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Rhagair

Dewisais ‘Dy bobl di fydd fy mhobl i’ yn deitl i’r gyfrol hon gan 

mai’r dyfyniad hwn o Lyfr Ruth yn yr Hen Destament oedd 

testun pregeth un o’m hen ffrindiau coleg pan ymwelodd â 

chapel y Parc, ger y Bala, tua 1969. Dywedodd wrthyf ar ôl y 

gwasanaeth ei fod wedi dewis y testun arbennig hwnnw gan ei 

fod wedi gobeithio y byddwn i yno yn y gynulleidfa oherwydd 

bod ei gynnwys yn berthnasol i fy mywyd. 

Z.M.B.

Ionawr 2015
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Rhagymadrodd

Er i mi fod yn briod â Geraint Bowen ers 1947 ac yn byw 

gydag ef am 64 o flynyddoedd tan ei farwolaeth yn 2011, gallaf 

eich sicrhau y bydd fy atgofion i yn hollol wahanol i O Groth y 

Ddaear, ei hunangofiant a gyhoeddwyd yn 1993.

Roedd Geraint eisoes wedi byw un rhan o dair o’i fywyd hir 

cyn i ni gwrdd. Roedd e’n 31 oed, yn Gymro i’r carn, wedi ennill 

y gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yn fab i weinidog yr 

efengyl ac wedi bod yn wrthwynebydd cydwybodol yn ystod yr 

Ail Ryfel Byd. Roeddwn i yn 20 oed, yn Saesnes o Swydd Efrog, 

ac yn ferch i anghrediniwr a oedd, cyn i mi gael fy ngeni, wedi 

gwasanaethu yn y fyddin am 21 mlynedd.

Roedd gwahaniaethau eraill rhyngom hefyd. Roedd Geraint 

wedi bod erioed, o leiaf tan ei flynyddoedd olaf, yn berson 

egnïol, yn gas ganddo wastraffu amser, yn gyflym wrth wneud 

pethau a doedd e byth yn dioddef o’r felan. Arferai ddweud 

wrthyf (yn Saesneg, gan nad oeddwn yn gallu siarad Cymraeg 

yn dda iawn bryd hynny), ‘Happiness is in activity’.

Roeddwn innau, ar y llaw arall, wastad yn teimlo’n flinedig 

ac yn cymryd llawer mwy o amser i wneud pethau. Mi fyddwn 

yn treulio hydoedd hefyd yn breuddwydio, yn synfyfyrio ac yn 

damcaniaethu. Roeddwn yn pryderu am bopeth ac yn dueddol 

o ddioddef o’r felan a’r teimlad nad oeddwn yn gallu ymdopi.

Roeddwn hefyd yn boenus o swil, ac roedd Geraint ei hunan 

hefyd. Mae hyn yn rhywbeth rydym wedi gorfod ymladd yn ei 

erbyn drwy ein hoes er mwyn cyflawni ein dyletswyddau neu 

er mwyn gweithredu yn ôl ein cydwybod.

Dwi wedi bod yn ymwybodol iawn hefyd drwy fy oes o’r 

rhan y mae hap a damwain yn ei chwarae ym mywyd pob un 
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ohonom. Pe na bai unrhyw un o’n cyndadau drwy’r canrifoedd 

wedi digwydd cwrdd â’i bartner, ni fuasai’r un ohonom yn 

bodoli heddiw. Buasai poblogaeth y byd yn hollol wahanol, 

heb sôn am ei hanes. Ac efallai, pe baem ni ein hunain wedi 

digwydd cymryd llwybr arall wrth ryw groesffordd fach neu 

fawr mewn bywyd, buasai pethau wedi bod yn hollol wahanol 

i ni fel unigolion.
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Teulu fy Mam

Beaumont oedd enw morwynol fy mam ac, yn ôl fy nhad, 

a wnaeth lawer o waith ymchwil i’r mater, gallwn olrhain ein 

hachau yn ôl i’r Beaumonts a ddaeth drosodd o Normandi 

gyda Gwilym Goncwerwr yn 1066, ac ymhellach na hynny i 

frenhinoedd Ffrainc, a hyd yn oed ymhellach i frenhinoedd 

Sweden cyn i’r Llychlynwyr fynd i Normandi. Ond drwy’r 

canrifoedd wrth gwrs collodd llawer o ddisgynyddion di-rif y 

Beaumonts eu cyfoeth a, gwaetha’r modd, tlawd iawn oedd y 

gangen y perthynai ein teulu ni iddi.

Treuliodd fy nhaid, Blackburn Beaumont (1863–1951), ei 

holl oes ym mhentre Gomersal yng ngorllewin Swydd Efrog, a 

siaradai ag acen gref ddosbarth gweithiol yr ardal honno. Ac 

yntau’n ddim ond wyth oed, dechreuodd weithio mewn ffatri 

wlân leol, ond yn 14 oed cafodd brentisiaeth gan saer coed 

lle bu’n gweithio, ‘a fortneet fer nowt, t’third week eighteen 

pence’. Erbyn i mi gael fy ngeni roedd e’n rhannol ddall 

oherwydd pilen ar ei ddau lygad, cyflwr nad oedd modd ei drin 

yn llwyddiannus yn y dyddiau hynny, ac felly nid oedd modd 

iddo barhau â’i waith fel saer. Er hynny, treuliai oriau bob dydd 

yn trin yr ardd gefn daclusaf a welais erioed lle tyfai bob math 

o flodau a llysiau. Roedd hefyd yn cadw ieir.

Hanai fy nain, Eliza Brace (1865–1932), o Swydd 

Caergrawnt lle roedd ei thad, Abraham Brace (1828–74), yn 

was ffarm ac yn heliwr adar gwyllt ar y corsydd. Roeddynt yn 

byw ym mhentre Whittlesey. Roedd ganddi ddau frawd, un 

yn hñn a’r llall yn iau na hi, ond pan oedd hi’n chwech oed bu 

farw ei mam, Ellen Burbage (1835–71), ar enedigaeth merch 

fach arall.
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Erbyn iddi fod yn saith oed roedd Eliza ei hun yn gweithio. 

Un o’i dyletswyddau oedd cerdded i fyny ac i lawr caeau newydd 

eu hadu neu ydfeysydd yn ysgwyd clepiwr pren i ddychryn yr 

adar i ffwrdd. Yna pan oedd hi’n wyth oed bu farw ei thad 

hefyd a chwalwyd y teulu. Danfonwyd Eliza a’i brawd iau at 

chwaer ei mam (Mother Green) a oedd yn briod ac yn byw yn 

Cleckheaton, Swydd Efrog, y dref fach agosaf at Gomersal, a 

dyna sut digwyddodd iddi gwrdd â Blackburn Beaumont.

Priododd Blackburn ac Eliza yn ifanc iawn, yntau tuag 20 

oed a hithau tua 18. Nid oedd bywyd yn hawdd iddynt, yn 

enwedig i Eliza. Cawsant ddeg o blant, pedair merch a chwe 

bachgen. Fy mam, Ella Beaumont (1888–1974), oedd y drydedd 

o’r merched. Roedd arian yn brin ac yn ogystal â gofalu am 

y teulu a gwneud yr holl waith tñ roedd raid i fy nain geisio 

ennill ychydig o bres drwy olchi dillad pobl eraill.

Pan oedd fy chwaer a minnau’n fach doeddem ni byth yn 

blino clywed straeon a adroddai Mam am ei phlentyndod; am 

yr adeg iddi fynd â rhai o’i brodyr a’i chwiorydd iau am dro 

yn y pram a cholli gafael arno wrth fynd i lawr rhiw serth, a’r 

pram yn rhedeg i ffwrdd a throi drosodd a’r plant bach i gyd yn 

cwympo allan; yr adeg fin nos pryd roedd ei hewythr wrth ei 

waith fel turniwr yn ei sied ddrws agored yng ngolau cannwyll, 

a’i chyfnither a hithau’n chwythu’r gannwyll allan ac yn rhedeg 

i ffwrdd gan adael i’w hewythr feddwl mai’r gwynt o’r drws a 

oedd yn gyfrifol am y tywyllwch sydyn; a’r amser y bu iddi hi 

a’i chyfnither gael eu herlid gan darw gwyllt a oedd wedi dianc, 

a gwragedd mewn tñ ymhellach i lawr y lôn yn agor eu drws 

iddynt gan weiddi, ‘Run, bairns, run!’

 Fel oedd yr arfer bryd hynny gadawodd Mam yr ysgol pan 

oedd hi tua 12 oed, ond hyd yn oed cyn hynny roedd hi’n beth 

a alwyd yn ‘half timer’. Hynny yw, roedd hi’n mynd i’r ffatri 

wlân, gan orfod cerdded i lawr lôn unig, dywyll erbyn chwech 

o’r gloch y bore i weithio tan amser cinio, ac yna’n mynd i’r 

ysgol yn y prynhawn. Lleoedd peryglus iawn oedd y ffatrïoedd 

gwlân, a dillad y merched neu eu gwallt hir weithiau yn cael eu 

tynnu i grombil y peiriannau swnllyd. 
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Erbyn i Mam gyrraedd 20 oed roedd hi wedi cael dyrchafiad 

a bellach yn burler and mender (un a oedd yn tynnu’r clymau 

damweiniol neu’r namau eraill allan o hyd o frethyn ac wedyn 

ei drwsio â llaw). Roedd hi hefyd am beth amser yn un o’r 

hyn a alwai’r gweithwyr eraill yn ‘young Tom’s beauties’. Young 

Tom oedd mab y perchennog. Un o’i ddyletswyddau ef oedd 

derbyn ymwelwyr pwysig i’r ffatri. I gyrraedd ei swyddfa roedd 

raid cerdded heibio ffenestr hir a thu ôl iddi byddai rhes o 

ferched yn pacio cenglau o wlân mewn bocsys. Roedd Tom yn 

ofalus iawn wrth ddewis a byddai’n gofyn i’r merched mwyaf 

deniadol wneud y gwaith hwn.

A merched hñn Blackburn ac Eliza i gyd yn dod â’u cyflog 

adref gwelwyd gwellhad yn safon byw’r teulu. Fel Mam, bu’r 

rhan fwyaf o’i brodyr a’i chwiorydd yn gweithio yn y ffatrïoedd 

gwlân ar ryw adeg neu’i gilydd, y merched nes iddynt briodi ac 

o leiaf ddau o’i brodyr am weddill eu hoes. 

Bu farw un plentyn, Henry, yn flwydd a deng mis oed 

o ddifftheria. Bu mab arall, John, farw yn ifanc o glefyd yr 

aren, a chafodd mab arall, Willie, ei ladd ym mrwydr Ypres yn 

ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ac yntau’n ddim ond 19 oed. Mae 

ei enw ar y Menin Gate gyda gweddill aelodau’r King’s Own 

Yorkshire Light Infantry ac aelodau catrodau eraill a gollwyd 

‘without trace’ yn y frwydr honno. Mae ei lythyr olaf at fy mam 

gennyf o hyd. Ynddo, ymysg pethau eraill, mae’n cyfeirio at 

ddigwyddiad blaenorol:

My feet do not get much better. I could not tell you what is the 

matter with them but ever since I got buried in the trench I have 

never been the same. I can walk about but if it comes to a march I 

should be no good.

Pan oeddem yn blant roedd fy chwaer a minnau wrth ein 

boddau yn mynd gyda Mam i ymweld â Grandad a Grandma 

Beaumont. Ar y tram y byddem yn mynd i Gomersal o 

Heckmondwike lle roeddem yn byw. Dwi’n cofio yn ystod yr Ail 

Ryfel Byd i gledrau’r tramiau gael eu codi a’u casglu, ynghyd 
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ag unrhyw gatiau a rheiliau haearn a oedd o gwmpas y tai, er 

mwyn cael metel i wneud arfau ac offer rhyfel.

Pan oeddem yn fach roedd bwthyn fy nain a’m taid fel petai 

wastad yn llawn o berthnasau eraill, yn ewythrod, yn fodrybedd 

ac yn gefndryd. Roedd croeso cynnes i bawb bob amser, er bod 

yn rhaid i’r plant sefyll wrth y bwrdd bwyd weithiau pan nad 

oedd digon o gadeiriau i bawb.

Ein ffrindiau gorau ni ymysg ein cefndryd am flynyddoedd 

oedd dwy chwaer tua’r un oed â ni sef Mary a Gladys. Fel mae’n 

digwydd, yn dilyn yr Ail Ryfel Byd pan oedd Mary wedi bod yn 

gwasanaethu yn y Llu Awyr, priododd hithau Gymro Cymraeg, 

Leonard Rolfe, o Langennech.

Wrth ymweld â’n cefndryd yn Gomersal cawsom lawer o 

hwyl yn chwarae y tu allan os oedd hi’n braf neu’n chwarae 

cuddio a phob math o gêmau eraill yn y tñ os byddai’n glawio. 

Byddai Grandad Beaumont yn adrodd straeon i ni – un dwi’n 

ei chofio’n arbennig oedd ‘Pansy fro’ Pudsey’ – neu’n canu 

caneuon digri am hen ãr o’r enw Bumptious a oedd yn hoff 

iawn o’r merched.

Hoffem Grandma Beaumont yn fawr iawn hefyd. Byddai’n 

cadw’r bwthyn â’i ddodrefn syml, gwerinol, hen ffasiwn yn lân 

bob amser. Roedd hi’n garedig iawn ac wastad yn cadw bag 

o felysion naill ochr mewn cwpwrdd cornel ar gyfer y plant. 

Byddai’n dod â nhw o’r cwpwrdd gan eu dal i fyny a galw, 

‘Who loves me? Who loves me?’ a’r plant yn rhedeg ati i gael 

un bob un. Ond spice yn hytrach na sweets y byddem yn galw 

melysion pan oeddem yn fach, a cake yn hytrach na bread oedd 

gair fy nain am fara. Sweetcake oedd y gair a ddefnyddid am 

deisen. Ambell dro byddai hi’n dod ag orenau allan ac yn eu 

taflu i fyny i’r awyr, sawl un ar y tro, a’u dal nhw fel jyglwr 

mewn syrcas. Roedd ganddi hefyd gath fach ddu o’r enw Topsy 

Whitebreast.

Nid oes gennyf unrhyw gof o gwbl o fy nain a’m taid 

Beaumont yn mynychu man addoli. Dywedodd fy mam 

fod hi a’i chwiorydd pan oeddynt yn ifanc yn arfer mynd i 

ddigwyddiadau cymdeithasol a oedd yn cael eu cynnal gan sawl 
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gwahanol enwad, er mwyn cael rhywbeth i’w wneud fin nos – a 

dywedodd hefyd ei bod hi’n aelod o’r Girls’ Friendly Society a 

drefnwyd gan yr Eglwys. At Eglwys y Plwy, Gomersal roedd y 

teulu yn arfer troi hefyd ar gyfer priodasau ac angladdau.

Mae gennyf gof plentyn o fynd yno i briodas brawd ieuengaf 

fy mam, Uncle Harold, ond mewn festri capel bach yn Little 

Gomersal yn agosach at gartref y teulu y cynhaliwyd y parti 

dilynol. Yno, wedi i ni gael llond bol o frechdanau, jeli a 

theisennau, chwaraewyd pob math o gêmau parti. O’r rhai 

hynny yr un sy’n aros fwyaf yn fy nghof yw gêm a oedd yn 

draddodiadol mewn achlysuron felly. Byddai pob un a oedd yn 

bresennol, yn blant ac yn oedolion, yn ffurfio cylch gan ddal 

dwylo’i gilydd a cherdded o gwmpas yr un a oedd wedi’i ddewis 

i fod yn King William, gan ganu’r geiriau:

King William was King James’s son

And all the royal rest was done.

And on his breast he wore a star

Pointing to the royal R.

Choose in the East, choose in the West,

Choose the one you love the best. 

If she’s not here to take a part, 

Choose the one with all your heart. 

Yna byddai King William yn dewis bride a mynd â hi gydag 

ef i ganol y cylch, a byddai’r gân yn parhau:

Down on this carpet you must kneel

As the grass grows in yon’ field.

Salute your bride and kiss her sweet.

Rise again upon your feet. 

Wedi i’r cwpl ufuddhau i’r gorchymyn a chusanu ymysg 

llawer o biffian chwerthin a churo dwylo byddai King William 

yn ymuno â’r rhai a oedd yn ffurfio’r cylch gan adael ei bride 

yng nghanol y cylch. Wedi ailadrodd y gân, ei thro hi fyddai 

dewis partner a’i gusanu. (Dwi wedi edrych ar goeden deulu 
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brenhinoedd Lloegr fwy nag unwaith wedi hynny i geisio 

darganfod pa King William a oedd yn fab i ba King James, ond 

wedi methu datrys y broblem.)

Bu farw fy nain o ganser yn 67 oed. Roedd ei gwely i lawr 

y grisiau yn y parlwr yn ystod ei dyddiau olaf, a gwahanol 

aelodau o’r teulu yn dod yn eu tro i eistedd gyda hi. Roedd hi 

wedi bod yn ddiymadferth ers dyddiau, ond y noson cyn iddi 

farw eisteddodd i fyny yn y gwely a chanu, a’i llais yn glir fel 

cloch:

I’ll go work in thy vineyard. There’s plenty to do.

The harvest is great and the labourers are few.

There are sheep to be tended and lambs to be fed.

The weary, the lame and the blind must be led.

Cofiaf fynd i’w hangladd a chael fy nghodi i’w gweld hi yn yr 

arch yn y tñ a dweud ffarwél cyn iddynt gau’r caead. Chwech oed 

oeddwn i. Claddwyd hi ym mynwent Eglwys y Plwy, Gomersal. 

Bob blwyddyn wedi hynny, yn ystod cyfnod y Nadolig, byddwn 

yn mynd gyda fy mam i roi torch o gelyn ar ei bedd.

Bu fy nhaid fyw am ryw 20 mlynedd arall a’i ferch ddibriod, 

Isabel, yn gofalu amdano. Wrth i’r blynyddoedd fynd heibio a 

nifer o aelodau iau’r teulu yn ymadael â’r ardal, yn enwedig yn 

ystod yr Ail Ryfel Byd, aeth y tñ yn dawelach.

 Mae gennyf atgofion melys o’r oriau a dreuliwn, pan oeddwn 

yn fyfyrwraig ar fy ngwyliau o’r ‘coleg ar y bryn’, yn eistedd 

ar fainc yng ngardd fy nhaid ar ddiwrnodau poeth perffaith o 

haf, a’r ieir yn clochdar yn y cefndir. Byddai Blackburn yn ei 

het Banamâ yn ymhél â rhyw fân bethau o gwmpas yr ardd a 

minnau’n astudio’n ddiwyd y gwersi Cymraeg yn llyfr Caradar, 

Welsh Made Easy.

Yn hen ddyn nad oedd yn gallu gweld yn iawn, roedd 

Blackburn yn dueddol o golli bwyd ar ei siwt wrth fwyta, a’i 

ferch Isabel yn dweud wrtho, ‘Don thi brat!’ (Gwisg dy frat!). 

Ie, roedd ‘brat’ yn air cyffredin yn Swydd Efrog hefyd am 

apron. Mae’n un o’r geiriau Celtaidd (o’r un gwreiddyn â’r gair 
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‘brethyn’) sydd wedi goroesi yn yr ardal ers dyddiau’r Hen 

Ogledd.

Peth arall sydd wedi aros yn fy nghof yn glir yw’r digwyddiad 

un diwrnod yng nghegin Grandad Beaumont pan oeddwn 

gartref o’r coleg dros yr haf ym mis Awst 1945. Roeddwn yn 

eistedd yno gyda fy nhad a’m mam a’r ddwy fodryb, Florrie 

ac Isabel, a oedd yn clebran â’i gilydd am bethau dibwys 

cyffredin. Roedd y radio ymlaen yn dawel yn y cefndir ond, 

yn sydyn, torrwyd ar draws y rhaglen i gyhoeddi bod llu awyr 

America wedi gollwng y bom atom cyntaf ar Hiroshima. 

Neidiodd fy nhad a minnau ar ein traed a rhuthro at y radio 

er mwyn clywed yn well. Peidiodd y mân siarad yn y gegin ar 

unwaith, a’r ddwy wraig oedrannus wedi’u syfrdanu nid gan y 

newyddion ar y radio ond gan ymddygiad fy nhad a minnau. 

Roedd tawelwch llwyr yn y gegin am rai eiliadau tra oedd 

y llais ar y radio yn rhoi mwy o fanylion am y digwyddiad 

erchyll yn Siapan. Yna trodd Florrie at ei chwaer a thorri’r 

distawrwydd drwy ddweud, ‘Do’st tha know, Isabel, they’ve 

put t’price o sugar up in’t Co-op by another ha’penny?’


