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Cerdd Covid-19 gan Lynne: 
 

Wedi i fi wylio rhaglen lle roedd benyw yn disgrifio sut mae’n teimlo i ddioddef 
o’r Coronafeirws (“it was like breathing through broken glass”) – diolch byth mi 
wellodd hi wedyn!  Wrth i fi eistedd ar y decking yn yr heulwen dros y Pasg, 
daeth delweddau i fi trwy’r awyr, a nes i geisio eu troi nhw yn gerdd.  Dyw hi 
ddim yn soffistigedig, ond yn obeithiol, gredaf i – cyhyd â'n bod ni'n dysgu o'r 
profiad hwn. 

NEWYDDLEN GWIRFODDOLI 

Diolch am anfon mwy o’ch hanesion dros y cyfnod clo  

Gelyn 
 

Mae gelyn o’n cwmpas 
Yn fud, yn sleifio 
Trwy lwybrau agored 
Ein llygaid, ein trwyn, ein ceg. 
Trwy edafedd ein masgiau, 
Trwy gyffyrddiad ein gilydd, 
Trwy ein hagosatrwydd. 
Nes iddo fe gyrraedd 
Ein celloedd derbyn, 
Yn eu gafael â llaw anweledig. 
Uniad angheuol, 
Parasitig, nid symbiotig, 
Yn cau’r gatiau yn ei ôl. 
Ti’n amlygu dy hunan, Elyn, 
Pan mae’n pibellau meddal mewnol 
Yn troi’n galed, yn arw,  
A rhaid i ni anadlu trwy wydr toredig. 

Neu, trwy bibell metel, yn y diwedd. 
Sut gallwn ni gau dy gegau barus 
Rhag sugno’n hawyr, Elyn? 
Sut gallwn ni dy newynu,  
Dy wenwyno? 
Trwy gydweithio 
Wrth i ni wahanu 
Oddi wrth ein gilydd. 
Bywyd unig, 
Marwolaeth unig, 
Ond yn y pendraw, 
Ni sy’n fuddugol.  
Bydd y to nesaf 
Yn anadlu’n rhydd. 
Gobeithiwn. 
 

                                                  Lynne Blanchfield 



Newyddion Casgliad y Werin Cymru gan Gruffydd 
Heb os, mae cyfnod y cloi wedi newid y ffordd yr ydym ni’n byw, gweithio, cymdeithasu 
a chyfathrebu, ac mae'n hollbwysig ein bod yn medru cadw cofnod o’r profiad er mwyn 
deall yn ddyfnach yr effaith ar ein bywydau. Un gwahaniaeth mawr rhwng yr argyfwng 
heddiw a chyfnodau heriol y gorffennol yw'r ffordd y mae pawb yn medru dogfennu’r 
profiad, trwy lythrennedd ddigidol a mynediad at offer angenrheidiol – ffactorau sy’n 
bwysig iawn i waith Casgliad y Werin Cymru (CyW). 
 

Ar hyn o bryd, mae CyW yn galw am gynnwys sy'n dogfennu cyfnod cloi Covid-19 yng 
Nghymru, fel y'i cofnodwyd gan y bobl sydd wedi byw trwy'r cyfnod a’i brofi. 
Ffotograffau o silffoedd gweigion, recordiadau o daro sosbenni bob nos Iau, 
adroddiadau ysgrifenedig o fwynhau bywyd gwyllt 
yn yr ardd, straeon am unigedd, pryder neu 
fwynhad. Gellir recordio hanesion llafar ar ffôn neu 
liniadur, gellir cynnal cyfweliadau trwy Skype neu 
Zoom, gellir creu amrywiaeth o gyfryngau digidol 
a'u hychwanegu at archif CyW ar gyfer y dyfodol. 
 

Mae'r casgliad wedi dechrau tyfu eisoes, ac mae 
modd i chi gyflwyno'ch cyfraniadau eich hun hefyd:  
https://www.casgliadywerin.cymru/users/47991  

Mae'r newid dramatig i fywyd gwaith a chymdeithasol hefyd wedi rhoi cyfle i bobl dwrio 
trwy’r atig ar gyfer ffotograffau, llythyrau, llyfrau nodiadau a deunydd hanesyddol arall 
maen nhw wedi bwriadu eu trefnu ers blynyddoedd.  Rhannwyd nifer o gasgliadau 
newydd gyda CyW yn ystod cyfnod y cloi, a sawl un ohonynt ar gael diolch i ymdrechion 
rhai o wirfoddolwyr LlGC.  
 

Ymhlith y casgliadau diweddar mae: 
 

- Stori deuluol ddiddorol am dwristiaeth Fictoraidd, profiad yn ffosydd y Somme, a dros 
gant o gardiau post a anfonwyd i’r cartref teuluol yng Nghaerfyrddin - wedi'u digido, eu 
trawsgrifio a'u cyfieithu gan wirfoddolwyr LlGC  

https://www.casgliadywerin.cymru/users/764  

 
Cerdyn post Béthune a anfonwyd i Gaerfyrddin ym 1915 gan Harry White, 28 Rhagfyr 1915  
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- Cofnod pwysig o fanwerthu ac adeiladau hanesyddol yn nhref Aberystwyth - casgliad 
hynod ddiddorol i unrhyw un sydd â diddordeb yn y dref. Rydym yn hynod ddiolchgar i 
Gwenno am ei hymdrechion wrth gyfieithu'r holl fetadata hwn er mwyn eu gwneud 
hi’n haws i chwilio’n ddwyieithog ar y wefan.  
https://www.casgliadywerin.cymru/collections/1395986  
- Straeon teuluol o dreftadaeth Cymreig-Eidaleg  
https://www.casgliadywerin.cymru/users/45341  
- Cofnod ffotograffig o ddiwydiant, masnach a bywyd pentref yng 
Nghwm Nedd 
https://www.casgliadywerin.cymru/users/39101  
- Prosiect Moroedd Byw yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt 
Cymru, sy’n chwilio am gymorth i gofnodi  hanes ein ymwneud â 
bywyd gwyllt morol.  Gallwch anfon eich straeon at eu tîm i'w 
harchifo a'u cyhoeddi:  
https://www.casgliadywerin.cymru/users/29891  

Eich storïau chi 
Christine:  Rwy’n byw yn Aberystwyth ac roedd wythnosau cyntaf y cyfnod clo yn rhai 
anesmwyth.  Fyddwn i ddim yn gweld neb wrth fynd am dro - roedd hyd yn oed y 
gwylanod wedi ymadael â’r Prom.  Ambell waith, roedd hi fel bod ar set ffilm ac yn 
eich pen roeddech yn clywed y gerddoriaeth sydd fel arfer yn gefndir i ymddangosiad 
‘alien’ neu ‘zombie’.  Yn ffodus, ni pharodd y cyfnod yna o fywyd clo yn hir, er mi wnes 
i fwrw mewn i Eilir ar y Prom ychydig yn ôl. 
 

Cymysg fu canlyniadau fy ymdrechion i goginio - mae’r rhewgell yn llawn o gawl a 
chaserol cartref blasus ond rwyf hefyd wedi pobi cacennau nad ydynt yn ffit i’w bwyta.  
Rwy’n ffodus i gael gardd fechan ac rwyf wedi mwynhau gweld y nifer a’r amrywiaeth 
o adar sy’n dod i fwydo yno ac i sblashio yn y bath adar. Am fod y gwasanaeth casglu 
gwastraff gardd wedi ei ohirio rwy’n gorfod tolio ar y bagiau yma; ar hyn o bryd dim 
ond stribed o borfa o gwmpas yr ochr ac i lawr canol y lawnt rwy’n ei dorri, mae’r 
gweddill yn cael ei adael i dyfu’n wyllt.  Mae cath drws nesaf wrth ei bodd yn y borfa 
hir yn esgus ei bod yn deigr yn stelcian trwy’r jyngl yn hela ysglyfaeth – wel, yn ceisio 
dal pili pala a sioncyn y gwair!   Tua pythefnos yn ôl bum yn creu pond bychan gan 
ddefnyddio hen fowlen golchi llestri, rwy’n edrych pob bore a nos i weld pa fywyd 
gwyllt sydd wedi cyrraedd.  Hyd yma rwyf wedi gweld cacynen yn eistedd ar garreg yn 
yfed dŵr – ddim yn union beth ‘roeddwn wedi gobeithio ei 
weld.  Dyma lun o’r pond (gwaith-ar-waith, rwy’n dal i blannu 
o’i gwmpas) a’r cysgodfan ar gyfer llyffantod/brogaid - nid 
hen bot blodyn yw e, wir yr! 
 

Rwy’n gweld eisiau dod i fyny i’r Llyfrgell, nid yn unig am fod 

darn o gacen hyfryd ar gael amser tê sy’n rhagori tipyn ar fy 

mhobi i; gobeithio’n wir y cawn ddychwelyd i rhyw fath o 

normalrwydd yn fuan. 
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Mwy o’ch storïau chi 
Nonna 
Rwyf wedi manteisio ar y cyfnod clo i roi trefn ar fy hanes teulu. Mae gennyf 
gymaint o ffeithiau, ond heb eu gosod yn drefnus: 
 

Teulu Price - St Sior Abergele, Rhuddlan, Chwitffordd a Mostyn; 
Teulu Edwards - Bryn Goleu - Nannerch, Gof Tan y Ffordd Llanrhaeadr yng 
Nghynmeirch, Bythynod y Parlwr Du a Ffynnongroyw; 
Teulu Isaac - Taliesin, Aberystwyth a U.D.A; 
Teulu George - Llanidloes, Corris a Choedpoeth; 
Teulu Thomas - Rhosgoch Llanilar. 
 

Y dasg gyntaf oedd cofnodi enwau, lle ac achlysur 
ar gefn pob llun. Sganio'r lluniau a'u didoli i 
mewn i amlenni tryloyw. Roeddwn wedyn yn 
gallu rhannu'r lluniau gyda pherthnasau oedd yn 
eu gosod ar goeden ar ‘Ancestry’. 
 

Rwyf wedi ysgrifennu a printio copi drafft … 16 tudalen o f’atgofion am fy 
nheulu a gwyliau yn Ffynnongroyw. Y cam olaf fydd cywiro a gosod y lluniau 
perthnasol yn y bylchau priodol. 

Marged 
Ar ddechrau’r cyfnod clo, yr oeddwn yn lwcus bod fy nghaeau gyda fi i fynd 
am dro, a’r defaid yn methu deall pam fy mod yn siarad cymaint â hwy.  Mae 
nhw’n itha diddorol i’w gwylio – a oes 
rhywun ohonoch chi yn gwybod sawl 
gwaith maent yn cnoi eu cil bob tro? 
Mae eu gweld yn dilyn ei gilydd yn un 
rhes hir hefyd yn ddiddorol; os bydd un 
yn mynd trwy dwll yn y clawdd mae’r 
lleill yn siwr o ddilyn! 

  

Mae sylwi ar yr holl flodau gwyllt hefyd yn 
ddiddorol – heb son am yr adar bach; mae robin 
bach yn dod yma i gael ei uwd bob bore. 
 

Yr wyf wedi bod yn ffodus i gael ffrind i gadw 
gwenyn yn fy ngwenynfa ar ôl imi benderfynnu 
ei bod yn amhosib i mi eu trafod; felly mae 
siarad â hwy hefyd wedi cymeryd lot o fy amser. 
Blasais fêl cyntaf 2020 ddoe - bendigedig!! 
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Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, cysylltwch â : 

E-bost:   gwirfoddoli@llyfrgell.cymru  
                

 @GwirfoddoliLLGC 5 

Sylvia 
Cyrhaeddais adre o wyliau yn Fietnam ar y 23ain o Fawrth.  Doedd dim syniad 
gennym fod y DU wedi mynd mewn i gyfnod clo nes i ni lanio yn Manceinion. 
 

Cefais 14 diwrnod o hunan ynysu adre yn Aberystwyth a wedyn penderfynu mynd 
draw at fy chwaer a’r teulu i bentre Upton Bishop tu allan i Ross-on-Wye.  Yno 
roedd fy chwaer, brawd-yng-nghyfraith, fy nai, nith (sydd fel arfer yn byw a gweithio 
yn Llundain) a’m wncwl.  Roedd angen help ar fy chwaer i edrych ar ôl ein wncwl. 
 

Serch pob dim, gyda help gardd fendigedig, 
golygfeydd hyfryd, tywydd ardderchog, siopa 
bwyd ar-lein a GIN - ni wedi ymdopi. 
 

Mae gweld y gwanwyn yn troi i’r haf wedi bod 
yn help mawr i ni. Tawelwch heb sŵn traffig, 
clywed y gwcw, gweld carw yn rhedeg ar draws 
y lawnt rhyw noson. Mae byd natur wedi 
helpu’n fawr gyda’r cyfnod anodd iawn yma. 
 

Ian Pegler 

Er bod y Llyfrgell ar gau dros y cyfnod clo, nid yw hyn wedi fy stopio rhag cynnal 
ymchwil, yn benodol i hanes fy nheulu.  Etifeddais gasgliad helaeth o eitemau oedd 
berchen i fy niweddar dad (Roger Pegler) ar ffurf llyfrau sgrap, lluniau a llythyrau o’r 
cyfnod a dreuliodd yn Ceylon (Sri Lanka erbyn hyn) pan yn cyflawni ei wasanaeth 
milwrol yn y 1940au ac yn dilyn hynny lle bu’n 
athro mewn coleg i fechgyn.  Rwyf hefyd wedi 
bod yn ymchwilio hanes fy hen ewythr Ernie a 
gollodd ei fywyd yn y Rhyfel Mawr yn 1917.  
Trwy’r rhyngrwyd rwyf wedi ceisio dod o hyd 
i un o’i fedalau a aeth ar goll ddegawdau yn 
ôl.  Dyma lun a ddaeth i law: 
 

LLUN - ‘Y Royal Corps of Signals 1947.  Mae 

Roger Pegler yn y rhes flaen, a’i freichiau wedi 

eu plygu’ 


