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Hanes Ail Fordaith y Brig Albion i America 
 
1)  O Gwrandewch fy mwyn gyfeillion 

Hawddgar, tirion, annwyl iawn, 
Mi rof hanner cywir, cynes, 
O’n mordaith foreu a nawn; 
Yn yr Albion hwylus hynod, 
Cadpan Davies oedd ein pen; 
Ffarwel row’d yn Aberteifi, 
Nes cwrddyd yn y nefoedd wen. 

 
2)  Ar y nawfed dydd o Ebrill. 

Ymgasglodd tyrfa fawr ynghyd 
Lle ‘roedd cyfarfod wedi’ bennu 
Yn Mhwll Castell ar y pryd 
Lle roedd Eben Morris ddawnus 
Yno’n rhoi cynghorion dwys 
Morgan Jones Trelech canlynai, 
D’wedai’n odiaeth gyda phwys 

 
3)  ‘Roedd rhyw luoedd mawr o bobl, 

Fel y gwyddoch ar bob llaw, 
Llawer iawn yn chwenych gwrando 
Llawer hefyd yn ddifraw; 
Wedi gorffen yr addoliad 
Fe awd wared i’r Pwll Cam, 
Heb obeithio mwyach gweled, 
Brawd na chwaer, na thad na mam. 

 
4)  Ar ddydd Sadwrn roem ni yno 

Bawb yn gryno, yn gyttun, 
Disgwyl gwynt i hwylio allan, 
Dros y cefnfor bob yn un. 
Am ddeg o’r gloch y boreu Sabboth 
Fe aeth amryw tua’r dre’ 
Ac y cawsom gyd-gymmuno 
Gyda’n brodyr yn y lle 

 
5)  Y prynhawn fe gadwyd oedfa 

‘Nol dod i fwrdd yr Albion wiw, 
Trwy weddio a phregethu 
A thrwy ganu mawl i Dduw 
A dymuno ar yr Arglwydd 
Am ei fendith ar ein taith 
Cyn ein mynd maes i’r cefnfor 
A dechreu ar ein siwrnai faith 



6)  Dydd Llun am naw o’r gloch y bore 
 Cychwynodd dros y Bar i ma’s 
Ac am ddeg y boreu drannoeth 
Myn’d a wnawd i’r cefnfor glas 
Ffaelu cael y gwynt yn hwylus 
Chwythau’n groes, ac nid yn fine 
Ceisio tynnu yn ei erbyn, 
Gorfod troi tuag Abergwaun 

 
7)  Boreu drannoeth aethom allan 

I wynebu eigion mawr 
Edrych ‘ro’em ar diroedd Cymru 
Amryw weithiau yn yr awr; 
Ac yn fuan ‘nol mynd allan 
Dechreuai’r gwynt a chwythu’n gro’s 
Llawer iawn o’r teulu hawddgar 
Oedd yn gleifion ddydd a nos. 

 
8)  Pan godasom boreu drannoeth 

Gweled tiroedd ar bob llaw 
Gweled gwlad ein genedigaeth 
Gweled hefyd Gwerddon draw 
Gwynt yn codi wedi hynny 
A phawb o’r teulu ddim yn iach 
Da cael troi i’r Kinsal dawel 
Yn y ‘Werddon ‘chydig bach 

 
9)  Boreu drannoeth pan godasom 

Ro’em ni’n sefyll wrth y lan 
A’n trigolion druain tlodion 
‘N edrych arnom ymhob man 
Cadw’r Sabboth wnaem yn barchus 
Hynny yw’n rheolau ni 
Gweddio, canu, a phregethu, 
‘Nol yr afer gyda chwi. 

 
10) Aroswyd yno chwe’ diwrnod 

Yn bur dawel yn y lle 
Cannoedd o’r trigolion hawddgar 
Syllent arnom yn dre’ 
Ac yn dangos pob tiriondeb  
Fel dy eithriad wnawd i ni, 
Byth nis gall’sem ddisgwyl rhagor 
Pe busem gartreu gyda chwi. 

 
 
 
 
 



11) Ond dydd Sadwrn pen yr wythnos 
 Caw’d y gwynt yn chwthu o’n de 
 ‘Roedd y cleifion oll yn llawen 
 Gwedi gwella gyda ni; 
 Aethom allan yn ddirfan, 
 I gael croesi’r ocean faith, 
 Disgwyl ‘r’oem mewn ‘chydig ddyddiau 
 Landio’n iach ar ben y daith. 
 
12) Daethom mas am ddeg y boreu 
 ‘Roeddem ni y’mhell prydnhawn 
 Darfu’n adael y Cape-Clear, 
 ‘Noswaith honno’n gynar iawn 

Ffarwel Brydain, ffarwel ‘Werddon 
Bendith arnoch bawb o’r bron 
George y brenin ar ei orsedd 
Hyd at y gwaela’ sydd yn hon. 

 
13) Boreu Sabboth oedd hi drannoeth, 
 Roedd yr hyn yn hyfyd iawn, 
 Cadwyd oedfa yn y boreu 
 Ac un arall y prynhawn; 
 Cadpen Davies’n llawn awyddus, 
 Sy’n llafurus gyda’r gwaith, 
 Ein lles bob amser yw ei bleser, 
 Yma a thragwyddoldeb maith. 
 
14) Fe fu’n ddiwyd fel physygwr, 
 I wella’r cleifion y nein plith, 
 Nid wi’n meddwl gellwch ffeindio 
 Cadpen tebyg iddo byth, 
 Lles ein corph fel doeth physygwr 
 A chynghorion ar bob pryd, 
 Dweyd y lles o fod yn barod 
 Wynebu Duw mewn bythol fyd. 
 
15) Nid wi’n gwybod am ddim hynod 
 Gym’rodd le’r diwrnodau rhain 
 Tywydd garw cyfnewidiol, 
 Gwynt yn rhoddi uchel sain, 
 Y Roedd fynycha yn ein herbyn 
 Cawodydd mawrion ddydd a nos, 
 Yr oedd llawer o deuluoedd 
 ‘Nawr yn cadw eu gwely’n glôs 
 
 
 
 
 



16) Ond dydd Sadwrn pen yr wythnos 
 Wedi dod o’r Werddon draw, 
 ‘Ny prydnhawn y cododd ‘storom 
 Nes peri dychryn mawr a braw, 
 Gwel’d y gwyntoedd mawr yn chwythu 
 Ar môr yn berwi’n ddrwg ei sân 
 Fel na’s gwelodd neb o’r morwyr 
 ‘Mohono’n waeth erioed o’r bla’n 
 
17) Gwel’d y tonnau fel mynyddau 

Rheiny’n llaprau’n torri lawr 
Tonnau mawrion yn llifo trosom 
Ac o tanom ddyfnder mawr; 
Gorfod clymmur’r hwyliau ‘fynu 
Rhag eu torri gan y gwynt 
Gorfod gadael y llyw yn llonydd, 
Gadael iddi ddwyn ei hynt. 

 
18)  Ein gyrru ‘nol o flaen y gwyntoedd 

Ran o dri diwrnod maith 
Dyma’r achos ein bod etto 
Cyd heb gyrraedd pen ein taith 
Nid oedd prisio fawr o’r amser 
Yn ein cyfyngder mawr yn siwr 
Boddlon iawn ‘nol cael y bywyd, 
Pe bu’sem flwyddyn ar y dwr. 

 
19)  Yr oedd llawer iawn o grynu 

Ac addunedu bod yn well, 
Os gwnai Duw i arbed bywyd 
A’n dwyn yn iach i’r ardal bell 
Rhai yn dweyd rhyfygu wnaethom 
Pan y daethom mae’s i’r môr 
Ro’em yn byw’n ddigonol gartref 
A ohonym bob peth yno’n ‘stôr. 

 
20) Roem yn dlawd ein hamgylchiadau 

Rai diwrnodau heb ddim tân 
Er bod y newyn’n annymunol 
Rhaid yw rhoddi’r gwir ar gân 
Wedi’n caead yn y gwaelod 
Heb ddim cyfle i gael dw’r 
Pawb yn dawel heb ymrafael 

              Yn ddistaw iawn heb gadw stŵr. 
 
 
 
 
 



21) ‘Roeddych yna yn gofidio, 
Lawer mwy nag oeddem ni, 
Os oedd y storom fawr yn chwythu 
Dros y cefnfor atoch chwi; 
Pe bu’sech chwi yn cael adenydd 
A chyflymmu atom ni 
Gallsech glywed peraidd ganu 
Ar y noswaith dywyll ddû 

 
22)  ‘R Albion lew – a safai fynu 

Er terfysgu lawer pryd; 
Weithiau obry yn y cwmmydd 
A’r tonnau yn ei chuddio gyd, 
Etto coda’i phen er hynny 
Yn ddihangol fynnu fry 
Trwy fod llaw alluog gadarn 
Yn rymmus weithio gyda hi. 

 
23)  Dywedai’r morwyr mwynion medrus 

Yn gysurus iawn yn wir 
Nid oed peryglon yn y storom 
Pan y byddom ‘mhell o dir; 
‘Roedd yna lawer yn cydnabod 
Y llaw alluog oedd uwch ben, 
‘Rhwn sy’n rhodio ar y dyfroedd 
‘Rhwn a greodd da’r a nen. 

 
24) Roedd yma le i ffydd weithredu 

I ddal ar addewidion Duw 
Dysgwyl wrtho ef yn unig 
A diolch am ein cadw’n fyw; 
Rwi’n gobeithio y gwna fendithio 
Y troion hyn er lles i rai 
I’n dysgu ddysgwyl wrtho’n wastad 
A’i gydnabod am ein bai. 

 
25)  Ond pan aeth y storom heibio 

Roedd rhai’n gleifion a rhai’n iach 
Pawb yn awr yn bur gysurus; 
Ei chael yn dawel sonyn bach 
Buom wedi’n rai diwrnodau 
Yn gweld llongau ar bob llaw 
Rhai yn teithio ffwrdd fel ninnau 
Rhai yn dod o’r India draw. 

 
 
 
 
 



26)  Gwelsom llong yn dyfod adre 
O’r gorllewin India bell 
Hwylio’n ydoedd tua Bryste, 
Roedd eisiau cael y gwynt yn well 
Aeth yn ddigon agos atom 
I ni siarad ar y bwrdd 
Ond am fod y gwynt yn chwythu 
Myn’d yn fuan wnaeth hi ffwrdd 

 
27) Dymunasom arnynt ddwedyd 

Pan yr elent tua thre’ 
Ein bod oll yn mynd yn llawen 
Tua’r appwyntiedig le; 
Gwel’d rhyw dorf o bysgod mawrion 
Wnaem yn nofio’r dyfroedd dû, 
Cymaint a’r ceffylau mwya’ 
Welsom yna gyda chwi’ 

 
28) Darfu Duw yn eglur ddangos, 

Gallsai’n boddi oll ynghyd, 
Mae fe’n dysgwyl cael y cloddy 
Am ein cadw’n fyw cyhyd; 
Fe ddangosodd ini’n amlwg, 
Fod ei eisiau mawr yn wir, 
“Cyflog pechod pechod yw marwolaeth 
Ar y mor fel ar y tir. 
 

29) Fe ddaeth angau i’n cyffuniau 
Ar y trydydd dydd o Fai, 
Aeth ag un ohonom ym maith – 
Mae’n rhifedi hedd yw’n llai; 
Dwy flwydd oed oedran honno 
Pan ‘madawodd hi a’r fyd; 
Rhyfedd gwel’d hen bechaduriaid 
Yn cael eu gadael yma c’yd 

 
30)  Geneth fechan Ioan Morgan 

O blwyf Llangoedmore ydoedd hon 
Yn y prynhawn hi gas ei chladdu 
Mewn modd trefnus dan y don; 
Cadpen Davies, yn alarus 
Cyflawnai y gwasanaeth hyn, 
Darllenai’r llithiau appwyntiedig 
Wath ei chladdu yn y llyn. 

 
 
 
 
 



31)  Sabboth goreu oedd y nesaf; 
Tebyg iawn i’r un o’r bla’n, 
Y gwynt yn chwythu yn ddychrynllyd 
A’r môr a’i donnau’n ddrwg ei sân, 
Y cafodydd mawr yn gwlychu, 
Nes ffaelu aros ar y bwrdd, 
Er ein bod yn taer ddymuno 
Cael bod yno’n cadw cwrdd. 

 
32)  Ond y storom fechan honno 

Aeth heibio’n gynnar y prydnhawn 
Heb wneyd fawr o gyfnewidiad 
Ar un profiad isel iawn; 
Edrych o’em yn awr o ddeutu 
Gweled llongau naw neu ddeg 
Weithiau lai ac weithiau ragor, 
Pan y byddai’r hin yn dêg. 

 
33)  Roedd yma rai’n rhyfedd gleifion 

 Yn ein plith diwrnodau rhain 
Rhai gwrywiaid gwrol nerthol 
Gyda gwragedd gweinion iawn 
Rhaid i mi goffa William Jenkin 
Fe yw’r clafa yn ein plith 
Nid oes nemmawr iawn o obaith 
Y bydd iddo wella byth. 

 
34) Dyma trist galarus 

Ddweyd wrth ardal plwyf Trelech, 
Collodd defnydd ei synwyrau, 
Er’s diwrnodau bump neu chwech 
Er treio pob rhyw feddyginiaeth, 
Cadw’r gwely oedd yn glôs 
Fe gas bob ymgeledd tirion 
Gan gyfeillion ddydd a nos. 

 
35) Pymthegfed dydd am wyth y boreu 

Daeth ei oriau ef i ben 
Ni cheir mwyach byth mo’i weled 
Yma’n unlle îs y nen; 
Yn yr hwyr fe ga’dd ei gladdu 
Yn isel yn y dyfnder mawr, 
Yno i aros yn guddiedig 
Hyd yn adgyfodiad mawr. 

 
 
 
 
 



36) Roeddem yno yn ei angladd, 
Bawb yn bruddaidd iawn ein gwed, 
Yn darllen, canu a gweddio, 
Wrth roi ei gorph mewn dwfn fedd: 
Meddwl oedd wrth dd’od o gartref 
Fyn’d yn iach i ben ei daith, 
Ond yn lle cael ei ddymuniad 
Aeth i dragwyddoldeb maith 

 
37)  Er bod Nany yn amddifad 

A’i pherthynas yma’n awr 
‘Blegid claddu’i hanwyl briod 
Yn y dwfwn gefnfor mawr; 
Ond mae Nany’n well na llawer 
All fod yn ei chyflwr hi, 
Os na fydd yn dewis aros, 
Gall ddychwelyd attoch chwi. 

 
38) Heddyw gwelsom dorf o bysgod 

Llawer mwy na rhai o’r bla’n 
A’r olwg arnynt mor ddychrynllyd 
‘Nwerth i’w coffa yn y gân; 
Sabboth hyfryd gawsom drannoeth 
Tywydd teg dymunol iawn, 
Ca’wd addoli Duw’n ddirwystr 
Yn y boreu a’r prydnhawn. 

 
39) Para wnaeth y hin ddymunol, 

Trwy holl gorff yr wythnos hon 
Tywydd teg a’r gwynt yn hwylus, 
Pawb yn llawen ac yn llon; 
Cytunwyd gadw cwrdd diolchgarwch 
Ar ddydd Mercher y Prydnhawn, 
Cydnabod Duw a diolch iddo 
Am ei dd’ioni tirion iawn. 

 
40) O! mor hyfryd oedd hi yma, 

Y llong yn walchaidd ‘n mynd trwy’r llyn 
A’r plant yn chwareu oll yn llawen 
Fel ‘r’oent gartref ar y bryn; 
Ni welais neb o’r rhain yn gleifion 
O tan ddeg i dair blwydd oed 
Ond pawb yn iach, a phawb mor siriol 
Ag y buont hwy erioed. 

 
 
 
 
 



42) O! mor fer ydw’r siarad 
Gyda chwi ar hyd y wlad 
A dweyd, “Awn ninnau ir Americ, 
Pe cawn dir o dan fy nhra’d; 
Da ini fod môr iw nofio, 
A chael llong in cario draw, 
Ni ddoem adre ddeg o weithiau 
Pe bai achos, heb ddim braw. 

 
42) Boreu Sadwrn yn gysurus, 

Para hwylio ‘mlaen yn grand 
Gerllaw dechreu ar y banciau 
Sydd ir dê’ o Newfoundland 
‘Roedd y niwl a’r tew gymmylau 
O’r gorllewin ini’n llawn 
A’r taranau mawr yn rhuo 
Yn ddychrynllyd y prydnhawn. 

 
43) Boreu Sabboth pan godasom 

Gwelsom ynys fawr o iâ; 
Llawer iawn o ryfeddodau, 
Sy ar ein taith i ‘Merica, 
Rhyfedd gweld fath gestyll mawrion 
O iâ yn dod o’r gogledd fry 
Mwy o lawer na’r palasau 
Mwyaf welir gyda chwi. 

 
44)  Clywais un ei chyff’lybu, 

“Tebyca peth a welais i 
yw hon i eglwys plwyf Cilrhedyn 
‘Rhon sydd yna gyda chwi; 
Yr oedd llawer mwy yn amlwg 
Yn ein golwg ni yn siwr, 
Ac nis gwyddom faint oedd obry 
Yn guddiedig dan y dwr. 

 
45) Ond pan ddaeth hi’n ddeg y boreu 

Dechreu wnaethom ar y gwaith 
O addoli gyda’n gilydd 
‘Runig Arglwydd ‘nhwn a’n gwnaeth 
‘Rym yn wastad gyda’n gilydd 
‘N cadw cwrddau gweddi’n glôs 
Gweddio arno am drugaredd 
A’n diogelu yn y nos 

 
 
 
 
 



46) Rhyfedd iawn ei bod mor oered 
Ar y banciau lle’ry’m ni, 
Yn yr haf mae’n llawer oerach, 
Na nadolig gyda chwi; 
Rhew ac eira sy fynycha 
Yn y parthau hyn yn awr, 
Ar iâ yn dyfod fel mynyddau, 
Oddiwrth Greenland fry i lawr. 

 
47) Ry’m yn nes o amryw raddau 

At yr haulwen nag ych chwi, 
Beth yw’r achos bod mor oered 
Mae hyn uwchlaw noethineb 
Mae rhyw luoedd mawr o adar, 
Amryw liwiau, bach a mawr, 
Ar môr yn llawn o amryw bysgod 
Yn y parthau hyn yn awr. 

 
48)  Buom amryw ddiwrnodau 

Ar y banciau oerllyd hyn, 
Ac heb weled dim o’n cwmpas 
Ond y niwl afiachus gwyn; 
Gwelsom longau yn pysgota 
Wrth angorion ar bob llong 
Mynd yn hyfryd wnaem ni rhyngddynt 
Tua’r ardal hyfryd draw. 

 
49) Clywed ‘ro’em ni’r cyrn yn chwythu 

Clychau’n canu ddydd a nos 
Arwydd ini gadw ymaith 
A pheidio dyfod yn rhy glôs 
‘Roedd hi yma yn beryglus 
Rhwng yr iâ a’r llongau’n llawn 
Roedd rhaid cadw gwyliadwriaeth 
Yn ofalus foreu a nawn. 

 
50) Roedd e’n para’n oer ei gwala 

Y rhan amla’r wythnos hon 
Boreu Sabboth bron a dechreu 
Tywydd araf iachus llon; 
Caw’d addoli gyda’n gilydd, 
Yn y boreu’n llon ein gwedd 
Prydnhawn yn claddu plentyn bychan 
A bry yn y dwfnllyd fedd. 

 
 
 
 
 



51) Gwrandewch gyfeillion mwynion Clydau 
Mae genyf newydd nawr i chwi, 
Bu farw plentyn William Richard 
Diwrnod hwn am hanner dy’, 
Mae’r fam dirion yn galaru 
Wel’d ei chladdu dan y don, 
Etto gyd’ does dim iw wneuthur, 
Rhaid boddloni’r drefen hon. 

 
52) Lle fu Betty Henton druan 

Yn bur egwan yma’n wir, 
Roedd hi’n gwaeddi gan gintachu 
“Henwyr bach na chawn i dir”; 
Para i waeddi wnaeth hi felly, 
Gorwedd yn y gwely’n glôs 
Darfu iddi ymysgario, 
Fel llawer eraill yn ei ho’s 

 
53) Daioni Duw trwy dyner foddion 

Si diogelodd etto’n fyw, 
A na chai hi bellach ddysgu 
Byw er clod iw Harglwydd Dduw 
Gobeithio ceir ei gweled eto 
‘N treulio’r tymmor sydd yn ol, 
Dysgu cerdded llwybrau’r bywyd, 
Gadael pob gwageddau ffol. 

 
54) Mi ddymunwn i chwi wybod 

Pan bosi yma’n hanner dy’ 
Ei bod gyda chwi o leia’ 
Y pryd hynny wedi tri; 
Cymmaint ag yw’r haul yn codi, 
‘N gynt y boreu gyda chwi, 
Y mae hefyd yn machludo 
Lawer cynt na chyda ni. 

 
55) Cawsom amryw ddiwrnodau 

Oerllyd, niwlog, gwlybaidd iawn, 
Weithiau’r haulwen yn tywynnu, 
Awyr glir yn y prynhawn; 
Dydd Gwener cyntaf yn y boreu 
Ni godasom gyda’r wawr, 
Ac ni welsom er ein syndod, 
‘R hynod Lefiathon mawr. 

 
 
 
 
 



56) Roedd yn dyfod gyda’r tonnau 
Edrych arno roem o draw 
Methu gwybod pa beth ydoedd, 
Nes ein dod ymlaen ger llaw 
‘Roedd wedi ei ladd yn farw, 
Etto’n nofio ar y don; 
Gormod gorchwyl crybwyll pob peth 
Welir yn y goron hon. 

 
57) Cawsom nawr y gwynt yn hwylus, 

Am ddiwrnodau, dau neu dri, 
Rhwygo’r mor a godi fynu, 
Wnaethai’r Albion gyda bri; 
Cyflym a’i trwy’r dyfroedd duon 
Yn ardderchog ar y don, 
I’n dwyn yn fuan o’r peryglon 
A’n landio draw yn nhre’ St. John 

 
58) Buom chwech wythnosau tirion 

Ar y dyfroedd heb weld tir, 
Ond y boreu Sabboth yma, 
Gwelsom Nova Scotia’n glir 
Heibio i Halifax a Shelburne 
Gwlad ddymunol, hyfryd, braf, 
Daethom heibio’r tywydd oerllyd, 
Roedd hi ‘nawr yn hyfryd haf. 

 
59) Daeth y trigolion mwynaidd, tirion, 

Trosodd atom gyda frys 
A chanddynt gwchod mawr o bysgod 
Gwerthant rhain am isel bris; 
Aethant a rhai ohonom ymaith 
Ganddynt ar eu traul ei hun, 
Rhoisant ini bob annogaeth, 
I ddod attynt hwy bob un. 

 
60) Aethom yn y blaen yn gyflym, 

O’r tu deheu i’r wlad hon 
Myn’d i mewn i’r Bay of Fundy 
Gan gyflymu tua St. John 
Dydd Iau ni god’som yn y boreu 
‘Roedd yna drwsio mawr yn wir, 
A phawb yn gwisgo am y goreu 
I gael landio mewn i’r tir. 

 
 
 
 
 



61) O ddeutu dau o’r gloch prydnhawn 
Daeth y Pilot mewn i’n bwrdd, 
Ac awd yn fuan mewn i’r hafan, 
Cawsom yno gadw Cwrdd, 
I gydnabod Duw a diolch, 
Am ein gwared trwy’r holl daith 
A’n dwyn yn iach i’r tir dymunol 
Ei ddyrchafu fyddo’n gwaith. 

 
62) Boreu drannoethom allan, 

Bawb ohonom tua’r dre’, 
Pwy all gredu mor garedig, 
Oedd preswylwyr mwyn y lle; 
Boneddigion ddaethant atom, 
A’u anrhegion amal iawn, 
Fe gas yma rai o leia’, 
Fwy na phymtheg swllt yn llawn. 

 
63) Cymro hy-glod yw’r Pen-Llywydd 

Cyd-ymdeimlo mae fel tad, 
Ffeindiodd le i’r bobl ieuange, 
Yn y dre’ ac yn y wlad; 
A sefydlodd bob pen teulu, 
Ar eu tiroedd gwych ei hun, 
I’w gwneyd yn foneddigion enwog, 
Cyn pen ‘chydig bob yr un. 

 
64) Cawsom yma yn nhir Columbia, 

Sabboth cynta’ addoli Duw, 
Yn yr eglwys wych ardderchog, 
Presbyteriaid Scotland wiw; 
Doctor Burns, parchedig enwog, 
Yw’r gweinidog yma ‘nawr, 
Mae yn caru cenedl Cymru, 
Ac am eu derchafu’n fawr. 

 
65) Gallaf ddweyd am Brunswick Newydd 

Sy’n llawn coedydd nawr o’r bron. 
Nid wi’n meddwl yn yr holl fyd 
Ffeindiwch ardal well na hon; 
Dweyd yr oe’ch fod yma dlodion, 
Rwyf yn ammau hyny’n llwyr 
Gwelswn rai, pe bu’sent yma, 
Wrth drafaelu foreu a hwyr. 

 
 
 
 
 



66) Nid oes yma rent na threthu 
Pawb yn meddu’r eiddo’i hun, 
O na bai tylodion Cymru, 
Yma heddyw bob yn un; 
Pu’n debygwch chwi sydd oreu 
Aros gartre’n Nghymru dlawd, 
Neu ddod yma i wlad Columbia 
A rhoi ffarwel glan i bawb. 

 
67) Ona ddeuai merched Cymru 

Trosodd atom gyda brys, 
Hwy gaent yna mewn gwasanaeth 
Mwy nag ugain swllt y mis; 
Doed y bechgyn mwynaidd tirion 
At y ddaear hyfryd hon, 
Gallant gael mewn mis o amser, 
Ddeugain swllt yn nhre’ St. John 

 
68) Roe’ch yn arfer dweyd yn amal, 

Ac yn haeru hyny’n glir, 
Nag oedd neb yn cael eu dyndde’, 
I ‘sgrifenu adre’r gwir; 
Ni gawn anfon peth a fynom, 
Does neb yn edrych ar ein hol, 
Peidiwch chwithau mwyach credu, 
Fath dd’wediadau ofer ffol. 

 
69) Mae’n bryd terfynu a rhoi heibio, 

Rhag eich blino ag amser maith, 
‘Rwyn gobeithio y cawn eto, 
Gwrdd yn iach ar ben ein taith 
Tragwyddoldeb fydd ein cartref, 
Bawb ohonom maes o law, 
O am ras i fod yn barod, 
Erbyn mynd ir farn a ddaw. 

 
70) Mi rof gyngor i’r mordeithwyr, 

Cyn anturio i wyneb dwr, 
Pa faint bynag f’och o gyfrif, 
Ceisiwch Iesu’n ganol wr, 
Ac yna os â’r llong i’r dyfnder, 
Ond cael nabod Crist yn rhan, 
Daw a’ch cyrph chwi o ddyfnderoedd 
Eigion moroedd mawr ir lan. 

 
 
 
 
 



71) Fe yw’r Pilot mawr cyfarwydd, 
Ddaw i’r porthladd a chwi’n rhwyd 
Ar dir a môr, ac ar afonydd, 
‘Ry’ch chwi beunydd yn ei ŵydd 
Ac wrth forio’r cefnfor garw, 
Fe yw’r elw pena’ ma’s 
Braf yw’r ennill, mawr yw’r llwyddiant 
Sydd yn haeddiant Crist a’i ras. 

 
72) I’r Albion mwy b’och chwithau’n debyg 

A’r holl stores i gyd yn hon, 
Llyw, a chwmpas, hwyl bren, angor, 
A llawer rhagor sydd yn hon; 
Ffydd a gobaith, Cariad perffaith, 
Yn helaeth ceisiwch yn eich oes, 
Ac yna cewch eich cynnorthwyo 

             Gan y Gŵr fu ar y groes. 
 

Diwedd y gân. 
 
 
 


