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Bernie’r wenynen ddiwyd

Roedd y cwch gwenyn yn ferw o suo ac roedd Bernie’r wenynen yn llawn cyffro. Heddiw oedd y diwrnod. 
    Y diwrnod pan fyddai’n cael mynd ar ei hantur gyntaf i chwilio am neithdar – neithdar blasus,  
 melys i wneud mêl blasus, euraidd.

“ Dwi wedi glanhau, dwi wedi adeiladu, dwi wedi gwneud  
y cwch gwenyn yn ddiogel – nawr fy nhro i yw hi i fynd ar antur.  
Dwi’n mynd i fod yn wych yn chwilio am neithdar, allai deimlo’r peth ym mêr fy esgyrn.”

“Mae hyn mor gyffrous!” suodd Bernie.

“Dere mlân, Bernie,” gwaeddodd Majestic, pennaeth y gwenyn. 

“ Fe allwn i ddawnsio y tu mewn i’r cwch gwenyn.  
Roeddwn i’n meddwl ein bod ni’n mynd i gasglu neithdar o’r blodau heddiw.”

“ Mae’n bryd i ni fynd. Dilyna fi ac fe ddangosa i ti sut i ddod o hyd i flodau 
fel y gelli di ddechrau casglu neithdar. Dawnsia fel fi, a phaid â’m gadael.  
Dwi ddim am i ti fynd ar goll ar dy dro cyntaf yn yr ardd.”

“Ond pam mae’n rhaid i ni ddawnsio?” holodd Bernie.  
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“ Fe allwn i ddawnsio y tu mewn i’r cwch gwenyn.  
Roeddwn i’n meddwl ein bod ni’n mynd i gasglu neithdar o’r blodau heddiw.”
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“ Mae gwenyn yn dawnsio er mwyn dangos i’w gilydd lle mae’r blodau,” meddai Majestic. 

“Iawn, Madam!” gwaeddodd Bernie gan gropian allan mor gyflym ag y gallai. 

suodd Majestic a dechreuodd 

“Dere mlân Bernie. Dilyna fi!”

ganu a  d a w n s i o .

“ Hwn yw cod cyfrinachol y gwenyn. Nawr, dere mlân, rhaid i ni fynd,”  
a gan ysgwyd ei hadenydd a siglo’i bol, dringodd Majestic allan o’r cwch gwenyn.
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“Troi a throi a bodio’r blodyn. 
     Dal y neithdar a mynd yn gyflym.”

“ Su, sigl, cam a jeif.

Su, sigl,

cam a jeif.”
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Sbïodd o dan y bocs adar ond doedd yno’r un blodyn yno chwaith.

“Waw, ma’ hyn yn hwyl,”  
chwarddodd Bernie wrth iddi roi troad, sigl a jeif.

“Dwi’n gallu gwneud hyn. Dwi’n gallu gwneud hyn go iawn.”
Ond ar ôl rhai munudau o suo ddawnsio, roedd Bernie mewn penbleth.

“Lle mae’r holl flodau?” holodd.  
    
  “Dwi am ddod o hyd i’r blodau. Os alla i ddod o hyd i’r blodau,  
       fe alla i ddod o hyd i’r neithdar ac ychydig o baill hefyd efallai.”

Syllodd Bernie ar yr awyr. “Dim blodau fan‘na.”  
 
  Edrychodd ar y coed. “Na – dim blodau fan’na. Fan hyn efallai?”
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“ Gwenynimo!” gwaeddodd,  
gan blymio tuag at y 

Yn y pen draw, trodd ben i waered ac edrychodd 
o amgylch yr ardd.

“Blodyn!” sgrechiodd Bernie gyda’i hadenydd yn curo’n brysur.  
      “Fe alla i weld blodyn ar lwybr yr ardd.”

Roedd Bernie wedi cyffroi cymaint nes iddi anghofio’r 
cyfan am gadw’n agos at Majestic. Roedd hi mor 
awyddus i hedfan at y blodyn prydferth a chael gafael ar 
ei neithdar blasus.

blodyn

melyn llachar.
mawr 
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“ Aros!” meddai Lily Rose, gan neidio i 
fyny ac i lawr yn llawn cyffro. “Mae gen 
i syniad. Fe blannais i flodau gwyllt yng 
ngwaelod yr ardd yn y gwanwyn. Dwi’n 
mynd i roi d ŵr iddyn nhw nawr.”

Clec aeth Bernie wrth iddi ddisgyn yn lletchwith.

“Helo,” meddai llais bach gerllaw iddi. “Wyt ti’n iawn?”

“Ydw,” meddai Bernie. “Dim ond bwrw ‘nghoes wnes i. Pwy wyt ti?”
“Fi yw Lily Rose, o Glwb y Fal ŵn Werdd. Beth yw dy enw di?”

“ Bernie ydw i a hwn yw fy niwrnod cyntaf allan o’r cwch gwenyn. Dwi’n 
edrych am flodau fel y galla i gasglu neithdar a phaill. Pan welais i’r 
blodyn melyn llachar yma roedd yn rhaid i fi ruthro i lawr gan ei fod yn 
edrych yn berffaith i wenynen fel fi.”

“O diar,” chwarddodd Lily Rose.  
“ Dim blodyn yw hwnna – can d ŵr 
yw e. Mae’n llachar ac yn felyn, 
ond rhoi d ŵr i blanhigion yw 
gwaith hwn. Mae’n ddrwg gen i, 
ond does ganddo ddim neithdar.”

“O, cacwn pawb,” ochneidiodd Bernie.  
          “Pam fod dod o hyd i flodau mor anodd?”

“Cacwn-tastig!” suodd Bernie. 
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Roedd Bernie mor hapus.  
  Gan rwbio’i choesau gyda phaill y blodyn melyn,  
     hedfanodd yn swnllyd i’r blodyn porffor nesaf.

Roedd y blodau yr oedd Lily Rose wedi’u plannu’n harddach, yn fwy lliwgar ac yn fwy persawrus nag unrhyw 
beth yr oedd Bernie wedi’i weld o’r blaen.

“Cacwn-campus,” meddai Bernie. “Melys, gludiog ac yn gacwn-perffaith 
ar gyfer gwneud mêl blasus.”

Neidiodd i mewn i flodyn melyn crych a dechreuodd gasglu’r neithdar yn ddiwyd.

“Waw!” meddai Bernie.  
 “Mae hwn yn flasus. Efallai y caf i ychydig bach mwy...”
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“Dyna ni. Os adawa i’r paill hwn fan ‘ma, fe elli di wneud hadau.”  
  A rhwbiodd Bernie ei choesau bach yn erbyn y blodyn porffor.

Ond doedd Bernie ddim am roi’r gorau i gasglu neithdar  
Roedd y blodyn porffor mor flasus ac   
        roedd Bernie’n tyfu’n

  fwy 
ac yn fwy.
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Ac “Aw!” swniodd Majestic.

“Efallai mod i wedi cael digon,” griddfanodd Bernie.  
“Ac efallai ei bod hi’n bryd i mi fynd yn ôl i’r cwch gwenyn.” 

Trodd ar y petal porffor ac yn sydyn, dechreuodd siglo.  

 Dechreuodd siglo, crynu ac ysgwyd drosti. 

gwaeddodd Bernie wrth iddi blymio trwy’r awyr.

Clec aeth ei chorff wrth iddi ddisgyn ar y llwybr.

Yna’n sydyn, aeth yn chwil a chwympo.

“Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
!”



12

“ Bernie, beth wyt ti’n ei wneud yn syrthio allan o’r awyr?  
Bu bron i ti fy ngwasgu i. A lle’r wyt ti wedi bod?  
Dwi wedi bod yn edrych yn yr ardd amdana ti.”

“Helo Majestic,” meddai Bernie’n swil. “Fe wnes i ddod o hyd i ychydig o neithdar.”

“Galla i weld hynny – ac mae’n edrych fel petai ti wedi dod o hyd i lawer 
ohono hefyd,” chwarddodd Majestic. “Lle ges ti’r neithdar?”

“Yn fy mlodau i,” gwaeddodd Lily Rose a oedd wedi bod yn gwrando ar su’r cacwn.



 Fe blannais i flodau gwyllt yn y gwanwyn.   
 Fe wnaeth yr haul llachar, cynnes eu helpu i  
dyfu a blodeuo a nawr maen nhw’n llawn 
neithdar melys.”

“Rho ychydig i mi,” meddai Majestic. “Mi helpa i – gwaith tîm yw gwaith gwenyn.”
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“Wel, diolch Lily Rose,” meddai Majestic.  
    “Rwyt ti’n edrych ar ein holau ni’r gwenyn  
 bob amser.”

Gwenodd Bernie’n freuddwydiol. “Diolch am blannu’r blodau Lily Rose. Dwi wedi mwynhau bod yn 
wenynen ddiwyd. Ond wn i ddim sut dwi’n mynd i gyrraedd adref gyda’r holl neithdar yma.”

A gyda siglad a jeif, suodd Bernie a Majestic  
yn ôl i’r cwch gwenyn prysur.

“
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