

Lle mae'r ehedydd bach a'r dryw ,

Ac adar man y grug yn byw .

O dowch ac eisteddwn ar gribyn y bryn,

Lle bu yr eryrod yn gorphwyscyn hyn :

Ond dawnsio mae'r 'hedyddi delyn y gwynt,

O amgylch y creigiau lle sangent hwy gynt

Eryrod Eryri ni welir hwy mwy,

Ond byddwn ni'n rhyddion a hyfion fel hwy !

O ! dowch ar frys, O ! dowch ar frys,

I ardd y mwyar gwyllt a'r llus,

Lle mae'r ehedydd bach a'r dryw ,

Ac adar man ygrug yn byw .
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Os hoffwch beroriaeth, O ! dowch gyda fi,

I wrando anthemau yr awel a'r lli !

Os hoffwch gynghanedd mewn darlun neu dant,

Fe gydgan y celfion mewn rhaiadr nant ;

Os hoffech gael ffrwd o ieuenctyd i'ch gwaed,

Ar gopa 'r mynyddoedd gosodwch eich traed .

0 ! dowch ar frys, O ! dowch ar frys,

I ardd y mwyar gwyllt a'r llus,

Lle mae'r ebedydd bach a'r dryw

Ac adar man y grug yn byw .

Beth yw Cariad.

ALAW ,-Llwyn Onn .

A FEDEWCH chwi ateb ai cryfder yw cariad,

Neu ynte ryw wendid perthynoli ddyn?

Rhywdro aeth athronydd i wneuthur atebiad,

Ond syrthiodd mewn serch, ac ni wyddai pa un !

Aeth mynach dro arall i wneuthur traethodyn,

I ateb y cwestiwn yn ddoeth, megis mwnc,

Ond cofiodd am lances wrth ymdrin a'r testun,

A llosgodd ei bapur cyn deall ei bwnc !

Gan frawd o fynachydd fe'i gwawdiwyd ar unwaith

Am wendidei synwyr, a gwendid ei gnawd ;

A'r ail a ddechreuodd gyflawnigorchestwaith,

I ddangos ei ddoniau yn yryfach na'i frawd ;

Bu flwyddyn a haner - os gwir ydyw'r stori

Yn dal at ei draethawd yn ddiwyd a chaeth,

AC
yna

fe gym'rodd y goes o'r mynachdý,

À byth ni hysbyswyd ble gebyst yr aeth .

Buprydyddyn treio, a threiodd ei oreu

Iroddi esboniad, a d’wedyd wnai ef,

Mai gwlith ydyw cariad, o Éden wen foreu ,

Yrhwn ganyr haul ni chymerwyd i'r nef.

Acynabucritig go sychlyd ei deimlad

Y beirdd oeddynt ffiaidd yn ngolwg y dyn

Yn ffurfio deffiniad dysgedigo gariad,

Ond yn ei ddeffiniad prydyddodd ei hun !

“Mae'r byd wedi'i hulio & philosophyddion,

A phrin gellid meddwl fod un gyfrin gell ;
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Yn mhalas mawr natur, na rhol o gyfrinion,

Na dim yn rhy ddwfn , na dim yn rhy bell ;

Yn ngolwg fferyllydd, elfenau anwyau,

Yw'r awyr, a'r ddaear, a phobpeth a wêl :

Ond bywyd a chariad a heriant wyddonau,

Maent hwy megis llythyr heb agor ei sêl. "

P’un bynag a'i cryfder a'i gwendid yw cariad,

Dadleued prydyddion a doethiony byd ;

Feadwaeni lances rhwng bryniaufy mam -wlad

Sy'n deall y testun yn well na nhw i gyd ;

'Does ynddi ddim rhodres dysgedig furseniad,

'Dyw hi ddim yn gritig, athronydd, na mwnc :

Ond pe baech yndisgyntan amrant ei llygad ,

Chwi deimlech eichcalon yn deall y pwnc.

Mae Iene ein Merch.

DEUAWDrhwng gwr a gwraig. Y dôn “ Gadlys" wedi ei haddasu

gan OWAIN ALAW . Gwel ail rifyn o'r "GEMS,"

HI. MAE Jane ein merch am gymryd gwr ;

EF. Gad iddi hi , ond pwy yw'r dyn ?

Hi. Nis gwn i fawr am dano 'n siwr;

Er. Ond gwell cael gwr na bod heb 'r un .

Y DEAU . Rheoli'r byd mae cariad :

Troi y dw'r haws i ni

O naturiol wely 'r lli;

Mynais i dy gael di,

Mynaist dithau fy nghael i,

Ac waeth i ni yn wir heb siarad .

HI. Cawn golled fawr os collwn Jane :

EF. Gad iddi i fyn'd, a doed a ddoed ;

HI. Pan ge's i di ro'wn i yn hen :

EF. Un ddigon hen wyt ti erioed :

Y Ddau . Ond caru 'r y’m er hyny.

Hardda 'r wedd, hardda'r wên ,

Fel po meina' 'r elo 'rên,

Cryfaf serch, serch yr hen ;

Lawr i'r bedd fe deithia Jane,

Ond serch, ond serch a deithia i fyny.

Hl. Ond rhaid cael morwyn yn ei lle,

EF. Os rhaid cael dwy,gad hyny fod .
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Hl. Rwy'n crïo bron , nas gwn am be';

EF.
Pa bryd mae'r llanc yn meddwl d'od ?

Y DDAU . Myn cariad fod yn benaeth .

Felly bo, felly bo,

Myn'd yr y'm o do i do.

Pan f'om ni yn y gro ,

EF sy'n porthi 'r deryn tô,

Fydd dyner dad i'n hanwyl eneth.

Y Gwely o Gymry.

Y Miwsig wedi ei addasu gan Mr. J. D. JONBS.

Yn nghanol fy ngwely rwyf fi,

Yn nghanol dwfn eigion fy ngwely :

Yn methu yn glircael fy ngwynt,

Ac heb fod yn ddeffro na'n cysgu .

'Rwy'n chwrnu nes deffro fy hun,

Ond chwrnaf fy hunan i huno!

'Rwy'n deffro yn nghanol fy nghwag,

Ac wedyn yn cysgu wrth ddeffro !

Mewngwely a gefais gan mam ,

Dych'mygaf fy hunan yncysgu ;

Ond wedynfe drof ar fynghefn,

Ac yna mi fyddaf yn Nghymru .

Ar fawn Dolydd Ceiriog mae'm pen,

A’m traed a gyrhaeddant Lanarmon ;

Ac un o bob ochor im ' mae

Moel Sarffle, a Phen Ceryg Gwynion !

Petruso fel yna 'r wyffi

Pwy ydwyf, beth ydwyf yr awrhon ?

Paun wyf, ai Ceiriog y bardd,

Ai ynte yr hen Geiriog afon ?

Ymddyddan a murmur mae hi,

Wrth redeg hyd raian ei glanau ;

Mae'r afon yn siarad trwy'ihûn,

A siarad trwy f ' hûn yr wyf finau.

Mae 'r afon yn canu am fôr,

Ac wedi d'od iddo'n tawelu ;

Ond nid fel yr afon'r wyf fi,

'Rwy 'n dechreu fy nghân yn fy ngwely .
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Mi wn beth gydnebydd fy mam

Im ' wneuthur fel diolch am dano ;

Sef plygu fy nglinatfy Nuw ,

Wrth fyneda chodi o hono.

Ei chofio mewn cariad bob nos,

Y dodaf fy mhen i orphwyso

Ei gadw 'n ddihalog aphur,

A myned i'r nefoedd o hono.

Llef o'r Tloty.

YN Nhloty 'r Sir yrwyfyn byw ,

Neu 'n marw ddylwn dd'wedyd,

Gan bwyso 'm pen ar swp o wellt,

A meddwl am f ' anwylyd,

Ac am ei amod gynt y gwnai

Fi'n briod iddo ' i hunan ;

Ond tori ei adduned wnaeth,

Am nad oedd genyf arian :

A dyma 'r fodrwy oedd i fod

Yn fodrwy fy mhriodas,

Yn awr yn llosgi ar fy llaw

Fel cylch o haiarn eirias.

Cofleidio 'r wyf ei ddelw ef,

Ond gwarth dy fam , fy mychan ;

O ! Dduw ! ai bastardd yw fy merch

Am nad oedd genyf arian !

O ! sugna ' m bron , a chwsg, fy merch,

Fy maban difrycheulyd ;

Mi ro'f fy mron i ti, fel rhoʻis

Fy nghalon i'm hanwylyd.

Mae efyn mhell mewn estron dir,

Am fod y byd yn llydan :

A ninau yn Nhyloty 'r Sir,

Am nad oes genyf arian !

Mae adar bach у tô yn d'od

I daro y ffenestri,

Fel pe baent eisieu d'od i mewn,

I'th weled ti, fy mabi.

Ond nidoes mamau plant yn d'od,

I weld dy wyneb mwynlan ;

Ond hwy addeusentpeb’ai gwledd,

A thệ, a thê, sc arian.



73

orta

Gohebiaethau Swyddogol

SYR MEURIG GRYNSWTH,BYWBOTHFARDD,

AC ENWOGION ERAILL.

ATOLYGYDD YR " ORIA U."

LLYTHYR CYNTAF ,

SYR ,—Nid gyda chwi yr wyf yn siarad, ondgyda y

beirdd ; ac wele fi yn danfon yr hysbysiad pwysig can

lynol i'w sylw , heb godi dim tảl arnoch am ei adferteisio.

AT Y BEIRDD .

Am fod yr amser drwg presenol wedi gwneud y fath

ostyngiad dirfawr yn mhrisiau awdlau ac englynion cyd

sain - glecsain, ac oherwydd methdaliadau eisteddfodol,

adolygiadau anffafriol, anghyfiawnder beirniaid , a gon

estrwydd eraill, y mae unofeirdd enwocaf y Dywysog

aeth yn cael ei orfodi ganamgylchiadau i wneud ar

werthiad llwyr areiholl feddianau,-eiweithfa, ei ystorfa,

a'i siop, lle mae peirianaua nwyddau o bob math perth

ynol i'r gelfyddyd o farddoni. Dechreuwn gydag enwi

rhai o'r pethau mwyaf gwerthfawr yn y siop .

1. Myrddiwn a haner o linellau cynghaneddol, yn an

farwol igyd, ac yn barod ar unrhyw fomentddifyfyr i'w

dethol allan i wneud yr awdl odidocaf yn ein hiaith, ar

unrhyw bwnc neu destun a ddymunoy prydydd eu

defnyddio.

2. Deunaw mil o englynion ar haner eu gwneud - oll

ond un yn cael eu gwarantu gan y gwerthwr i fod yn

anfarwoi.

3. Cywydd bychan a wnaeth yr awdwrpan yn ieuane,

o'r un hợd ag ysgol Jacob . Bwriedir gwerthuhwn wrth

y llath , neu fel y bo y prynwr yn dewis.

4. Deunaw obryddestau hirfaith ar wahanol destunau,

oll yn sôn am " anian fawr,” yr. “ adar bach , ” a'r

“ blodau blydd.” Gofalwyd hefyd i anerch yr awen yn

nechreuad pob un o honynt.

5. Tri ugain o bryddest-gerddi, tryloewog o flodionos

F
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eurawg, tlysgain, urddasberth gan fàn -ddeilios, gwynber,

ireiddlas; a llawndwf feillion ceufrigog , ceindlws. Í

eiriadwyr , a masnachwyr hen fathodau, bydd y rhai hyn

yndra defnyddiol.

6. Un cantar bymtheg o fedalau a llawryfon , oll yn

arian pur, wedi eu gwneud o blwm .

7. ( Yn yr ystorfa o dan ysiop.) Pymthegcantofaril

au yn cynwyspyg cynghanedd. Y maehwno'r fath oreu ;

ni wyddis amunlinell, erioed, á ddatododd ar ol ei gludio

â'r pyg rhagorolhwn.

8. Pedair hogsiedar ddeg o ddyfroedd Marah, i wneud

galarnadau arol enwogion Cymru, am wobrwyon a thlys

au ; ac i bobl ddinod, na chlywsom ac na welsom eu henw

cyn ei gysylltu â swm gwobr eu marwnad .

9. Triugain ffurcynosebon meddal i lithrician brawdd

egau , ac irwbio beirniaid a phwyllgorau eisteddfodol.

10. (Yn y gweithdy, yn cael eu gyru trwy rym ager.)

Peiriant Gairwneuthurol, yn alluog i daflu allan ugain

mil ymunud o eiriau cyfansawdd, diledryw ; er engrhaifft,

-awrlais (cloc ), rhych - gorphlu (rheifflgor), egwyddor

was ( prentis), diddosben (het), penguwch (bonet),& c.

11. Peiriant tori, gyda chwech o gyllill i'r dyben o

dori, darnio, hacio, llurgunio, torfynyglu a chrebychu

geiriau yn bob ffurf a llun ellir ddychymygu, er mwyn

eu ffitio i forteisiau acen, corfan, hŷd, a chynghanedd.

12. Megin awelon , neu ynol yr iaith fawr Anglo -Sac

sonaidd, Æolian Blowing Machine, i lanw y cyfansodd

iadau gyda gwynt. Y mae honmewn cyflwr ysplenydd;

a'r gwynt, medd y doethawr Creuddynfab, mor debyg i

arucheledá fel nad eill ein beirniaid manylgraff wahan

iaethu rhyngddynt.

13. Peiriant Parod Breintebol, i gyfansoddi englynion

difyfyr. Bu y meddianydd presenol yn alluog i wneud

dau englyn ar unwaith gyda'r offeryn hwn, heb wybod

testun yr un o honynt tan ddydd yr Eisteddfod, yr hon

a gynaliwyd yn mhen wythmis arolgwneud yr englyn

ion . Dyma un o honynt fel engrhaifft :

ENGLYN I'R FRAN.

Rhoi chwe swllt am arch hosan,-Dic anwyl,

Daw cinio yn fuan ;

Clyw yn y nef fréf y fran ,

Trwybeisiau tarw Basan,
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yddus i brynu

Ond gan fod y cyfansoddiadau fel y peirianau i ddyfod

dan y morthwyl, rhaid ymatal rhag cyhoeddiychwaneg ;

ond gwasanaethayr uchod i ddangos difeiusrwydd bardd

onol y lleill. Os oes neb
yn

teimlo
yn awy

yr holl eiddo ysplenydd yma yn gyfrinachol, anfoned

lythyr, wedi eu flaendalu ,i Llanfihangel-y -gwlaw, at

SYR MEURIG GRYNSWTH .

0.Y.- Os ceir pris teilwng am y pethau uchod, y mae

yr arwerthydd yn meddwl y derbynia gyfarwyddyd i

werthu holl OFFERI BEIRNIADU perthynol i'r unawdwr;

megis peiriant gwyntyllio, gograu ysbwrial, cyllill ys

gythru, clorianau teilyngdod , heblaw rhai galwyni o

ddyfroedd Helicon, a bwndeli o ddail Parnasws, wedi eu

cynhauafu yn y dull goreu , ynghyda Llyfr Triciauyn

dysgu y ffordd i benderfynu teilyngdod cyfansoddiadau

hebeudarllen,i wobrwyo cyfaill anheilwngheb archolli

cydwybod ; at ba un yr ychwanegwyd atodiad gan law

ddiweddar, yn egluro yr egwyddor newydd o wneud

dau, pedwar, chwech, wyth , neu gant o ymgeiswyr, os

bydddigon o ddewis, i fod yn fuddugol - bob un yn gystal

a'r llall, ac yn well hefyd . Rhoddir manylion yn rhad

mewn hysbysiad dyfodol. SYR M. G.

YR AIL LYTHYR .

AT SYR MEURIG GRYNSWTH :

Arwerthydd Breninol Beirdd Braint a Defawd Beirdd

Ynys Prydain .

SYR ,-Y mae cyfiawnder âg achos gwlad, yn galw

arnaf gydnabod yngyhoeddus gerbron Cymrubenbaladr

a Llanystymdwy, y fantais a ddigwyddodd i mi trwy

dderbyneichgair fel gwrboneddig. Rhaid imiddyweyd

ar yr un pryd, fy mod ar y dechreu, pan gyda chwi

ddiwrnod yr arwerthiad, yn meddwl fodpedair punt ar

ddeg yn arian go fawr i'w rhoddi am ypeiriant englynu,

onderbyn heddywyr wyf yn gweledei fod yn rhated a

thom yr heol- maddeuwch y gydınariaeth, yrwyf mewn

cryn ħwyl, ac ardipyn o frys. Wrth fyned adref o'r

ocsiwn, yr oedd fy awydd yn fawr am gael gweled y
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peiriant yngwneud un englyn - dim ond un - i weled

wyddoch. Wel, fe gynyddodd yr awydd mor fawr nes

y methais a chyraeddadrefheb wneud prawf ar alluoedd

englynyddol y peiriant. Felly i lawr a'r holl daclau,

wrth art Cae'r Gors, a gosody peiriant mewn ystum

weithyddol. Nid cynty rhoddais dro ar yr olwynnag y

daethallan yr

ENGLYN I'R PORCHELL :

PORCHELL a dichell y da,-a miwsig
I Moses ac Efa ;

Tori nyth y tarw wna,

A thoddion o waith Adda.

Wel, ni fu erioed yn nes i mi neidio o'm croen nag a fü

i mi pan welaishwn, ac oni bai ei fod yn ffitio yn
lled

dýn, credu yr ydwyfyn fy nghalon mai felly y buasai.

Ond lle hyny, sefais mor syth a pholyn, neu ryfeddnod

wedi ei startsio. Wedi dyfod dipyn o gwmpas, dechreuais

feddwl fod y peiriant yn medru Saesneg, yn gwybod

hanes Moses ac Efa, ac fod ei alluoedd hanesyddol ef tros

ben pob darluniad , Ond nid ydoedd hyny fawr rhagory

ffaith mai hwn fydd yr englyn buddugol yn Eisteddfod

Cyrn y Bûch, y Awyddyn nesaf; yr hon a lywyddir y

dydd cyntaf gan G. H. Whalley,yrail dydd gan Gyrnol

Tottenham , y trydydd dydd gan Williams,Castell- Deu

draeth, a'r pedwerydd dydd a'r olaf ganW.W.E.Wynne,

Ysw ., o Beniarth. Mewn munud i fyny a'r taclau, ac

ar ol i gariwr y felin gyda thri o fulodpyniogfy mhasio,

dechreuais synfyfyrioa chyfrif pa hyd y byddai y peiriant

yn talu am dano ei hun. Fel hyn mewn Eisteddfod

Daleithiol fel un Rhuddlan, Llangollen, Merthyr, a

Dinbych, oblegid nid oeddwn am ymostwng mwy i an

rhydeddu y mâneisteddfodach â'r cyfansoddiadau, ni

chynygir llai na phunt am englyn, a dim ond enill, yr

hyn nis gallwn fethu, mewn pedair -eisteddfod -ar- ddeg,

a dyna yr holl arian a'r gost wedi eu gwneud i fynu.

Bydd pob peth a enilla ar ol hyny yn broffit glân gloew.

Awn yn mlaen yn araf ar hydy ffordd, gan geisio dyfalu

betha wnawn gyda'r arian lawer oeddyn sicr o ddyg:

wydd imi oddiwrth enilliadau y peiriant. Y meddwl

cyntafdarawodd i'm pen ydoedd prynu Sir Fôn, os cawn

hi am bris rhesymol, fel ag y gallwn godi castell arni i

mi a'm hetifeddion byth. Tybiais drachefu y byddai fy
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enw yn fwy anwyl gan fy nghydfeirdd anturiaethus, pe

bawn yn gwneud cytunteb gydabrenin Patagonia,i gael

ywlad hono am 999 o flynyddoedd ar osodiad. Ondwrth

ollwng y rhaff i'm meddwl a synfyfyrio am y dyfodiant,

eyfarfyddais à Tobi, yr hwn oedd wedi fy nghanfod yn

neshau adref. Wedi cyrhaedd yno, meddwn i,—“Gan

fod ypeiriant mewn cyflwr rhydlyd fel hynyn gwneud

y fath englyn, beth ellir ddisgwyl oddiwrtho wedi ei

loewi, ac iro tipyn ar ei echelau ,

“ A thoddion o waith Adda .”

Rhoi spel o lanhau ac iro, ac iro a glanhau, nes oedd у

peiriant yn haner siarad. Wrth fyned yn mlaengyda'r

gorchwyl dyddorol hwn, canfyddais wialen baiarn fechan,

ac fod yn hawdd efo honoestynhyd y llinellau yn ddeg

neu ddeuddeg o latheni o hyd,a'r casgliad naturiol oddi

wrth hyny oedd, fod y peiriant wedi ei gymhwyso i

wneud foddeidiau hirlinellog yn gystal ac englynionpert.

I foddloni fy hun ar y pen pwysig hwn, rhoddais brawf;

symudaisywialen, rhoddais dro ar yr olwyn, a chyny

gallwn ddyweud Abracadabra Jones, dyma y toddaið

toddedig canlynol yn gwneud ei ymddangosiad fel cyn

yrch swynlath :

Y WIBYMDAITH ANTURUS,

Ar ol pasio rhyw wely peiswyn,

Ac yna brathucacewau brethyn ,

Gweled y rhodau a gwlad y rhedyn ,

A chain ogoniant ychain a gwenyn,

A thop esgidiau o waith pysgodyn ;

Rhyteddodau mwy rhyfedd wedyn

Sy'n dod i swyno dyn - argynydd,

Ac ieir y myöydd yn cyweirio 'menyn.

“ Siwmpwl!” meddwn i,- " y mae hwn wedi bod yn

studio borddoniaeth dan Tegai athronyddol; wedi

gwneudy ' Drych Barddonol,' y · Barddoniadur,' Tafol

y Beirdd ,' allyfr Robert Davies, yn eiddo priodol iddo ei

hun ; ac wediymgeisio mor uchel a gwneud prif awdlau

Gwalchmai, a Rhiangerddi Llangollen, yn gynlluniau

i'w hefelychu.” “ Wyddost tibeth, beiriant -yr wyf

yn ffondiach o honot ti nag yw Iorwerth o'i 'boni bach,

nag yw Llwyfo o'i ' Wenhwyfar,'a Ceiriog o'i ' Fyfanwy.'

Y mae “ Iliad ' Homer, a Choll Gwynfa’ Miſtwn , yu

glasu yn eu hwynebau yn ymyl dy doddeidiau !-y mae
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eu hanfarwoldeb hwy yn marw o eisiau achles !! " Ust !

dyma englyn a thoddaid ,-beth syddyn rhwystro i mi

gael awdl ar y pedwar-mesur -ar -hugain cerdddafawd ;

Nid cynt y ffurfiwyd y meddylddrych nag yr aethum yno

at y gwaith o'i gynyrchu. Dim ond deugain tro a

phump ar yr olwyn, a dyna hyny drosodd ! Ond peidiwch

arswydo, Mr. Golygydd, nidwyf yn myned i'chtrafferthu

chwi y tro hwn gyda'r awdl benigamp a neidiodd yn y

fan i fodolaeth .” Digon yw dyweud fod ynddi holl

aruthredd Eben Fardd, holl fanyldeb Caledfryn, holl

dynerwchEmrys, holl gawrineb Hiraethog,a holl gyng

aneddrwydd Gwalchmai ap Meilir. Fe allai y caiff y

cyhoedd, ond iddo fyhafio ei hun, yr anrhydedd o'i

gweled mewn rhifyn dyfodolo'r ' Oriau ,' os bydd awydd

am un arall allan . Rhyngoch chwi a hyny.

Yn awr, Syr, sef Mr. Golygydd, ac nid Syr Meurig

wyf yn feddwl gan nad ydych chwi yn foddlon i roddi

ond rhywbum puntan, faint bynag fo hyd a gwerth yr

erthygl, nid wyfyn gweled ysportyn y bydi mi weithio

fy mheirianau allan o wynt. Felly yr wyf yn terfynu

ý tro hwn gydag un enghraifft ychwanegol, i gynyrchu

pa un fe ddefnyddiwyd y fegin awelon y peiriantgair

wneuthurol, a'r peiriant englynu. Er mwyn yr anwy:

bodus yr wyf yn dymuno hysbysu yn ddidraul mai

englyn ydyw

I'R AFR.

Ar grugrgroen yr hagr grogrgraig - a llamsach

Hyd hell lemserth letbrgraig ;

Ochran neu grub uchran y graig ,

Grothawggrub ar greithioggraig.

Ac wele un arall i'r rheiff a ddyfeisiodd Whitworth, yr

hwn fel y gwyr y rhai wyddant, sydd yn cynwys chwech

o rychau tu fewn i'r baril. Yr enw Cymraeg medd

ieithiaduron yw

Y RHYCHDDRYLL.

Y Rhychddryll gerwyll i'n gorawr; -archrochydd,
Erch wreichion a phylawr ;

O awch uchel chwech ochawr,

Ei filwch luwch fflacbia i lawr.

Y mae gwallgofdỹ newydd yn Sir Fflint, ond nid heb ei

eisiau, ac os oes rhywun ynamheu nad yr uchod fyddai

y buddugolion, pe cynygid y testun, gyrwch ef yno.

BYWBOTHFARDD.
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O.Y. Gan fy mod yn caru lles y cyffredin yn nesaf at

fy lles fy hun , yr wyfyn cymeryd y cyfleustra hwn i

hysbysufy mod yn bwriadu rhoddi " Coll Gwynfa’ Miltwn

trwyy peiriant awdlu, er mwyn tawelu ysbryd Goronwy,

yr hwn a ddywedodd na welodd ef ddim yn debyg i

farddoniaeth yn yr iaith Saes'neg. Pe gallwn gaelgan

rywGymrogwladgarol a medrus gyfieithu cyfieithiad y

Dr. Pughei'riaithGymraeg,gwnawnyrundrugaredå

â hwnw hefyd. Rhoddai hynydaw bythol ar y baldordd

wyr hyny sydd yn edliw ar bob egwyl na feddwngyfan

soddiad arwrol yn yr iaith heblaw cynyrchion y Merthyr.

Dymunwn hefyd fod o dipyn o wasanaeth i feirdd ieuainc.

Os byddganddynt gymalau englyn go anystwyth ,

yn barod i'w hýstwytho am naw a chwech y dwsin. Os

gofynir am gymeradwyaeth, y mae i'w gael yn yr eng
rhaifft hon .

Rhoddwyd y ganig ganlynol yn ysgrifenedig ar bapyr

llwyd yn y machine:

GWRANDEWOR ar gân ygwcw fwyn ,

Fel llais dieithriolyn y llwyn ;

Y swn a glywir tros ywig ,

Ond rhyfedd iawn yw gweld ei phig .

Canlynafdi a'th ganig fwyn

Sy'n swnio'n felus yn y llwyn ;

Dywedi wrthyfyn ddidaw ,

Y gauaf aeth, a'r hâf a ddaw .

Yr oedd honynayn gân godda hefyd i un peiriantfeddwl

am wella rhyw lawer arni, ond daeth allan fel hyn ar

bapur claer wyn,

GWRANDEWCH ar lais y gwow fwyn,

Fel llaîs y Gwanwyn yn y llwyn ;

Fe wena'r coed mewnblagur mân .

A genir byd yn swn ei chân .

Fel gwas ygog, olwyn i lwyn ,

Canlypaf di ty nghwcw fwyn ;

Ac 0 ! na byddaimwy fel ti,

Yn d’weyd am hâf o hyd i mi.

Mwy o ddwys -deimlad yn y peiriant, y'ch chwi yn gweld ?

0.Y. Mr. Gol.,-Os barnwch hyn o natur hysbysiad,

wel , cedwcheich swllt , ac anfonwch i mi bedair punt a

phedwar swllt ar bymtheg yn lle pum'punt.
B.
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TRYDYDD LLYTHYR .

ARWERTHIANT YR OFFERYNAU LLENYDDOL.

MR. GOLYGYDD ,—Dyma i chwi bapur pum -punt at

eich pum - punt eich hun, i'w hanfon iBrychan Bywboth

fardd, Ysw., am ei lythyr synwyrol, gonest, a bonedd

igaidd, mewn perthynas i'r peiriant englynu a brynodd

oddiarnaf ddydd yr ocsiwn diweddaf. o ran hyny ni

chlywaisi neb erined a wnaeth fusnes gyda fi ,yn cwyno

oherwydd ei fargen, oddigerth Heenany paffiwr mawr

Americanaidd, yr hwn fel y gwyddoch sydd hyd heddyw

yn parhau i arswydo rhag cyfarfod a fi eto. Gan na

fu’m ond ychydig fisoedd wrth fy musnes presenol, fel

arwerthwr, (auctioneer ) fe deimlwn yn dra diolchgar i'm

cydwladwyr, os gadawant i mi eu gwerthu i fynu ; ac

wrth y rhai a werthais i fynu eisioes,ac eraill nafeddant

eiddo o gwbl, dymunwn ddyweud fod fy ngwasanaeth, fel

angladdydd cyhoeddus, ( funeral undertaker ), yn barod

iddynt bob amser. Ynawr at y pwnc ,gan nad yw llyfr

yr arwerthiad wedi cael cylchrediad hollolmoreang a'ch

« Oriau " chwi, wele fi yn nodi ychydig o'r pethau hyny

sydd genyf eto heb eu gwerthu : Rhif, 357, ar y rhestr

yw Peiriant Efelychol ; nid oes bardd na chrachfardd a

Gaergwydion i'r Berw , nad ellir gyda'r peiriant cyw

rain ymaei efelychu i'r dim .

364, Gogr heb yr un twll ynddo, yn mha un yr ys

gydwir acу cedwir gweithiau dynion dystaw sydd o flaen

euhoes . Y mae llawer o farddoniaeth Islwyn, ac erth

yglau o'r “ Traethodydd ” a'r “ Taliesin yn cael eu

cadw yn ofalusyn y gograu hyn.

378, Rhidyll fras a ddefnyddir i safio Dafur corfforol,

a myned trwy ygwaith o lanhau y grawn yr un fath.

385, Cant neugylch Rhidyll, yn dwll igyd, trwy yr

hwny bydd brodyr o'r un daliadau yn lluchio gwaith eu

gilydd.

392, Bocsiad o gyllill ysgythru , newydd eu derbyn a

Brimijam , o bob math aco bob min, y maent ar gynllun

diweddaraf cyllill y banditti Ysbaenaidd ; hynod o'r

pwrpasol i gyhoeddiadau ceiniog ladd eu gilydd, ac i

ymgeiswyr siomedig yr Eisteddfodau i ollwng gwaed cyf
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iawnder a barn. Os bydd eisieu cefnogi unrhyw bwyllgor

gonest, neu ddiolch iddyntam eu llafur dirfawr ynglyn

ag achos llenyddiaeth, gellir eu trywanu i farwolaeth

efo'rgyllell ddefnyddiol hon. Pe bai Eben Fardd,neu

bwyllgor y Merthyr, er enghraifft yn galw am gynorthwy

rhyw feirniaid parchus ereill,hebofyn i Mr. John Jones

am ei ganiatad , bydd y gyllell hon yn barod i'w law bob

amser . Os bydd lys y manddyledion yn gwrthod ymyr

aeth â boneddigion a danysgrifiasant eu punoedd at Eis

teddfodgenedlaethol, bydd mîn ar y dur abrath ar yddagr

hon. Niddylaiun bardd aflwyddianus, yr un traethodwr

ieuanc, yr untelyniwr difarf, na'r un paentiwr siomedig ,

fod heb yr erfynpwrpasol hwn yn ei logell. Fewerthir

y cyllillyn lotiau bychain fel bo y prynwyr yn dewis.

398, Člorianau teilyngdod, yn mha rai gellir pwyso

Solomon fel ynfytddyn, awdlau a phryddestaubuddugol

fel Iliadau Homer, a Thwm o'r Nant fel Shakespere

Cymreig .

401, Peiriant gwyntyllio heb edyn ( fans) rhag ofn

brifo teimladau nebtrwy chwythu ei ûs i'r tomenydd.

410, Colyr i dori colynau pobl dafotrwg.

411, Traiddfwyadur, neu fath o ficroscope tra defn

yddiol i bob ysgrifenydd a beirniad Eisteddfodol, i'w

galluogii weledenwau priodolyrymgeiswyr trwy y sel ;

defnyddir ef hefyd i ddarllen llyfrauheb eu hagor, ac i

weled yr haul bob amser o'r nos.

416, Amrywion, yn mysg pethau eraill y mae swm

dirfawr o belenau y doctor Leti Zeciel Brown, i ladd

beirdd ieuainc, chwislod , chwilod a llygod mawr ; tynelli

lawer o finceg rhag diffyg anadl wrth gynghaneddu, a

phan fyddir yn fyr o feddylddrychau wrth bryddestu ;

dau gopi o lyfr triciau, yncynwysy tric newydd sydd

newydd ei ddarganfodeleni, sef, cyfarwyddyd i brofifod

Madog wedi darganfod América yn anibynol ar ffeithiau

neu dystiolaethau trafaelwyr; un o'r “ Cyllill Hirion,"

gyda charn o gorn Belzebub, wedi ei gloewi a'i ailhogi;

esgid fechan un o gawriCantref-y - gwaelod, yn mha un y

diangodd wytho'r trigolion: y mae mythology yn profi mai

hon yw arch Noa ; un o'rwyau a grogid gynt wrthwddf

y Derwyddon, newydd eiddodwy ganyr un celfyddydwr

ag a wnaeth wy yrarchdderwydd ar lan y Taf,-awdwr

Henatiaeth y Delyn, & c ., &c .
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Rhaid gwerthu yr oll yn ddiarbed cyn ycyntaf o Ion

awr nesaf, oblegid fody tenant newydd yn myned i

wneudychydig gyfnewidiadau ar yr adeilad lle bydd yr

arwerthiad, trwy ei throi a'i gwadnau i fyny i wneudy

seler yn garet. Yr eiddoch,

SYR MEURIG GRYNSWTH, B.B.D.B.Y.P.

0.Y. - Anghofiaisanfon ypapyr pum'puntgyda'rllyth

yr hwn. Gyrais Sarah Jones,yforwynnewydd sydd yma,

ar oly postmon, ond methodd a'i oddiweddyd, felly does

dim i'wwneud ond gadaeliddofyned heb y près Heb

law hyny, yr wyfwedi selio y llythyr hwn fel nas gellir

ei agor. Syr M.G.

PEDWERYDD LLYTHYR .

Y TACLAU BEIRNIADU,Y GWYLIAU, A'R

GOLYGYDD .

AT SYR MEURIG GRYN SWTI .

SYR,-Sef ydych chwi yn deall, Mr. Gol, oblegyd dyna

y ffasiwn ddiweddaraf,dechreu gyda 'r olaf yn y rhestr.

Yn
awr, Syr, yr oedd darn tair ceiniog rhwng dau haner

coron yn yr arian a anfonasoch i mi, ac wedi ei gyfrif fel

darn grot,—y'ch chwiyn gweled? Wel, nid oedd hyny

fawr o bwys, ond pe digwyddai rhyw dri chant o weith

iau ,byddai yn dipyn dros bunt o golled i mi,-dyna'r

cwbl : camgymeriadoedd y peth ynddiau, ac yr wyf yn

ei grybwyllrhag iddo ddigwyddeto. Ond pe bawn iyn

gwybod ei fod wedi ei wneudo ddichell a malais rhag

fwriadol, caech ei chychwyn hi yn chwim trwy gynffon

y sarff dorchog hydAnnwn, ar ol Stephens o Ferthyr,

ac ysgymedigion ereill ; ond yr wyf yn meddwl yn well

amdanoch chwi. Ystyriaetńbwysig arall, deallwch, y

mae y Saeson wedi arogli fy nhalent, ac yr wyf wedi

fy ngwahodd i ysgrifenu erthyglau i'r Punch Saes'neg.

Fuaswn i ddim yn meddwl am frolio hyn, ddim , ond rhag

iboblLlanrwst yna feddwlnad oes neb yn y byd ymaond

hwy. Pe digwyddai y fath anffawd gymeryd lle ag i mi

roii fyny ysgrifenuCymraeg, yr hyn gwareded y wlad

rhag iddo gymeryd lle,-wel,ni byddaiun newyddiadur

yn ein hiaith yrwythnos ganlynol,-rhoddai pawb hwy i
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fynu ; dyna chwi yn awr yn deall ystyr pethau. Dyma'r

Gwyliau wedi dyfod, ac nis gallwn feddwlamlwybr

mwy difyrus i'w dreulio na gwahodd tỹaid o'm cyfeillion

i weled prawfion ( experiments) yn cael eu gwneud gyda'r

Taclau Beirniadu, &c. , a brynais yn ddiweddar gan yr

hybarch a'r bythgofiadwy Šyr Meurig Grynswth. Yr

wyf ynteimlo fy hun ynmyned yn ddoniolwrth sôn am

yr hen batriarch derwyddolhwn; y mae rhywbeth yn ei

lygad, ynenwedig yrun a gollodd trwy losg eira yn ei

drwyn,fel ag y bu yn galed arno lawer tro rhagcymeryd

mwy nag un Mrs. Grynswth; ond erbyn ystyried, nid oes

a wnelo hyn â'r pwnc. Cyn myned at y prawfion, dylwn

ddyweud un peth ag sydd yn dwyn perthynas bwysig å

chwi a minau : coeliwch ti, bu ynagos i ni ein dau, h.y.

chwi a minau , gael ein treio am ddynladdiad, a haner

gwyrth a barodd i ni ddianc. Bore Sadwrn у daeth yr

Oriau yma, yn cynwys fy llythyro'r blaen ;taflwyd Llan

fihangel- y -gwlaw a'r gymdogaeth ifrawdirfawr, yr hwn

a derfynodd yn marwolaeth un Hucyn Llwyn -y-gwter.

Yr oedd ei awydd yn gymaint am ddarllen fy llythyr, fel

yr aeth ati cyn boregwest; ac efe oblegyd hyny dipyn yn

newynog , aeth yr englyn i'r Afr yn gamyn ei geg, ac i

gwblhauyr anffawd,llithrodd y paladr i lawr eiwdaf, a

daeth y gair cyrch " allamsach ” allan trwy fôn ei drwyn,

a'r esgyll un trwy bob boch. Ceisiwyd cynorthwyy medd

ygon medrusaf yn y wlad, ond bu pobymdriniaeth yn

analluog i achub y dyn o'i gyflwr peryglus. Cynaliwyd

conswltiad gan y meddygon,ondy penderfyniadddeuwyd

iddoydoedd,-fod yn rhaiddadgymalu yrenglyn neu ad

ael i'r adyn farw yn ei boenau. " Dadgymalu yr englyn !"

meddwni,—“Ewch i Jerico i ganlyny gweddill o'r gre

adigaeth; y mae yn haws gwneud cant o Huwcynod nag

un englyn fel yna." Yn gweled pwys fy ymresymiad,

gadawyd i ddeddf natur gymeryd ei chwrs. Claddwyd

ei weddillion yn ymyl gwal mynwent Llanfihangel.y,

gwlaw , yrochr chwith i'reglwys, ac ar ei fedd dodwyd

yr argraff hon , er rhybudd i eraill rhag caffael o honynt

hwythau eu hanafu gan farddoniaeth beirianol.-

Bu farw wrth lyncu Gafr - gochel

Er gwyched wyt ti rwan

Peiriant Syr Meurig purlan ,

Wnaeth yr englyn aeth yn gam .
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Y mae yn gysur meddwl fod Huwcyn, fel Dic y Coed

leoedd, heb ddim ond naw o gywion ;yr anffawd fwyaf

ydoedd , nad oedd yn damaid haws cael yr englyn o'i safn

ar ol iddo farw nac o'r blaen ; ond
ganfod yrenglyn yn

anfarwol ac anlychwinadwy, i arbed teimlad perthynasau,

goddefwyd iddo aros fel yr oedd hyd nes byddai Huwcyn

druan wedimalurio . Wel, nid oedd digon o bwys mewn

episod bach fel yna i atal y gwahoddedigion i fwynhau

difyrwch y Gwyliau. Ar ddymuniad boneddiges ieuanc

cafwyd un engrhaifft gyda'r Peiriant Englynu, a chan

nad oedd cymaint o ddyddordeb yn hwn ag a ddisgwylid

yn y Taclau Beirniadu,heliwyd y geiriau segur oedd hyd

y bwrdd ar un o'r llawfyrddau, ( trays ). Cafwyd eubod

yn gynwysedig o'r gymysgeddganlynol: O'i anian Eden

hygaraf yn wel'd a'i dawy gwyneb deil yn rhosyn ei o

faguryn ol mebyn dyn flaen ! Taflwyd hwy blith draph

lith, fel tatwsnewydd mewn sospon , yn bob sutond ysut

y daethant allan o'r peiriant. Tro ar yr olwyn, a dyma

englyn allan fel pin mewn papur.

0 ! hygaraf flaguryn,-daw yn ol,
Éden yn y Rhosyn ,

I weld gwyneb ei mebyn,

Anian a'i deil o flaen dyn.

Mi wnawn lû pe bai yn weddus i wr mewn urddau

wneud hyny, na welodd llygaid dyn erioed y fath effaith

ar greaduriaid ag a gynyrchodd hwn ar y cwmni. Pe

buasai ysbryd wedi ymrithio i'r merched yn eigrys ni

buasai y cyffro ynddim ychwaneg ; fe wridodd Dic y

Dinc o glust bwy gilydd nes i'r fflam o'i foch roi ffril cap

Cadws o'r Ddôl ar dân ; fe welwodd Guto 'r Glec nes

trodd wyn ei lygad i fynu, a ffeintiodd Malen yPlas i

ffwrdd fel diffodd canwyll ; neidiodd Miss Lucy, y Bwlch,

ar ei thraedadechreuodd ddawnsio ; aeth Myfanwy Ceiriog

i wichian, a chwerthodd Miss Betsi, Ty'n y pwll dros y

tý, tra yr oedd Sian Gryffydd yn curo y muriau a'i

dyrnau moelion ; ac aeth Sarah Emily Jones yn swp di

ymadferth ar y soffi; yr oeddwn i heb fy llwyr orchfygu,

ac i aros i'r paroxism fyned trosodd, troais yn sly bach

Weithiau Ceiriog i edrych oedd yr englyn yno rhwng in

verted commas, neurywbeth i awgrymu awduriaeth es

tronol yr englyn.-Ond dim gair na haner gair, awgrym

nag haner awgrym ; y mae un o ddau beth yn eglur i bawb,
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meddwn i, y mae Ceiriog wedi lladrata yr englyn oddiar

y peiriant, neu y mae y peiriant wedi ei ladrata oddiar

Ceiriog. Wedi i'r pwnc gael ei ddadlu yn pro a con am

rai oriau, daethom i'r penderfyniadau a ganlyn yn un

frydol :-Yn laf, nad oedd y peiriant wedi gweled

“ Oriau'r Hwyr;" yn 2il, pe buasai, nid oedd wedi dysgu

darllen ; yn 3ydd, pe buasai wedi ei weled ac wedi ei

ddarllen, nad oedd ganddo un math o gymelliadi'w lad

rata; yn 4ydd, fod yn rhaid gan hynymai Ceiriog oedd

wedi lladrata yr englyn oddiar y. peiriant; gan hyny yr

wyf yn teimlo fy hun dan rwymau i gyhoeddi fy hawl

iddo fel meddiant anwadadwy,acyr wyf yn benderfynol

o'i daflu ar unwaith i'r CourtofChancery, osbyddrhyw

gorachod yn datgan hawl ynddo. Yr oedd y boneddesau,

modd bynag, yn awyddus iawn am weled y peiriant

gwyntyllio mewn gwaith, ac amryw o honynt wedi dyfod

à darnau o'u favourite poets gyda hwynt — darnau ag

oedd wedi bod yn eu swyno am flynyddoedd. Teimlai

pob un yn hyderus, y safai ei hoff ddernyn hi y prawf

mwyaf gerwin y gellid byth ei roddi arno :

Dowch gantorion union enwog,

A'r baledwyrabl oediog

I gydystyried hyn o stori,

sydd heb'wad ar ganiad geny '.

Clywch, clywch, medd ydyrfa. Dyro dro araf bachar

yrolwyn, Ned, meddwn i wrth y llanc, gan roddi y llin

ellau yn y peiriant ar yr un pryd, a dyma fel ydaeth

allan :

Dowch gantorion

A'r baledwyr:

I - ystyried stori

Sydd -ar ganiad geny '.

Ha ! ha ! ha ! ebai rhai o'r lodesi, " tyllog iawn onide »

Ond pan welsant fod y foneddes a'i rhoddodd i'r prawf

yn gwrido, acfely mynai rhai, yn wylo, galwyd am y

darn nesaf. Felly daeth Neli y Fron ym mlaen , gan

edrych braidd yn gellweirusar y ferch ieuanc a'i blaen

orodd, ac fel pe bai yn herio y peiriant i wneud y fath

ddinystr felly ar ei darn hi. Gyda dyweud ei fod yn

dra thebyg i'r peiriant golchi oedd person y plwyf wedi
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ei brynu yn Lerpwl, rhoddodd y papur i mewn gyda

llaw ddigryn. Dyma fel yr aeth i mewn :

O wir lawenydd cynydd cenwch

Hoew frodyr mewnhytrydwch ,

Pob perchen tafod ystod wastad

Cydgenwch fawl arferawl fwriad .

Ac fel hyn y daeth allan :

O wir lawenydd cenwch

-mewn hyfrydwels,

Pob perchen tatod

Cydgenwch fawl.

Ar ymddangosiad hwn bu tipyn o ymddadlu ; mynai Neli

fod y dyferyn gwin a gafoddNed cyn rhoddi gwynt i'r

darn, wedi achosi iddo weithio y peiriant yn fwy creulon

nag y dylasai. Dadleuai yn egniol oni bai hyny, y

buasai y geiriau " ystod wastad ” wedi aros i mewn. Yr

oedd y cwmpeinimewntymerled dda ar y pryd,a chania

tawyd o bosibl y buasai ýgeiriau yn aros imewn, oni bai

i Ned ysgythru cymaint wrth droi y peiriant. Wedi

gweinyddutipyn ogerydd i'r bachgen am eiamryfusedd,

a’m gosod inau dan fath o ymrwymiad na chai ddyferyn

ychwaneg nesgorphen y prawfion, galwyd ar MissLouisa,

o'r Wern, i ddwynyn mlaen ei dernynºhithau. Rhodd

wyd pedair llinell imewn, a daeth pump o eiriau allan .

Gan fod tynged led debyg wedi cyfarfod yr holl ddarnau,

nid oedd ganyr un le i genfigenu wrthy llall, felly yr

oedd pawbyn awyddus am weled yr experiment Fawr yn

cael eigwneud. Nid oedd hono yn ddim llai nagamgen

na Rhiangerdd Myfanwy Fychan. Arferai Betsi, Ty'n

y pwll, alw hon yn loveof apoem , asweetlittle darling,

ac enwau anwesog eraill. Ond wedi gweled y lleill yn

dyfod allan mor garpiog, nid oedd arni lai nagofny

buasai rhyw ranau o honi yn troi allan yn weiniaid . Yr

oedd yr awydd yn rhy fawr i oedi, acwedi i Betsi hy

fforddi Ned yn holl fanylion ei waith , gyda chymaint o

bwyslais ag a arferai Hamlet hyfforddioei chwareuwyr,

rhoddwyd y Rhiangerdd i fewn yn gorfforol. Chware

tegiNed,te drôddypeiriant wrth nodau arafol yr Hen

Ganfed. Yn awr am y grand result. Chwilio am y

gerdd ar lawr y Drawingroom , yn mhlith plygion gwisg

ynMiss Betsi, tynu y peiriant oddiwrth ei gilydd, holi

yn mhlith y cwmpeini a oedd neb wedi gweled dim o
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honi ? Tybed ei bod mor felus ag i'r peiriant ei bwyta ?

A roddwyd hi i fewn o gwbl ? Pa le y gallai fod yn

awr ? oedd y cwestiynau oedd ar bob gwefus. O’r di

wedd cefais hyd i'r “ Nodiadau ” a'r “ Amlen ” arlawr,

a dim ar y ddaear arall . Sut y mae hyn, meddwn ! Ned

yn gweled ypryderoeddwn ynddo,a ddywedodd o'r di

wedd ei fod ef wedi gweled rhywbeth felniwlyn myned

trwy ffenestr yr ystafell. Wrth edrych tua'r terfyn

gylch, gwelwnbethtebygi gwmwlo fwg yn syrthio tros

ddibyn ybyd. Felly terfynodd “ Myfanwy Fychan.”

BYWBOT FARDD.

PUMED LLYTHYR.

Y PEIRIANT GALARNADOL .

SYR , —Yr uchod oedd y peiriant a darawodd fy ffansi i

yn fwyaf neillduol. Rywdipyn obregethwr wyf fi, yn

Llanymynydd, ac yr wyf wedi bod yma bellach yn dụn

ar ddeng mlynedd ar hugain. Pan oeddwn ieuanc cefais

gyhoeddi amryw ddarnau barddonol mewn misolyn per

thynol i'r enwad, yr hwn sydd yn awr ar restr y cyhoedd

iadau rhagorol afu. Llwyddais i enill dro neuddau

mewn Cyfarfodydd Cystadleuol, am gywyddau a galar

nadau. Y mae fy nghym'dogion, o ganlyniad, yn edrych

arnaf fel tipyn o fardd lled lithrig. Pan fydd rhywun

yn yr ardalhon wedi marw , y maerhai o berthynasau yr

ymadawedig braidd yn ddieithriad , yn siwr oofyn i mi

am gyfansoddi ychydig linellau coffădwriaethol,' i ym

ddangos yn y newyddiadur, englyn ar ei fedd, neu benill

ar gof-gerdyn. Yr wyf wedi gwneyd hyny o gymwynas

i laweroedd, os nad yn foddiol im' fy hun, yn weddol

foddhaol iddynt hwy. Ond claddwyd baban bychan

chwech wythnosoed, yneglwys yplwyf, tuadwy flynedd

yn ol ; dieithriaid ydoedd y rhieni, ac nis gallaf ddyweud

i mi erioed ymddyddan ag un o honynt tan ar ol marw

olaeth y plentyn bychan a fynwesent mor anwyl. Un

nos Sadwrn, pan oeddwnyn lled brysur, galwyd gyda fi

gan dad y bychan dedwydd hwnwoedd wedi osgoiy byd

helbulus presenol; y neges ydoedd ,a wnawn i alarnadar

ei ol, i'w hanfon i'r “ Amserau ” ? Dywedais inau fod yn
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anhawdd iawn i mi addaw y noson hono, oblegid pethau

eraill oedd o fy mlaen ag oedd yn rhaid eu cyflawni. Nid

oedd ef yn
hidio ра fesur a gymerwn , ond os gallwn y

dôn “ Trymder,” byddai yn ddiolchgartros ben os dewis

wn y mydr galarus hwnw. Yr oedd arnaf ofn gofyn iddo

am benill er engrhaiffto'r dôn, rhag y buasai yn ystyried

hyny fel awgrym o fy mod yn bwriadu gwneyd yr hyn a

ofynai. Cawsom ymgom hir, ac yr oeddwn yn teimlo yn

wir ofidus am nas gallwn fforddio awr neu ddwy igy

fansoddi ychydig linellau fel y dymunid arnaf. Aeth

ef allan , a gadawodd finau wrth ben y llafur mawr oedd

genyf ar y bwrdd. Dyna oeddy tro cyntaf erioed i mi

wrthod cyfansoddi galarnad, er imi benderfynu ddeng

waithyn gyffelyb cyn hyny, ond bob amser yn tori fy

mhenderfyniad pan ddeuai rhywun i ofyn i mi. I rai

pobl mae nacau ac addaw yn hollol mor hawdd a'u

gilydd, ac ni flinir eu meddyliau wedi hyny gan y naill

atebiad a roddant yn fwy na'r llall ; ond pan y mae tad

neu fam dyner wedi claddu delw bychan o brydferthwch

difrycheulyd, ac o anwyldeb byw , nid gwaith morhawdd

yw
briwo eu teimladau ynmhellach trwy nacau , os bydd

yn ngallu dyn rywfodd, hyd ynnod ar draul ei fywiol

iaeth, i liniaru eu teimladau drylliog, neu sychu ymaith

ddeigryn oddiar amrant anhysbydd gofid. Y maedyled-

swydd yn galw arnom o bob cwr ; ond gan nad oes yn

ngallu dyn wneud pob peth - bid y pethau hyny yn dda,

yn rhagorol, neu pa mor rinweddol bynag y byddont

rhaid i ddyn ymfoddloni ar y mesuro dalent ac amser

sydd yn eifeddiant .

Yn mhen pum niwrnod neu chwech, gofynodd bonedd

iges i mi am gymwynas gyffelyb ar ol ei gŵr. Boneddiges

yn gofyn ffafr - gwir brofedigaeth ydoeddhon. Gorfu

arnaf, yn y fan, adael y penderfyniado'r neilldu,a phlygu

dan rym ei hedrychiad prudd, a'i geiriau dwysion. Ond

er gwneud addewid ar y pryd, ac er i'r weddw barchus

alw gyda fi am yr alareb, ac er i mi adnewyddu fy add

ewidion amryw weithiau, ac addawgyru iddi у darn
pan

y gorphenid ef, ni chefais funud o hamdden hyd y dydd

heddyw i osod pin ar bapur. Ond prynaisyn ddiweddar,

trwy gyfaill imi o Lanfihangel, Beiriant Galarnadol an

ferth,ac anfonais am un o weithwyrSyr Meurig Grynswth

i ddyfod yma am ddiwrnod neu ddau i'm hyfforddi yn
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briodol pa fodd i'w ddefnyddio . Dygwyd ef i Gonwy ar

un o geir y ffordd haiarn . Casglodd llawer obobl ynghyd

i edrych arno pan safai yn yr orsaf; holai pawb beth

ydoedd,ond nid oedd neb yn alluog i ateb. Barnai llawer

mai bathing van wedi ei phaentio yn ddu at wasanaeth

ymwelwyr ynyr haf oedd hi. Trwy fod y geiriau “ Lon

don and North Western ” ar y tryc oedd dani, credai

amryw mai o Lundain yr
oedd

yn dyfod, ac mai i North

Western yr oedd hi yn mynd. Yn ystod yr amser yr

arosodd yn ngorsafConwy, cafwyd llawero ddyfaliadau

rhyfedd yn ei chylch ; ond yn fwyaf cyffredin yn mysg y

Saeson a boneddigion y dref, bernid mai hearse newydd

oedd, ar ei ffordd i Eglwys Gadeiriol Bangor. Ondy

peiriant siariadCymraeg fuasem ynmeddwlam yrui'rlle

hwnw . Modd bynag deuwyd a'r Peiriant Galarnadol ar

bedrolfen i Lanymynydd, yn cael ei lusgo gan chwech o

geffylau , a dodwyd ef yn ei le , tan hofail bwrpasolyn yr

ardd o flaen fy nrws. Ar ol llawer o lafur a helynt a

damweiniau — tori trosolion , a dinystriodwy goeden afalau

-cawsom orphwys oddiwrth drybini y dydd, gyda 'r

boddhad o feddwly caem godi yn fore dranoeth'iwneud

ygalarnadau oeddym wedi addaw — llawer o honynt er's

blynyddoedd yn disgwyl awen ac hamdden i'w cyflawni.

Tranoeth fore, gyda'r dydd, curodd Joseph Smith

son, gweithiwr gydaSyr Meurig, wrth ddrws y cefn.

Nid oeddun o'r morwynion wedi codi, ond ni buont yn hir

cyn ygollyngasant efi'r gegin. Curwyd wrth ddôr fy

ystafell inau, a deuais i lawr mor fuan ag oedd modd.

Yr oedd genym awr o amser cyn y buasai y boreufwyd

ar y bwrdd ; felly cychwynodd Joseph a minau at ein

gwaith. Dyn bychan, byr, a golwg llym braidd ydyw

Joseph. Wele ni yn sefyll un bob ochr i'r peiriant. Yr

wyfyn ofni, Syr, fod yr olwyn fawr yma braidd wedi ei

chamu у on gadewch i ni fwrw golwg arni hi

a'r deintyrion cyn y rhoir hwy mewn gweithrediad, rhag

ofn y bydd rhyw ddamwain yn cymeryd lle.” Ar ol

arolyguyr holl ranau , i mewn ac allan, a thynhau yr

ysgriwiau, gyda llygad craff. Wel, ebai ef. “ Y mae

pobpeth yn ei le rwan, o ran dim fedraf fi weled. A oes

genych destyn yn barod ?” Dywedais inau y fod, sef

galarnad ar ol William Dobyn, yr hwna gyfarfyddodd å

marwolaeth ddisymwth, trwy syrthio i bwll glo. YRA

yn

ar 'ffordd ;

&
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rhoddais y testyn yn y bocs - tebyg i'r bocs yrhoir gwellt

ynddoynmheiriant gwellt y ffermwyr. Cydiodd Joseph

yn handlen yr olwyn a throdd am tua dau funud,ac yr

oedd ycyfansoddiad allan : Pryddest o bedwar can' llinell

ydoedd,ac ar y cyfan yn amlygu cryn ddwyster a galar.

Dodwn y dyfyniad canlynol o un ran o honi :

* * *

Fel hyny myfyriai'r hoff Dobynwrth fyned,
At eiorchwylion yn nglobwll CilDyfed ;

Cyrhaeddodd y lan - aneidiodd ynddiball

Igawell diogel, fel roedd ef yn deall ;

Ond och ! och ! och ! mae'm hanadlyo colli,

Fy ngwallt ar fy nghoryn yn syth sydd yn codi,

Ac iasau oer hynod sy'nymlideu gilydd

Trwy f'nghyfansoddiad, tra'r ydwyf yn syllydd .

Y bach a ollyngodd ei afaelyn sydyn ,

Y cawell a ochrodd, a syrthiodd'Wil Dobyn !
Och ! och ! och !

Nid oedd amser i ddarllenyr holl alareb , ond fe'i plygais

i fynu ar ol bwrw bras -olwg trosti, a dodais hi mewn

amlen, yn barod i'r post. Cefais berffaith foddhad yn yr

ymgais gyntaf o eiddo'r peiriant, fod ei allu galarnadol

yn mhelluwchlawyr eiddoffi,fel y gwely darllenydd

oddiwrth y dernyna nodais. Tra yr oeddwn yn gwneud

y gorchwyl hwn, yr oedd Joseph yn gosod ychwanego

bwysau ar y lle priodol, er mwyn rhoi mwy o “och ”yn

y dernyndilynol . Gwelaisynyfan mai gwaithhawdd

i'w ryfeddu oedd gosod ochau, a deallais hefyd fod yr och

yn bur hawdd i'w throi yn y peiriant. Y testyn nesaf

ydoedd beddargraffar ddau o'r pentrefwyr, o'r enwBen

jamin Hughes, Siopwr, a Moses Jones, Tafarnwr. Fe

droais i yr olwyn fy hun, i weled pa mor galed oedd y

gorchwyl, a daeth allan y penill dwys canlynol:

“ Yn y llawr mae Benjamin Hughes,

Er pob doctor,nid oedd dim use

Cymerwydpils a doses ;

Acefo - gefo Moses Jones,

Sydd yn aros ddydd a nos ;
Dyn taloedd y cyntaf, ond un bach oedd Moses . "

Yr hyn a'm synodd fwyaf wrth ganfod yr uchod, ydoedd

fod Joseph yndyweyd ei fodyn gosod ychwaneg o" och ,"

a dim un och wedi dyfod allan yn y penill! Yr oedd

camgymeriad pwysig wedi digwydd oblegid ei ddiofalwch

ef,neu yr oedd rywddiffyg yn ypeiriant; ond esboniwyd

y dyryswch yn ddioed, trwy i Joseph ddangos i mi fod
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yn ofynol pan bo och yn cael ei defnyddio, i'r dyn fo'n

troi yr olwyn, osod cledr ei law ar ei fynwes ac edrych i

fynu ac i lawr efo edyn yr olwyn pan yn troi. Cymer

odd Joseph afael yn yr olwyn i ddangos, a dodais inau

feddargraff y diweddar Mr. Simon Evans yn y bocs.

Wele fe, fel y daeth allan :

Och, bufarw ,och, bu farw

Simon Evans Pentre Garw ;

Och, och , ddagrau och !

Erfod cwrw ’n boddi trwbwl,

Och, bu farw wedi'r cwbwl!

Och , och, och !

Gwnaeth Joseph aminau un -ar -bymtheg o wahanol alar

nadau,ar wahanol hydau , i wahanol ymadawedigion ; ac

ofer fyddai i mifeddwl ynbresenol amfanylu yn eu cylch,

Os na chewch ddyfyniad arall cyn terfynu,gwn y siomir

chwi ynddirfawr ;-o'r goreu ; dyma un eto, sef dernyn

o'r unfed alarnad ar bymtheg. Y'testyn yw y ddiweddar

Miss Emma Evans, neu fel ycyfenwid hi yn fwyaf cyff

redin yn Sir Forganwg ,yr « Hen Emma'r Ysgubau,"

oblegid gwneud a gwerthủ yr offerynau hyn ydoedd ei

gorchwyl er pan oedd yn ugain oed. Cafodd lawer o fas

nach a diod gadarn, yn mhob cwr o'r Deheubarth :

0 ! awen , a dagrau, yn awr cydgychwynwch

I wylo'n llifeiriol, ac na fyddwch lon;

Ow ! ow ! 'r hoff Miss Evans, ai yna yr hunwch ?

Fy ngwlad, Ofy ngwlad,dy benaf brydferthwcb !

Gwyddelod a Saeson, O'deuwch ac wylwch

Ar fedd boneddiges mor hawddgar a hon !

Yr oedd amryw o'r cym'dogion wedi ymgasglu o amgylch

y peiriant erbyn hyn ; ond gwthiwyd trwy eu canol gan

Jemima, y llances sydd genymfel under-cook, a sibryd

odd yn fy nghlust, fod y boreufwyd ar y bwrdd, a bod у

feistres wedi codi. Codais inau fy mys ar Joseph, ac

aethym i'r tŷ wedi gwneud mwy o waith mewn un awr

nag a allasai y galarfardd mwyaf doniol gyflawni mewn

blwyddyn gron .

Ymae genyf air â chwiy bobl dda yna sydd mor enwog

ameu lledneisrwydd, a'u chwaeth naturiol, a choethder

meddyliol, sydd yn cynyg gwobrwyon o arian ac aur

o fedalau gloewon, a llawryfon disglaer, i'r galarwr goreu

ar ol eich cyfeillion . “ Ở !" farwnadwyr, “ Q !” feirdd

naturiol ! Önid yw arian yn destyn toddedig ? O mor
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ddwys yw'r dagrau, ac mor drwm y mae'r auryn pwyso

ar deimladau drylliog ! Peiriant ardderchogydywfyun

i, ond chwi yw'r offerynau tecaf. Cyfaddefaf fod fy

mheiriant i yn hawdd i'w droi, ond yr ydych chwi yn

llawer haws. Mae fy mheiriant i yn nodedig o râd, ond

yr wyf yn gorfod cydnabod fod eich gwasanaeth galar

nadol chwi yn anrhaethol ratach .

Enw o fardd sydd genyf fi, ond pe bawn yn fab gwir.

ioneddol i'r awen wir ,fuaswn ifawr yn prynu y peiriant

hwn. Ond fe rown i gyngor i bob person a phregethwr

sydd yn derbyn archebion dyddiol amenglynion aphen

illion galar, am iddynt wneud y defnydd goreu o'u

hamser gyda myfyrio, llefaru, ac ysgrifenu pethau da;

ac am iddyntbwrcasu peiriant galarnadol at y rhan

arall o'u gwaith, a dysgu eu gwragedd , eu plant, neu eu

gweision , i droi a gweithio yn briodol y peiriant def

nyddiol a rhyfeddol hwn.

Yr eiddoch, heb arwyddair,

OND NID ADERYN CORFF .

0.Y. Yr wyf yncasâu yr olwg ar ol-ysgrifau, ond hyn

oeddwn yn myned i ddyweyd. Ar ol gorphen ein tôst a'n

coffi, dangosodd Joseph i mi nad oes dim gwahaniaeth

hanfodol rhwng fy mħeiriant ia'r peirianau a ddefnyddir

gymaint yn yDeheubarth, i foli a chlodfori pobl fawr,

stiwardiaid gwaith, neu glarcod twrne. Dywedai hefyd

ygellir trwy newid ychydig ar ranau o'r peiriant, wneud

iddo gyfansoddi Cân Briodasol. Yr oedd James Jones

ac Anne Watson , wedi priodi yn Llanymynydd ychydig

ddyddiau yn ol,a dodasom hwy yn destyn i'r peiriant er

prawf o haeriad Joseph Smithson, ac ni'n siomwyd.

Wele yr hyn a gynyrchwyd :

Llawer iawn o boen ga'ad Nansi,
Nes ca'dd wr ynol ei ffansi ;

Llawer dybiođa James y Marian,

Am gael gwraig yn graig o arian .
Os yw Nansi braidd yufarus,

Nid yw'r iau yn anghydmarus ;

Ac osdawetbyth i d’lodi,

Fe gaiff ddigon o'i dafodi,
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CANIADAU SYR MEURIG.

Y Tren.-The Train.

Y miwsig, yn nghyd achyfieithiad i'r Saesneg, yn yr ail rifyn o'r
Gems ofWelsh Melody .”

'Rol lapio'ın traed mewn hugan llwyd,

Fel pawb oedd yn y trên ;

Acysgwyd llaw agWmffra Llwyd,

À chanu 'n iach i Jane,

Chwibanodd y peiriant yn gryfac yn grôch,

Fel gwichiad soniaruspumugain o fôch ;

“ All right,"meddai rhywun, a chanwyd y glock.

Hergwd a phwff,

Ac mewn haner chwiff

Ysgythiad a chwff

Piff,piff, piff-a-piff- piff,

Hwlti beltar skiltar skeltar,

A ffwrdd a ni

Fel rhai ar badellau,

Neu rês o degellau ,

Linc lonc wrth gynffon ci.

O danom mae teiau,

A llwyn o simneuau

Yn agor eu safnau'n syn ;

Ond wele ni'n sydyn,

Heb neb yn anhydyn,

Mewn haner mynudyn

Tros ddyffryn a bryn ;

Trwy y twnel-tros y pynt

Fel y gwynt:

Bwrw drwyddi — 'mlaen a hi

Yn gynt, gynt, gynt.

Pellach , pellach

Cipir ni

Strim stram strellach ;

Ha ! Ha ! Hi !

Dacw efail, dacw siop ,

Dyma Gymru ,-stop, stop, stop !

[ Cyfieithiad i'r Saes'neg yn “ Oriau'r Bore'." ]
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Mae Robyn yn Flin.

T8gr yr cchr arall i'r darlun nodedig " Robyn yn Swil,” gan Talhaiarn.

Yr ydym , ysywaeth , wedidigwydd gweled tucefn y pictiwr, ac yn teimlo

yn awyddus am osod allan y ddau du i'r ddalen . ]

Y miwsig gan Mr. J. D. JONES, Rhuthyn.

Mae Robyn fy mhriod ar ol caelcrys glân ,

Yn edrych gan futred , gan ddued a'r frân ;

Mae'n eistedd mewn cadair a gefais gan nain ,

A'i wyneb fel ffidil, yn hir ac yn fain :

O ! mae Robyn yn flin,

Mae Robyn yn flin,

Mae'n ofid i'm calon fod Robyn mor flin .

Pan rwbiaf y ffendar yn loow a glân,

Dawyntau i smocio a'i drwyn yn y tân ;

Os d’wedaf yn dyner,-Paid,Robyn bach, paid ,

Fe dania, fe fyga, fe boera'n ddibaid :

0 ! mae Robyn, & c.

Ar ol bod am oriau ar gareg y drws,

Yn scwrio y lloriau yn lân ac yn dlws,

A'i draed yn un rwbel, fy Robyn ddaw at

Ei fwyd yn y pobtý, cyn gweled y
mat

0 ! mae Robyn, & c.

Os bydd arnafeisiau ystenaid o ddwr,

Rhaid rhedeg i'r ffynon — wiw gofyn i'r gwr,

A phanfyddfy 'sgidiau yn myned yn wael

Mae'n danod pob ceiniog am bobpeth wy'n gael :

0 ! mae Robyn, & c .

Pan fydd arnom eisiau rhyw lwythyn o 18,

Bydd Robyn amwythnos fel adyn o'i go' ;

Acwrth iddo gyfrit pa faint a barha'dd

Y llwythyn blaenorol, bydd bron a fy lladd :

Ó ! mae Robyn, & c.

Er iddo gael brecwest ogoffi a thôst,

A chigaui ginio ,berwedig a rhôst ;

Ac er imiferwi dau Wy efo'i dë,

Gwneyd gwyneb, a gwefus, a thrwyn, y bydd o' :

O ! mae Robyn yn flin ,

Mae Robynyn flin,

Mae'n ofid i'm calon fod Robyn mor flin .

:
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Dafydd Llwyd y Mynydd Du.

'ROEDD Dafydd Llwyd, y Mynydd Du,

Yn glamp o ddyn esgyrniog cry' ,

A thrwyei oes hardd aelod fu

YnEglwys yr hen lanciau.

Rhaid fod ei ben yn fwy na llawn,

Oherwydd yn ei logell cawn

Fod Dafydd Llwyd yn cadw ' i ddawn,

A thipyn yn y banciau.

Wrth gweirio ’i wely - cwcio 'i fwyd,

Neu drwsio llewysei glos llwyd,

Un doniol fyth oedd Dafydd Llwyd-

Pob parch i'r hen bechadur.

'Roedd ganddo ffordd wrth olchi ' i grys

O arbed sebon efo chwys ;

' Roedd crefft neillduolyn mhob bys

Ar law yr hen greadur.

Colledion sydd yn fynych iawn.

Pan oedd ei fol yn berffaith lawn,

Bufarw Dafydd un prydnhawn,

Heb wneud ei ’wyllus, druan.

Ond 'wyllus wnaed yn union deg,

A thynwyd hono trwy ei geg ,

A'r eiddo wnaed i Wil Frondeg,

A'r tyst oedd Dei Ddyllhuan.

“ O'i enau daeth yr 'wyllys hon

Diogel wyf! ” medd Wil yn
llon ,

Ca’dd Dei, medd rhai, gàn' gini gron

Am beidio d'eudhyd farw .

Gwnaed arch o ddel gan Dwmi'r Coed,

A Dafydd Llwyd ynhono roed

I ddiogi am tro cynta''rioed

Ac 'roedd o'n ddiog arw .

Cyn lapio 'r corff mewn amdo wen ,

Fe alwyd rheithfarn uwch ei ben .

' Ro'wn i yn un o'rjury men,

Fu arno ’n llygadrythu.

Ar ol pendroniawr neu ddwy,

Daethpawb i'r farn mai eisio mwy
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O aur ac arian oedd y clwy'

Fu 'n gwneud i Dafydd sytha.

Nid tipyn bach o firi fu

Y'nghylch arwerthu 'r Mynydd Du ;

'Roedd yno anifeiliaid lu,

A gwenith er’s blynyddoedd.

'Roedd “ Jip,” y gaseg braidd mewn oed ,

Gan henafiaethwyr hanesroed

Ei bod hi yn y byd erioed,

Fel un o'n henfynyddoedd.

I dd'eud i chwi sut ddyn oedd0,

Am Ddafydd Llwyd mae genyf go'

Nabu ei iachach yn y from

Fu arno 'rioed lynoryn.

Os oes ar chwedlau unrhyw goel,

Mi glywais fod ei ben yn foel,

Oherwydd cym’ryd castor oil,

Ca’dd ryddni ’ n ngwallt ei goryn .

Chwi wyddoch am y Mynydd du, -

Mae ceubren mawr tu cefn i'r ty,

Acysbryd Dafydd yno sy

Ag 'wyllysyn ei enau .

Rh'odd Dei i'r ceubren lawer rheg,

A chanwaith tyngodd Wil Frondeg

Y saethai 'r ysbryd yn ei gêg

Nes tori tair o'i senau .

Çan y Gynen.

ADWAENOCH ehwi Meurig Gryn -swth ?

Adwaenoch yn enw dyn, dyn :

Mae 'n fachgen dedwyddaf dan haul

Os ceiff ef ei ffordd fach ei hun .

Os tynwch eichHaw efo 'i raen ,

Fél cath bydd yn canu 'n ei grwth :

Ond os rhowch eich troed ar ei droed

Daw ' r andros at Meurig Gryn -swth .

Mae Meurig yn debyg i gi,

Heblaw bod yn debyg igath ;

Mae 'n ffyddlawn wrthochor ei ffrynch

Ond pan weloelyn fe frath ..
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Chwi wyddoch amGELERT y ci,

Ddrwgdybiwyd heb ddigon o sail, -

Mae Meurig yn cadw ci bach,

A'i enw yw GELERT YB AIL .

Mae Meurig yn debyg i mi,

A dyna gydmariaeth led dlos,

Mae 'n credu fod canu cyn dydd,

Yn arwyddo ffraeo cyn nổs.

Rwy'n credu 'n ddiysgog fod ffrae,

Yn iechyd i galon pob un ;

Ni ro'wn i'r un swlltam gael gwraig,

Os na fedrai ffraeo fel dyn .

Mae cynen yn debyg i bils

I'wcym'ryd mewn gwîn yn y nôs,

A'r drwg efo physiggo gryf

Ywcym'ryà braidd ormod o ddôs.

Gyfeillion, rho’wch hwn yn eich llaw ,

Dyledswydd arbenigyn awr

Yw yfed o'r dwr neu o'r mêdd,

Nes golchi'r hen physig i lawr.

OLYSGRIF .

MAE'R awel a'r coed yn parhau

I sisial i'w gilydd yn fwyn ;

Erhyny, mae'rgwynt ambell waith,

Yn rhuo mewn llid yny llwyn.

Mae'r cetnfor yn caru 'r lán bell,

Fel cara gwr prïod ei wraig :

Erhyny, mewn ewyn a storm ,

Daw 'n fynych yn erbyn y graig !

Yn mhoethder hyfrydwch yr haf

Mae'r daran fel cynen yn d'od ;

Ni theimlem ni wrês yr hin boeth

Pe na bai claiarwch yn bod.

Y dydd sydd yn dangos y nôs,

A’r nôs sydd yn dangos y dydd, -

Yw cwmni cyfeillgar mor ffol

A disgwyly llon heb y prudd !
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Pastai Eisteddfod Fawr Llangollen .

Yr oedd fy nhad yn llipryn main ,

A nain fy nain yn hogen ;

Yr oeddwn inau bron yn ddyn,

Yu myn'd ar un -ar-hugain,

Yn eighteen hundred andfifty wyth ,

Yn 'Steddfod Fawr Llangollen.

Yr oedd y babell, meddynt hwy,

A godwyd yn Llangollen ,

Wedi'i thoi yn benigamp,

A chlamp o wrthban gwlanen

Un
pen iddo

A'r llall yn Nghlochdy Corwen .

yn y Cefn ,

Nis gŵyr holl ddysgedigion byd

Mo hyd y canol-bolyn ;

Ond 'roedd fel ysgol Jacob gynt,

Pan gafodd ryfedd gynt-hun :

Am fod lloerigion hydy pawl

Yn disgyn ac yn esgyn ,

(Na thybied arglwyddi SyrMeurig a Byw ,

Fod yma gyfeiriad o un rhyw .)

Pan oedd pob perchen siop,

Yn gwneuthur pop , a hwylio
Pan oedd tafarnwyr mawr Llan

Oll wrthi 'n darllaw stingo,

I dynu trwyth un llwyth o frag,

Aeth Dyfrdwy 'n wâg, byjingo.

'Roedd yno orsedd wedi'i gwneud,

Yn uwch na Chadair Fronwen ,

I ddim ar ddaear, am wn i,

Heblaw i fod yn domen

I urddo 'r beirdd a graddio 'r baw

A ddeuai i Langollen.

O gydymdeimlad at y beirdd

A gawsant siomedigaeth,

Ac o lawenydd at y lleill

A gawsant fuddugoliaeth ,
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Gwnaed pastai o anferthol faint

I'r saint a'r holl frawdoliaeth .

Aeth deunaw cant owyau ieir,

A phedair twn o dripyn

(Ac yr oedd hyny 'n dipyn)

Aeth mil a chwecho wyau chwid

Rhyw lawer byd o fenyn,

A phedair sach ar ddeg o flawd,

i ddim ond gwneud y crystyn .

'Does neb yn gwybod pa sawl buwch

O'r herwydd ga'dd ei darnio

'Does neb yn gwybod rhif yr wyn

A'r geifr a ga’dd eu blingo

Na pha sawl ci, napha sawl gast,

Oedd yn y bastaihono.

Ond anghofiasom dd'weud o'r bron,

Fod mil o benwaig cochion,

Yn berwi yn y bastai hon,

A deugain llwyth o gloron ;

A gwynt y rhai'n gynhyrfodd Pat

Am 'Steddfod yn y 'Werddor .

Yr oedd y bastai meddyn nhw ,

A nhw sy'n hollwybodol,

Yn haner milltir arei thraws,

A'i thrwch yn oraruthrol,

Ac ni's gallesid gweldei thop,

Heb delisgop seryddol.

Daeth dyn o Ffrainc i ddringo'i phen,

Ac efo gant o bobol ;

A dringo buont bedwar mis,

O ris i ris Alpyddol,

yna hyrddiwyd oll i lawr

Gan ddarn o eira oesol.

Am nad oedd lle i grasuhon,

Fe'i berwyd yn llyn Tegid,

Ar ol i Vulcan daromatch

Yn nghwt yr Aran filamllyd :

Os aeth y bastai yn rhy wleb,

Ni chlywais neb yn d’wedyd.

Ac
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Ond berwi, berwi, berwi bu,

Am bedwar dydd ar hugain,

Nes oedd y dwr yn rhuo 'n groch,

A'r tir mewn ofn yn ochain ,

A chodai 'r ager llaith o'r llŷn

Yn darth tros ynys Brydain.

Ond wrth ei berwi hi mor hir

Mi chwyddodd filltir gyfan,

Nes aeth mor dŷn yn mol y llŷn

Na chafwyd mo'ni allan , -

A chlywais nain fy nhaid yn d'weud,

Mai yno mae hi 'rwan .

Y Falanten Hyll.

' Rwy 'n diolch am eich darlun,

Y mae e 'n ddarlun da ;

'Rwyf wedi tori ’m hesgyrn

Efo Ha ! Ha ! Ha !

Pwy wnaeth eich darlun , Catrin , -

Darlun mor dda ?

Mae 'n werth y byd o chwerthin,

O Ha ! Ha ! Ha !

Yr wyfyn fachgen gwirion,

Heblaw yn fachgen da,

Oherwydd tori ’mcalon

Efo Ha ! Ha ! Ha !

Ni thoraf byth fy nghalon

O eisiau'ch llaw bach wen,

Ond gallaf dori 'm calon

Wrth chwerthin am eich pen .

Evan Benwan.

[ Rhan I,]

AETH EvanBenwan, Blaen -y -Cwm ,

A Moses Joseph Parry,

A Bili Jones, a Jacko Prys,

l'r ffair i wel'd stalwyni ;

'Roedd cyflog blwyddyn gan yr oll,

A bil ý teiliwr druan,
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Ond daeth pob un yn ol o'r ffair ,

A'i bwrsgwrthwyneb allan .

OYDGAN .

Os oes dymuniad mawr ar rai,

Am gario llai o arian ,

Boed iddo fynd i ffair Mis Mai

Yn nghwmni Evan Benwan .

Fe welsant yno lawer iawn

O ryfeddryfeddodau ;

Sef merch yn chware tymbarin ,

A dawnsio ar strydfachau ,

A mwnci del, mewn gwasgod goch ,

A dyn yn chware organ ,

A ffidler dall wrth lyfyr nôts

Yn chware “ Siencyn Morgan .”

' Roedd yno Sais o'r Ynys Werdd,

Yn cadw arddangosfa, —

Yn dangos cawr oedd wedi'ddal

Yn nghoedydd Patagonia ;

Acer mai porthmon boliog, mawr

O ymyl Rhos-y - Tryfan,

Mewn croen llewpartes oedd y cawr,

Boddhawyd Evan Benwan .

'Roedd doctor Lefi 'Zeciel Brown,

O Lundain wedi dyfod ;

A chodi yno stondin fawr

I ddangos y llyngyrod,

A'r llyffaint du, a'r nadrodd coch,

Oedd wedi dynu allan

O ymysgaroedd pobol sal,

'R unfath ag Evan Benwan .

'Roedd doctor Lefi wedi rhoi

Ei frethyn gwyrddgodidog ,

I hulio 'r bwrdd oedd dan y rhes

Boteli amryliwiog ;

Ac yna codaiar ei draed ,

Cyn brolio ei gyfferi,

I sicrhau i'r dyrfa fawr,

Mai fe oeddlootor Lefi.



102

'Rol rhwbio 'i law , a sychu 'i safn ,

Pesychu 'n sych a phoeri,

A thynu 'r cadach gwyn i lawr

I guddio cornel “ Dici,"

“' Rwyf wedi'm anfon , " ebai fe,

“ Tros toctor ei Mhowrhydi,

I roddi eli, pils, a dail,

I pobol tlodion Cymri.

Fe'm ganwyd i yn Paris, Ffrainc,

' Roedd nhad yn Marshall yno ;

A fe oedd Admiral y Fleets,

Yn brwydr Navarino.

'Roedd efyn fab i Duc Orleans,

A'i blas yn Chateau Mordant,

A merch i modrib Tallyrand

Oedd mam eich humble servant.

' Rol bod yn ysgolNotre Dame

Fe'm gyrwyd i i'r coleg,

Acyn y coleg gorfim bod

Nes ow’n yn bimp ar bymtheg ;

' Roedd Lladin , Saesʼneg a Cymraeg,

Americaeg, a Ffrengig,

Yn hyddisgimi cyn eriôd

Astudiometaphysig.

Myfyrio b’im am deugain blwydd,

Glefydau hypogastrics,

Cholerics, colics, cronics cas,

Pulmonics,ac hysterics ;

Emmetics hefyd wyfyn ddallt,

A dyma bils gwerth dwy-bunt,

lachant yr oll, dwy gofyn dim

Ond ceiniog y bocs am danynt.

Lunatics, caustics, classics, a

Y ffrantics, a'r splenetics ;

Mewn cant o icsiau, Gymri da,

'Rwyf fi uwchlaw y critics ;

Ond waeth heb enwiics, ac ics,

Dyledswydd pawb rhag c'wilydd,

Ywprynu bocs a myn’di ffwrdd,

Er mwyn rhoi lle i'ch gilydd.
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'Rwy'n rhoi pob bocs yn rhad am dim ,

Tros doctor ei Mhowrhydi;

Mae'r pres a rowch, bob dimeu'n myn'd

I was wyfyn cyflogi

Arhyndaeth ffrynt y crys yn rhydd

Medd yntau , O fy mrenin !

O Richard y Third, yr wythnos hon

'Rwyt wedi tori'th linyn .”

[ Rhan II. “ Oriau'r Bore'." ]yn

Y Rheifflgorau.

Cân yw hon a wnaed mewnffit, pan oeddy Colera Seisonig yn cnoi

ymysgaroedd glythion JohnBenbwl, a'r hollgenedl fawr Anglo-Sacs

onaiad yn gwelwi gan ofn y Ffrancod.

DEFFROWCH ! Brydeiniaid dewr,

Peidiwch ymddiried i'r môr ;

Peidiwch rhoi ffydd i Ffrainc,

Na gwawd i'rrheifflgor.

Mae'rbyd wrth droi a throi

Yn troi'r Napoleon hwn :

Brydeiniaid ! dysgwch roi

Éich bysedd dan y gwn.

Deffrowch, Brydeiniaid dewr,

Casglwch, ysgwyddwch ynghyd :

Mae Prydain mewn heddwch yn awr

Y nefoedd a wyr am ba hyd !

Y byd wrth droia throi

Eill droi o'r heddwch hwn :

Brydeiniaid ! dysgwch roi

Éich bysedd wrth y gwn.

Deffrowch, Brydeiniaid dewr,

“ Lanciau'r Eryri ” draw :

Mae cyfaill yn gweled craith

Trafalgarar ei law .

Mae beddau Waterlw

Yn siarad â'r cyfaill hwn :

Brydeiniaid ! dysgwch roi

Eich ysgwydd wrth y gwn.
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Boneddwr Mawr o'r Bala..

Y miwsig wedi ei addasu gan OWAIN ALAW .

BONEDDWB mawr o'r Bala,

Ryw ddiwrnod aeth i hela,

Ar gaseg deneu ddu ;

Carlamodd ar ei gaseg,

O naw o'r gloch tan ddeuddeg,

Heb unwaith godi pry !

Ha ! ha ! & c.,

Heb unwaith godi pry.

O'r diwedd cododd lwynog,

Yn ymyl tỹ cymydog ;

Air corn a roddodd floedd

Yr holl fytheid redasant,

A'r llwynog coch ddaliasant,

Ond ci rhyw ffarmwr oedd !

Ha ! ha ! & c.

Oad ci rhyw ffarmwr oedd.

Wrth fyn'd yn ol o hela,

Daeth y boneddwr tila

I groesi hen bont bren :

Ondchana' i ddim chwaneg

Fe syrthiodd efo'i gaseg ,

I'r afon, tros ei ben !

Ha ! ha ! & c .,

I'r afon, tros eiben .

Ond, os rhaid penill eto :

Henwraig aredodd ato,

A chredai'n ddigon siwr,

Gan nad oedd lwc ar hela,

Ei fod ef am bysgota

Y pysgod yn y dwr ;

Ha ! ha ! & c .,

Y pysgod yn y dwr.
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Priodas Meddyg.

[Sef David Wilson Morris , Ysw ., Trysorydd Eisteddfod Cyrn y Bwch.]

I MORRIS a'igydmareswen — y rho'f

Naw Hwrê, yn llawen ;

Ond byth , byth, ni ddaw i ben

Naw Åwrê yn yr awen .

Oes o aur i'n Trysorydd,

A chleifion ddigon i'w ddydd :

Ië, mynwnamenyd,

Fyn'd yn glaf i'wwneyd yn glyd .

Gair tros y Delyn.

Mesur, " Nós Galan . "

GLYWSOch chwi am grefydd Sionto,

Llithau, ffydd, a gairei gredo ?

Do'n ddiambeu, os wyt Gymro,

Clywaist son am grefydd Sionto.

Gwnaeth ei ddeddf mewn dau orchymyn ,

Byr, cynwysfawr, fel y canlyn ::

Edrych arygwin felgwenwyn,

Ac na ddos i swn y delyn.

Os rhoest glust i'r grefydd yna

Yn mysg Phariseaid Gwalia, -

Ghostwng hefyd glust i wrando

Hanes breuddwyd gafodd Sionto.

Tybiai ei fod yn “ drwm ei galon ,"

Ac fod dau ohen feddygon

Wedi 'i ladd ef yn ei nychdod,

Wrth roi gwin ar flaen ei dafod.

Tybiai wed'yn fod adenydd

Yn ei godi i'r wybrenydd,

Ar ol hofran yno'n hyfryd,

Gwelai'i hun yn nghanol gwynfyd.
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Tybiai weled golygfaoedd,

Tybiai glywed hymnau'r nefoedd ;

Ond pan
welodd Delyn yno ,

Rhodd ei galon dro, nes deffro !

Byth er hyny, anfoesoldeb

Ydyw gwin mewn cymedroldeb ;

Byth er hyny, hen offeryn

Halogedig ydyw'r Delyn.

Ond cymysged llwch fy nhadau

Gyda llwch fy nghalon inau ,

Cyn anghofio'm llaw iganu

Ar dy danau , Delyn Cymru !

Y Botel Wag

Oedd yn codi ei phen truanllyd yn mysg nwyddau ac addurniadau ys

pledydd ar fwrdd Bazaar Cyngrair y Deyrnas Gyfunol.

Ow'r Botel ! mawr, mawr biti — ei gweled

Yn golofn trueni ;

Hi ddarfyddodd ar feddwi,

Ow ! yr hen chwaer,--prynwch hi .

Syr Meurig Grynthwth.

Y miwsig gan OWAIN ALAW .

Mar Meurig Grynthwth ar ol cael y fath drip

I'r lleuad yllynedd, i othod yclip ,

Yn awrwedi dychwel yn ffyddlon feldyn,

I'ch dythgu chiganu, fel gwelwch chi'ch hun ;

Doeth neb o'r proffethorth eill ganumor dlwth ,

Mor rydd oddiwrth lithpian a Neurig Grynthwth.

Doedd neb yn y Bala yn gwybod pa le,

Na dim am y siarter aroddwyd i'r dre' ;

Gwirioniaiddithynwyr,on’te meddech chwi,

Na bathent hwy'n dyfod i ofyn i mi ?

Caent weled yn union fod Meurig mor neis

I siarad ag efo, a'r hen Mistar Price ;

Gall Maer yn ei balas, neu dlawd yn ei fwth

Gael rhyddid i siarad a Barwn Grynthwth .
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Mae llawer o dwrw , a llawer o nâd ,

O achoth ethgobion Theithnigaidd y wlad ;

Mae'n gofyn dythgeidiaeth i edrych ar ol

Pum' mil yn yflwyddyn a'r degwm and all ;

Os na wneiff y Thaethon na'r Scotsmyn forsooth ,

Gymeryd lle ethgob, gwaiff Father Grynthwth.

Mae Bright, fel y gwyddoch, yn cario gwn clats,

I saethu byddigions ac aristocrats ;

Mae'n saethu mellt fforchog a th'ranau Reform !

Beth ddaw o Thyr Watcyn pan ddel yr ytbtorm ?

Fe ddenfyn rhyw Dori o ffwtman bach glwth,

I nol ym barelo at Meurig Grynthwth .

Mae'r Tories a'r Whigiaid mewn hiraeth tros ben

Am weled eu hunain in office again ;

Mae pawb efo'i helynt, ei fesur a'i fil

A'r Cymry yn canu “Mae Robyn yn Thwil ;"

A chath y frenineth yn canu'n ei chrwth

Wrth feddwl am rwbio yn Meurig Grynthwth ,

Yn nghoesau breninol Thyr Meurig Grynthwth.

Mae'r Pab yn eigadair yn crynu fel ci,

A thyrthiodd i'r afon o flaen ein tý ni ;

Maegorsedd Napoleon yncwympo bob dydd,

Am nad yw'rItaliaid ac Hungary’n rhydd;

Ond be wneiff Napoleon ’ rol twyllo Kossuth ?

He'll send an ambassador, he will indeed truth,

To form an alliance with Monsieur Grynthwth.

Chwi wyddoch i Nicholas, pob parch i'r hen frawd,

Wrth 'myraethâ Twrci, gael slap ar ei fawd ;

Gall Rwsia falchio a siarad yn gry ,

O blaid ei gwroldeb ar lan y Môr Du ;

Ond byth ni chroesasai y Danube na'r Pruth,

Pe b’asai yn gwybod am Meurig Grynthwth , --

Am Army and Navy Syr Meurig Grynthwth.

I 'Steddfod Llangollen daeth beirddion y De,

A phrif-feirdd y Gogledd i gyd i'r un lle ;

A fi ydoedd testun
siarad a'r son,

Gan Estyn, Carn Ingli, ac Andras o Fon ;

Acyna cynygiwyd gan Weirydd ap Rhyth,

Cefnogodd Ab Ithel, a phasiwyd yn syth,
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" Fod gwir ddiolchgarwch y byd a Llanrwth

Yn cael ei gyflwyno i Meurig Grynthwth ."

(Wedi Encor )

'Rwy'n diolch am encor er mwyn i mi ddweud

Amrelwês newyddion sydd newydd eu gwneud ;

I bawb sy'n trafaelio rhwng England and Wales,

Does dim byd wirionach na mynd efo ’r rêls ;

The Queen and Prince Albert may go as they chooth ;

The Telewag wires for Meurig Grynswth, -

A myn'd efo rheiny mae Duke of Grynthwth.

( Mewn Cwrdd Te.)

Bu Emprwrmawr China trwy'r Missioner Yeh,

Yn atalrhydd fasnach Canton a Shanghai,

Ond gyrwyd Lord Elgin i ddweud wrtho ' fe

Fod yma gyfarfod i gyd -yfed tê ;

Caedheddwch mewn munud, gwnaed treaty ar ffrwth,

Pan soniwyd am dê parti Meurig Grynthwth ,

' N enwedig am ganister DuchesGrynthwth.

y Pedwar Hen Lauc.

Ton , _ " Dadi Dau,” wedi ei haddasu gan OWAIN ALAW .

CYNTAF. ER nad wyf ond deugain oed ,

Fu arna' i 'rioed fwy awydd

Am gael setlo yn y byd,

Mewn bwthyn clyd a dedwydd.

CYDGAN .

Dyn helpo 'r dyn,

Dyn helpo 'r dyn a'i dlodi ;

Dyn helpo 'r dyn

Nad allo ddim priodi.

AIL. Ifanc wyf, ond 'r wyf fi braidd

Yn henaidd o ran hyay ;

Testun gofid hyd fy oes

Yw 'r fenyw roes i fynu.

Dyn helpo ' r dyn , & c.

TRYDYDD . ( yn adrodd .) Dylech wybod pethau gwell,

Nid cyffes-gell sydd yma :
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Er na fedraf gân i chwi,

Uwch beunydd mi chwibiana' :

(Chwibiana .) Dyn he_po 'r dyn, & c.

PEDWERYDD . Dywedai Evan Hughes y saer ,

Fod dyn o Gaer yn gyru

Adferteismant yn y Times,

Am wraig i fyw yn Nghymru !

Dyn helpo 'r dyn & c.

CYNTAF. Welaist ti'r fath beth erioed,

Mae 'mys i wedi chwyddo,

Wrth roi botwm ar fy nghrys

Aeth blaen y nodwydd iddo.

Dyn helpo 'r dyn, & c.

AIL. Mae hi'n ddeg just ar fy watch,

Caf batch gan Ddoctor Cooper,

Nos dawch heno, paid a dweud, -

Rhaid imi wneud fy swper.

Dyn helpo 'r dyn,

Dyn helpo 'r dyn a'i dlodi ;

Dyn helpo 'r dyn

Nad allo ddimpriodi.

Ymddyddanion y Felin.

WILLIAM A JOE.

JOE, Wel, William Robats bach ,

Mi wadaist lawer tro

Na byddet ti un amser

Yn smocio, onido ?

Onido !

Ti elli slipio 'r cetyn

1 ochor cafn y blawd,

A gwneuthur llygaid gwirion ,

Ond that ' ll do, 'r hen frawd

'Rwyf wedi 'th ddalo'r diwedd

A'th getyn hefo 'th di,

Ond paid ti byth ei wadu

Byth eto wrthyf fi.

WILLIAM .
Pwy! fi ! y fi !

Wadais i ddim , myn Mair.
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JOE. Na, na, paidd’wedyd gair

Mawr na bychan ;

Ysmocia yn dy flaen

Rhag i'r tân fyn'd allan ,

Fe ddeudaist wrthyffi,

A Robyn Jacko,

'Doedd neb o'ch teulu chwi

Yn cym'ryd ’baco.

WILL. Dd'eudais i ddim fath beth !

JOE. Do, do, honor's faith ,

Neu honor's bright,

Ac imi dd'eud yn reit

Mi dd'eudaist wrth Wil Sioned,

Hezeciah Pugh ,

Na chym'rest ti 'rioed gatied, -

Do,William fel ’rwy' byw!

Mae 'th wyneb gan euogrwydd

Yn llosgi megisfflam;

Ond daliais di yn ' smocio,

Ac er mwyn dy brofocio ,

Mi dd'eudaf wrth dy fam .

WILL. Wyt hynod o garedig, Joe,

A pharod iawn i brepian ;

Ond dywedaf wrthyt cyn it fyn'd,

Mae mam yn smocio 'i hunan ;

Os at fy mam yr ei di, Joe,

Iyngan peth mor anghall,

Fe 'th dafi di allan megis llo,

I dd'eud wrth rywun arall.

JOE.. 'Does dim ond buwchod, byth,

Yn arfer taflu lloiau ;

Ac wrth dy iaith, debygwn i,

Mae ' th daflu gefaistdithau .

WILL Ond gad im ' falu 'th sachaid ŷd, -

Dim 'chwaneg o ddiflasdod ;

Oddiwrth dy faich, mae 'n rhaid dy fod

Yn Samson mawr mulod ;

Ond lle bod genyt glust go hir,

'Rwyt ti yn hir dy dafod.
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Joe. Ond paid ti bod yn hir, fy mrawd ,

Yn gwneud y gwenith yma'n flawd.

Fe ddaw i lawr mewn munud awr,

Os malu bras a hofi.

WILL.

JOE. Na, malu mán,-cei falu 'n fras

Pan ddof a sach o goffi.

WILL. Dos allan , Joe, i weld yr hwch

A brynais yn ffair y dre ' :

JoE. Tra tithau'n myn’d i'r llofft yn glyd

I dolli f' yd i on’d té ?

WILL. Ond tyr'd a gwêl fi'n tolli'r ød,

Ac wed'yn gwêl y mochyn :

JOE. Ond beth pe baet ti mewn mistêc

Yn mynd i dolli wed'yn !

WILLIAM ( yn hwmian wrtho ei hun ).

Pe bai pob cwsmer fel efe

'Chawn i ddim siwgr yn fy nhê;

Na bara bwff, na theisen fraith ,

Na menyn efo nhatws 'chwaith.

'Roedd nhad, a nbaid, a nheidiau,

Yn dwbwl dolli'r ģd ;

Heb fawr o feddwl deuai'r

Fath newid ar y byd, --

Yn mhell bo'r bobol, rwan ,

Sy 'n pwyso 'r yd a'r blawd ;

Yn wir, mae'r byd yn galed ,

I hen felinydd tlawd .

Llygad y Dydd.

[Wedi ei ysgrifenu yn benodoli'r casgliad hwn gan y William Roberts

uchod - dynieuanc tra gobeithiol.]

Llygad y dydd,

Botwm bychan o dlysineb byw

Llygad baban ar lin ei fam

Seren loew ar ael y nos

Wyt ti, O flodyn ! mor hardd a theg

A menyw ieuanc mewn druggist shop.
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fy anwyl Arthur Sfan.

Mae'm pen yn d'weyd y dylwn droi

Fy nghefn at Arthur Ifan ;

Maepawb yn d'weyd ei fod yn hộn

o lawer na fy hunan.

Ond O ! mae'm calon, ddydd a nos,

Yn sisial wrthi hunan,

Na fyn hi neb, na fyn hi neb,

Ond anwyl Arthur Ifan.

Mae mam yn d'weyd ei fod yn ddyn

Di-dda, di-ddawn, di-enaid ;

Ni wadaffinau, mae'n ddi-ddysg,

Yn ddiddrwg, a diniwaid .

Ond O ! mae 'm calon, & c .

Mae nhad yn d'weyd ei fod yn d'lawd ,

Agwaelain enill cyflog :

Fe allai fod ei well i'w gael

Am drin y byd arianog:

Ond O !mae'm calon, & c .

Mae 'm pen yn gwrandoar fy mam ,

Ac arfy nhad anwylaf;

Mae gwg fymrawd, a llid fy chwaer

Ynduo , duo arnaf.

Ond O ! mae'm calon ddydd a nos

Yn sisial wrthi hunan ,

6 Os curaf byth, mi guraf byth

I'm hanwyl Arthur Ifan. "

Cadwch oddiwrthi, aniđe.

Miwsig gan OWAIN ALAW .

Os oes lodes lân a siriol

Ar ymweliad yn eich tŷ ,

Gyda chwrliog wallt modrwyo !,

Gydallygad glas neu ddu;

Cadwch oddiwrthi, onide

Fe deimlwch eich mynwes

Yn myn'd yn rhy gynes,

A'ch calon yn myn'd o'i lle .
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Peth peryglus iawn yw gweled

Tywallttê gan fenyw lân,

A pheryglus iawn yw gwrando

Ambell un yn canu cân :

Cadwch oddiwrthynt onide, & c .

Os oes geneth ieuanc brydferth ,

Dros y ffordd i'r fan Ile 'r y'ch ,

Planwch goed o flaen y parlwr,

Cloddiwch glawdd, neu codwch wrych ;

Cuddiwch hi ymaith, onide, & c.

Os oes rhywun yma'ngwrando,

Braidd yn tynu'ch llygad chwi;

Osdymunwch gysgu heno,

Gwell yw edrych arnaf fi :

Canwchy corws, onide

Fe deimlwch eich mynwes

Yn mynd yn rhy gynes,

A'ch calon yn myn'd o'i lle .

Telyn Cymru.

Mesur, " Pant corlan yr wyn . "

Os parod y'ch yn ddiwahan

Iesgusodi Cymro glân,

Fe garaf i chwi bwt o gân

A wnes i Delyn Cymru :

Y delyn hon, diaddurn iawn

Ei charfani main a'i thanau rhawn,

Ond mae y deircainc eto 'n llawn,

Ac ysbryd dewr ein tadau ni

Yn llercian ar ei thanau hi :

Henafol Delyn Cymru .

Myfi fe allai sydd ar fai

Mae pawb ynfeius fwy neu lai—

Ond gwared fi rhagrhagfarn rhai

Ynerbyn Telyn Cymru :

Mae ambell un ynhoffi sơn

Y claronet neu 'r bass baswn,

Ac ambell Gadi fel babûn

Wrandawai byth ar hen drambûn ;

Ond waeth geny'glywed band o gwn,

Os na chaf Delyn Cymru.
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Yn sŵn y bagpeip grâs ei nad

Fe gofia 'r Scotsmon am ei wlad,

Ei fam , ei dad, a'i deulu :

Gadewch i'r Niger fyn'd o'i go ,

A dawnsio hefyd os myn 0 , –

Wrth rygnu ar ei hoffbanjo ;

Oes neb mor ddwbwl dwl na ad

I Gymro hefyd hoff o'i wlad

Gael tôn ar Delyn Cymru.

Fel dw'r y nant yn gloewi'hun

Mewn murmur-gerdd, 'r un fath mae dyn

Mewn miwsigyn ymburo :

Mewn pur gerddoriaeth chwyddawl gref

Dyrchefir eiysbrydoedd ef

Nes teimla bron wrth byrth y nef;

Ond dyn digerdd, difywyd, llwfr,

Mae fel y dystaw farw ddwfr,

I'w ochel rhag myn'd ato .

Gofidiau Serch.

Wyt ti yn cofio'r lloer yn codi

Dros hen dderw mawr y llwyn ,

Pan ddywedaist yr aberthet

Nef à daear er fy mwyn ?

Wyt ti'n cofio 'r dagrau gollaist

Wrth y ffynon fechan draw ?

Wyt ti'n cofio'r hen wresawgrwydd,-

Wyt ti'n cofio gwasgu'm llaw ?

“ Hydfy marw ,"oedd dy eiriau ,

Y parhaet yn ffyddlawn im' :

O fy ngeneth,O fy nghariad !

Nid yw poenau marw 'n ddim .

Er wrth dori'th addunedau ,

I ti dori 'm calon i,

Magi anwyl, mae dy gariad

Eto 'n gariad pur iti.

Mae'th lythyrau yn gwneud i mi

Lwyr anghofio mi fy hun ;

Mae dy gydyn gwallt yn hongian,

Fel helygentros dylun !

Llun dy wyneb, Magi anwyl,

O mae 'n t'wynu fel yr haul !
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Nes 'r wy'nteimlogwae a gwynfyd

Nef ac uffern bob
yn

ail !

O f ' anwylyd ! er mai cyfaill

Yw ynawr fy enw i,

Maddeu imi am ddefnyddio

Yr hen enw arnat ti ;

Cariad wyt ti, Magi anwyl,

Bur ddıhalog fel erioed ;

Tro’ist dy wyneb cefnaist arnaf,

Minau garaf ol dy droed !

Pobl y Potes , a phobl y Llymru.

A GLYWSOCH chwi hanes

Am ddau fan yn Nghymru,

Lle mae pobly potes,

A phobl y llymru?

Maepobol y potes ynmeddwl o hyd

Am bobol y llymru sy'n brafied eubyd ;

A phobol y llymru abaerant o hyd,

Fod potes yncuro 'r holl fwydydd i gyd .

Gofynais i dafarnwr, a safai ger fy mron,

Pa addysgfedrai dynu oddiwrth y chwedl hon ?

Atebai, “Pebai cwrw morbrin a gwinyn awr,

Y cwrw fyddai diod yr holl o'r bobol fawr.”

Gofynaisi ddirwestwr, oedd ddyn o dalent gref,

Oddiwrth yr un ystori, paaddysg dynai ef ?

Atebai yntau 'n union , " Pe bai holl foroedd byd

Yn win a diod gadarn, a'r dwr yn brin a drud,

Am ddwr sychedai dynion - arianaidd ddyfroedd byw

Yn hael dywelltid allan i gwpan dynolryw.

yn

Sulgwyn Llynedd, 1859.

[ Y mae yn arferiad gan Ysgolion SabbotholManchester fyned gyda'u

gilydd i'r wlad, neui rai o'rparciau ,i dreuliowythnos y Sulgwyn, i
chwareu, & c. Yr oedd y “ GYMDEITHAS LENYDDOL A DADLEUOL

cynalcyfarfod dadlu yn MharcCheltord, yn Sulgwyn,1859, a'rtestun a

ymdriniwyd ag ef oedd, “ A oedd teithiau Sulgwyn yr Ysgolion Sabbothol

yn llesol, neu yn niweidiol i foesoldeb yr ieuenctyd ?” Gwnaed yr isod

gogyfer a'r cyfarfod hwnw ar ddymuniad y Gymdeithas Lenyddol.]

Os gwelwch chwi'n dda, am funud bach,

I wrando arna' inau ;

Mi'ch gwna' chwi 'n ddoethach bedair gwaith

Nag oeddych heddyw borau.
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Mae golwgblin ar wyneb rhai

Oherwydd, fel mae'n rhyfedd,

Heb ddad lino 'r ydych siwr,

Ar ol y Sulgwyn llynedd.

Mae rhai o honom wedi dod

O bwrpas yma i dd'wedyd,

Fod rhedeg naill ar ol y llall

Yn dda er mwyn ein biechyd ;

'Rwyf inau 'n d'weyd, afi sy'n iawn,

Fod rheumatics diddiwedd

Yn holl gymalau stiff fy nghorff

Ar ol y Sulgwyn llynedd.

Mae stondin hetiau yn Shudehill,

A hono yn bur glên un,

Lle gellwch dynu 'chhet, a chael

Un newyddam yr henun :

Ond beth yw 'r achos, nis gwni,

Mae hyn yn rhywbeth rhyfedd,
Wnaiff neb ddim ffeirio hetâ mi

Ar ol y Sulgwyn llynedd.

'Roedd genyf drowsys brethyn brith

A rhes o'r top i'rgwaelod ;

A phoced watch,os nad oedd watch,
Yn ochor chwith fy ngwasgod ;

Ondwrth im 'redegynypare

Mi dorais dri o ' nanedd ,

A rhwygais, do, fy nau ben glin

O achos Sulgwyu llynedd.

Nid wrthyf ' hun yr oeddwn i,

Ond gwyn ei fyd na f’aswn,

' Roeddlodes ieuanc yn fy mraich ,

A'r cylchau yn y ffasiwn ;

Hi syrthiodd yn y kissing ring,

Athorodd ei hamgylchedd,

Ond byth ni wisgoddgrinolin,

Ar ol y Sulgwyn llynedd.

Os lles y galweh beth fel hyn,

Maelles yn dra niweidiol;

A gwell bod hebddo meddaffi,

I'r ienctyd a'r hen bobol,
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Mae genyf waew yn fy nghefni

Er's agos ugain mlynedd,

A hyny i gyd, i gyd , i gyd ,

O achos Sulgwyn llynedd.

Sulgwyn Vleni .

(1860.)

'DOES neb ar
у ddaear mor ffol

A disgwylam Sulgwyn y llynedd ;

'Rhyn basiodd ni ddaw yn ei ol

Er cyfoeth y byd na'ianrhydedd :

Mae pob pethyn dda yn ei le,

Ac felly mae'n werth eigyhoeddi

Fod pawb trwy'rgym'dogaeth a'r dre’

Yn disgwyl y Sulgwynyleni.

'Roedd Ceiriog yn ddig wrth ei waith ,

A Derfel ynmethu a chysgu ;

Sion William yn dangos ygraith

Agafodd y llynedd wrth wasgu

Wrthwasgu gwraig Williamo'r Cefn,

A cheisio dwyn cusan oddiarni,

A hiraeth am gusan drachefn

Gan rywun y Sulgwyn yleni.

Cychwynembob un dan ei faich,

A'r fasged a'r gostrel yn llawnion ;

Y dyniona'r plant ar eu braich ,

A’r merched yn cario'r bendithion ;

'Roedd pob un yn llawen dros ben,

A’r sobraf ynllawn o ddireidi, -

'Roedd hyd yn oed Morgan a Gwen

Yn 'smala y Sulgwynyleni.

Cerbydau y gwarthega'r môch

A roddwyd yn serchog i'n cludo,

Fe'n llwythwyd, a chanwyd y glôch, -

Ac ymaith a ni tuag yno.

' Roedd rhai yn dynwared y Clown,

A rhai yn lle canu yn gwaeddi ;

Ond edrych wnaiRuth ar ei gown,

A'r cerbyd, y Sulgwyn yleni.
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Peth rhyfedd oedd gweled y gwyr

Yn colli eu gwragedd mor forau,

A'r gwragedd yn edrych mor sur,

Ar ol myned allan i chwarau ;

' Roedd Edwin yn chwilio pob man

Am Bronwen ar ol iddo'i cholli,

A Bronwen yn cerdded drwy'r Llan

Am Edwin y Sulgwyn yleni.

усаеCyn hir fe wnaed cylch ar

I redeg o'i amgylch yn fuan,

Nid am fod yr un, fel pe dae,

Yn meddwl dim byd amy cusan .

Ond at, ferched ieuanc 'r a'i 'r gwyr,

A'r gwragedd at rai heb briodi,

'Doedd ryfedd fod Moses mor sur

O’r herwydd y Sulgwyn yleni.

Wrth weled hen wr trigain oed

Gan lances dan nawyn cael cusan ,

Aeth Moses o'i go' yn ddioed,

A digiodd o'r bron wrtho'i hunan ;

A d’wedodd “ Mae'n arw o beth !

' Ro'i gusan i neb byth ond hyny ;".

Ond ei wraig gyda' dwylaw ynmhleth

A chwerthai, y Sulgwyn yleni.

Ai'r daran i chwarau uwch ben ,

A phawb heb yr un Umbrella ;

Rhai redent dangysgod y pren,

A rhai tua'r taii gael bwyta :

Ond basged rhyw lot oedd yn wag,

A photel rhyw lu wedi tori

Fel pe b’asai'r gwirod a'r brâg

ám chwarau , y Sulgwyn yleni.

Rhy fach oedd ei ddeudroed i Huw

I guro cyflymder ei gymhar;

Ganhyny rhoes hergwd i Puw,

A thafodd ei hunar ei bedwar :

Ond Elin er pob peth a wnai

Trwy gydol y dydd oedd yn colli,

A dirif gusanau agai

O'r herwydd, y Sulgwyn yleni.



119

Syr Daniel a gollodd ddarn grôt,

A chriai yn drwm wrth ddychwelyd ;

A William a rwygodd ei gôt.

Mor dost nadoedd modd ei hadferyd :

Ond cwyno mae Margaret a Jane

Fod cylchau eu pais wedi tori ;

À chrio na chafodd na chusan na gwên

Mae Catrin y Sulgwyn yleni.

Fu Sulgwyn erioed yn y byd

Yn debyg i'r Sulgwynpresenol ;

Daw rhywbethyn newydd o hyd

I olwg y meddwl o'iganol :

Fe welwyd Sion Dew yn ei ddwbl-

Ond, ond mae yn rhaid i mi dewi ;

A'i cyfrol i adrodd y cwbl

A welais y Sulgwyn yleni.

R. J. DERFEL.

Sulgwyn Ilesaf.

(1 86 1.)

MAE DERFEL yn siwr wedimyn'd

Yn “ Sulgwyn Yleni” i foedro ;

Gobeithio mae Meurig, fel ffrynd,

I'r Sulgwyn dyfodolei fendio .

Peth poenus yw gweled “ coll’pp"

Yn un o'n cyfeillion cynesaf,

Ond hwyrach bydd newid mawr ar

Ei feddwl y Sulgwyn nesaf.

MaeSulgwyn yleni mor bell

Oddiwrthyma Sulgwyny llynedd ;

Twyll pengoll” ymlusgodd i'w gân,

Ernadoedd ei gân ar gynghanedd:

'Roedd “ Sulgwyn y llynedd ” yn lew,

A “ Sulgwyn yleni" yn eithaf,

Ond bydd pobol deneu yn dew ,

Os pesgant y Sulgwyn nesaf.

Fe godir ein calon, a bydd

Ein clwyfau ni oll yn cael eli,

Pan welwn beth wnaeth Masnach Rydd

I'r duty oedd ar y " poteli."
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Peth da ydyw gweled y byd

Yn dyfod i'w le er yn araf,

Mae pobpeth ddisgwyliwyd cyhyd

Yn dyfod y Sulgwyn nesaf.

' Roedd Sulgwyn yleni yn wlyb-

Y gân oedd y sycha' peth ' leni,

Achoswyd gryn gâs a drwg-dyb.

Rhwng pobol oedd wedi priodi ;

'Roedd yno bêl-droed gan y gwŷr

I'w cadw oddiwrth y lodesa',

Ond cicir pob un gicio'r bål,

Os bywfydda'rSulgwyn nesa '.

Am Sulgwyn y llynedd bu co',

Am wên ac am gusan a gafwyd ;

Daeth Sulgwyn yleni ’n ei dro ,

A dydd y briodas bennodwyd :

Wrth adael rhyw un ger y trên,

A wyddoch chwi'r geiriau diweddaf

A basiodd tros wefus wèn Jane ?

Ffarwel tan y Sulgwyn nesaf."

66

O Sulgwyn i Sulgwyn o hyd

Mae wisgars y bechgynyn tyfu

O SulgwyniSulgwyno hyd

Mae grudd y genethod yn harddu :

Trapenau eintadauyn myn'd

Yn wynach a harddach bob gauaf;

O boed i ni weled pob ffrynd

Yn chwareu y Sulgwyn nesaf.

A choeliwch chwi fi ar fy ngair,

Mae gwledd heb ei bath ar ein cyfer,-

Pork pies, a tharts eirin mair,

A mwstard a chwstard fel arfer ;

Bydd sibbols yn tyfu 'r un fath

Young onions a'r radishes neisiaf,

Cawn sandwiches fesur y llath , –

0 ! gwawried y Sulgwyn nesaf.

1



Y Byd yn
V

erbyn y Gwir .
1

EISTEDDFOD FAWR GENEDLAETHOL CYRN Y

BWCH, 1865.

Bydded hysbys i'r Byd benbaladr, yn nghyda Chymru, a

Lloegr, a Llanrwst, y cynelir ar y llanerch fwyaf amlwg ar

Gyrn y Bwch ar ddyddac awr i'w penodi rhagllaw

EISTEDDFOD DALEITHIOL,

Sef Cadair Gorhennain ,pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr budd

ugol ar y testynau canlynol.

“Yn ngwyneb haul a llygad goleuni. ”

BARDDOXIAETH.

1. Testyn y Gadair. Awdl ar neillduolion Clonowy.

Gwobr gan Ned y Nailor, hoelen modfedd a phen pres.

2. Cant o benillion Hir a Thoddaid,ar Ogoniant neillduol

Cyrn Malwen . Gwobr gan Sion y Gof, darn o hen bedol.

3. Un -ar-bymtheg-ar-hugain o englynion unodl union, ar

Briodoliaethau Naid Chwanen. Gwobr gan Sali y Minceg,

gwerth dimeu o gyflaith mewn papur llwyd.

4. Cân ar unrhyw fesur, ar Urdduniant gwaedd Hywaden

Wyllt.Gwobr gan Dafydd y Siop, chwech ognau Barcelona.

5. Marwnad am y diweddar Hugh Fawrdrwyn, Ysw ., yr

hwn dan ddylanwad brandia dw'r, ac yn nghanol ei ddef

nyddioldeb, a fu farw o ddiffyg anadl. Gwobr gan Philo

Hugh,Cneuen Ffrengig gymaint a dwy o rai bychain.

6. Marwnad ar ol Jip, merch i Captyn y Felin , o Rangery

Plas, yr hon tra yn tynu llwyth o lo at fuarth yr ofail, a fu

farw yn ddisymwth gan y Jaundice. Yr oedd y gaseg hon,
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yn nodedig yn yr ardal er's llawer dydd, am ei gwasanaeth

cymwynasgar i wyr parchedig y gwahanol enwadau ; a theil

ynga barch cyffredinol yr holl wlad . Disgwylir i'r ymgeiswyr

pan yn cyfansoddi y farwnad amddiffyn cymeriadyr ymadaw .

edig, pan daflodd berson y Llan i ffos y Wern Siglen, ac yn

erbyn cyhuddiadau anwireddus eraill. Rhaid i'r cyfansodd

iadau fod tros bum can llinell o hyd, a disgwylir o leiaf tuas

wyth ugain o “ Och ! och !” deugain neu ragor o “ Och ! " ac

“ ah ! fy nagraullifeiriol -- fy nghalon dromlwythog — fy ngrudd

gystuddiedig — a’m mynwes orddrylliog, & c.” Gwobr ugain

gini a medal aur.

7. Awdl ar y pedwar mesur ar hugain cerdd dafawd, o

fawl i Eangder troed Gwydd, a'i ddefnyddioldeb, wedi ei falu,

i ryddhau y coluddion. Gwobr, Corcyn potel Bop ; yr unig

un a waghaodd Wil y Gwirod poethion yn ei fywyd, a hyny

mewn camgymeriad.

TRAETHODAU.

1. Aflesoldeb athrylith, fel y mae yn cael eiddangos yn y

gwobrwyon a gynygir am orchestion gan Eisteddfodwyr.

Gwobr gan y pwyllgor, Barcutan papur lliwiedig, gyda llinyn

côch .

2. Yn dair cyfrol - Gwagedd Beirniadaeth, y pwnc i gael

ei egluro yn helaeth gydag enghreifftiau, o ysgrifau y prif

feirniaid. Gwobr, Cwilsyn Twrci, a photelaid o inc côch .

3. Bywgraffiad ystrydebol; gadawer lle gwag i'r enw, y

dyddiad, &c. Gan fod nifer wedi cyraedd perffeithrwydd yn

y ganghen hon, ni chynygir un wobr. Caiff yr ysgrifenydd

buddugol yr anrhydedd o'i gyflwyno yn rhad at wasanaeth

ei gydgenedl.

4. Yr Adolygydd Beirniadol, yn dair rhan ,-1. Adolygiad

ar waith un o'r frawdoliaeth . 2. Adolygiad ar waith uno

frawdoliaeth arall. 3. Adolygiad ar waith un agy teimlir

eiddigedd at ei alluoedd, ag y bydd raid ar bob cyfrif ei gadw

i lawr. Cyfyngir y testyn hwn i olygwyr,is-olygwyr, ac is

is-olygwyr y misolion. Gwobr, Extinguisher canwyllbren,

gyda chadwen ynglyn wrtho.

CANIADAETH .

Oratorio ar Gwymp Goruchwyliaeth Hymbyg. Gwobr

Llyfr lledr yn cynwys cyfarwyddiadau i godi a gostwng

cythreuliaid, bwcïod y nôs, gwrach y rhibyn, tylwyth têg,

& c., yr hwna gafwyd yn llogell un o brif sainty canol oesau .

Gwobr i'r ail-oreu, modfeddo flaen coes pibell a'r paent arno..
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I'r gwryw a gano oreu y penillion gorchestol a ganlyn. Y

wobr heb ei phenderfynu, ond ymrwymir y bydd yn werth o

geiniog a dimeu i rôt o leiaf.

GWENO'R SNISYN.

Tong - Distyll y dòn . (Gems of Welsh Melody.)

“Mi welais flwch gan Gweno
A'i lon'd o snisin ynddo :

Nif’ase 'n waeth i'r wraig ddifeth ,
Roi imi beth o hono.

Mi cauodd o'n glep ! ”

Un llygad oeddy feinwen ,

A hwnw tan ei thalcen ;

A byth pangeuai bwow 'i hun ,

Fe dd'wedai dyn o Gorwen

Na welai hi ddim !

Gofynais amei geneth ,

A briodasid ddwywaith :

Dywedodd hithau , “ Mae gwr Sal

Yn gystal mab ynnghyfraith

A chwythodd erioed .”

Gofynais sut 'r oedd Marged,

A'rmôch, a'rcwn , a'r defaid :

“ Symol," meddai “ ydi'r hwch :

o dowch cymerwch binsied .”

Ond chym'wm i ddim.

Ond wedi siaradtipyn ,

Agorodd ei blwch wedyn,

A higymerodd ar un twrn
Bron lon'd ei dwrn o snisin !

A sychodd ei thrwyn.

D. 8. Yrholl gyfansoddiadau gyda 'r enwau priodol i'w

gyru yn ddidraul i'r ysgrifenydd, Mr. Brychan Bywbothfardd,

Pontystali, ger Manchester, erbyn y dydd cyntaf o'r pedwer

ydd mis.

Gan mai hon fydd yr Eisteddfod odidocaf a fu erioed yn y

byd, ac y bydd yn fwy anrhydedd cael bod yn feirniaid ar yr

achlysur, na phe coronid y bôd dedwydd yn dywysog ; dewis.

ir hwy ar gynllun newydd. Pwy bynag gan hyny syddyn

ewyllysio swydà beirniad, anfoned ei enw a'r swm o arian

bathol y mae 'n barod i'w rhoddiam yr anrhydedd. Yr

uchafei bris, wrth reswm , gaiff ei ddewis.

Bydd yr arian a dderbynir, yn cael eu rhoddi at adeiladu

arsyllfa Gymreig, cynal proffesorion, sefydlu Athrofa Fardd

onol gyda lawl i roddi pob urdd a ploma perthynol i'r

wyddor. Cynal yr Indiaid Cymreig, alledaenu Derwyddiaeth

yn mysg Pabyddion a Phuseaid y byd, &c.
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Now Ready, First Series, Price 2s.6d.,

GEMS OF WELSH MELODY .
.

A SELECTION OF

POPULAR WELSH SONGS,

WITH ENGLISH AND WELSH WORDS ;

INCLUDING

SPECIMENS OF PENILLION SINGING,

After the manner of North Wales ;

AND

WELSH NATIONAL AIRS ,

ANCIENT AND MODERN ;

Set in a familiar mauner for the Pianaforte or Larp,

WITH SYMPHONIES AND ACCOMPANIMENTS,

BY JOHN OWEN, (OWAIN ALAW, ) PENCERDD.

Orders to be forwarded to Mr. I. CLARKE, Publisher, Ruthin .

Opinions of the Press.

“ Very little has been done to preserve the exquisitely beautiful melo

dies of Wales from that ob - curity and oblivion in which they have too

long lain . We have however now before us the first series

of a work, which wetrust is onlyasampleofmanythat are to follow ,

which will supply a desideratum in Welsh musical literature .

Weheartily commend the work to our musical readers , and we cannot

doubt thatits extreme cheapness, and the excellent manner in which it

is got up, will secure for it a sufficiently extensive sale to induce the

author to continue his labours , and produce ano her and another volume,

until we havea properly arranged collection of airs and songs, worthy the

fair land which gave them birth - North Wales Chronicle, July, 21st, 1860 .

“ The accompaniments,it will suffice to say, are written inMR. OWEN'S

usual classical and masterly style , -not overcharged with wild and orna

mental clauses, but simple, solid, and harmonious; and in perfect keeping
with the noble melodies to which they are attached. A new feature in

the work is the specimen of Pennillion Singing We also

invite attention to the admirable style in which the work is got up.

We may sately pronounce the work as a wholeto be far in advance of any

musical publication that has appeared in the incipality.

There are many English and other visitors now in this country to whom

these “ GEMS " would be a very suitable and pleasing souvenir of their

visit to Wales.-Carnarvon and Denbigh Herald.
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WORKS PUBLISHED BY I. CLARKE, RUTHIN.

NOW READY, PRICE 28, 6d.

SECOND SERIES

OF THE

GEMS OF WELSH MELODY.

Contents of the Second Series.

BONGS WITH ENGLISH AND WELSH WORDS,

Y ddeilen ar yr Afon , -The Leaflet on the River ; Clych

au Aberdyfi, --The Bells of Aberdovey ; Y Gwenith

Gwyn ,-Hal and Annie ; Y Bardd yn ei Awen ,—The

Inspired Bard ; Cymry lân gwlad ygân ,-Beauteous

Wales, dearest Wales ; Y Gadlýs,—The Camp of the

Palace, or, Of noble race was Shenkyn ; Gweno fwyn

gu ; _Caru 'rlleuad ; Codiad yr Ehedydd,—The rising of

the Lark ; Y Trên , —The Train.

SPECIMENS OF PENNILLION SINGING.

Mwynder Corwen ,—The Delight of Corwen ; Merch

Megan ,-Margaret's Daughter ; Dystyll y Dòn, --The

ebbof the tide.

WELSH NATIONAL AIRS.

Cader Idris, - The Air of “Jenny Jones ; ” Cnocell у

Coed,- The Woodpecker; Diferiad y Gerwyn , - The

droppings of the Mash Tub ; Meillionen ,—Sir Watkin's

delight ; Gorhoffedd Owain Gyfeiliog ,-- Owain Gyfeiliog's

delight ; Sweet Richard ;Triban gwyr Morganwg,—The

war song of the men of Glamorgan ; Rhuddlan Marsh.

Now Ready, Price Sixpence,

MORFA RHUDDLAN :

ок, THE

BATTLE OF RIUDDLAN MARSH ;

With an English version of

IEUAN GLAN GEIRIOXYDD'S

CELEBRATED . ODE,

AND HISTORICAL ILLUSTRATIONS,

BY ALFRED .

m
e

1



WORKS PUBLISHED BY I. CLARKE, RUTHIN .

On September 1st, 1861 , will be ready, Price 2s . 6d . ,

THIRD SERIES

OF THE

GEMS OF WELSH MELODY,

66 Glan

Contents of the Third Series.

SONGS WITH ENGLISH AND WELSH WORDS.

Morfa Rhuddlan ; ' Roedd mam yn cofleidio ei baban bach

glan , -A mother was pressing her child to her breast ; Galar

gwraig yMilwr,-Lament of the Soldier's wife; Pictiwr fy

mam , — My mother's Portrait ; Plygiad y bedol,—Bending

the shoe ; Plygeingan,-Serenade ; Ton y Melinydd ,—The

Miller's Song; Sally ; Cariad Cyntaf, - Wenefred ; Cân Eis

teddfod ,-Eisteddfod Song, or, St. David's day.

SPECIMENS OFPENNILLION SINGING .

Eryri Wen ,-White Snowden ; Dyfyrwch gwyr Dyfi,-De

light of the men ofDovey.

NATIONAL AIRS.

Gorhoffeddgwyr Harlech,-March of the men ofHarlech ;

Codiad yr Ehedydd, -The rising of the Lark ; Mewn awen

fwyn lawen ,-Oh ! let the kind minstrel, known as,

Meddwdod mwyn” ; Ymadawiad y Brenin ,-The departure

of the King ; Ar hyd y nos,-All night long, known as “ Poor

Mary Anne " ; Mwynder Gwynedd,—The sweet melody of

North Wales ; Megan a gollodd ei gardas,-- Margaret that

lost her garter , Gorymdaithgwyr Meirionydd, — March of

the men of Merioneth ; Ab Shenkin ; Hai! down i'r Derri

dano, - Come letus go ; Llwyn onn ,-The Ashgrove ; Caingc

Dafydd Broffwyd ,—The tune of David the Prophet.

NEW MAP

OF THE VALES OF CLWYD AND

LLANGOLLEN .

Reduced from the Ordnance Survey. Shewing the Lineof

Railway from Rhyl and Voryd, through Denbigh, Ruthin ,

Corwen, and Llangollen, to its Junctionwith the Chester and

Shrewsbury Railway at Ruabon. With the Main Roads,

Rivers, & c., within the Vales of Clwyd and Llangollen .

PRICE SIXPENCE.

RUTHIN : I. CLARKE.

Sold by all Booksellers, and at the Railway Stations,
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