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 Cerddi’r Nadolig

Ar fore’r Nadolig bydd llawer yn troedio tua’r eglwys a’r capel i ymuno wrth y crud i ganu mawl:
 
Dowch y Plygain heb genfigen,
    Bawb yn llawen i’r un lle;
Dowch i weled y gogoned,
    Oen da ei nodded, un Duw ne’;
Dowch i’r beudy at yr Iesu
   I’w foliannu fwyngu fodd:
    Huw Jones

Rhan o hen garol Saesneg o’r unfed ganrif ar bymtheg sy’n sôn am wyrthiau Iesu tra roedd Mair yn 
ei gario:

Ac ebe Mair y forwyn
      Â geiriau tyner, mwyn:
“Tyn geirios imi, Joseff,
    I’r baban ’wy’n ei ddwyn.”

Ond geiriau chwyrn roes Joseff
      Yn ateb iddi hi:
“Gad iddo dynnu’r ceirios
     Sy’n dad i’th blentyn di.”
  Aneirin Talfan Davies

Roedd Mair yn boblogaidd gan yr hen feirdd fel y gwelwn yn y cywydd hwn o’r bymthegfed ganrif:

I Anna merch a aned,
A honno yw Mair crair cred.
Bu Fair, o’r gair yn ddi-gêl,
Yn feichiog o nef uchel.
Mal yr haul y molir hon
Drwy ffenestr wydr i’r ffynnon.
Yr un modd, iawnrhodd anrheg,
Y daeth Duw at famaeth deg,
Gorau mam, gorau mamaeth,
Gorau i nef y gþr a wnaeth.
   Anhysbys

Awn at y preseb i weld ei anwyldeb a phrofi’r hedd yn ei wyneb:

Awn i weld ei anwyldeb – Ei grud;
 Daw gwawr hedd o’i wyneb;
   Llwyddo’n iawn ni allodd neb
   A ddibrisiodd ei breseb.
    Rowland Jones
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Myfyriwn gyda Mair wrth iddi hel atgofion am enedigaeth Iesu:

Yma heno cofiaf am y preseb pren.
I’m ffroen dôi sawr cyfarwydd naddiadau ac ysglodion,
Sawr Joseff – yr un a glywn ar groen ei freichiau ac yng ngwallt ei ben
Pan gusanem yn y gweithdy, a’n dagrau fel glaw’r bargodion;
’Roedd hoelion yn y pren. Beth i’r rhain, pan fo awch ar eu pig,
Y feddal arfogaeth sydd ym mreugnawd traed a dwylo?
Hoelen faterol nid ymglyw â dwyfoldeb cig
A gwaed petai haul nef a’i ymylau yn wylo.
      J. Eirian Davies 


