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Hawddamor Stampwyr! 

Mi welwch fod fformat y cyhoeddiad yma ddipyn yn wahanol i’r rhifynnau blaeno-

rol (be da ni’n olygu ydi llai posh a glossy, ond hefyd AM DDIM!). Y bwriad ydi 

cyhoeddi ambell beth llai ffurfiol fel hwn bob hyn a hyn, gyda briff syml i’r 

cyfrannwyr - i wneud beth a fynnont efo darn o bapur A4. Mi fu’r ymateb, fel y 

gwelwch chi, yn un da ac amrywiol iawn.  

I’r steddfotwr chwilfrydig sydd newydd godi hwn, ac yn ansicr o be yn y byd ydi 

o, mae Y STAMP yn lwyfan ar y we ac mewn print i ddathlu ac i hybu creadigrwydd 

Cymraeg o bob math. Ar y cyntaf o Ionawr eleni, cyhoeddwyd cyfres o addunedau 

ar ein gwefan (gallwch eu gweld yma: ystamp.cymru/addunedau) ac mae pethau wedi 

mynd o nerth i nerth ers hynny. Mae cynnyrch newydd; yn gerddi, yn ryddiaith, 

yn gelf, yn adolygiadau, yn gyfweliadau a mwy, yn cael ei gyhoeddi yn wythnosol 

ar y blog, ynghyd a thri rhifyn print llawn mewn blwyddyn (Gwanwyn, Haf, Hy-

dref). Mi fydd y nesaf yn barod yn yr Hydref, ac mae’r ddau flaenorol ar gael 

erbyn hyn i’w lawrlwytho am ddim o’r wefan. 

Os ydych chi’n teimlo bod gennych rywbeth i’w ddweud, ei wneud, ei greu, ei 

weiddi, ei sibrwd, ei beintio, ei regi, ei ddamnio, ei dorri’n ddarnau mân a’i 

sticio nôl at ei gilydd mewn trefn wahanol, ei glodfori, ei feirniadu, ei 

adolygu, ei garu neu ei gasau, neu ein unrhyw-beth-arallio, mi fydd breichiau’r 

Stamp yn llydan agored i dderbyn eich cyfraniadau. Un o addewidion y Stamp oedd 

i “roi llwyfan i AMRYWIAETH lenyddol a chelfyddydol drwy gyfrwng y Gymraeg - 

lleisiau amgen, lleisiau ifanc, lleisiau lleiafrifol, lleisiau o bob ban byd. 

Agor ffiniau a chwalu waliau.” A dyna, yn ein ffordd fach ein hunain, yr ydan 

ni wedi bod yn ei wneud. x 
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Allan ar y mynydd doedd neb 

ond defaid distaw’n hel cysgodion 

 am hen furddynod 

a ninnau’n ein crysau a’n sgidiau 

anaddas, yn herio’r gwynt 

a byseddu ymylon y ddaear 

 yn ein tyb bach ein hunain… 

Tyrrau Caernarfon yn fatshis o denau’n  

cynnau’r machlud 

a’r bryniau’n grwbanod diog. 

Lawr yn fanna’n rwla 

roedd na dŷ gwag a’r catfflap 

yn llawn cŵyn yr awel a alarai 

 ar hyd y lloriau. 

 

Ond fan hyn, ro’n i rywfaint yn gnesach.  
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