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 Atgofion Hen fugeiliAid

Y mae’n dal i fod yn destun rhyfeddod 
fod rhai fel ni wedi cael rhan yn y stori,
Ni, yn ddim mwy na gwerinwyr bach cyffredin,
Bugeiliaid yn meindio’n busnes
ac yn gwarchod yr ychydig ddefaid,
fel ein tadau a’u tadau hwythau.
Digon hawdd deall fod lle i’r doethion,
am mai nhw gafodd weld y seren –
wedi’r cwbl, y nhw oedd y sêr-ddewiniaid,
yr ysgolheigion, a chyfoethogion at hynny.
O ble y daeth yr aur a’r thus a’r myrr?
Dyma drysorau tu hwnt i boced llanc o fugail,
pethau nad oedd i’w cael am geiniog a dimai
ar stondinau Bethlehem ar ddiwrnod ffair.

Na, ddangoswyd mo’r seren i ni.
Ond fe welsom ni rywbeth mwy llachar fyth –
Angel o’r nef yn disgleirio nes goleuo’r nos
am dri o’r gloch y bore.
Yr oedd ambell fellten yn bethau digon cyfarwydd,
Ond yr oedd hwn yn rhywbeth cwbl ddiarth,
digon â chodi’r cryd ar fugeiliaid gwydn,
heb sôn am darfu’r defaid.
Roeddem yn ddigon cyfarwydd â’r cadno
yn glafoerio ger y gorlan wrth arogleuo oen ffres,
ac wedi hen arfer â’r eryr yn llygadu’r mamogiaid. 

Ond peth arall oedd angel.
A does ryfedd yn y byd
i ni feddwl yn hir cyn dilyn hwn
a’n hudo gan ei gôr.
Y defaid hyn oedd ein bywoliaeth,
ein bara menyn beunyddiol, 
a gwae i ni esgeuluso hynny;
Ac ni fyddai yn iawn i’w gadael ar drugaredd 
y cadno a’r eryr a’r cynrhon.
A pheth arall, os oedd brenin wedi ei eni
yna braint brenhinoedd a doethion
yn eu sidanau a’u peraroglau
oedd talu gwrogaeth i’r aer bach newydd.
Nid dyna’r lle i lanc o fugail yn ei ddillad gwaith
yn drewi o gaglau defaid a bishwel.
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Do, bu inni feddwl ddwywaith
cyn i gân yr angel ein llorio
ac inni ymuno yn y côr a chanu’r holl ffordd at y crud,
a chael ein hunain yn y beudy
yn ôl yn arogleuon cyfarwydd y bishwel a’r caglau,
A llawenhau fod hwn yn lle i fugail wedi’r cyfan,
Yn enwedig o gofio inni weled Oen newydd anedig Duw
yn y gwellt.

A daeth y noson honno’n fyw i’r cof
y prynhawn Gwener hwnnw
wrth inni weld hen gwmwl du draw i gyfeiriad Jerwsalem;
Ac erbyn tri o’r gloch aeth canol dydd megis canol nos.
Nid oedd rhaid wrth olau seren na chân angel
inni ddeall fod yr Oen wedi ei ddallu
gan yr eryr oedd â’i nyth mor bell,
a’i ysglyfio gan y cadno oedd â’i ffau mor agos.
     Meirion Evans


