Rhif 363 – Beirniadaeth Barddoniaeth Bl 8 – Cannwyll
Beirniad – Llŷr Gwyn Lewis
Daeth 30 ymgais i law, a’r safon yn uchel dros ben. A hithau’n flwyddyn a rhagor ers i’r
cystadleuwyr anfon eu gwaith at yr Urdd, does gen i ond gobeithio’u bod wedi dal ati i greu
a chyfansoddi, achos mae gan bob un ddawn dweud a thalent arbennig i greu delwedd.
Cystadlwch eto pan ddaw’r cyfle, da chi!
Mae’n amlwg i’r gannwyll gynnau fflam sawl syniad. Yr hyn y dewisodd y mwyafrif ei wneud
oedd defnyddio’r gannwyll yn drosiad: am daith bywyd yn aml iawn, neu am obaith yn
cynnau a diffodd hefyd. Efallai i’r cerddi mwyaf llwyddiannus lwyddo i gyfuno’r trosiadau
delweddol drawiadol hyn â chipolwg ar straeon a phrofiadau mwy haniaethol a phersonol y
gall y darllenydd afael ynddynt. Roedd hyn yn eu gwneud nhw’n fwy unigryw a chofiadwy
wedyn.
Cyn dod at y goreuon, rhaid crybwyll, yn arbennig, Nutella, MOP, Lleuad Goch, Lili Wen
Fach, Draig, a Darth Mickey. Stwff gwych gan bob un ohonoch!
Yn y dosbarth cyntaf rwy’n gosod Pili Pala, Seiren Wen, Merch y wlad, Kid Cymru, Igi Pop,
Hwyaden, Albaz, Blodyn, Blodyn yr Haul, Oreo, Rhosyn a Seren Wib.
Roedd rhywbeth arbennig o gofiadwy am bob un o’r rhain, boed yn gipolwg unigryw ar
berthynas (‘gyda chaneuon Elton John yn y cefndir, / te a bisgïen o flaen y tân’) neu’n syniad
gwreiddiol ac unigryw (wrth sôn am ‘gannwyll’ crefft T. Llew Jones neu gannwyll mudiad
Amnest). Ymhlith y rhai ar y brig cawn ddealltwriaeth aeddfed a gwlatgar o hanes (Igi Pop) a
thaith bywyd (Kid Cymru). Cofio’n dyner a thrawiadol am fam-gu a thad-cu a wna Albaz a
Hwyaden, ond efallai fod ambell ddelwedd yn aneglur ganddynt.
Cefais gryn drafferth dewis rhwng y pump sy’n weddill: cynildeb a chyferbyniad trawiadol
dau bennill Blodyn; digrifwch ffraeth Blodyn yr Haul, oedd i’w groesawu’n fawr yn y
gystadleuaeth hon; tynerwch, dawn adrodd stori, a throeon ymadrodd Seren Wib wrth gofio
tad-cu. Ac yna ing ac aeddfedrwydd syfrdanol Rhosyn ac Oreo ill dau, wrth drafod manylion
bychain poenus, byw, colledion agos atynt.
Wedi hir bendroni, rwy’n rhoi canmoliaeth uchel iawn i Blodyn a Blodyn yr Haul; TRYDYDD i
Oreo, AIL agos iawn i Rhosyn, a’r wobr GYNTAF a phob canmoliaeth i Seren Wib.
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