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DYDDIAU NOAH.

GAN J. DAYIS, MERTHYR.

Y dyddiau cyn y diluw—hwynt-hwy yw dyddiau'm can,

Y dyddiau welodd Noah—rhai ola'r bvd o'r blaen :

Os na roi'r hanes cyflawn gaa Moses, ni fydd waeth

Os gwnaf ei ymhelaethu, drwy fyn'd ar ol fy chwaeth.

Pan ddarfu'r Arglwydd edrych i wared i'r hen fydj

Canfyddodd holl ddynolryw, a'u mawr ddrvgioni gyd : .

Fe welodd ef ei" feibion'' yn troi at ferched dyn,

A cbanfu holl lu'r ddaear yn myned ffurdd eu hun.

Dywedodd Daw, " Edifar yw genyf wneuthur dyn,

Ynghyd a'r boll gre'duriaid o bob rhyw liw a Hun :

Mi a'u d'lleaf bellach yn Uwyr oddiar y llawr;

Anfonaf ddyfroedd diluw i foddi bach a mawr."

Ond rhag gwneyd anghyfiawnder, dadguddiodd Duw i dJyn

Ei fwriad, yn flaenorol i ddydd y dial blin.

Ca'dd Noah fod yn genad i fyn'd at ddynol-ryw,

Er traethu yr efengyl, a dweyd am fwriad Duw.

Gwrthnysig oedd y bobloedd—drygioni lanwai'r ddae'r,

A gwyddai Duw o'r dechreu na chredai fawr ei ah :

Gorch'tnynodd ef i Noah i wnsutbur arch ar firyn,

Fel gellid,os rhai gredai, eu hachub hwy fei hyn.

'Doedd neb ond Noa'n unig yn adwaen Duw yn awr

;

Ni wyddai neb am dano, ond trwy eu " tadau" mawr

:

'Roedd adwaen Duw bryd hyuy yn ddysg rhy ffol i'r bvJ
j

Gwnai'r hyn a wybu'r tadau y tro i hwy o hyd.

Aeth Noah at ei orchwyl, heb ammau gair ei Dduw
;

Pregethodd wrth y bobloedd yr unig fl'ordd i fyw :

IRhybyddiai am y diluw oedd i orchuddio'r byd;

A d'wedai, os na chredent, y caent eu boddi Jgyd.



1"\i eff.iith oedd i ddysgwyl a gawsal peth fel hyii ?

I'n dv\ yn nivn'd i'r holl-fvd i dystio peth mor sy'n !

\1& DVN yn dweyd nad ydoodd dim npb ond ef yn iawn !

Ac os na wnaent ei gredu,eu tal oedd dial llawn !

Beth ! dim un dyn crefyddol ond Noah yn y byd ?

B'le bu yr hen efengyl, er amser Adda cy'd ?

Efe o wit anfoniad, a'r unig was i Ddnw !

Beth ddaw o'r rbai fu farw, ac o'r boll rai sy'n fyw ?

Fel liyn oedd raid fod petliau, neu credsent Noah oil
;

'Jtoed rhaid fod grvm dtiwioldeb, trwy'r byd yn llwyr ar goll

:

Kr liyn ni laesodd Noah, ond glynodd yn ei waith,

Sprchclywed aro"au-brophwyJ,'' a" thwyllwr'* lawergwaith-

Yr arch, gan bwyll, ddeclirenodd ar gopa mynydd niawr,

Fel gallai fod yn amlwg i luoedd daear lawr.

Ei choed oedd oil o Gophir, a'i dull 'nol cynllun Nef,

•Ond testun chwerthin ydoodd i bnwb, o:id iddo ef.

'Roedd son y deuai diluw yn treiddio trwy y byd,

Ond irid heb gael ei ganlyn, gan waeddi, " Twyll i gyd.''

'CredaSid mai dyn ynt'yd oedd Noah, gwag ei siol,

Ac mae ei fwriad erchyll oedd twyllo'r byd a'i lol.

Beth! dynion call, dysgedig, a'r boneddigion,—oil

1 ddyoddef cael en harwain gaii on ag arno goll ?

Y rhai'n i gyd i gredu y st<-.ri am yr arch,

Fod Durt yn rayn'd i'w boddi ! — I Dduw rhoentfwy o bareh.

^Pregethu, adeiladu, a chnrio'r coed yngliyd,

A dvoddef pob rhyw erlM, wnai Noah dde«r o hyd :

Astyllen wrth astyllen a glvmii'r hoelien dor,

A phregeth ar ol pregoth a s-li >i 'i ririau'n wir.

"Y byd wnai Fyw mewn heddwcb, priodid, oodid tai,

%>lo3destid, pleuid gwinwydd; p«v dvhiui bvny'n fai f

Pa reswm credu Noah am ddiluw mawr yn dod,

Van na ddygwyddodd unpeth yn debyg iddo erioed ?

>Cyn dysgnylxiael crediniaeth gan neb i beth fel hyn,

5)yla'»id gwnenthur gwynhiau ar g'oedd trwy fro a bryn^

N'en, yiite, fiylai'r genad fod y« sanleiddiach dyn,

A? wi^g yn llawn gogoniant, fel engyl Duw bob an*



Yn mhen chwe ugain mlynedd yr arch yn barod ddaeth,

A Noah.gyda'i deulu , i drigo iddi aeth :

Y creaduriaid hefyd, o bob rhyw fath a rhyw,

Yn ddau a dau a aethant i raewn, 'nol cynghor Duw.

Yn awt am wel'd cyflawniad o eiriau Noah ffol,

Yr hwn fu'n hir fragawthan, a'i " wyrth" o hyd ar ol :

Mae 'nawr o fewn ei lester ar gopa'r mynydd mawr

;

A'r bobloedd oil yn chwerthin, gan ddysgwyl gwlaw i lawr,

Ar ol saith dydd fe rwygwyd ffynnonau'r dyfnder mawr,

A boll ffenestri'r nefoedd a agorasant 'nawr :

Yr wybren a dywyllodd, a gwlan-io'n nerthol wnaetb,

A phob un fu yn gwatwar ar frys i'w fwthyn aeth.

Gofynai'r plant i'w rhiaint, a gawn ni'n boddi 'gyd ?

Na, na; na choeliwch ffregod hen dwyllwr pena'r byl

:

I3u gwlaw o'r blaen, chwi wyddoch, a chawod ydyw hou ;

Mae Duw yn fwy trngarog na boddi'r byd o'r bron.

Y gwlaw o hyd ddisgynai, gorlenwai'r nentydd oil

;

A'r llif ddec'hreuai fwgwth gwneyd difrod mawr a choll:

Y dwr i'r tai ddylifai, a'r bobl frysient maes,

Gan ddweyd, " Ai dyma'r diluw ? —dim byd ond cawod fra« !''

Yn glau cynnyddai'r dyfroedd, a cbasglai'r fam ei phlant

I ben y twyn cyfagos, rhag cael en 'sgxibo bant:

Petrusai rhai fod rhywbeth ar ddygwydd i'r hen fyd,

A rhedai pawb i'r bryniau, i synu yno 'nghyd.

'Roetld diluw wedi dechreu, a Thai o'r tai yn nghndd,

A'r twyll fu'n peri chwerthin yn dechreu troi yn brudd ;

Dywedai rhai na welsant fath wlaw erioed o'r blaen,

Ond tystiai'r rhai gwrolaf, fod Noa'n twyllo'n Ian !

C.ynnyddu a chynnyddu wnai'r dyfroedd ar y llawr,

A ffrydiau redeot waered o ben mynyddoedd mawr

:

Y coed yn llwyr ddadwreiddid gan rym yr anferth li,

A gwylltiai pob creadur wrth ddianc rhagddo fry.

Pa beth yn awr am Noah, a'i gwmni yn yr arch ?

Ai tybied fod rhyw obaith y cawsai fwy o barch ?

0, cawsai'n rhwydd, mi w'rantaf, pe rhoisai'r drws yn rhydd i

<®nd am na wnaethai byny, d'ystyrent ef a'i ffydd.



Yn awr m xe Uu yn bodili, a'r diluw'n codi'n uwch

;

Ocb*neidiau dychrynedig mewn Hawer man a glywch;

Ond ctto'r rhai duwiolaf obeithiant yn eu Duw,

A chreda lluoedd hefyd y gallant etto fyw.

I frigau'r coed esgynaut, a'r dwfr ar eu bol,

Yr liwii a dystiai'n gadarn nad oedd dim Noa'n fTol

:

Ac 'nawr yr arcb a welent yn nofio ar y Hi,

A hwytbau oil ar ddisgyn i'w beddau llaith yn llu.

V t«\lhvr ddaeth yn eirwrr, a'r porpbwyd g"au yn wir,

Daetb gwaeddi yn He gwatwar, a dyfnfor yn lie tir

:

Map pawb yn awr yn ddystaw, ond gwyneb llwyd y Hi

;

A Hong y patriarcb Noab yw*r unig noddfa sy.

Y&brydion yr anufydd mewn carcbar rboir ynghyd,

Anghredu yw eu trosedd—daw Crist i'w gwel'd rbyw bryu
;

Ond niu cyn talu'r dried, a rhoddi iawn am ddrwg

;

Can's wedi gwrtbod Ceidwad, mae'n iawn i ddyodde'i wg.

AYt'l, dyna ddyddiau Noab, nid dyddiau Mab y dyn ;

Mae'r rheiny etto'n dyfod i'n profi ni bob un :

Fel 'roedd yn nyddian'r diluw, y bydd hi etto'n wir,

Daw " fllamllyd din'' i brofi'r gwirionedd cya bo hir.
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