Beirniadaeth Barddoniaeth Bl.3 a 4 – ‘Dail’

Pwy sy’n poeni am ddyfodol creadigol ein cenedl? Yn sicr, nid y fi ar ȏl cael y fraint o
ddarllen ymhell dros gant o gampweithiau ein hegin feirdd. Mor braf a chalonogol oedd pori
drwy’r cerddi a gweld y sbarc yna’n ymddangos droeon, y ddawn anhygoel “ I weld llais a
chlywed llun” ys dywed Gerallt Lloyd Owen. Felly diolch i bob un wan jac ohonoch am roi
gwefr i mi.
Cawsom amrywiaeth o gerddi a synnais ar afael cadarn yr oedran yma ar fydr ac odl. Mae
yma ddisgrifiadau byw, trosiadau a chyffelybiaethau ac iaith goeth iawn ar y cyfan.
Penderfynodd rhan helaeth o’r beirdd ddisgrifio pob tymor yn ei dro a’r newidiadau i ddail y
coed ac mae nifer yn personoli yn grefftus hefyd. Cyffyrddwyd ar bynciau aeddfed megis y
fforest law a thanau Awstralia ac mae rhyw syniad neu linell yn aros yn y cof yn y mwyafrif
o’r cerddi.
Gellid yn hawdd iawn wobrwyo dros hanner y cerddi a bu cnoi cil hir efo’r goreuon.
Canmoliaeth uchel i Peldroediwr Penigamp, Dwmplen Malwoden, Elizabeth, Bacso Bach,
Beti Blodyn, Siocled, Siocled glas a Phel droed am fod yn deilwng iawn.
Mympwy personol aeth a hi – gwreiddioldeb, dawn dweud, adeiladu a chynnal cyfanwaith a
gafael ar rhyw air, linell neu syniad oedd yn taro deuddeg ac yn mynnu aros ym mhair y cof.
Syniad hollol unigryw sydd gan Ffrind y Dail a’r euogrwydd o dorri coeden. Llwyddwyd i odli
bob yn dri bob tro hefyd ac mae’n cyrraedd uchelfannau efo
“ yn llonydd fel llinellau bardd.”
Rhinwedd Megapwt yw cynnal pedwar pennill cywir a chyson mewn mydr ac odl glan gan
gloi yn effeithiol
“ A brigau’r coed yn noeth a llwm
Fel sgerbwd rhyw hen gawr.”
Mae Gareth Bale yn ein harwain ar drywydd gwahanol ac yn disgrifio’n drawiadol. Mae tro
annisgwyl o fwrlwm y parc yn y canol wrth sôn am y pethau nad ydych yn gallu clywed ac
mae’r clo yn wirioneddol ragorol â llinell orau’r gystadleuaeth yn adlewyrchu Y Tawelwch
Mawr sydd tu hwnt i bob deall
“A dydych chi ddim yn clywed
Sŵn amser yn troi…”
Gareth Bale pia’r wobr gyntaf , Megapwt yn ail a Ffrind y Dail yn drydydd .
Llongyfarchiadau i bawb ar safon ardderchog!

