
Bob blwyddyn, mae
Cymrodorion y Barri yn

cynnal 'Noson y Dysgwyr'.
Eleni, mae pedwar siarad-
wr ail iaith wedi awgrymu

term amgen, a herio'r
gynulleidfa i ymuno â

gweithgareddau sy'n rhoi
hwb i'r iaith. Dyma’r ail

yn y gyfres hon, llais Ruth
King.

Ffrind-iaith
Dechreuodd fy nhaith

yn Aberdâr, hen gartre
Mam. Ar aelwyd Mamgu
clywais y Gymraeg, yn
treulio gwyliau hapus
gyda’r Aunties a fy
nghyfnitherod. Gyda’r
teulu roeddwn yn myny-
chu’r capel, cyngherddau
ac wrth gwrs Eisteddfod
yr Urdd. Heb i fi sylwed-
doli, roeddwn yn amsug-
no diwylliant Cymraeg
yn dawel bach. Geiriau
hudolus a cherddoriaeth
swynol ynghwsg yn fy
ngwaed.

Mae atgofion melys
’da fi o grwydro’r bryni-
au a chwarae yn y dolydd
a’r nentydd. Yr arallfyd
ar waelod yr ardd, ar

waelod y mynydd. I fi,
mwy cyffrous o lawer
na'r Barri a’r ffair ar lan
y môr - ond roedd fy
nghyfnither yn meddwl
i’r gwrthwyneb!

Ar wyliau tramor
ymhlith Cymry Cymraeg
daeth y deffroad. Yn un
o'r tri oedolyn di-
Gymraeg teimlais yn
wag, yn ysu am yr all-
wedd hud i'm mamiaith.
Yna cychwynnais siwrne
a fyddai’n agor cymaint
o ddrysau!

Yn bwysicaf oll ar hyd
y daith oedd y
Cyfeillgarwch. Ffrindiau
ysbrydoledig a chefnogol
- fy 'ffrindiau-iaith’. Wrth
flasu bywyd newydd yn
eu cwmni, trodd fy myd
o ddu a gwyn i liw.

Braint yw cael dy eni
yn Gymraes……mae'n
wir! 

Un o’r Cymry
Cymraeg Newydd ydw i
neu hen Gymraes fach?

“Newydd - Cerdded
Cymraeg!” Dechreuodd
Valeways deithiau
Cymraeg i ddod â siarad-

wyr a dysgwyr at ei gily-
dd, i sgwrsio a chymdei-
thasu mewn awyrgylch
naturiol. Roeddwn wrth
fy modd! Ar y daith
gyntaf ar hyd Aberogwr,
agorodd drws arall! Wyth
mlynedd yn ôl cefais hyf-
forddiant i fod yn
Arweinydd gwirfoddol.

Un o’r pethau gorau
yw gweld y cerddwyr yn
magu hyder a dod yn
rhugl! Criw bach o ddys-
gwyr oedden, i gyd ar le
gwahanol ar ein taith. Fi
oedd yn y blaen nes i’r
‘Cymry Cymraeg o’r
Crud’ gyrraedd. Hwrê!
Dim angen ‘Cymreigio’
berfau a geiriau colledig
bellach. Dros amser mae

nifer y Cymry Cymraeg
wedi cynyddu. Mae
cerdded yn ffordd wych i
wneud ffrindiau newydd
a chael hwyl wrth gad-
w’n heini. 

Gyda cherddwyr brwd
mae ‘Crwydro’ ar Ynys y
Barri yn mynd o nerth i
nerth. Daeth Chelsea o
“Share your Welsh” i
ymuno â ni pan gawson
ein cyfweld am y gwa-
hanol ffyrdd mae cyd-
gerddwyr yn hybu’r
Gymraeg yn y Fro.  Nid
yr iaith yn unig rydyn
ni’n rhannu ond gwybo-
daeth o bob math fel yr
Aps Cymraeg diwed-
daraf a.y.b. Dim ots os
ydych yn rhydlyd,

Cerdded Cymraeg yw’r
lle i wneud  ffrindiau-
iaith a gloywi eich
Cymraeg!

O'r Fro i'r bryniau mae
fy nheithiau wastad yn
cynnwys nentydd - siwr
o fod adlewyrchiad o’r
Gymraes fach gyda'i
Mam yng Nghwm Dâr.  

Natur neu fagwraeth?
Mae’n anodd dweud! 

Dewch am dro - bydd
croeso cynnes i bawb.

Am fwy o wybodaeth
am deithiau cerdded
cyfrwng Cymraeg
Valeways ewch i
www.valeways.org.uk neu
cysylltwch â Ruth
07800969157

RUTH KING
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MYND AM DRO I'R FRO
GYDA DAI LINGUAL...

i Wenfo!

Bydd Gigs Bach y Fro yn dychwelyd
unwaith eto i Park Hotel, y Barri, ar nos
Wener Gorffennaf 8fed ar gyfer noson

arbennig yng nghwmni Caryl Parry Jones. 
Drysau’n agor 8pm. Tocynnau: £10
I archebu o flaen llaw, cysylltwch â ffion@menter-

bromorgannwg.cymru / 029 20689888

GIGS BACH Y FRO

Mae Cylch Meithrin
Dinas Powys yn cael ei
gynnal yn y Kynance,
Heol Mount, Dinas
Powys. Rydyn ni ar agor
dri bore'r wythnos,
Dydd Llun, Mawrth,
Mercher 9.30 -  11.00.

Mae gyda ni staff
profiadol Cymraeg eu
hiaith, sy'n cyflwyno'r
iaith Gymraeg drwy
amrywiol weithgareddau -
canu, gemau, amser stori
a chwarae rhydd. Rydyn
ni'n derbyn plant dwy oed
sy'n rhoi cyfle i blant  o
ardaloedd Llandochau,
Sili, Gwenfo,  y Barri a
Dinas Powys gael
cyflwyniad i'r iaith
Gymraeg.  

Mae gyda ni le i un
neu ddau arall, felly os
ydych chi eisiau addysg
Gymraeg i'ch plant
cysylltwch â'r arweinydd
Sian Hazlewood –
07855497869.

Cylch
Meithrin
Dinas
Powys

SÊR EIRYDyn y breuddwyd,
Harky a Sos Coch!

Mae wedi bod yn
dymor y cynadleddau
ac er eu bod, ar brydi-
au yn gallu bod yn
ddiflas ac yn hirwyn-
tog, nid felly y bu y
tro yma i mi. 

Cefais y pleser yn ddi-
weddar o deithio i
Genefa, Galway a
Brighton i dair cyn-
hadledd wahanol iawn.
Rwy’n ystyried fy hun
bellach yn beripatetig go
iawn. 

Cynhadledd i
Gymdeithasau Heddwch
yn Ewrop oedd y dig-
wyddiad yn Genefa.
Roeddwn yn cynrychioli
Cymdeithas y Cymod o
Gymru ynghyd a chynry-
chiolwyr o’r Alban,
Lloegr, yr Eidal, Ffrainc,
Yr Almaen, Swistir,
Sweden, Gwlad Belg, yr
Iseldiroedd a Sbaen. Yng
nghysgod swyddfeydd y
Cenhedloedd Unedig
buom yn trafod pa waith
sydd yn cael ei wneud ar
draws Ewrop i annog
heddwch ac osgoi rhyfel. 

Nid cynnwys y gyn-
hadledd bob tro sydd yn
cymryd fy mri, ond yn
hytrach y cyfle i ddod i
adnabod pobl newydd ac
i gwrdd â hen ffrindiau.
Nid eithriad oedd y profi-
ad yn Genefa.

Yn ystod y gyn-
hadledd, cefais y pleser o
ddod i adnabod hen ŵr
tawedog a hynaws.
Roedd Harky Kleinfelter
yn rhan o ddirprwyaeth
cymdeithas heddwch o’r
Iseldiroedd ac roedd well
ganddo eistedd yn ôl,
gwrando a chyfrannu
mewn brawddegau byr,
ar brydiau er mwyn cad-
w’r sgwrs ynghyn.

Ond, unwaith, ymhell
o strwythur caeth y gyn-
hadledd, roedd Harky yn
rhydd i barablu. Yn ystod

ein hawr ginio fe gyfad-
defodd wrtha’i ei fod yn
gwybod ychydig am
newyddiaduraeth ond
feddyliais fawr ddim am
holi’r hen ŵr ac yn hytra-
ch fe wfftiais y datganiad
yn 'styfnig i un ochr. Fel
un sydd yn astudio yn yr
Ysgol Newyddiaduraeth
yng Nghaerdydd mi
ddylwn fod wedi procio i
wybod mwy.

Yn ystod egwyl y
prynhawn, fe ofynnais,
ychydig yn eofn beth
oedd ei gysylltiad â byd y
gohebwr.  Heb yn wybod
imi, dyma Harky yn
adrodd mai fe oedd yn
bennaf gyfrifol am
gyhoeddusrwydd, materi-
on cyfathrebu a newyd-
diaduraeth i Dr Martin
Luther King.  Doeddwn i
methu credu’r peth!
Dyma ni, mewn cyn-
hadledd heddwch a
Harky wedi cadw’r cwbl
yn dawel tan nawr. Gyda
fy het newyddiadurol
ymlaen, fe holais fwyfwy
am un o gewri ein hanes.
Esboniodd bod ganddo
gannoedd o recordiadau
unigryw a newydd, nad
oedd y byd eto wedi’u
clywed. 

Mae Harky bellach yn
byw yn yr Iseldiroedd

ond mae’n dyheu yn arw
at ddychwelyd i’r Unol
Daleithiau i olrhain hanes
ei gymar. Fe dries ei
annog i ryddhau’r recor-
diadau coll ond, dan wen
fe esboniodd nad oedd
cymhelliant ganddo i
wneud hynny. 

Dros ginio y noson
honno, a finne nawr wedi
gwneud ffrind newydd,
fe ddechreuais holi am
fwy o storiau ond fe dor-
rodd ar fy nhraws, “As
Dr King once said, pass
me the ketchup” a
chwarddodd yn uchel!
Fe ddaeth â gwen imi
hefyd,

Felly, da’ chi, man-
teisiwch ar y cyfle i fyny-
chu cynhadledd neu
ddwy yn 2016, gyda’r
amcan o wneud ffrindiau.
Pwy a ŵyr, efallai cewch
chi gyfle i gyfarfod â
rhywun fel Harky?

JACOB DAFYDD
ELLIS @JacobDEllis

CYMRY CYMRAEG NEWYDD

CYMRODORION
Y BARRI

Ymis hwn, rydw i wedi mynd
ati – fel yw fy arfer – i
ymchwilio enw lleol yn yr

un modd â phob un arall: sef dod
o hyd i lyfr hanes yn y llyfrgell ac
edrych yn fanwl am enghreifftiau
difyr. 

Wel, i Wenfo felly:
Ac yn hytrach na dechrau gyda the-

ori sych, beth am fwynhau sain y sîn
lenyddol yma ym Morgannwg; dyma
driban a ddaeth i law via Mr. W. E.
Thomas o Benarth:

“Mi welais fyd ar frigyn,
A’r Deio a Wil Hopkin;
Yfed gwin ym Mhlas Gwaun-fo
Mewn cnepyn o garnogcyn” 
Heb os y llinell sy’n dal y sylw

fwyaf yw’r llinell olaf: o dorri’r geiri-
au i lawr i’w darnau morffolegol lleiaf
o ran synnwyr – neu syntax - gweler
bod yna garn o geffyl yng
ngharnocyn, tra mai darn bach o ryw-
beth yw cnepyn.  Ond pam yfed gwin
o’r fath beth? Efallai bod cyrn hyrd-
dod yn brin yr adeg pan gyfansod-
dwyd y triban o gofio golygfeydd Celt
arall yn Asterix a’i anturiaethau. Ta
waeth, o ran Gwenfo ei hun, mae tard-
diad yr enw yn weddol glir yn syth:
gan ein bod wedi arfer gyda gwaun fel
term daearyddol – yn arbennig yn
ochrau Aberystwyth ble mae’r
Waun[yn]fawr – hyd yn oed bod y
term ‘rhos’ yn fwy cyffredin yn y
Gogledd am ddarn o dir sydd heb eto
ei ddatblygu.

Ac wedi datblygu mae Gwenfo
erbyn hyn - gan gynnwys clwb golff o
fri i golffwyr tu hwnt i’r Fro yng
Ngorllewin Caerdydd hoffwn i
ymaelodi gyda fe unwaith mae’r plant
yn Ysgol Y Fro - er mae’n siŵr bod
yna dipyn o ystod o farn ynglŷn â
faint o les i’r byd natur daw gyda’r
gêm honno.  Erbyn heddiw mae pob
darn o dir o amgylch Caerdydd o dan
fygythiad o ddatblygiad – ond stori
arall yw honno gydag effeithiau pel-
lach ar yr iaith o bosib o ran y darlun
dros Gymru. Er, o gofio gymaint sydd
wedi ffoi o weunydd cefn gwlad i’r
Fro, efallai mai Cymry Cymraeg daw
i weunydd gwyrdd y De-Ddwyrain
eto yn y dyfodol? A hynny’n gwirdroi
yr effaith ar hyd a lled ein gwlad.

A dyna fi yn gorgymhlethu pethau
eto mae’n rhaid...dim ond un peth
sydd wedi mynd i ddyffryn angof fel
petai – yr ‘r’. Gwelwn yn glir felly
mai ‘Gwaun y Fro’ yw Gwenfo.
Hwyl am y tro!

Mae ‘Dai Lingual’ am geisio creu
rhifyn arbennig o ‘Mynd am Dro...’
gogyfer ag ymweliad yr Eisteddfod
Genedlaethol i’r Fenni – cysylltwch
felly os oes gennych chi gysylltiad
gyda neu hanesyn o Sir Fynwy os
gwelwch yn dda: david.wyn@dailin-
gual.cymru 

16 Heol Lewis Rd, Llandochau
Fach, Penarth, Bro Morgannwg. (tel)
02920 707 46ba.

CLWB ATHLETAU
Mae’r Clwb Athletau yn Bro
Morgannwg wedi dechrau! Dewch i
ymuno â’r clwb pob nos Lun yn
Ysgol Bro Morgannwg am 6-7yh.
Am fwy o wybodaeth am y Clwb
Athletau, cysylltwch â Mabli

Williams ar 07500 607409/
MabliWilliams@urdd.org. 

Neu ar gyfer unrhyw un o’r clybiau
chwaraeon eraill, cysylltwch â Liam
Higgins ar 07976 003344/
LiamHiggins@urdd.org.

Newid i’r cyhoeddiad blaenorol. 
Dewch yn llu i Gwis mawreddog – timoedd o 4 –

6. Agored i bawb! Gwobrau anhygoel! Clwb Peldroed
y Barri, Parc Jenner (CF62 9BG) Nos Fawrth Mai
17eg am 7.30yh. Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag
eirypalfrey@gmail.com

© Prifysgol
Stanford

ARIES: Os ydych
chi ar fin arwyddo rhyw
bapur swyddogol,
mae’n bwysig eich bod
chi’n aros hyd nes i’r
15fed fynd heibio cyn
gwneud hynny. Mae’n
bosib y byddwch chi’n
paratoi ar gyfer rhyw
ddathliad pwysig cyn bo
hir.

TAURUS: Mae cyfn-
od rhamantus iawn yn
dechrau i chi nawr; ac
os ydych chi’n dal i
chwilio am y cymar
perffaith, fe allai rhyw-
beth hyfryd iawn ddig-
wydd cyn bo hir. Ond
mae elfen o dwyll o’ch
cwmpas hefyd, felly
cymrwch ofal! 

GEMINI: Mae tipyn
o newid, a straen o'ch
cwmpas ar hyn o bryd.
Mae'n bosib iawn y
bydd yn rhaid i chi
wneud penderfyniad
tyngedfennol cyn
diwedd y mis fydd yn
ymwneud â’ch gwaith
neu’ch addysg falle.
Peidiwch â rhuthro i
benderfynu. 

CANCER: Mae hwn
yn addo bod yn gyfnod
cymdeithasol iawn. Mi
fydd cyfeillion newydd,
neu hen ffrindiau o'r
gorffennol, yn dod i
mewn i'ch bywyd.
Peidiwch â dathlu gor-
mod gan fod tuedd
ynnoch chi nawr i ennill
pwysau! 

LEO: Mae pennod
newydd ar fin agor yn
eich bywyd nawr, yn
eich gyrfa, neu falle yn
y cartre.  Rydych chi’n
teimlo fod bywyd yn
ddiflas iawn ar hyn o
bryd ac yn ysu am weld
tipyn o gyffro yn dig-
wydd o’ch cwmpas. Mi
ddaw!

VIRGO: Fe allwch
chi ddisgwyl newidi-
adau mawr yn eich
gyrfa cyn bo hir. Mae
rhywun yn siwr o dalu
sylw i'ch gallu a’ch
gwobrwyo mewn rhyw
ffordd. Mae eich sefyll-
fa ariannol yn debygol o
wella hefyd, ond ara
deg gyda’r gwario –
rhag ofn! 

LIBRA: Fe ddylech
gael llythyr neu alwad
ffôn, neu ebost oddi
wrth berson eitha
pwysig tua chanol y mis
fydd yn cael tipyn o

argraff ar eich gyrfa.
Mae eich sefyllfa arian-
nol yn weddol iach ar
hyn o bryd hefyd. 

SCORPIO: Mae
trobwynt anhygoel o
bwysig yn sicr o ddig-
wydd yn eich bywyd
cyn bo hir, gan fod
Pluto y planed sydd yn
rheoli eich arwydd
mewn sefyllfa ffafriol
iawn. Mae lwc a
rhamant di-ri ar ei
ffordd i chi. Www
lwcus! 

SAGITTARIUS: Mi
fyddwch chi'n llawn
ynni a brwdfrydedd o’r
diwedd, ar ôl cyfnod
annarferol (i chi!) o les-
gedd. Unwaith y bydd y
planedau Mercher a
Mawrth yn symud i le
mwy ffafriol yn eich
siart ddechrau’r mis, mi
fydd pethe ar i fyny! 

CAPRICORN: Mae
cyfaill yn mynd i gyn-
nig cyngor doeth iawn i
chi cyn bo hir; ac er fod
hynny’n mynd i godi’ch
gwrychyn rhywfaint,
peidiwch a bod yn rhy
falch i wrando nag i
ddilyn ei air. Mae’n
amser i fod yn fwy
hyblyg yn eich agwedd,
Capricorn!  

AQUARIUS: Dros y
misoedd diwetha rydych
chi wedi tyfu mewn
hyder, fe ddylai hynny
eich helpu i wynebu
cyfnod eitha anodd fydd
yn codi cyn bo hir.
Dilynnwch eich cyngor
a’ch greddf eich hun ac
mi fydd y darnau’n dis-
gyn yn dwt i’w lle. 

PISCES: Dyma’r
amser delfrydol i chi
deithio. Os oes gyda chi
wythnos yn rhydd ewch
i grwydro a mwynhau, a
phwy a ŵyr fe allech
gwrdd â rhywun arben-
nig iawn ar eich teithau!
Fe ddylai unrhyw brob-
lem cyfreithiol fu gyda
chi gael ei ddatrys nawr.

EIRY PALFREY


