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Cysodi & Dylunio: Iwan Standley
NID YW’R GOLYGYDDION O ANGHENRHEIDRWYDD YN
CYDWELD Â PHOB BARN A FYNEGIR YN Y RHIFYN HWN.
CEDWIR POB HAWLFRAINT AR YR HOLL ERTHYGLAU YN Y
RHIFYN HWN.
CYHOEDDWYD GAN CYLCH, BLWCH POST 23, ABERYSTWYTH, DYFED, SY23 1AA.

Dyddiadur Jo Weeks yn Gay
Games IV, Efrog Newydd 1994.
Rhaglen gan Meleri Mair
o Aberystwyth ar S4C yn fuan...
Meleri Mair o Aberystwyth a Jo Weeks o Hengoed yn ffilmio ar
ddiwrnod agoriadol Gay Games IV yn Efrog Newydd.

FFOTO 1

FFOTO 2

YMLACIO! Dawnsio gwerin min nos yn Efrog Newydd

Meleri a Jo y tu allan i bencadlys y Gay Games

Dwy o’r cystadleuwyr nofio

FFOTO 4
FFOTO 3
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M

ae tipyn o ymgiprys bach
cas yn mynd ymlaen yng
ngwlad yr hoywon ar hyn o bryd a
nid y ddwy hen frenhines yn bygwth
cwffio dros y cwlffyn diweddaraf
wrth y bar sydd gen i mewn golwg er y gellid maddau i rywun am
feddwl felly. Nage, fe welir y ffrwgwd
arbennig yma, ymhlith llefydd eraill,
yn ein hoff siop bapurau newydd,
sef WHSmith (enillydd y wobr eleni
am y ffurfwisg fwyaf di-chwaeth,
mae’n rhaid) .
Dychmygwch. Fe ddaw
bonheddwr homorywiol i’r sefydliad
uchod yn chwilio am ddeunydd
darllen o safon a’i walet yn llond dop
o bunnoedd pinc. Am eiliad mae ei
sylw’n troi at weithiwr ifanc deniadol
sy’n gwneud ymdrech lew i edrych
yn ddel er gwaetha’r grym sydd gan
polyester llwyd i ladd chwant.
Ymlaen ag ef at y silffoedd steil.
Nawr te, medd wrtho’i hun, be’

gymera’ i’r mis hwn, copi o GQ ynte
Arena neu ydw i, efallai, yn teimlo’n
ddigon ifanc a trendi am Sky? Ond
aros funud, beth yw hyn? Dau
gylchgrawn steil newydd a gwynt
digamsyniol cadi-ffan arnyn nhw?
Ydy, mae’r hyn a oedd y tu
hwnt i ddychymyg wedi digwydd.
Mae grymoedd y farchnad rydd a
chystadleuaeth wedi cyrraedd y byd
cyhoeddi hoyw - rhaid bod Lêdi T
wrth ei bodd. Nawr fe gaiff llanc
hoyw ddewis o ddeunydd darllen
sgleiniog, llawn erthyglau a
hysbysebion yn arbennig ar ei gyfer
ef a’i rywioldeb. Hwrê! Fedr hynny
ddim bod yn beth drwg. Neu a fedr
o?
Yn ôl at ein harwr. A gwerth y
bunt binc yn llai nag y bu dim ond
un cylchgrawn y mae’n gallu ei
fforddio, felly mae o mewn penbleth
na fu ynddo erioed o’r blaen.
Pa un mae o am brynu?
Mae’r fath brofiad
newydd yn rhwym o fod
yn anodd. Fel pobl
dduon yn pleidleisio am
y tro cyntaf yn Ne Affrica,
i
lawer
mae’n
ymddangos
mai’r
weithred o ddewis yw’r
profiad rhyddhaol, ond
rhaid mai’r hyn a
ddewisir yw’r peth
pwysicaf - mae’n debyg
bod rhai pobl dduon wedi
pleidleisio dros y Blaid
Genedlaethol .
Wrth i’n harwr
sefyll a dwys ystyried
mae’n sylwi ar ddau
frawd wrth ei ochr, a
phob un yn dal un
gwahanol o’r sgleinogion
a
newydd.
Mae’n
ymddangos eu bod

Ffedarasiwn
Myfyrwyr
Plaid Cymru

Ar flaen y gâd dros
hawliau hoywon, lesbiaid
deurhywolion.
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nhw’n dadlau. “I be’ ti’n prynu
hwnna, mae o mor 70aidd?” medd
un ohonynt yn ddirmygus.
Mae ei gyfaill yn edrych
ychydig yn anghysurus â’r hyn mae
o’n ei ddal ond mae’n llwyddo i
amddiffyn ei ddewis. “Ond roeddwn
i’n meddwl mai hoywon oedd biau
hwn,” medd yn betrus, “mae hynny’n
meddwl ei fod o ar ein hochr ni, yn
t’ydi?”
“Twt lol! ’Rydyn ni yn y cyfnod
ôl-gwiar erbyn hyn, un frawdoliaeth
fawr ddedwydd ydyn ni a does dim
angen inni batrolio ffiniau dim mwy.”
“O,” mae’r dyn arall yn edrych
fel pe tai wedi’i ddrysu braidd, “ie,
roeddwn i wedi anghofio am funud.”
Mae’n rhoi ei gylchgrawn ’nôl ar y
silff a chymryd copi o’r un y mae ei
gyfaill yn ei ddal. “Ti’n iawn. Mae
hwn yn edrych fwy fel fy math i o
beth, dwi ddim mewn i’r peth ‘hoyw’
’ma gymaint pr’un bynnag, dwi’ jyst
yn ffansïo dynion ’sti.” I ffwrdd â nhw
at y til dan furmur rhywbeth na
chafon nhw fawr o flas ar lyfr y boi
Terry ’na.
Gan benderfynu bod gan y
ddau yma broblem agwedd (ond
gobeithio mai dim ond mynd drwy
phase maen nhw) dyma ein harwr
ni yn gafael yn y cylchgrawn arall
ac yn cerdded tuag at y dyn yn y
polyester llwyd yn benderfynol o’i
wahodd o am goffi.
Michael Nobbs

Wel, os all y ‘sgleinis’
newydd ’ma cymysgu
diwylliant hoyw a
heterorhywiol, mi
allwn ni hefyd:
adolygiad gan
ddyn strêt...

Y

dw i’n edrych yn hoyw neu
rhywbeth? Mae’n rhaid mod i’n
gwneud rhywbeth yn iawn/anghywir
(dileir lle bo rhagfarn) achos ges i

llond sied o gylchgronau hoyw-strêt
i’w hadolygu gan rywun nid
anenwog yn y Sîn. Mae’n rhaid
hefyd fod ‘na lond gwlad o bobl fel fi
sy’n strêt ond gyda ffrindau hoyw (ai
‘bodlon’ yw’r term amdanom?)
achos o edrych ar liw, llun a sylwedd
y cylchgronau mae nhw ar ôl ein
harian.
Gyda’r bunt binc yn mynd o nerth
i nerth a diwylliant hoyw ar flaen
crasboeth ffasiwn, roedd ond yn
fater o amser nes i’r wasg gyhoeddi
cylchgronau fyddai’n apelio ac yn
cyfuno’r farchnad hoyw a’r farchnad
meddwl agored, ‘trendi’...ac
ariannog yna - y teips proffesiynnol
rhyddfrydol.
Mae cylchgronau fel ‘Phase’ ac
‘Attitude’ yn goeglyd, yn gegog ac
yn bloeddio lliw a llun...ond ydyn
nhw’n syrthio rhwng dwy silff lyfrau?
Mae’r erthyglau yn ymdrin â
phynciau hoyw a strêt a phynciau
sydd wrth reswm yn gorgyffwrdd,
ond ydyn nhw’n llwyddo?
Wel ydi, ac nac ydi. Tra y byddwn
i’n darllen y cylchgronau heb
unrhyw drafferth, pwynt arall yw hi
a fyddwn i’n eu prynu. Mae rhywun
sy’n strêt ond sydd â ffrindiau hoyw
yn amlwg â rhyw ddiddordeb yn y
sin hoyw, ond nid gymaint â hynny.
Dydw i ddim yn ffrind i bobl hoyw
nac yn cymysgu ‘da nhw oherwydd
eu bod nhw’n hoyw, ond oherwydd
eu bod nhw’n ffrindiau i mi. Dydwi i
ddim angen y dadansoddiad. Rydw
i’n reit hapus efo’n hunananiaeth ac
mae cymdeithas yn reit hapus hefyd
felly pam ei ddadansoddi? Mae’r
sefyllfa’n wahanol i bobl hoyw wrth
reswm, dyna pam mae ‘na
‘Gylchgronau Hoyw’. ‘Does ‘na
ddim cymuned o ‘bobl bodlon’, ‘does
‘na ddim eidentiti, felly ‘does dim
angen cylchgrawn.
Byddwn i ddim yn trafferthu
prynu ‘Phase’ na ‘Attitude’ ond
anaml iawn y byddai’n prynu
cylchgronau dynion t’beth. Yn
bersonol mae’n well gennyf ddarllen
cylchgrawn sydd wedi fy anelu ataf
am yr hyn sydd gennyf ddiddordeb
ynddo ac nid am yr hyn ydw i.
Siôn T. Jobbins

30yr. old guy, hairy except on
head, straight-acting,
seeks similar
Ofnaf fod pob un ohonom ddynion hoyw sydd wedi darllen
hysbysebion fel yr uchod yn deall ystyr y geiriau ‘straight-acting’ ond yn rhy dda. Mae rhai darpar-bartneriaid yn gosod
safonau llym. Y cwestiwn anodd yw, ‘Pa mor strêt y mae’n
rhaid inni actio i fod yn dderbyniol i berson fel yr un a osododd
yr hysbyseb hon’. Fe fyddai tuedd at ddrag neu drawswisgo
wrth reswm yn llwyr allan o’r cwestiwn, fel, wrth gwrs, y byddai
llais falsetto. Ond beth am gontralto? Fe hoffwn gwrdd â dyn,
pa mor gyffredin bynnag yr olwg, sydd wedi ateb un o’r rhain
gan deimlo’n gwbl hyderus ei fod yn mynd i gwrdd â gofynion yr
act yma. Pa mor dynn yn union y patrolir y ffîn rhwng y cymwys
o fwtsh a’r amheus o gadi-ffanllyd?
Ofnaf y bydd cwestiynau fel y rhai yma’n pwyso’n drwm
arnom ymhell ar ôl inni i gyd gael mynd i’r fyddin, rhedeg y
feithrinfa, gael ein bwchio’n dwll yn 16 oed a danfon pob un o’n
poenydwyr corfforol ac eneidiol i gwblhau dedfrydau oes mewn
gwersylloedd llafur. Waeth inni ddechrau eu hystyried o ddifrif
yn y fan.
Mae hwn yn fwrn, debygwn i, a rannwn gyda’r dynion
deurywiol a strêt. Mae’n siwr bod llawer un o’n brodyr o’r tri
rhywioldeb wedi dioddef ei wrthod, os dim ond ganddo ef ei
hun, am ei ddiffygion Thespiaidd ym maes cadernid yr arddwrn.
Efallai y dylai hyn fod yn rhywfaint o gysur. Am unwaith, o leiaf,
y mae’r straen wedi’i rannu’n gyfartal.
Eto, mae’r boddhad hwnnw’n wag. Ydyn ni’n mynd i
ddefnyddio ein holl bapur ysgrifennu i lythyru ag aelodau Ty’r
Cyffredin neu glymu’n hunain yn syffrajetaidd mewn llefydd
cyhoeddus er mwyn cael 5 mlynedd arall o din-stwffio a chydwancio cyfreithlon dim ond i dreulio tri neu bedwar ugain mlynedd
yn poeni am ymddangos yn ddigon cryf, tawedog a chyffredinol
ddi-liw i gael ein camgymryd am un o’r dynion go iawn ’ma?
Efallai bod hyn yn galw am ychydig o ‘liberation’ hen ffasiwn.
Ar eiriau fel ‘hawliau’ a ‘chydraddoldeb’ y mae’r bri y dyddiau
hyn. Aeth ‘rhyddhad’ allan gyda flower power, dwi’n meddwl.
Wrth gwrs, mae hawliau a chydraddoldeb yn ddefnyddiol o
ddiriaethol a phenodol. Ond nid mater deddfwriaethol na
chyfansoddiadol sydd gennym yn y fan hon ond un o’r hen
ddrysfeydd personol ’na.
Rhwydd hynt, serch hynny, i bwy bynnag sydd go iawn well
ganddo’r drag strêt ond mae digonedd o rymoedd yn y byd sydd
ohoni yn gyrru dynion at drawiad cynnar ar y galon heb inni i
gyd geisio plygu ein hunain allan o siâp i actio’n strêt.
George Jones

Y DDRAIG BINC 5

Nos Da Judy Garland

R

ai wythnosau yn ôl aeth
llond bws o hoywon a
lesbiaid o Geredigion i’r
orymdaith Balchter Hoyw yn
Llundain. Cynhelir yr orymdaith
bob blwyddyn i goffáu
terfysgoedd
Stonewall.
Digwyddodd y terfysgoedd hyn
ar Fehefin 28ain 1969 (chwarter
canrif ar ôl ddiwrnod cynhebrwng
Judy Garland).
Bu’r chwedegau yn ddegawd
cythryblus. Protestiai’r tyrfaoedd
dros y naill achos neu’r llall yn
barhaus. Y duon yn mynnu eu
hawliau. Pawb drwy’r byd yn

harestio. Niweidiwyd rhyw
ddwsin o bobl.
Y drag queens oedd ar flaen
y gad. Dan arweiniad Sylvia Riviera llwyddasant i droi’r broses o
gael eu holi gan yr heddlu yn
dipyn o sioe. Profodd y cyfan yn
ormod i un heddwas ifanc
ddibrofiad ac fe ymosododd ar un
o’r brenhinesau gyda’i bastwn.
Erbyn hyn roedd tyrfa reit fawr
wedi ymgynnull i weld beth oedd
yr helynt ac fe ochrodd honno
gyda'r hoywon. Cyfnod oedd
hwn o herio awdurdod a chasáu
plismyn. Roedd hyn yn arbennig

Sgwrs ar y Stryd

Honno'n rhedeg i ffwrdd, yn ail
ymgynnull ac yn dychwelyd.
Cafwyd peth ymladd ond ni ellid
ei alw yn derfysg go iawn fel beth
gafwyd yn Los Angeles a Notting
Hill.
Cafwyd
adroddiadau
eithriadol o wrth-hoyw yn y wasg
ac yno gwnaed yr awgrym cyntaf
fod cysylltiad rhwng y terfysg ac
angladd Judy Garland (mwy nag
arfer o hoywon o gwmpas y lle
am eu bod wedi dod i Efrog
Newydd i dalu'r deyrnged olaf i
seren y ffilmiau). Celwydd oedd
hyn wrth gwrs. Y gwir reswm
Dafydd Frayling

Cyfaill a mi’n cerdded ar hyd y stryd. “Hei! Mae ’na ddyn hoyw tu ôl i ni,” meddwn wrtho.
“Oes e? Mae un draw fanco hefyd, i’r chwith: ’ti’n ei weld e?”
“Ydw,” atebais, “a dw i’n meddwl bod y ddwy ’na’n chwiorydd i ni.”
“Beth mae ei fathodyn e’n gweud?” gofynnodd fy nghyfaill am ddyn ar fy chwith.
“Rhywbeth am hoywon,” sibrydais yn syn. Craffais ar yr ysgrifen. “Ie - Gay Pride ’94,” meddwn.
“Ti’n meddwl, ti’n meddwl bod y can mil arall sy yma’n hyfrydion hefyd?”
“Eitha posib”, dywedais wrth gloriannu’r torfeydd o glôns, brenhinesau drag a lesbiaid diwallt
o’n cwmpas, “Eitha posib”.

gwrthwynebu’r rhyfel yn Fietnam
a myfyrwyr Ffrainc a’r Almaen yn
herio’r drefn. Yng Nghymru
roeddem yn protestio dros y
Gymraeg ac yn erbyn yr Arwisgo.
Yn Efrog Newydd daeth tro’r
hoywon i wneud safiad.
Yn oriau mân bore y diwrnod
hwnnw cafodd bar hoyw Stonewall yn Greenwich Village, Efrog
Newydd, ei feddiannu gan yr
heddlu.
Digwyddiad
nid
anghyffredin, ond y tro hwn
gwrthododd y cwsmeriaid
ddiflannu’n dawel i’r nos. Yn
hytrach dyma nhw’n dewis dal eu
tir. Arweiniodd y cyfan at dridiau
o wrthdaro rhwng yr hoywon a’r
awdurdodau. Taflwyd cerrig a
photeli at yr heddlu ac fe gafodd
rhai o gwsmeriaid y dafarn eu

6 Y DDRAIG BINC

o wir am boblogaeth Greenwich
Village gyda'i chyfartaledd uchel
o hipis oedd wedi hen arfer a
phrotestio yn erbyn y rhyfel yn
Fietnam. Wrth i ddicter y dorf
gynyddu fe alwyd yr heddlu parafilwrol i'r drin. Gweithred braidd
yn eithafol o gofio na chafodd yr
heddlu para-filwrol eu defnyddio
yn nherfysgoedd difrifol Harlem.
Wydden nhw ddim chwaith beth
oedd yn mynd ymlaen.
Rhuthrasant i mewn i'r dafarn
tra'r oedd y dorf ar y tu allan yn
cymryd arnynt eu bod am rhoi'r
adeilad ar dân. “Napalm the pigs”
(gyda'i adlais o Ryfel Fietnam)
oedd y gri, er nad oedd neb o
ddifri ynglyn â llosgi'r lle.
O dro i dro mentrai'r heddlu
allan o'r dafarn gan erlid y dorf.

dros yr helynt oedd fod grwp
bychan o bobl hoyw wedi cael
llond bol ar gael eu gormesu ac
wedi penderfynu taro'n ôl.
Yn dilyn yr helyntion hyn daeth
arfer yr heddlu o arestio
cwsmeriaid tafarnau hoyw i ben
(ar y pryd roedd hi'n
anghyfreithlon i bobl hoyw brynu
diod mewn bar). Ond gwir
arwyddocâd Stonewall oedd yr
effaith gafodd yr helynt ar bobl
hoyw. Roedd o'n ddigwyddiad yr
un mor bwysig yn hanes hoyw
ag oedd protest Pont Trefechan
ym mrwydr yr iaith. O hyn allan
ni fyddai pobl hoyw yn barod i
blygu i drefn oedd yn eu
gormesu. Agorodd pennod
newydd yn ein hanes.
Caradog Iorwerth

Ar S4C yn fuan...
LLUN 5

Dyddiadur Jo yn
Gay Games IV
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dechrau Mehefin fe fuodd yna chwyldro bychan ar
Hwyrach Radio Cymru. Ar raglen Gill un nos Lun, fe
glywyd cân nad oedden ni wedi clywed ei thebyg erioed o’r blaen.
Ei henw? Delyth luvs Naomi.
Gyda geiriau gan Danw November a cherddoriaeth gan A5, bydd
Delyth luvs Naomi yn cael ei ryddhau ar gaset cyn diwedd yr haf ... ar
Label R-Bennig. Ie, dyma un arall o brosiectau Johnny R, y supremo o
Walchmai sydd y tu cefn i Waw Ffactor, y Quango, y Pregethwr ac
A5. Ond beth ar wyneb y ddaear sydd wedi gwneud i Johnny droi ei
gefn ar adolesens a iypis cyfryngol a ‘frame-ups’ yr heddlu ... a dewis
dwy lesbiad yn destun? Dyma ei ateb.

TROI FI YMLAEN
FEL ERIOED O’R
BLAEN
JOHNNY R - Y ‘PINK LINK’
’75 ... Wigan Casino ...
Allnighters ... Soul Power ...
Right on ... Rock against Racism ... Keep the faith ... Ie ...
Northern Soul ... pawb o’r ardal
ar y trên naw o Fangor ...
dawnsio’n wirion wyllt tan y
record ola’.
Soul ... obscîwritis ...
chalkies ... Duramine ...
Blueies ... calch ar y llawr
dawns ac nid yn y ‘gear’, sanau
towelling
gwyn, loafers
eidalaidd o Take 4 Llangefni,
styds dan y sodlau o Blake’s,
bomber jacket o Bones Bangor, côt lledr hir a bocs bach
pert o 45’s ... rhyddid ... speed
... northern a dawns ... dawns
yw’r rhyddid.
Y 70au a’r Sîn Roc Gymraeg
- Sêr ac Edward H. - crap llwyr,
rwtsh i wancyrs coleg efo’u
‘tweed jackets’ a’u sloganau
nawddoglyd ... poofs moethus
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... ie, poofs.
80au cynnar ... Wigan Casino RIP ... “still searchin’ for
the perfect beat” ... symud lawr
i Lundain ... 6T’s Nites yn y 100
Club, Lovers’ Rock’s cooing
schoolgirl army of Acton Town
Hall ... Donna Rhoden ...
“She’s got a hit and she’s still
in fucking school” ... Adams
yw’r lloches, ac yna Heaven
tan bedwar ... Ian Levine, ex
Blackpool Mecca supremo ...
Hi NRG ... Candi Staton ...
Candi ffycin Staton ... “Young
hearts run free” ... fy mlas
cyntaf o Amyl Nitrate ... top bar
... closed circuit posin’ ... y Fan
Dancers ... boi o’r Joboxers ...
Sade a Pride yn Le Beat Route
... Heaven, rhyddid, pawb yn
dawnsio o flaen y drych ...
“Queers are cool ... They
don’t bug ya if you’re straight.
What a fucking club ... Levine’s
cool, he leaves us in here till

seven ... Levine’s cool.”
’86 ... Ynys Môn ... bored
shitless ... swydd yn y fantol ...
colli swydd ... colli ’mynedd ...
colli ffydd? Ffydd ... wot ever
happened to ffydd ??
’88 ... San Francisco ... HipHop ... Chicago House ...
“That’s fag music, ain’t it?
You got faggots in Wales? ...
Richard Burton. He’s from
Wales ... He into house? ...
Wee Papa Girl Rappers? What
the fuck are they? Rap or fag
music? It’s weak shit man ...”
’89 ... Recordiau’r Cob, Bangor ... Ie, check out Les
Morrison ... mae Les yn
gwybod ei stwff ... Les ydi’r boi
am stiwdios.
“Helo, Radio Cymru yma ...
dwi’n gwneud bach o ymchwil
i raglen pop Ian Gill. Oes
siawns am gyfweliad? Efo pwy
dwi’n siarad, gyda llaw?”
(Ymmm ... John, Johnny ...
Ymmm, Johnny R ... ie, Johnny
R ... o Walchmai).
’94 ... bus shelter,
Gwalchmai Uchaf, Ynys Môn ...
bored shitless ... glaw trwm ...
darllen y graffiti: Donna lyfs
Meurig ... Gwalchmai Hardcore
Possee ... Delyth luvs Naomi
... Be? ... Hang on ... Delyth
luvs Naomi ??? ... Cefn gwlad
Môn ... rhyddid ... graffiti.
“Helo, Danw November sy’
yma ... Dwi’n chwilio am dâp
o’r Quango, oddi ar raglen Gill.”
“Danw pwy? ... Ie, dim
probs. Fi ydi Johnny R sy’n
gwneud y miwsig i A5, Waw
Ffactor, Y Pregethwr a’r
Quango ... Gyda llaw, mae gen
i un arall ar y gweill ... bach yn
sensitif ... Teitl y trac? ... Delyth
luvs Naomi.”
Johnny R.

DEG RHESWM DA
DROS FOD YN
HOYW
1.
Does dim rhaid gwylio pêl-droed
o gwbl.
2.
Rydych chi’n cael ymddwyn fel
mynnwch chi, heb falio botwm corn
am ddisgwyliadau caethiwus
cymdeithas.

Mae UCMC yn falch i gefnogi
Y DDRAIG BINC
ar achlysur ein Penblwydd.
Penblwydd Hapus UCMC

3.
Mae’n wyrddach o lawer na bod
yn het - does dim rhaid cynhyrchu
plant.
4.
At ei gilydd mae hyfrydion yn
llawer mwy difyr a doniol na hets.
5.
Os ydych chi am gyflwyno
rhaglenni plant ar y teledu mae’n
gymhwyster anghenrheidiol.

Happy Birthday NUS Wales
1974 - 1995

6.
Ar ôl dweud wrth eich teulu,
rydych yn cael get-away gydag yfed,
smocio, cymryd cyffuriau a chael tatw.
Ni ellir eu siocio dim mwy.

NUS Wales is happy to support
“Y DDRAIG BINC”
in our Birthday year.

7.
Mewn awyrgylch P.C. (sef yn
‘wleidyddol gywir’) chi fydd yn ennill
y ddadl bob tro, ac rydych yn cael
bytheirio ar unrhyw bwnc dan haul
pryd y mynnwch.

ENW __________________________________

8.
Does dim rhaid aeddfedu na
heneiddio os nad ydych am ei wneud
- gellwch aros yn fythol wyrdd am
ddegawdau.
9.
Mae dynion yn cael llefain
mewn ffilmiau trist, coginio am eu bod
yn mwynhau a siopa nes diffygio heb
deimlo’r cywilydd lleiaf. Mae
menywod yn cael trwsio’r car, torri eu
gwallt yn andros o fyr a newid eu
henwau i rywbeth ‘amgen’ yn ôl eu
mympwy.
10. Rydych yn rhydd i ffurfio unrhyw
fath o berthynas/berthnasau yn ôl
eich dymuniad, heb orfod plesio na
theulu nac eglwys. Chi sy’n pennu’r
rheolau ac yn penderfynu eu hynt.

CYFEIRIAD ____________________________
__________________________________________
_________________________________________
• Hoffwn ymaelodi â CYLCH
Dwi’n amgau tâl aelodaeth o £ _____________
(£10 cyflogedig / £5 di-gyflog)
• Hoffwn gyfrannu £ _____________________
• Nid wyf yn hoyw, ond hoffwn dderbyn mwy o
wybodaeth am ymaelodaeth ‘Cyfaill CYLCH’
Dychwelwch at: CYLCH, Blwch Post 23,
Aberystwyth, Dyfed, SY23 1AA
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11.11 p.m.
gan Mark O. & Nansi B.

M

ae gan Manceinion ei village, mae gan
Llundain Old Compton Street, ac mae
gan Abertawe High St - wel, rhan o High
Street, beth bynnag. Cyn i bobl ddechrau
cynhyrfu, bach iawn ydi ghetto hoyw
Abertawe, ond fel ‘dan ni i gyd yn gwybod,
dydy maint ddim yn bopeth! Yn enw ymchwil
i’r Ddraig Binc, es i allan am noson i chwilio’r
llefydd gorau a’r dynion dela’ fel canllawiau
i’r rhai ohonoch chi sydd efo awydd am newid
sîn. Dewch efo ni drwy’r ffenest drionglog...

8.16 p.m.

V

odka bach, ia? Mae hi’n nos Sadwrn ar
ôl wythnos galed ac mae dwr y bath yn
rhedeg, yr alcohol yn llifo ac rydan ni’n paratoi
i fynd allan. Dw i’n chwilio am Prince Charming ac mae Nansi B. yn chwilio am Sinderela,
ac mae’r ymladd dros y gel yn y ‘stafell ‘molchi
yn ffyrnig! Wedi tartio, cyrraedd Champers am
9.04 p.m.

9.04 p.m - 10.06 p.m.

M

ae Champers yn edrych yn hynod o
smart o’r tu allan gyda’i wal wydr a’i ArtDeco, ond digon tacky ydi’r tu fewn. Rydan ni
yma yn y cyfnod prysuraf, ac mae Nansi B.
eisoes yn llygadu’r talent o gwmpas y bwrdd
pwl. Mae’r staff yn ddigon cyfeillgar, y juke box
yn camp tu hwnt ac mae brwydro i’r ty bach
yn antur ynddo’i hun! Dim lwc i fi yma, felly
llusgo Nansi B. (gerfydd ei gwallt) yn ôl allan
i High Street ac ymlaen i gyfeiriad yr orsaf.

10.13 p.m.

Y

n union gyferbyn â’r orsaf mae’r Grand
Hotel (ddim!) - dw i’n anelu at ochr chwith
yr adeilad lle mae’r bar Le Club - enw
anffodus ond mae ‘na ddynion ifanc del wedi’u
gwasgu i mewn i’r lle, felly dw i ddim yn cwyno.
Dyma y lle i fod cyn cloch 11 - mae’n anodd
siarad oherwydd y miwsig ac mae’r llygadu’n
dechrau wrth i Budweiser ddiflannu.
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W

rth gerdded tuag at y Palace, (Jingles
gynt i’r pensiynwyr yn eich plith!), mae’n
anodd credu pa mor brysur ydi’r clwb
oherwydd mae’r adeilad yn ddi-neon ac yn
dywyll iawn. Cnoc ar y drws, a dw i ‘n cynhyrfu
achos bod y noson ar fin dechrau. £3.50 yw
pris mynediad cyn hanner nos, a 50c am
gadw’ch cot neu beth bynnag ‘dach chi’n ei
wisgo dros eich rwber/lledr cyn mynd yno!
Mae’r clwb yn hynod boblogaidd gyda phob
math o bobl beth bynnag ydi eu chwaeth nhw.
Dw i wastad yn chwilio am filiwnydd yno gan
fod y diodydd mor ddrud, ond geith Nansi B.
dalu am y tro! Rhaid brwydro efo’r hormons,
drwy’r Escape ac ambell chwa o poppers i
gyrraedd y bar - cadwch lygad yn agored am
bâr o shorts lledr del yr ochr arall. Gyda photel
o Budweiser ym mhob llaw (mae’n arbed
amser!) ‘dan ni’n ymuno â’r dorf sy’n heidio i
fyny’r grisiau am y dawnsio a’r criwsio. Mwy
o hogla poppers a’r dawnswyr o ddifri dwylo’n chwifio a pelvises yn thrystio
ymhobman.
A dyna batrwm y noson. Dw i wedi gweld
beth ydw i isio i frecwast, a dyn (dynas!) a wyr
lle mae Nansi B. Mae’r cymdeithasu’n mynd
yn fwy personol wrth iddi dynnu am 2 o’r gloch
a gyda’r perygl o gynnau’r goleuadau yn
nesau, dyma benderfynu gadael cyn
darganfod ai John Merrick neu Howard o Take
That dw i wedi bod yn snogio ers hanner awr.
Yn ffodus, does dim rhaid mynd allan i chwilio
am dacsi, achos mae’r bownsar del yn
archebu un at y drws - handi os ydach chi am
ddianc yn sydyn neu ar frys i... . Dyma
gyrraedd adref a dod o hyd i Nansi B. yn
rheibio’r oergell, yn gwrando ar Love is in the
Air ac yn datgan ei bod wedi dyweddïo â
merch o’r enw Jen (yn answyddogol wrth
gwrs!). A fi? Wel, Prince Charmless oedd o
erbyn y bore, ond mae’n rhaid cusanu digon
o frogaod ar hyd y llwybr, on’d oes? Nos
Sadwrn nesaf amdani felly - welwn ni chi yno!

D

a o beth fod gwasanaeth trên a'r A55
yn rhedeg ar hyd yr arfordir gan fod
angen teithio'n gyson i gadw fyny â chlecs
lleol hoywon y gogledd. Mae mannau cwrdd
hoyw ym Mangor, Llandudno a Bae Colwyn, ac os am fentro’n bellach (ryw awr neu
ddwy ychwanegol) ewch i Gaer neu Lerpwl
i geisio bachu cwmni newydd. Bellach mae
gymuned glos hoyw wedi datblygu yn y rhan
yma o’r byd a sylwaf mai dragio hi fyny sy’n
mynd a bri pobl yn enwedig yn y Boulevard
a Platform 3.

Trax, Gwesty’r
Rheilffordd, Bangor
(gyferbyn a Sinema’r Plaza)

E

rs tro mae’r man cwrdd hoyw ym
Mangor wedi bod yn newid rhwng
Gwesty’r British a Gwesty’r Boulevard ond
ar y funud cawn gwmni hoyw yn Trax ar nos
Wener. Codir £1 am fynediad ac mae oriau
arferol tafarn. Mae diwyg y man yn uffernol
ond ceir hwyl yn chwarae pwl, gwrando ar
sgrechfeydd swnllyd lesbiaid Bangor neu
cael sgwrs ddifyr wrth y bar. Bu cynnydd yn
nifer y noddwyr yn ddiweddar gan i’r noson
hoyw ym Modelwyddan ar nos Wener ddod
i ben. Mae’r bar yn llawn erbyn deg o’r gloch.

Undeb Myfyrwyr
Bangor
(drws nesaf i Theatr Gwynedd)

A

r nos Sul ewch i far gwaelod yr Undeb i
gael peint a chyfarfod myfyrwyr hoyw

Bangor. Nid oes pris mynediad a mae prisiau
andros o resymol ar y cwrw. Braf gweld staff
hoyw yn gweini tu ôl i’r bar.

Y Boulevard,
Llandudno
(dros ffordd i Asda)

M

ae noson brysur hoyw yn y Boulevard
ar nos Lun bob yn ail wythnos. Mae
bar hwyr, a chodir £3 am fynediad ac mae
rhai pobl yn cyfarfod yn nhafarn y Washington, sydd tafliad carreg i ffwrdd, cyn symud
i’r Clwb. Pob rhyw fis mae siop nwyddau yn
y clwb ac yn aml darperir adloniant. Mae’n
dda sylwi fod ein cymuned leol yn aml yn
cyflwyno adloniant ar ffurf cystadleuthau,
digrifyddion a chantorion, ac arweinir pob
noson yn gelfydd doniol gan act drag
preswyl.

Platform 3,
Bae Colwyn

L

leolir y dafarn yn union ar blatfform tri
gorsaf drên Bae Colwyn. Bu tafarn hoyw
(y Red Dragon) ar orsaf drên Caerdydd rhai
blynyddoedd yn ôl hefyd. Cynhelir
nosweithiau hoyw ar nos Iau, nid oes pris
mynediad ac mae oriau arferol tafarn. Mae’r
dafarn yn llai na’r Boulevard ond yma cawn
olygfa eang o Fae Lerpwl drwy ffenestri
anferth. Eto yma cawn ein diddori gan dalent
lleol - dawnswyr, T.R.’s a chantorion.

Ewch am dro!

gan Rhins i Pw
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Llun: Stefan Williams

CAWL
GENYN Y ‘GENE’
HOYW
A’R FAM
GYMREIG

FFOTO 6

Y jeans hoyw [nid fy syniad i, ond tîn neis ta beth - Gol.]

‘Mami, mami, pam fod rhai dynion yn
hoyw?’
‘Achos eu gwneuthuriad genynnol, cariad.’
Ai dyma sut bydd plant bach yn y flwyddyn
2021 yn cael eu cyflwyno’n ofalus i
gymhlethdodau atyniad rhywiol? A bydd Peter Tatchell yn olygydd y Sun.
Wel, mae’n rhaid wrth freuddwydion bob
amser, ond os ydy ymchwil gwyddonol
arloesol a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn gywir,
hwyrach bydd yn rhaid i bawb newid eu
hagwedd at wir natur ein rhywioldeb.
Dros y blynyddoedd, wrth gwrs, mae nifer
o bobl wedi ceisio esbonio pam fod rhai dynion
yn cael eu denu at ddynion eraill. Mae’r ateb
yn edrych yn weddol syml i rai ohonon ni, ond
efallai ein bod ni’n biased! Mae ‘na ddigon o
esboniadau wacky wedi eu hawgrymu (gweler
y rhestr) ond mae’r brif drafodaeth wedi
canolbwyntio ar y berthynas rhwng y dyn hoyw
a’i fam. (Ychydig iawn o drafodaeth sydd wedi
bod ar darddiad lesbiaeth, yn anffodus.) Yn
ôl yr ysgol Hippocrataidd o feddygon, er
enghriafft, mae rhieni yn cynhyrchu ‘rhiniad’
(secretion) gwrywaidd neu fenywaidd. Os ydy
rhiniad y tad yn fenywaidd ac un y fam yn
wrywaidd, bydd y plentyn naill ai’n fachgen
merchetaidd neu’n ferch fachgenaidd.
Tra’n gwrthod yr esboniadau biolegol yma
mi oedd Freud hefyd yn gweld bod perthynas
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y plentyn â’i rhieni yn ganolog. Yn fras iawn,
mewn achosion lle mae’r tad yn ddylanwad
gwan - y tad wedi gadael y teulu, yn alcoholig,
ei waith yn mynd a’i holl amser, ayyb - a’r fam
yn dominyddu, bydd y bachgen yn debyg o
droi mâs yn hoyw.
Os ydy’r thesis yma’n gywir, dylai rhannau
helaeth o Gymru fod yn amddifad o unrhyw
weithgaredd heterorywiol o gwbl o ystyired lle
canolog y Fam Gymreig yn ein heiconograffi
cenedlaethol a’r rôle cameo sydd gan y tad,
boed löwr, charelwr, neu weithiwr dur, yn y
rhan fwyaf o deuluoedd dobsarth gweithiol:
ef yw’r dyn diarth sy’n ymddangos wrth y
bwrdd cinio unwaith yr wythnos ar ôl uffarn o
sesh y noswaith gynt. At y fam yr oedden
ni’n rhedeg i gael ‘swc’, a thrwyddon ni y mae’r
fam yn gwireddu ei breuddwydion. Pam ydw
i’n cael y teimlad weithiau bod ’y mywyd i yn
rhyw fath o fersiwn hoyw o Sons and Lovers?
Ac eto nid yw pob dyn hoyw yn camp, na
phob mam i ddyn hoyw fel y ddraig o Fam
Iddewig mâs o’r Torch Song Trilogy. Y peth
gwaetha’ am theori Freud oedd yr awgrym
bod hoywon nid yn gymaint yn wahanol, ond
ein bod ni rywffordd yn israddol, anaeddfed,
damaged goods seicolegol yn aros am i rywun
ein bwcio ni i fewn am gwrs o electric shock
treatment.

Diolch byth, felly, bod gwyddonwyr yn
America wedi mynd nôl yn ddiweddar at y
syniad Groegaidd gwreiddiol o esboniad
biolegol - wedi’r cwbl ’roedd y Groegiaid yn
gwybod ambell i beth am gyfunrywioldeb. I
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o hyd” - ac mi fyddwn hyd dragwyddoldeb.
Mae’n genyn ni yn cael ei gario yn
ddiymwybod gan fenywod heterorywiol trwy’r
byd i gyd - ac mae yna ddyn hoyw yn cael ei
eni rhywle bob pump eiliad.
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rai, wrth gwrs, mae’r syniad o ‘gene hoyw’
ynddo’i hun yn un hollol chwerthinllyd. Sut all
genyn sy’n denu dynion neu fenwyod at
aelodau o’u rhyw eu hunain oroesi’r broses
Ddarwinaidd o sgrînio er mwyn sicrhau parhad
yr hil?
Ond yn ôl ysgol newydd o gymdeithasegwyr
mae modd esbonio cyfunrywioldeb yn
nhermau ei gyfraniad i barhâd yr hil. Say
what?! Mae’r sociobiologists yn dadlau bod
cyfunrywioldeb yn gallu helpu’r hil trwy
ryddhau unigolion o’r Mudiad Magu Mwy er
mwyn iddynt hwy gael edrych ar ôl brodyr a
chwiorydd, neiant a nithod. Rhyw fath o
wasaneth gwarchod rhad ac am ddim i weddill
dynoliaeth, felly, yw cyfunrywioldeb.
Hyd yn ddiweddar doedd dim tystiolaeth
caled ar gyfer y theori yma, ond mae ’na nifer
o labordai yn America wedi cyhoeddi
newyddion syfrdanol yn ddiweddar - bod
genyn hoyw yn bodoli wedi’r cwbl, a’i fod yn
cael ei gario gan y fam. Hyn sydd i esbonio
pam “er gwaetha pawb a phopeth, ry’n ni yma

FFOTO 7

Ym... mwy o jeans hoyw

Llun: Keith Morris
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 Y Planedau: newyddion da
i’r rhai ohonoch chi a anwyd o
dan arwydd Scorpio yn ôl
astrolegwyr Babilonaidd.
 Cosi: credai’r Arabiaid fod
‘chwantau gwrywgydiol’ yn
cael eu hachosi gan gosi o
gwmpas y pen-ôl, a bod modd
eu lleihau trwy roi eli arno.
Hwyrach eu bod hwy wedi
cymysgu rywsut rhwng cause
and effect.
 Plymio Gwael: yn ol
Aristoteles mae’r sianelau sy’n
cario had mewn hoywon
goddefol wedi’u cysylltu â’r
pen-ôl yn lle’r cala; mewn
hoywon sydd yn oddefol ac yn
weithrdol, mi roedd yr had yn
llifo i’r ddau.
Ysbryd Diog: yn India mae’r
gred mewn ailymgnawdoliad
wedi cymell rhai i awgrymu
bod gwrywgydiaeth yn
digwydd pan fo person yn
newid rhyw o un bywyd i’r llall.
Er bod y corff yn newid yn
hawdd trwy ailymgnawdoliad
mae arferion dyfnach fel
gogwydd rhywiol yn cymryd
mwy o amser.
 Pork Chops: yn ôl Tasleed
Ahmed, llawfeddyg Islamaidd
yn Iwerddon: ‘Mae tysiolaeth
yn dangos taw’r mochyn yw’r
unig anifail gwrywgydiol. Gan
fod y gwyrdroad yma yn fwy
amlwg mewn cenhedloedd
sy’n bwyta cig moch mae’n
amlwg ei fod yn mynd i mewn
i’ch genynnau trwy’ch ceg.’
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Y gene hoyw (ma fe’n eitha’ fach)

Llun: Keith Morris

PUMP
ESBONIAD
AM GYFUNRYWIOLDEB

Bydd y ffaith bod
y genyn yn cael ei
gario ar ochr y fam
yn canu clychau
gyda rhai ohonon
ni, gan taw ar yr
ochr yna fel arfer
mae gyda ni’r rhan
fwyaf o amheuon
am aelodau eraill
FFOTO 8
o’n teulu: rhyw
Wncwl o hen lanc
asexual (neu dyna
beth mae pawb yn
ei ddweud) sy’n
ffermio ar ei ben ei
hun - mae ’na
gannoedd ohonyn
nhw ar hyd y wlad.
Yn
ôl
yr
arbenigwyr mae
Pâr hollol gratuituous arall o jeans hoyw.
modd
darogan
erbyn
hyn
y
canradd o berthnasau hoyw eraill sydd gan un dyn hoyw. O
gymryd 6% fel y lefel o gyfunrywioldeb sydd yn y boblogaeth
yn gyffredinol - amcangyfrif gweddol gymhedrol - mae brodyr
dyn hoyw saith gwaith yn fwy tebygol o fod yn hoyw eu hunain
(gweler y ffigur). Ond mae’r hwyl wrth hel achau yn mynd
ymhellach hyn yn oed na hynny. Mae cefndryd ar ochr ein
mam bedair gwaith yn fwy tebygol o fod yn hoyw, ac ewyrthod
ychydig yn llai na hynny.
Wrth inni i gyd geisio gwneud ein symiau, yn ôl yr ystadegwyr
pe bai dyn hoyw yn cael ei eni i fewn i deulu traddodiadol
Cymreig (scersli belîf) o bedwar o fechgyn mi fydd yna domino
effect bod yn sicr o ddigwydd o fewn y teulu niwcliar, heb son
am sgil effeithiau o fewn i’r teulu estynedig. Felly, cofiwch nad
cefnu ar eich cefndir yw bod yn hoyw, ond chwilio am eich
gwreiddiau. Wedi’r cwbl mae’r genyn wedi bod yn ein teuluoedd
am filoedd o flynyddoedd. Mae’n rhan o’n hetifeddiaeth ni i
gyd, lico fe neu beidio.

"Wyt ti'n hoyw, wyt ti'n het?
A mewn neu mâs o'r closét?"

Atebion:-

3

Mewn siop bapur newydd ‘rwyt ti
ar fin estyn at Gay Times pan mae
efengylwr academaidd adnabyddus yn
dy gyfarch.Wyt ti’n:
(a) Dweud “Ew Bobi, mae hwn yn rhagori
ar y Cylchgrawn Efengylaidd o gryn
dipyn, cofiwch”.
(b) Bachu copi o Woman’s Realm, a
dechrau sgwrs ar batrymau gwau.
(c) Rhwygo’r copi o Gay Times, a gofyn
iddo ymuno yn yr ymgyrch yn erbyn
anlladrwydd a bryntni’r oes.

Os ‘a’ oedd mwyafrif dy atebion:
Dal ati i herio’r rhagfarn a’r stinc,
Ti yw Archdderwydd Gorsedd y
Wisg Binc.

2

Rwyt ti’n gweld ymgyrchydd
amlwg dros hawliau hoyw a
lesbiaidd yn dod tuag atat ar y stryd.
Wyt ti’n:
(a) Rhedeg ato/i yn orfoleddus a gweiddi
”Helo caariaad!” ar dop dy lais.
(b) Cymryd diddordeb afreal yn dy oriawr
a hanner gobeithio na chei di dy weld.
(c) Neidio dros y dibyn agosaf i
ddyfnderoedd y môr (cwbl ddealladwy os
Dafydd Frayling oedd yno!)

5

Mewn tafarn hoyw ym Mangor,
mae gwrthrych dy freuddwydion
yn dod atat gydag awydd pendant i
d’adnabod yn well. Mae gwefus
nwydus yn symud tuag atat, wyt ti’n:
(a) Llamu i mewn i snogian yn dafodlon
yn y fan a’r lle.
(b) Cofleidio i osgoi’r wefus a chlodfori
pwysigrwydd cyfeillgarwch
(c) Cael sioc o weld y bôr lleol a rhedeg
i siarad ag o/hi.

Os ‘b’ oedd mwyafrif dy atebion:
Mae gen ti un droed mewn ac un
droed mâs,
Rho’r ddwy droed allan i fagu
mwy o flas.

1

Mae Mam yn dod i mewn i dy stafell
wely yn ddirybudd rhyw fore Sul.
Doedd Merched y Wawr ddim eisiau
aros dros nos yn Blackpool wedi’r
cyfan! Mae gen ti gariad yn y gwely.
Wyt ti’n:
(a) Dweud “Mam, wnei di basio’r cling
ffilm/condoms yna sydd ar y gadair?”
(b) Dweud “Dyma Ceri. Roedd y car yn
cau cychwyn neithiwr, felly dyma ni’n
rhannu gwely rhag baeddu cynfasau yn
y llofft las”.
(c) Deifio allan drwy’r ffenest (heb ei
hagor).

4

Mae ymchwilydd o Stondin
Sulwyn yn ffonio i ofyn i ti
gyfrannu i’r drafodaeth ar ostwng
oedran gydsynio i ddynion hoyw. Wyt
ti’n:
(a) Cytuno ar unwaith, sôn fod gennyt ti
lot o ffrindiau yn y BBC a gofyn am ffi.
(b) Dweud dy fod yn rhy brysur yn
gwrando ar Tchaikovsky ar Radio 3, sori.
(c) Dweud dy fod yn rhannu’r un enw â
George Jones, ond nad ti yw Y George
Jones.

Os ‘c’ oedd mwyafrif dy atebion:
Rhwystr wyt ti rhag inni fod yn
rhydd,
Cofia, gelyn nid ffrind yw’r ‘cyfaill’
cudd.

Cwis y Ddraig Binc
fydd yn datgelu braidd
gormod i rai...
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S

chindler's List oedd enw y ffilm
fwyaf dirdynol welwyd yn y sinema
eleni. Adroddai hanes cymharol
gyfarwydd am hynt a helynt y chwe miliwn
o Iddewon gafodd eu lladd yng
Ngwersylloedd Cosb y Natsiaid.
Ond nid yr Iddewon oedd yr unig bobl
gafodd eu hanfon i’r Concentration Camps.
Hwy mae’n wir oedd y mwyafrif ac yn eu
herbyn hwy y cyflawnwyd rhai o’r troseddau
mwyaf dieflig yn holl hanes y ddynoliaeth.
Ond roedd yno
hefyd garcharorion
gwleidyddol,
troseddwyr,
Tystion Iehofa,
Sipsiwn, crwydriaid
a hoywon. Er mai
cymharol fychan
oedd yr hoywon
hwy
oedd
y
gwehilion gwaethaf
yng ngolwg y
Drefn. Hwy oedd y
rhai orfodwyd i
wisgo y triongl
pinc.
Manteisiodd y
Natsiaid i’r eithaf ar
ragfarn cymdeithas
yn erbyn pobl
hoyw. Aeth homophobia yn rhemp dan eu
dylanwad. Rhaid dileu’r hoywon os am
warchod purdeb yr hil. Ymosodid ar bobl
hoyw ar y strydoedd ac o 1935 ymlaen fe’u
carcherid, eu troi yn gaethweision ac yna
eu lladd.
Dan gyfarwyddyd Himler a’r S.S.
arweiniodd y rhyfel yn erbyn gwrywgydwyr
at ddegau o filoedd o farwolaethau.
Caniateid iddynt adael y gwersylloedd cosb
ar yr amod eu bod yn cytuno i gael eu
sbaddu. Ildiwyd y consesiwn hwn pan
sylweddolodd yr Almaenwyr eu bod yn
colli’r rhyfel ac fe anfonwyd yr hoywon
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sbaddedig i ymladd yn y llefydd enbytaf.
Tynged y gweddill, cyn marw, oedd cael
‘meddygon’ yn arbrofi arnynt gyda
gwahanol gyffuriau.
Yn ei hunangofiant ‘The Men With The
Pink Triangle’ mae Heinz Heger yn disgrifio
fel y bu i’r S.S. guro offeiriad hoyw yn
ddidrugaredd:
They started to beat him indiscriminately
with their sticks, on his stomach, his belly,
and his sexual organs. They seemed to
get more and more
ecstatic
and
gloated: “We’ll
drive the praying
out of you! You
bum - fucker! Bum
fucker!”
Yna
wrth
ymadael maent yn
troi ato ac yn
dweud “OK, you
randy old rat - bag,
you can piss with
your arse hole in
future.’" Ychydig
sydd wedi ei
ysgrifennu am y
modd y cafodd
miloedd ar filoedd
eu lladd am eu bod
yn hoyw. Nid at yr Iddewon yn unig y
cyfeiriodd Hitler ei gasineb. Codwyd
cofebau iddynt hwy ac i’r Sipsiwn, Tystion
Iehofa a’r Carcharorion Gwleidyddol yr un
modd. Pery’r gwrywgydwyr yn ddigofeb.
Tybed pam?
Darllen pellach:
The Pink Triangle, Richard Plant,
Mainstream Publishing 1987.
The Men With The Pink Triangle, Heinz
Heger, GMP, 1972
Bent, Martin Sherman, Amber Lane
Press, 1979.

M

ae’n rhaid fod llygaid pob hoywyn
a lesbiad gwerth ei halen wedi eu cyfeirio tuag
at Efrog Newydd yr haf yma. Rhwng dathliadau
pumed penblwydd ar hugain terfysg Stonewall a’r
Chwaraeon mae’r Afal Mawr yn sicr o fod yn hoywach
lle nac Aberystwyth! Ychydig i’r de o Efrog Newydd y
mae Philadelphia - dinas arall a gafodd gryn dipyn o
sylw eleni oherwydd y ffilm gofiadwy o’r un enw.
Ar sail yr hyn nas gwelwyd yn y ffilm gellid yn hawdd
faddau i unrhyw ddiniweityn a gredai nad oedd yma
gymuned hoyw yn Philadelphia. Ond darlun anghywir
fyddai hynny.
Rhywsut mae’n anodd cofio am William Penn a’r
Crynwyr eraill a sylfaenodd y ddinas wrth yfed clamp
o bourbon ar y creigiau yn y Bike Stop. Tafarn ledr
yw’r Bike Stop ac mae
hi’n nos Lun - Noson
Strapiau Joc. Mae
hi’n boeth yno - yn
llythrennol. Y tu allan
mae hi sawl gradd is
na phwynt rhewi felly
mae’r rheolaeth wedi
bod
yn
ddigon
ystyrlon a rhoi’r gwres
i fyny ar gyfer eu
cwsmeriaid prin eu
dillad.
Mae yna ddwsenni
o dafarnau a chlybiau
hoyw yn Philadelphia
- y rhan fwyaf ohonynt
mewn pentref hoyw
rhwng 12th a 13th St. a Walnut a Pine St. (Peth da i’r
ymwelydd yw’r patrwm ‘gridirion ‘ sydd i’r strydoedd
sy’n ei gwneud hi’n hawdd iawn i ffeindio eich ffordd
o gwmpas).
Fy hoff dafarn i oedd Woody’s ar 202 South13 St.
Edrychai i fi fel y dafarn Americanaidd cynddelwaidd.
Yn ogystal â lle i yfed a dawnsio roedd yna le i fwyta.
A 10 allan o10 i lefydd bwyta hoyw Philadelphia am
ddarparu lle i bobl sydd ar eu pennau eu hunain (am
ba reswm bynnag). Bu bron i mi gael fy nghyflwyno i
ffad ddiweddaraf hoywon Philly sef dawnsio cefn
gwlad a gorllewinol gan fod dosbarth yn Woody’s bob
wythnos. Mae’n debyg fod caredigion y dawnsio yma
yn ei gymryd o ddifrif calon ac yn gwisgo esgidiau
mawr cowboi, crysau cowboi a hetiau stetson. Ond
drwy ryw amryfusedd es i ddim.
Ar gyfer y slebogion yn ein plith, mae yna
amrywiaeth o sinemau a siopau pornograffi - rhai
ohonyn nhw gyda drysfeydd tywyll y gallai dyn yn
hawdd fynd ar goll ynddynt am ddyddiau. Yn wir, y
mae rhywbeth at ddant pawb byddwn i’n meddwl:
synagog hoyw a lesbiaidd (ac yma mae’n rhaid i mi

gyfaddef fy mod i wedi mynd i un o’r pethau mwyaf
lleaifrifol, sef parti nos galan a drefnwyd ar y cyd
rhwng y grwp Iddewig hoyw a’r grwp Catholig hoyw),
llyfrgell hoyw a lesbiaidd Philadelphia, dwy orsaf radio hoyw, dau bapur newydd wythnosol hoyw, clwb
seiclo hoyw, ac wrth gwrs baddondai hoyw.
Un o ogoniannau Philadelphia hoyw yw’r siop
lyfrau, Giovanni’s Room 345 South 112th St. Mae’n
cael ei brolio fel siop lyfrau hoyw fwyaf yr Unol
Daleithiau, ond mewn gwirionedd nid edrychai’n
llawer mwy na Gay’s The Word yn Llundain. Ac yn
ddigon anarferol ymddangosai’r adran lesbiaidd yn
fwy ac yn fwy amlwg na’r adran i ddynion hoyw.
Wrth gwrs mae yna bethau eraill i’w gweld yn
Philadelphia ar wahan i’r sin hoyw. Dyma grud yr
Unol Daleithiau, lle
d a t g a n w y d
annibyniaeth oddi
wrth Loegr a lle
lluniwyd
y
Cyfansoddiad. Dyma
gartref yr enwog
Cloch Ryddid.
Mae gan Philadelphia gysylltiadau cryf
â Chymru.
Mae
llawer o enwau
strydoedd
yn
adlewyrchu hynny a
thipyn
o
hen
deuluoedd y ddinas o
dras
Gymreig.
Anghofiaf i byth y sioc
o glywed enw un o
orsafoedd trên tanddaearol y ddinas, Bala Cynwyd
yn cael ei ynganu fel y disgwylid yn Gymraeg ar
newyddion y teledu.
Ond wrth gwrs, fel pob dinas fawr yn yr UD, mae
cenhedloedd gwahanol wedi gadael eu hôl ar y
diwylliant. Ewch i grwydro Reading Terminal Market
ac fe welwch stondinau’r Pennsylvania Dutch (Rych
chi’n cofio Witness) yn plethu pretzels meddal a’u
gwerthu’n boeth gyda mwstard. Fe welwch hefyd
stondinau’n gwerthu cheese steak, sef sleisen denau
o stecen cig eidion gyda chaws mewn rôl. Yn ôl yr
hanes fe ddyfeisiwyd hyn gan fwyty Eidalaidd fel
byrbryd i yrrwr tacsi a oedd ar frys. Ac mae’n debyg
bod yna ryfel caws stecen rhwng dau fwyty Eidalaidd
yn ne’r ddinas - pawb â’i ffefryn. Hynodrwydd arall
yw scrapple, sef rhyw gymysgedd sbeislyd o friwgig
a blawd indiacorn sy’n cael ei ffrio a’i fwytai frecwast.
Ac yn Philadelphia gelwir y brechdanau mawr a wneir
o fara Ffrengig a lot o lenwad yn hoagies (mewn trefi
eraill fe’u gelwir yn submarines neu grinders). A
chaws Philadelphia? Welais i ddim yr un twbyn.
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DAFYDD FRAYLING
Portread o Boen Tin y Cymry Cymraeg
"Efo enw fel Frayling mi ellwch fentro mai aelod o’r
Heddlu Cudd ydy o, wedi dod i Gymru i ddinistrio’r
mudiad cenedlaethol. Rhaid i ni fod ar ein
gwyliadwriaeth rhag y cyfenwau dieithr yma.”
afwyd llawer o sylwadau fel yna gan rai
cenedlaetholwyr pan gychwynnodd Dafydd
Frayling ar ei ymgyrch ddiflino dros hawliau lesbiaid
a hoywon yng Nghymru.
Er mor ddieithr ei gyfenw cafodd ei eni yng
Nghaerdydd. Roedd ei fam yn siarad Cymraeg ond
collodd ei rieni yn ifanc iawn a chafodd ei fagu gan
ei chwaer oedd ddeng mlynedd yn hyn nag ef.
Deffrowyd ei ddiddordeb yn y Gymraeg pan ddaeth
dan gyfaredd Gwilym Roberts yn yr ysgol gynradd
ar ôl gorffen gyda’i
"Trwsiadus, ond
addysg yn ddeunaw oed yr
taclus a aeth ati i’w dysgu.
threfnus Bu’n gweithio mewn
banc am rai blynyddoedd ac
fyddai'r roedd olion yr alwedigaeth
geiriau honno arno pan ddaeth yn
fyfyriwr (ychydig yn hyn na’r
gorau i'w cyffredin) i Goleg Prifysgol
ddisgrifio Cymru Aberystwyth yng
nghanol yr wythdegau.
bryd hynny" Trwsiadus, taclus a threfnus
fyddai’r geiriau gorau i’w
ddisgrifio bryd hynny. Gwisgai siwt yn aml (er bod
rhywun yn synhwyro ei fod yn ysu am gael byrstio
allan ohoni). Gwelech ef yn cerdded yn fân ac yn
fuan gyda ffeil neu lyfr emynau dan ei gesail.

Gwneud ei ffordd mae’n debyg i ddarlith, Swyddfa
Cymdeithas yr Iaith, neu’r gwasanaeth efengylaidd
yng Nghanolfan yr Urdd. Roedd ganddo wybodaeth
drylwyr o’r Beibl (ac fe fyddai maes o law yn
defnyddio’r wybodaeth honno i gystwyo’r
efengylwyr a’u herio.)
Bu’n amlwg yn ymgyrchoedd addysg
Cymdeithas yr Iaith gan weithredu’n ddifrifol iawn
fwy nag unwaith. Mae rhywun yn cofio’n arbennig
amdano ef a Karl Davies yn gweithredu yn erbyn
swyddfeydd yr Arolygiaeth ym Mangor. Yna torrodd
Dafydd a’r actor Richard Lynch i mewn i swyddfa
etholaeth Nicholas Edwards yn Hwlffordd adeg Eisteddfod Genedlaethol Abergwaun. Penllanw’r holl
ymgyrchu a’r mynych ymddangosiadau yn y llys
oedd treulio wythnos yng ngharchar Abertawe gyda
Dafydd Morgan Lewis!
Ond nid ei ymgyrchu gyda Chymdeithas yr Iaith
na’i sel gynnar dros efengyliaeth fyddai yn dod a
Dafydd i lygaid y cyhoedd. Yn wir fe fyddai’r
berthynas rhyngddo a’r ddwy garfan uchod yn
chwerwi’n arw ac yntau’n cefnu arnynt. Ceisiodd
am dair blynedd gael Cyfarfod Cyffredinol
Cymdeithas yr Iaith i basio cynnig cynhwysfawr ar
hawliau lesbiaid a hoywon. Er i grynswth y cynnig
hwnnw gael ei dderbyn gwrthododd y Gymdeithas
sefydlu gweithgor arbennig i ymladd dros hawliau
hoyw.
Yn sicr fel ymgyrchydd dros hawliau lesbiaid a
hoywon y gwnaeth Dafydd enw iddo’i hun. Wrth

Gofod
Gofidiau

Ateb Cystenin y Cwiar a Lois y Lesbiad: Symuda i
Feirionydd Nant Conwy. Mae’n haws dod yn agosach
at Elfyn Llwyd.

C

gyda Cystenin y Cwiar
a Lois y Lesbiad
Annwyl Cystenin y Cwiar a Lois y Lesbiad,
Rydw i’n byw yn Ynys Môn ac yn cefnogi Plaid
Cymru. Ond er i mi drio’n galed, dydw i ddim yn
gallu dod dros Ieuan Wyn. Beth wna’ i? Mae wedi
mynd yn argyfwng personol.
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Annwyl Cystenin y Cwiar a Lois y Lesbiad,
Rydw i’n ferch ifanc o gefen gwlad â diddordeb
mowr mewn cerdd dant ac yn lico mynd mâs i
enjoio 'da’r Ffermwyr Ifenc. Wi mewn cariad â
bugeiles ifanc, gyhyrog, ac wi’n credu bod hithe
mo’yn fy ngodro i. Shwt ma’ mynd o bwiti shwt
beth?
Ateb Cystenin y Cwiar a Lois y Lesbiad: Ma’ isie i ti
gorlannu’r fugeiles yma, a mynd â hi i le anghysbell.

iddo roi mynegiant i’w identiti newydd diflannodd y
siwt drwsiadus a gwisgodd ddillad llawer mwy
anghonfensiynol. Dewisodd hefyd wisgo’r triongl
pinc. Yn wir , ar un adeg, gorchuddiai ei hun â
bathodynau o’r fath.
Prin fod myfyrwyr Aberystwyth wedi arfer â
chreadur fel hwn; Cymro Cymraeg yn arddel ei
hoywder yn gyhoeddus. Mae’n safiad sydd wedi
costio’n ddrud iddo. O’r dechrau bu’n rhaid iddo
oddef pobl yn dweud pethau cas amdano (yn ei
gefn fel arfer) ac ambell un yn taflu peint o gwrw
drosto mewn tafarn. Ei ddymuniad mawr fyddai cael

bod yn athro ysgol ond er bod ganddo gymwysterau
rhagorol nid oes unrhyw Awdurdod Addysg wedi
bod yn barod i’w gyflogi. Bu cadw dau ben llinyn
ynghyd yn frwydr barhaus dros y blynyddoedd.
Tyfodd cymdeithas hoyw gref o’i gwmpas yn Aberystwyth. Ef, heb unrhyw amheuaeth oedd yr

Wi’n siwr y daw pethe’n naturiol wedyn.

Annwyl Cystenin y Cwiar a Lois y Lesbiad,
Rydw i’n poeni am fy mhysgodyn aur. Rydw i
eisiau bod yn rhiant cyfrifol, ond rydw i’n poeni
fod fy rhywioldeb i yn mynd i effeithio ar y
pysgodyn. Rydw i am iddo gael dewis rhydd yn ei
rywioldeb o. Beth ddylwn i wneud?
Ateb Cystenin y Cwiar a Lois y Lesbiad: Cofia bod
rhan fwyaf o hoywon a lesbiaid wedi eu magu mewn
cartrefi heterorywiol, ac felly mae’n debyg fod
rhywioldeb rhieni yn amherthnasol i rywioldeb plant.
Cyn belled â bod pawb yn hapus efo’i rywioldeb ei

arweinydd. Ef hefyd oedd y prif ysgogiad tu ôl i
sefydlu ‘Cylch’. Hyd yn oed heddiw ef yw un o
ychydig aelodau’r mudiad sy’n barod i siarad yn
gyhoeddus. Cwyn llawer yw eu bod wedi diflasu ar
glywed a gweld Dafydd yn dadlau ei achos ar y
radio a’r teledu. Ond dylid cofio ei fod yn lladmerydd
ar ran miloedd lawer o Gymry Cymraeg hoyw sy’n
llawer rhy ofnus i wneud safiad cyhoeddus dros eu
hawliau.
Erbyn hyn mae ‘Cylch’ yn tyfu a gwelir ei phabell
bob blwyddyn ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol.
Os bu i Dafydd gwympo allan gyda Chymdeithas
yr Iaith mae’n amlwg ei fod yn gwerthfawrogi dulliau
gweithredu y mudiad hwnnw. Pryder llawer o
aelodau ‘Cylch’ yw ei fod yn ceisio cael y mudiad i
gyflawni mewn deng mis yr hyn y cymrodd hi ddeng
mlynedd i Gymdeithas yr Iaith ymgyrraedd ato!
Efallai mai arafwch ‘Cylch’ yw’r rheswm pam y
bu i Dafydd ac un neu ddau arall fynd ati i sefydlu
‘Dicllon’, mudiad hawliau hoyw mwy ymosodol.
Ond a oes dyfodol i fudiad o’r fath efo llond dwrn yn
unig o aelodau? Ac onid yw’r gwaith o addysgu a
goleuo pobl am sefyllfa’r hoywon yng Nghymru yn
bwysicach na’r gorymdeithio gwrthgynhyrchiol
mewn gwisg lleian o amgylch maes yr Eisteddfod?
Onid oes targedau teilyngach hefyd na phebyll y
mudiadau crefyddol?
Dyma’r math o ddadleuon sy’n cyniwair ar hyn o
bryd yn rhengoedd hoywon Cymru. Nid pawb
ohonom sydd ar yr un donfedd â Dafydd. Ond mae
pawb yn gytun mai ef yw’r blaenaf a’r dewraf o’r
ymgyrchwyr. Oni bai am ei gyfraniad ni byddai
‘Cylch’ yn bod ac ni fyddai gan hawliau hoyw le
mor amlwg ar yr agenda wleidyddol yng Nghymru.

hun.
Fodd bynnag geiriau Iesu Grist oedd: bwriwch eich
rhwydau i’r dwfn a mi a’ch gwnaf yn bysgotwyr
dynion. Felly, mâs â’r wialen!

Y CORNEL
BARDDONIAETH:
Aberystwyth
Hoywon sydd yn dawnsio’n llon
Rhwng y Boars Head a’r Ffynnon.
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HYSBYSEB!

