
NOS O DACHWEDD 
 
Mae’r goleuadau’n wlyb ar hyd y ffyrdd 

a’r tywyllwch yn diferyd oddi ar y coed: 

yr haf a basiodd heibio. 

 

Uwchben, yn bentwr, mae’r düwch 

a’r awyr fel llenni wedi’u gollwng: 

yr haf a basiodd heibio. 

 

Dilewyd gan amser arwyddion yr heulwen; 

yn y nos mae’r disgleiriadau ar goll: 

yr haf a basiodd heibio. 

 

Mae’r byd fel dwrn wedi’i gau 

a’r oerfel yn wyn yn ei figyrnau: 

yr haf a basiodd heibio. 

 

Ond mewn tai mae goleuadau, 

yn hen haf yn y ffenestri; 

yn rhwyll yr haearn yn y gratiau 

y mae melyn a chochni 

egni hen yr heulwen; 

ac yn llygaid y teledydd 

y mae eliffant wedi’i grasu’n rhychau 

ar ei gefn mewn dwr lleidiog yn chwarae 

dan olwg di-baid rhyw haf. 

 

Yn dameidiau drwy dywyllwch, 

trwy fwrllwch yn llewyrchiadau 

mae  

yr haf na phasia heibio. 

 

 

Gwyn Thomas 

 

 

 



Yn y gerdd hon, mae Gwyn Thomas yn rhoi darlun o ddiflastod yn ystod Mis Tachwedd. 

Gellid cymharu hon gyda ‘Mis Mai a Mis Tachwedd’ Dafydd ap Gwilym lle mae’r cywyddwr 

yn cymharu’r ddau fis. 

Darlun o fwrw glaw a gawn yn y dechrau gyda thristwch fod yr haf ar ben. Mae hyn yn 

achosi tywyllwch a düwch, ac mae’r ailadrodd ‘yr haf a basiodd heibio’ yn creu darlun fod 

popeth da wedi dod i ben. 

Mae’r cyferbyniad rhwng yr ‘heulwen’ a’r ‘nos’ yn y trydydd pennill yn drawiadol, a gellid 

dweud bod y ffaith fod y ‘disgleiriadau ar goll’ yn cynrychioli fod ein bywydau ni yn mynd yn 

fwy diflas. 

Parhau a wna’r ddelwedd o greulondeb wrth inni gael y darlun o’r ‘dwrn wedi’i gau’, fel pe 

bai’r byd wedi peidio â rhoi. 

Mae’r cysylltair ‘ond’ yn awgrymu newid, a dyma a gawn wrth i Gwyn Thomas ganolbwyntio 

ar y cadarnhaol yn lle’r negyddol. Mae yma oleuni a chynhesrwydd sy’n gryfach na’r oerfel 

a’r tywyllwch y tu allan, ac mae hwn fel petai’n ein hatgoffa o’r haf sydd wedi bod ac yn ein 

galluogi i edrych mlaen at y gwanwyn a’r haf sydd i ddod. 

 


