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 ‘Mhell, Bell yn Ôl’

Dyna lle roeddwn yn eistedd wrth y cyfrifiadur yn meindio fy musnes yn darllen  gohebiaeth pan ges i fy 
hyrddio’n ôl i chwedegau’r ganrif ddiwetha. Swnio fel Dr Who? Wel, i Gaerdydd y’m taflwyd i, reit i ganol 
sêt fawr Y Tab. Sefyll yno’n blentyn, wedi fy ngwisgo mewn tiwnig laes wedi’i chlymu â chortyn (dressing 
gown wrth gwrs), yn canu carolau. Ymarfer Cantata’r Nadolig. Llond y lle ohonom yn cael dress rehearsal 
ar ôl ymarfer am wythnosau ymlaen llaw. Meistres y gwisgoedd wedi bod yn brysur yn pwytho; unawdwyr i 
gyd yn gwybod eu geiriau ac yn cofio’u ciw. Cofio’r sgript yn iawn… wel, bron iawn. Dechrau gyda ‘O heol 
i heol yn ddyfal bu’r ddau yn chwilio am lety’; wedyn, ‘Dim lle yn y llety’, ‘Draw yn nhawelwch Bethlem 
dref’, ‘Sisialai’r awel fwyn’. Arwel (Hughes) wrth yr organ, a’n harweinydd o’n blaenau.
 ‘Sisialai’r awel fwyn’ oedd un o’r ffefrynnau. Geiriau wedi eu cyfieithu gan John Hughes ac yntau 
wedi cyfansoddi’r dôn hefyd. Y ffaith ein bod fel plant yn cofio gweld y cyfansoddwr yn Y Tab o bryd i’w 
gilydd yn gwneud i’r garol sefyll yn y cof. Hen garolau yn rhai newydd unwaith felly! ‘Þyn bach mor wyn 
â’r ôd branciai yn ffôl’ – wel, rwy’n cofio eu gweld nhw yn y caeau. Falle nad yw plant dinasoedd Cymru 
heddiw mor gyfarwydd â’u gweld. Rwy’n eitha siwr y bydd fy þyr newydd yn gwybod am þyn bach, ond 
a fydd e’n gwybod y ‘daeth Crist i Fethlehem ’mhell, bell yn ôl’?
 Mlaen i’r wythdegau, yng nghanol cynulleidfa eglwys Yr Orsedd yn canu carolau yn Saesneg yng 
ngolau cannwyll. Pawb yn dal ei gannwyll tapr ei hun – ble mae’r swyddog iechyd a diogelwch? Y lle yn 
orlawn o fabis, plant a’u teuluoedd ar gyfer oedfa ‘Blessing of the Crib’. Ein dau ni yn eu pyjamas a dressing 
gown – nid yn rhan o’r ddrama eto ond yn barod i fynd yn syth i’r gwely ar ôl cyrraedd adre! Wir! Pawb yn 
gwrando’n astud ar y ficer yng ngwasanaeth Noswyl Nadolig y teulu. ‘Canai angylion llon… fwyn garol 
iddo ef.’
 Mlaen eto at y noughties: eglwys arall rywle yn Wrecsam. Gwasanaeth Nadolig ysgol leol. Cyfaill 
bach ar ei blwyddyn ola yn yr ysgol gynradd yn cael chwarae rhan Mair wrth y ‘preseb gwael’. Drama roc 
hwyliog, a’r cymeriadau’n adrodd adnodau o’r Beibl ar eu cof. Efallai nad yw’r rhan fwya’n mynychu capel 
nac eglwys ond maen nhw’n gwybod ‘y stori’, diolch i’w hathrawon.
 Mae bywyd wedi newid yn llwyr: teuluoedd yn fwy gwasgaredig, mwy o gyfrifoldebau, pawb ar ras 
wyllt i bobman neu ynghlwm wrth eu playstations, a’r niferoedd sy’n mynychu ein capeli’n disgyn. ’Sdim 
rhyfedd bod cael criw o blant ac oedolion at ei gilydd i gael unrhyw fath o ymarfer yn anodd tu hwnt, a bron 
yn amhosibl. Mae angen meddwl am ffyrdd gwahanol o baratoi at unrhyw fath o oedfa deuluol. Anodd ond 
nid amhosib gallwn feddwl! Fe fydd yna ganu carolau eto.
 Ta beth, ’nôl at y cyfrifiadur i baratoi. Cofiwn eiriau John Hughes:

Sisialai’r awel fwyn
    dros fryn a dôl
o gwmpas Bethlehem
    ’mhell, bell yn ôl.
              G. A. T.


