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Plyga’in Gliniau i Grwydro’r Môr
[Genedigaeth]

fe es i grwydro’r anialdir
siglo’r ffordd i deimlo sychder fy mochau
a’r melyn yn llyncu fy mychander
yr agos yn llenwi’r symudiadau

a myfi’n dod i adnabod galwadau’r agosrwydd
ond dal i dyfu’n y gwlyb, dawnsio’n y gwlyb,
a mwynhau’r teimlad o fod yn unig yn y gwlyb
hefo’r pwysau llethol sy’n amgylchu fy mod

yr wyf ym maban y mam-wreiddyn
sy’n pluo yn y gwynt, a phluo yn y dŵr
yr wyf yn yfwr y llanw gwyllt
sy’n anadlu ysgyfeintiau am eu cannoedd, pori aer

ac am yr oriau dyfrllyd, sy’n rhedeg y meingefn a’r bwâu,
sy’n diferu a chwyddo lawr y coes,
dyma’r melyn yn cusanu drwy’r llwyd-wyn
ag agos y tyfu a’r symud yn llawn



Ailadrodd Dawns Y Dail Aberthol
[Gollyngiad]

araf yn melynio’r brown-wyrdd
blâs y môr yn llethu’r aur gan wenwyno

y cribyn yn swyno’r unigolion
gan gydweithio ‘fo’r aer a’r lleuad-wynt

i guro dwylo ysgafn a chyflym â chymdogion
gan gylchu a throi mewn bendith ddolennog

cysuro ‘fo’r alaw chwythu, y gweddillion gwyrdd
llacio’r gafael wrth grynu’r cymeradwyo

gollyngais pan ddaeth yr amser iawn
a ddim y broses ofni a syrthio mewn ofn

sy’n llenwi’r atgof o deithio’r glas
y glesni’n cynnig suo’r pwysau â siglo, disgyn clên

y dŵr a fu’r cyntaf i fy nghydbwyso a fy nghroesawu
yr wyf yn damed gorfforedig o’r pwll
hylif eang, yr wyf yn troelli’r broses,

yr wyf yn adlewyrchiad o’r llewyrchwr



Anadlu a Diarddel Yr Halen-Ddŵr
[Dosbarthiad]

teimla i - cryfder y stumog
yn cywasgu a chwyddo a phwmpio’n swil
teimla i - gwers y fam â wna i fod
yn arwyddo dim o dan y croen

tyrd iddi, unigolion cynnig, i lwybr halen
i gario’r gwenwyn a gwenwyno’r gwyneb
yn llenwi i gydweddu’r byw a’r lladd, cydbwyso
a chyfarfod eto ar ddechrau’r dyfodiad

ac yna y wnawn ni anadlu
y teulu a’r perthynas un mewn anadl
dros y gors, y llaid, y sugndraeth
sugno, codi, gwthio’r dosbarthiad i’r nen, ymestyn llaw

rwyf yn cymeryd y llanw fel bywyd newydd adfywiol
er y tameidiau’n ffoi fy ngwefusau llym
yr wyf ym modlon yng nghryfder y meingefn,
yn ddistawl wrth glywed y dail drwy’r awel



Ysgyfaint Mandyllau a Chroen Y Tywod
[Gwahaniad]

trwy’r cerrig a’r plisgyn llychlyd
dyma’r bywoliaeth-marw’n crwydro’r glannau

hylifo tuag at ysgyfeintiau
y pridd a’r llan yn curo goleuo

bwrais yn ysgafn, yn cylchu fy nhraed oer i’r adre
ebillio’n gyson, brithion yn blancedu

dros y coesau, a’r bysedd; rwyf yn chwilio’r gwreiddiau
a minnau yn wraidd dechrau, gwrol a gosteg

diferion yn tynnu i gawod
y waliau yn ymrannu pob gronyn llunio

goleuo, i ddilyn y melyn
a mwynhau’r teimlad o fod yn chwydd, yn syllu’r agosrwydd

yfais llond fy ngheg o’r diod hallt sy’n canu fy mochau-cnawd
llyncais llond fy mol o’r hylif meddwol, sych
pluo’r gwallt, pluo’r breichiau, pluo’r moroedd

a phlyga fy ngliniau i eto grwydro
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