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Why is one compelled to write?
To set oneself apart, cocooned, rapt in
solitude, despite the wants of others.

Patti Smith
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Crynodeb
Mae’r ddoethuriaeth hon yn cynnwys traethawd sy’n trafod y broses o greu
casgliad o waith creadigol a luniwyd dros gyfnod o chwe blynedd, rhwng Medi
2012 a Rhagfyr 2018. Ystyrir yn y gwaith y modd y mae’r awdur yn gweld y
broses honno yn ddihangfa o rigolau bywyd bob dydd ond eto i gyd yn
gwerthfawrogi mai drych o gymeriadau ei fywyd beunyddiol a’i amgylchfyd yw
deunydd crai ei gynnyrch yn aml. Mae hefyd yn ymdrin â’r unigrwydd a’r
ansicrwydd a all ddeillio o fentro i lenydda - byd a fu’n eithaf dieithr iddo tan
yn ddiweddar - a’r modd y gall yr ofnau a’r ansicrwydd yma gyfoethogi ei
straeon a’i gymeriadau.
Dilynir hynny gan y casgliad o’r gwaith creadigol: drama lwyfan, stori fer a
llythyr, casgliad o gerddi a nofel.
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Cydnabyddiaethau
Hoffwn yn gyntaf ddiolch i’m harolygydd, yr Athro Angharad Price, am ei
harweiniad a’i chefnogaeth trwy gydol y cyfnod y bûm yn gweithio ar y
ddoethuriaeth. Diolch hefyd i’r rhai hynny a roddodd o’u hamser i’m
cynorthwyo gyda’r holl waith ymchwil i gefndir fy nofel, Os Na Ddôn Nhw…, yn
arbennig felly i Richard a Gwenda Jones, Caerdegog, yr actor Owen Arwyn, a
theulu E. T. Jones, y cigyddion o Fodedern. Mae fy niolch yn fawr hefyd i’r rhai
hynny a’m hysbrydolodd i farddoni ac i feistroli’r gynghanedd yn ystod y cyfnod
y bûm yn mynychu Ysgol Farddol Caerfyrddin, dan arweiniad Mererid Hopwood
a Tudur Dylan, ac yna yn yr Ysgol Farddol ym Methel, Caernarfon dan
arweiniad Karen Owen. Yn olaf, carwn ddiolch i’m teulu, fy ffrindiau a’m cydfyfyrwyr am eu cefnogaeth a’u hamynedd ac am fod yn glust i wrando trwy
gydol y cyfnod y bûm yn gweithio ar y ddoethuriaeth.
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TRAFOD A DADANSODDI’R GWAITH CREADIGOL

Cyflwyniad

Rwyf yn cychwyn ysgrifennu’r traethawd hwn ar ynys o wenithfaen glas yn fy
nghegin, yma ym Mangor. Er fod gen i ddesg yn fy stydi, ac un arall yn fy
swyddfa yn Ysgol Glanaethwy, ar yr ynys hon rwy’n dewis gweithio y rhan
fwyaf o’r amser.

Gall cegin fod yn lle eithaf prysur ar adegau gwahanol o’r dydd, ond gallaf
anwybyddu’r holl sŵn o’m cwmpas a dal ati i ysgrifennu, waeth beth sy’n
digwydd, os caf aros ar fy ynys. Mae’r teulu i gyd wedi dod i ddeall hynny
erbyn hyn, hyd yn oed fy wyrion bywiog, a phawb yn derbyn fod taid, weithiau,
ar ganol ryw ddarn o waith pan gyrhaeddan nhw, ac ymhell yn ei fyd bach ei
hun.

Yn ôl Geiriadur Prifysgol Cymru: tir a amgylchynir gan ddŵr (ond sy’n llai na
chyfandir), yw ‘ynys’. O ystyried fod y gair yn deffro cymaint o emosiynau a
delweddau i’r rhan fwyaf ohonom, roedd darllen ei ddiffiniad yn oer, mewn
geiriadur, yn siom:

ynys, eb. ll.-oedd. tir a amgylchynir gan ddŵr. ISLAND.1

Mewn caneuon a cherddi megis ‘Ynys Afallon’, (T.Gwynn Jones), ‘Ynys y Plant’,
(Y Parch Elfed Lewis), ‘Yr Ynys Werdd’, (Tudur Dylan) a’r ‘Ynys Wen’, (Eifion
Wyn), fe welwn fod y testun wedi denu sawl bardd i ganu am ynysoedd
amrywiol a’i fod yn llawer mwy na chilcyn o dir wedi ei amgylchynu â dŵr. ‘And
the rock feels no pain/And an island never cries,’ meddai Paul Simon yn ei gân,
‘I am a Rock’. Fe fyddaf innau, yn y traethawd hwn, yn cyfeirio at sawl math

H. Meurig Evans a W. O. Roberts, Y Geiriadur Mawr (Gwasg Gomer, Llandysul a Gwasg y Dryw,
Llandybïe), t. 441.
1
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arall o ynys sydd wedi tyfu’n thema ganolog i’m holl waith creadigol tra’n
paratoi fy noethuriaeth.

Mae gen i gof clir o groesi i un o Ynysoedd yr Aran (Inis Mór), pan oeddwn i yn
fy mlwyddyn gyntaf yn yr ysgol uwchradd, a chael fy nghyfareddu gan y lle.
Codi fy llaw ar y dyrnaid trigolion ddaeth i ffarwelio â ni ar y cei ar ddiwedd y
dydd, a hwythau’n troi’n hamddenol tua’u cartrefi wedi hynny - mor fodlon eu
byd. Prin awr o daith oedd y croesiad yn ôl i’r tir mawr, ond roedd mydr bywyd
mor gyflym yno o’i gymharu â’r ynys - hyd yn oed yn ôl yn y 1960au.
Flynyddoedd yn ddiweddarach, cefais gyfle i groesi i Ynys Gwales, sydd
oddeutu deng milltir i’r de orllewin o Sir Benfro. Gan mai dim ond mulfrain
gwynion, llamhidyddion, dolffiniaid a morloi sy’n byw ar yr ynys hon, roedd ei
gweld yn ymrithio ymhell ar y gorwel yn brofiad na wnaf fi byth ei anghofio.
Mae 39,000 o barau o fulfrain gwynion yn hawlio’r rhan fwyaf o arwynebedd yr
ynys fechan hon, ac roedd hi’n olygfa gwbl ledrithiol wrth i’r ynys ymffurfio’n
raddol drwy’r niwl o’n blaenau. Does ryfedd fod rhai adarwyr yn ei galw’n ‘Ynys
Wen’. Cefais fy hun yn canu’r gân enwog honno gan Purcell wrth i’n bad
gylchu’r ynys ar ôl inni dreulio oriau’n ei chyrchu: ‘Ynys Wen, nad oes ei
thebyg, cartref serch a mwynder bryd.’2 Dychmygais seithwyr Bendigeidfran, ar
ddiwedd chwedl Branwen Ferch Llŷr, yn treulio pedwar ugain mlynedd
ddedwydd ar yr ynys hon, cyn i un o’r gwŷr, Heilyn fab Gwyn, agor drws na
ddylid ei agor yn y gaer, a’u paradwys yn dod i ben, a’u holl boenau a’u
hatgofion chwerw yn dychwelyd atynt fel corwynt creulon:
Mae’r amser ar Ynys Gwales, yn arbennig, yn cynrychioli’r cyfnod mwyaf
hapus a dymunol a dreuliodd y gwŷr erioed: ni cheir arlliw o’r gofidiau
a’u poenau pan ar y tir mawr – cynnen, sarhad, dial.3
Ceir adlais o stori Adda ac Efa yn y rhan hon o’r Gainc, yn ogystal â chwedlau
megis Tir na nÓg a Llyn y Fan, lle y cawn y syniad yma fod rhywun yn gallu

<https://www.youtube.com/watch?v=Po6qbbjFJwA> Cyrchwyd Gorffennaf 16, 2018. Cyfieithiad Eifion Wyn
o eiriau John Dryden.
2

<http://resource.download.wjec.co.uk.s3.amazonaws.com/vtc/2015-16/Adnodd%20Branwen/
19themau9.html> Cyrchwyd Gorffennaf 16, 2018.
3
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byw yn ddedwydd ond iddo ef, neu hi, gadw at reolau a chanllawiau’r baradwys
(honedig) a bortreadir gan y storïwr. Ond dychwelyd i’r byd mawr, yn ôl at y
gynnen a’r sarhad a’r dial yw tynged pob un ohonynt ar ben eu taith.

Teimlaf fy mod innau’n dianc i ryw ynys wrth imi weithio ar fy straeon a’m
barddoniaeth innau. Ambell dro, mae hi’n haws byw gyda’r gynnen
ddychmygol na’r un sy’n eich wynebu yn y byd go iawn. Un enghraifft o hynny
oedd pan fu imi orfod wynebu achos difenwad i warchod fy enw da yn 2014, a
fu’n destun pryder mawr i mi a’m teulu am gyfnod. Ynysais fy hun am ran
helaeth o’r flwyddyn honno, a bu ymweld â’m hynys greadigol yn ddihangfa ac
yn foddion imi ar yr un pryd. Fel y dywed y bardd, T. Gwynn Jones yn ei awdl,
Ymadawiad Arthur: ‘Afallon af i wella.’4

Felly, mae fy ynys o wenithfaen yn raddol wedi esblygu’n fwy nag arwyneb
sgleiniog i baratoi a bwyta pryd o fwyd oddi arno dros y blynyddoedd; mae
bellach wedi tyfu’n thema, canolbwynt ac ysgogiad i’m doethuriaeth.

Cefndir

Dau beth a’m hysgogodd i gychwyn gradd doethuriaeth mewn ysgrifennu
creadigol ym Mangor yn 2012. Roeddwn eisoes wedi cyhoeddi dwy nofel, a
doeddwn i ddim yn gwbl hapus â’r naill na’r llall. Y rheswm pennaf dros fy
anfodlonrwydd oedd imi gyhoeddi’r ddwy nofel heb fawr o arweiniad na
chyngor gan y bartneriaeth rhwng y cyhoeddwyr a minnau. Tybiais y byddai’r
broses o olygu’r gwaith yn un drylwyr ac y byddai trafodaeth fanwl ar bob cam
o daith y cymeriadau a’r plot, yn ogystal ag ambell gyngor ar strwythur ac
arddull nofel. Ni chefais fy modloni gan y broses o gyhoeddi’r ddwy gyfrol a
theimlais fy mod wedi fy ynysu i raddau helaeth. Fi a’m syniadau ar goll yng
nghanol môr dieithr na wyddwn i ba gyfeiriad i anelu ato er mwyn cyrraedd y
lan.

4

T Gwynn Jones, Caniadau (Hughes a’i Fab, Wrecsam,1934), t. 31.
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Credaf fy mod i fy hunan, yn rhannol, i’w feio ar y ddau achlysur; gallwn fod
wedi holi mwy ar y cyhoeddwyr am ragor o gyfarfodydd ac arweiniad, ond gan
nad oedd gen i unrhyw brofiad o gyhoeddi fy ngwaith cyn hynny, roeddwn i, ar
y pryd, yn grediniol mai hyn oedd y drefn arferol rhwng golygydd ac awdur ac
nad oeddwn i ddisgwyl mwy nag a gafwyd. Ond gan na chefais nemor ddim
cyfarfodydd wyneb yn wyneb â’m golygydd drwy gydol y broses waith, roedd
yn deimlad chwithig o’i gymharu â’r patrwm theatrig yr oeddwn yn gynefin ag
ef fel awdur drama, sef y berthynas glos honno rhwng y sgriptiwr a’r actorion,
y cynllunwyr a’r technegwyr mewn ystafell ymarfer wrth ddyfeisio a datblygu
unrhyw berfformiad theatrig newydd.

Hyd y flwyddyn 2002, roedd fy holl gynnyrch ysgrifenedig, yn greadigol, wedi
bod yn waith llwyfan neu sgriptiau teledu. Ar wahân i’r ychydig o gerddi i blant
y bûm yn eu llunio’n achlysurol i Wasg Carreg Gwalch, dramâu a sgriptiau
teledu oedd fy unig wir brofiad mewn ysgrifennu creadigol. Mae’n bosibl, felly,
mai’r profiadau theatrig hynny a barodd imi ddisgwyl y byddai’r un math o
drylwyredd ac arweiniad i’w gael wrth weithio ar gyhoeddi unrhyw ddarn o
lenyddiaeth, boed yn ddrama, sgript deledu, cyfrol o farddoniaeth neu nofel.
Tybed a oeddwn i wedi cael fy ‘nifetha’ trwy weithio mor glos fel ensemble yng
Nghwmni Theatr Cymru? A oeddwn i’n disgwyl gormod gan olygyddion a
chyhoeddwyr wrth ddatblygu fy nofelau? Ai prinder amser ar ran y gweisg oedd
yn gyfrifol fy mod yn teimlo mor alltud gyda’m syniadau? Yn eu Canllawiau i
Olygyddion Gweisg, fe noda Cyngor Llyfrau Cymru fod angen:

. . . . comisiynu awdur: trafod â’r awdur ynghylch hyd a lled y comisiwn,
a natur a chywair y testun yng nghyswllt gofynion y farchnad.5
Gan mai dod i’r brig yng nghystadleuaeth Y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod
Genedlaethol Meifod yn 2003 a wnaeth fy nofel gyntaf, Brwydr y Bradwr, fe
dybiais fod peth o’r pellter rhwng yr awdur a’r wasg yn rhan o drefn naturiol
bod yn rhan o gystadleuaeth. Bernais mai cadw cysondeb rhwng y feirniadaeth
<http://www.cllc.org.uk/gwasanaethau-services/golygu-editing/canllawiau-guidelines?diablo.lang=cym>
Cyrchwyd, Gorffennaf 16, 2018.
5
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yng nghyfansoddiadu’r Eisteddfod Genedlaethol6 a’r nofel a gyhoeddwyd oedd
y rheswm pennaf dros beidio trafod a golygu’n drylwyr. Ond gan na chafwyd
unrhyw drafodaeth fanwl tra’n gweithio ar fy ail nofel chwaith, sylweddolais y
byddai’n rhaid imi ddarganfod ffordd arall o geisio arweiniad os oeddwn am
ddatblygu fel awdur.

Cychwynnodd fy ngyrfa fel actor yn rhan o gwmni arbrofol o actorion/awduron
ifanc i Gwmni Theatr Cymru ‘nôl ym 1970. ‘Theatr Antur’ oedd y teitl a fathwyd
ar gyfer yr arbrawf a chaem rwydd hynt, fel tîm o berfformwyr ifanc, i ddyfeisio
a sgriptio ar ein liwt ein hunain. Roedd y diweddar Wilbert Lloyd Roberts,
cyfarwyddwr artistig y cwmni ar y pryd, yn awyddus inni gael penrhyddid i
wthio’r ffiniau o ran cynnwys ac arddull theatrig heb ddod dan lach y beirniaid
mwy traddodiadol eu chwaeth. Perfformiadau mewn gofodau llai fyddai’r rhain
gan amlaf, a phrin iawn y caem y cyfle i berfformio ar brif lwyfan unrhyw
theatr yng Nghymru. Roedd y pwyslais ar arbrofi ac felly roedd yr ‘hawl i fethu’
yn rhan o’r weledigaeth greadigol. Un o gefnogwyr brwd y datblygiad oedd
Elan Closs Stephens ac yn ei hadolygiad yn Y Cymro ar y pryd fe ddywedodd:

I mi, mae gwaith Theatr Antur yn un o’r elfennau mwyaf cyffrous a
gobeithiol yn y theatr Gymraeg. Condemniad ohonom ni fydd o, os na
fydd y tŷ yn llawn bob nos.7
Rhoddai’r cyfarwyddwr artistig bythefnos i’r tîm drafod a datblygu cnewyllyn o
syniad ar gyfer y sioe, a mis yn ychwanegol i’w sgriptio a’i lwyfannu. Amser
rhyfeddol o fyr o’i gymharu â’r cyfnod arferol a roddir i ddyfeisio sgript i
ddramodydd; ond nid ni oedd y cyntaf na’r olaf o dîm o awduron i weithio dan
y fath bwysau a bu’n gyfle amhrisiadwy i mi, gan feithrin ynof y ddisgyblaeth
hanfodol o neilltuo oriau yn y dydd i’m cau fy hun mewn giarat a throi cefn ar
deulu a ffrindiau. Yn amlach na pheidio, byddai’n rhaid i’r amser a roddid i’r
sgriptio fod y tu allan i’r oriau gwaith arferol, gan mai trin a thrafod ac arbrofi a

Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau (Llandybïe, Gwasg
Dinefwr, 2003).
6

7

Elan Closs Stephens, ‘Drama Dda a Fydd yn eich Ysgogi i Feddwl’, Y Cymro, 10 Mai (1977), t. 27.
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wneid yn yr ystafell ymarfer yn bennaf - y gwaith caib a rhaw oedd hwnnw.
Gartref, ar eich pen eich hun, y disgwylid i chi lunio’r olygfa benodol a roed i
chi i’w sgriptio. Ar sawl achlysur bu’n rhaid aberthu oriau gyda’m teulu i geisio
cau pen y mwdwl ar olygfeydd digon ystyfnig. Bu’r aberth yma yn boen
meddwl i mi ar adegau ac fe dreiddiodd peth o’r teimladau hynny i waith mwy
diweddar. Byddaf yn cyfeirio at hynny yn nes ymlaen yn y traethawd hwn.

Cefais, felly, fel actor craidd yng Nghwmni Theatr Cymru ar ddiwedd y 1970au,
y cyfle i gydweithio â rhai o awduron theatr mwyaf blaenllaw Cymru yn
datblygu sgriptiau; awduron megis Meic Povey, Siôn Eirian, Mei Jones, Valmai
Jones a Gareth Miles, gan roi imi’r sylfeini a’r cymhelliad i barhau i sgriptio
ymhell wedi i ddyddiau Theatr Antur chwythu eu plwc.

Weithiau, fe gychwynnai’r broses tra byddai’r cwmni ar daith gydag un o’u prif
gynyrchiadau, lle y caem gyfle i ddehongli cymeriadau o rai o’r clasuron
Cymraeg. Tra’n teithio, cynhelid cyfarfodydd achlysurol gydag aelodau Theatr
Antur i ddod o hyd i egin syniad, thema neu destun ar gyfer y sioe nesaf. Deuai
cnewyllyn ohonom ynghyd ac fe deflid syniadau i mewn i’r pair nes y ffurfid
rhyw lun o sylfaen i weithio arno. Fesul cyfarfod, wedyn, fe fyddem yn bwydo
rhagor o syniadau ac ambell aelod yn ysgrifennu ysgerbwd o olygfa arbrofol i’w
darllen a’i thrafod. Y deunydd rhagbaratoawl yma, wedyn, fyddai man cychwyn
y gwaith ar lawr yr ystafell ymarfer, gan ychwanegu haenau o syniadau
newydd a golygfeydd o ddydd i ddydd, nes y cyrhaeddai’r cyfarwyddwr i roi ei
geiniogwerth yntau, cyn mynd ati i fireinio a chaboli’r

sgript yn ein dwylo.

Weithiau, byddem ni’r actorion yn byrfyfyrio ambell syniad gan ddal ein gafael
ar unrhyw berl a grëid yn ystod y broses hon. Dro arall, fe wahoddid awduron
megis Gareth Miles a Meic Povey i gyflwyno fframwaith o ddrama gan
ddefnyddio’r actorion craidd i’w cynorthwyo i roi cig ar esgyrn eu sgriptiau.
Deilliodd sioeau megis Ffatri Serch a Cofiant y Cymro Olaf o’r labordai theatrig
hyn. Roedd y Theatr broffesiynol Gymraeg yn dal yn ei babandod ar y pryd a
chyndyn oedd ambell ddramodydd i fentro i’n plith, ond byddai’r dramodwyr
mwyaf hyblyg yn fwy na pharod i fanteisio ar y cyfle. Credaf mai’r broses yma
12

o weithio a roddodd yr hyder i actorion a chyfarwyddwyr i sefydlu’r cwmnïau
bychain a dyfodd fel madarch ar hyd a lled y wlad yn ystod y 1970au a’r
1980au, gan roi bodolaeth i gwmnïau newydd megis Bara Caws, Hwyl a Fflag,
Y Frân Wen, Theatr Crwban, Brith Gof a Sgwâr Un. Theatr Antur, yn wir, a
roddodd y templed i’r holl gwmnïau a ddeorodd yng Nghymru drwy gydol y
cyfnod cynhyrfus ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif.

Rhyw ddwy flynedd yn ddiweddarach, yn ystod fy nghyfnod fel actor craidd yng
Nghwmni Theatr Cymru, cefais wahoddiad i ysgrifennu sawl pantomeim a sioe
blant i’r cwmni. Ymddiriedodd Wilbert ynof i gyfarwyddo ambell un maes o law,
ac yn sgil hynny, fe gefais y cyfle i weld fy syniadau’n datblygu ar lawr yr
ystafell ymarfer gan dderbyn awgrymiadau a syniadau gan actorion a
thechnegwyr ar y modd y gellid mireinio a datblygu’r gwaith ymhellach.

Mae’n debyg mai’r labordy theatrig yma a barodd imi feddwl y byddai’r un
math o arweiniad yn bosibl yn y broses o ysgrifennu unrhyw ddarn o waith
creadigol; gweithio fel ensemble, lle roedd y cyd-ddyheu yn ehangu ac yn
aeddfedu’r gwaith a’r awdur yn cael y gorau o bob cyfeiriad.

Wedi i Rhian, fy ngwraig, a minnau sefydlu Ysgol Glanaethwy ym 1990, fe
dalodd yr holl brofiad yma ar ei ganfed. Roedd galw’n flynyddol ar imi sgriptio
dwsinau o sioeau, caneuon actol, monologau, deialogau a chyflwyniadau
dramatig ar gyfer y disgyblion. Y gwahaniaeth mawr oedd mai tîm bychan iawn
oeddem ni yng Nglanaethwy a’r broses o drafod a mireinio sgriptiau wedi eu
cywasgu i ychydig oriau o drafod a golygu rhwng gwersi. Ond roeddwn yn
ymwybodol fy mod i hefyd yn dyfeisio a sgriptio i ddiben tra gwahanol i’r hyn
yr arferwn ei wneud i’r theatr broffesiynol erbyn hynny.

Bum mlynedd yn ddiweddarach, cefais y cyfle i ddod yn rhan o dîm sgriptio’r
gyfres sebon i blant a phobl ifanc, Rownd a Rownd, ac am wyth mlynedd, fi
oedd yn llunio’r straeon ar gyfer pob cyfres ar fy mhen fy hunan. Rhoddodd
hyn bwysau ychwanegol ar yr oriau prin hynny a gawn i fod gyda’m teulu. Yr
13

euogrwydd yma o dreulio cymaint o amser yn amddifadu fy ngwraig a’m plant
o’m sylw oedd y sbardun, flynyddoedd yn ddiweddarach, i ysgrifennu’r gerdd
hir, Trwy Ddrych, sy’n rhan o’r portffolio hwn. Mwy na thebyg mai’r gerdd hon
oedd yr anoddaf, yn emosiynol, i mi ei llunio o’r holl waith rwy’n ei gyflwyno fel
rhan o’m doethuriaeth.

Er nad oedd y broses o ddyfeisio’r straeon ar gyfer Rownd a Rownd yn gweithio
ar union yr un patrwm â’r theatr, eto i gyd byddem yn trafod cynnwys pob
golygfa’n fanwl gyda’r cynhyrchwyr a’r sgriptwyr. Ailddrafftio wedyn os byddai
galw am hynny, gan gadw’r hyn a elwid yn ‘feibl y cymeriadau a lleoliadau’ ar
gyfer awduron a sgriptwyr a ddeuai i weithio ar y gyfres wedi i mi adael.
Rhoddais i’r gorau i weithio ar Rownd a Rownd yn 2003, ond mae’r gyfres yn
dal i fynd hyd heddiw.

Ond yn ôl yn 2012, teimlwn yn ynysig bob tro y gogwyddai fy syniadau oddi
wrth y theatrig, cyfarwydd. Pe cawn unrhyw syniad a oedd yn debygol o
ddatblygu’n stori fer neu’n nofel, tueddwn i’m dieithrio fy hun oddi wrtho gan
ei adael mewn ffeil rywle yng nghrombil fy nghyfrifiadur. Roedd y ddau brofiad
yr oeddwn eisoes wedi eu cael wrth gyhoeddi nofelau yn amlwg wedi gwneud
imi amau a oedd y broses at fy nant. Ac eto, fe ymrithiai ambell syniad yn ôl i’r
wyneb yn achlysurol, fel petaen nhw’n gwrthod diflannu’n llwyr.

Yr un flwyddyn, roeddwn yn gweithio ar gyfrol hunangofiannol i Wasg y Bwthyn
dan y teitl Cofion, Cefin; cyfres o lythyrau at nifer o bobl a oedd un ai wedi fy
ysbrydoli, fy annog, neu wedi codi fy ngwrychyn dros y blynyddoedd fel cydgyfarwyddwr Ysgol Glanaethwy. Ar y pryd roedd yr awdures Sian Northey yn
gweithio i Wasg y Bwthyn, a galwai heibio’n achlysurol i drafod y gyfrol ar ran y
wasg. Roedd Sian eisoes wedi cychwyn ar ei doethuriaeth ym Mangor, a hi
oedd yr ail ysgogiad imi ystyried gwneud PhD fy hun. Roeddwn yn dal ar ynys
go bellennig gyda’m holl dalpiau o syniadau hwnt ac yma yn fy nghyfrifiadur a
llwyddodd Sian i’m darbwyllo i ymuno â’r cwrs gan y byddai’n ysgogiad imi roi
cig ar esgyrn sychion fy syniadau. Gwyddai’n iawn am yr ‘ynys’ yna y cyfeiriwn
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ati, a’r unigrwydd o fod yn awdur gyda’i syniad yn cyfarth yn wantan y tu ôl
iddo fel ci amddifad ar dennyn go frau.

Ychydig fisoedd yn ddiweddarach, ym mis Medi 2012, cychwynnais ar fy
noethuriaeth gydag ychydig benodau o nofel, drafft o ddrama lwyfan a dyrnaid
o gerddi dan fy nghesail. Hyd yn oed yn y dyddiau cynnar hynny, roedd yna un
brif thema eithaf amlwg yn uno’r cyfan, sef ‘ynys’ neu ‘yr ynysig’. Ac er nad
oeddwn i fy hun, erbyn hynny, yn teimlo mor ynysig fel awdur, roeddwn i’n
gweld fy nghymeriadau i gyd yn greaduriaid unig serch hynny. Pobl yr ymylon
oedd nifer ohonynt, wedi eu gwthio i gornel go gyfyng, ac wrth imi weithio
ymhellach ar fy nghymeriadau yn y nofel, y ddrama a’r cerddi, daeth yn amlwg
i mi mai dyma’r math o gymeriadau a oedd yn apelio ataf i’n fawr iawn - ‘Ah!
Look at all the lonely people!’8 (Does ryfedd mai ‘Eleanor Rigby’ gan y Beatles
yw un o fy hoff ganeuon.)

Ers imi ddechrau ar y ddoethuriaeth, rwyf wedi ychwanegu rhagor o
bortreadau a cherddi a chymeriadau ac mae’r un unigrwydd ymylol hwn fel
petai’n ymrithio i’r wyneb yn y rhan fwyaf o’m gwaith. Isod, byddaf yn trafod,
yn fras, o ble y deilliodd rhai o’r cymeriadau, gan fanylu’n bennaf ar fy
nhrydedd nofel ar ddiwedd y traethawd.

Ymdrin â’r ddarma lwyfan

Dim ’Run Ddynas

Does dim dwywaith mai tair ynys yw’r tri chymeriad sy’n ymddangos yn y
ddrama lwyfan y cychwynais weithio arni beth amser yn ôl bellach. Roedd dwy
ohonynt, Aldwyth a Maria, wedi dechrau ymgomio â’i gilydd mewn pytiau o
ddeialog yn 2008, pan oeddwn yn aros mewn gwesty yn Heathrow. Ar y pryd,
roeddwn yn gyfarwyddwr artistig y Theatr Genedlaethol ac yn cyfarwyddo

Llinell agoriadol ‘Eleanor Rigby’, The Beatles <https://www.youtube.com/watch?v=wbxTlxuECJA>
Cyrchwyd, 10 Ionawr, 2019.
8
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cyfieithiad Elis Gwyn o The Caretaker gan Harold Pinter. Wrth imi ymdrwytho
yn nhywyllwch cymhleth y tri chymeriad sydd yn Y Gofalwr, fe’m cefais fy hun
yn astudio pobl go iawn sydd, fel Blodeuwedd, yn gweld y ‘byd yn oer ac yn
estron’.9 Ond yn wahanol i’r ferch a wnaed o flodau’r banadl a blodau’r erwin,
mae gan gymeriadau Y Gofalwr ‘dref, ceraint a theulu, tad a mam a brodyr’10
yn rhywle. Yr hyn sy’n uno’r ddau yw mai amgylchiadau trwstan a stormydd
celyd bywyd sydd wedi eu hynysu ar greigiau eu bodolaeth.

Mae dau allan o dri chymeriad The Caretaker wedi eu sylfaenu ar ddynion cig a
gwaed y deuai Harold Pinter ar eu traws pan oedd yn byw yn ardal Chiswick yn
y 1950au. Dywed Michael Billington, cofiannydd Pinter, fod y dramodydd yn
aml yn clustfeinio ac yn dyfynnu rhannau helaeth o eiriau a dywediadau rhai
o’r cymeriadau ymylol hyn.

Pinter's old Hackney friend Morris Wernick recalls, 'It is undoubtedly true
that Harold, with a writer's ear, picked up words and phrases from each
of us’.11
Yn ystod misoedd Gorffennaf ac Awst 2008, roeddwn innau yn gweithio cryn
dipyn yn Llundain, gan fod Côr Hŷn Glanaethwy yn cymryd rhan yn y gyfres
Last Choir Standing, cystadleuaeth gorawl boblogaidd a ddarlledwyd yn fyw ar
y rhwydwaith Prydeinig. Ambell waith byddai gofyn imi deithio ar fy mhen fy
hun i’r BBC yn Llundain i drafod rhai o’n caneuon gyda’r cyfarwyddwr cerdd,
Nigel Wright. Yn ystod un o’r cyfnodau unig hynny yn teithio’n ôl a blaen rhwng
y BBC a’m gwesty yn Heathrow y clywais sgwrs anarferol iawn rhwng dwy
ddynes a oedd yn cyd-deithio â mi ar y trên tanddaearol. Y sgwrs honno oedd
man cychwyn Act 1 y ddrama Dim ‘Run Ddynas.

Yn syth wedi imi gyrraedd y gwesty fe estynnais am fy ngliniadur a dechrau
ysgrifennu’r sgwrs a glywais, hyd orau fy ngallu, air am air. O’r eiliad y clywais

9

Saunders Lewis, Blodeuwedd (Gwasg Gee, Dinbych, 1948), t. 18.

10

Ibid.

11

Michael Billington, The Life and Work of Harold Pinter (Faber & Faber Limited, London, 1996), t. 122.
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y naill yn dweud wrth y llall: ‘Your nails tell me that you don’t eat the right
food, Maria’, cefais fy nenu i glustfeinio mor bowld â phe bawn wedi talu am
eistedd yn y sedd flaen mewn theatr. Nid oedd Maria’n gwneud fawr mwy na
chytuno â’i holwraig breplyd am y rhan fwyaf o’r siwrnai; nodio ei phen ac
ambell ‘yes’ achlysurol oedd ei hunig gyfraniad i’r sgwrs unochrog. ‘Maybe I
should come and cook for you one day’, oedd un arall o gynigion ei chydymaith
i dreiddio i mewn i fywyd Maria. Synhwyrwn nad oedd y ddwy ond yn cyfarfod
yn achlysurol - yn y gwaith efallai? Roedd myrdd o gwestiynau yn tanio’r
dychymyg. Ble roedden nhw’n gweithio? Glanhau yn Heathrow? Rywle lle na
fyddai cyfle iddynt ddod i adnabod ei gilydd yn dda ond eto’n ddigon da i
gychwyn sgwrs ryfedd fel hyn, tybiais. Gwesty? Cantîn?

Gwyddwn fod gennyf egin cymeriadau lliwgar i weithio arnynt. Erbyn i mi eu
gadael yn nherfynfa 3 yn Heathrow roedd y naill wedi ei gwahodd ei hun i dŷ’r
llall am ginio ac wedi addo y byddai’n dangos iddi sut oedd coginio bwyd
maethlon, ond iddi hi, Maria, ymorol am y cynhwysion a thalu amdanynt. Y
fath hyfdra! Ond y cwbl a wnâi Maria oedd cytuno’n wantan â’r holl drefniadau
gan addo y byddai’n prynu’r cynhwysion erbyn y galwai ei chydymaith. Doedd
gennyf i ddim enw i’r cymeriad arall wrth gwrs, gan mai sgwrs unffordd oedd
hi, a dim ond yr un ateb unsill achlysurol a geid yn ôl gan Maria i bob cwestiwn
a ddeuai.

Ond erbyn imi gyrraedd Euston i ddychwelyd adre fore trannoeth, roedd gennyf
enw dychmygol iddi, a rhagor na hynny roedd ‘Aldwyth’ a Maria yn siarad
Cymraeg bob gair. Wrth imi nesáu at orsaf Caer roedd y ddwy yn gweithio ar y
fferi o Gaergybi i Ddulyn ac yn byw yn nhref Caergybi; tref a fyddai’n ddigon
mawr i greu’r pellter cymdeithasol credadwy yr oedd ei angen rhwng y ddwy.

Fel y datblygodd y plot yn Actau 2, 3 a 4, fe deimlais fod angen cyflwyno
trydydd cymeriad i dewhau’r plot, cymeriad y byddai Aldwyth yn gwybod peth
o’i hanes ac yn datgelu hynny yn Act 3. Mae’n bosibl credu hynny am dref
Caergybi hefyd; tref lle mae’r gymdeithas Gymraeg yn edwino ond fod
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cysylltiadau’r gorffennol yn ein dal ni mewn rhyw we ddiwylliannol er ein
gwaethaf. Mae’r dref ei hun ar ynys fechan ym mhen pellaf ynys fwy. Ynys o
fewn ynys. Perffaith! Fel y tri cymeriad yn y ddrama, mae Cergybi, hithau, yn
brwydro i ddal ei thir yn erbyn nifer o ffactorau economaidd a diwylliannol ac
yn aml iawn, fe gaiff rhywun yr argraff nad yw pobl y dref yn teimlo’u bod yn
perthyn i weddill yr ynys. Yn yr un modd, nid yw cymeriadau’r ddrama yn
teimlo’u bod hwythau yn perthyn i unrhyw gymuned chwaith.

Mae hi’n gyfnod y Nadolig pan egyr y ddrama, a Maria ac Aldwyth yn
dychwelyd adref wedi bod yn siopa, y naill wedi adnabod y llall ar y trên ac
wedi cychwyn sgwrs eithaf tebyg i’r hyn a glywswn y diwrnod cynt yn Llundain.
Erbyn imi ddechrau ysgrifennu roeddwn wedi penderfynu y byddai Maria yn
byw gyda’r syndrom Asperger ac y byddai Aldwyth wedi cael magwraeth hynod
dreisgar ac yn ei chael hi’n anodd i greu perthynas hir-dymor ag unrhyw un.
Mae hunanoldeb wedi treiddio’n ddwfn i gyfansoddiad Aldwyth ac nid yw ei
chymhelliad i greu cyfeillgarwch bellach yn un iach. Yn ei thaerineb yn
ymbalfalu am gyfaill mae’r hunanoldeb hwnnw’n dod i’r amlwg, a dyna yw prif
naratif Act 1; Aldwyth yn ceisio’n daer i dyrchu ei ffordd i mewn i fywyd Maria.
Pan wêl ei chyfle, nid yw Maria’n gallu synhwyro’r arwyddion hunanol hynny’n
ddigon cyflym oherwydd ei syndrom. Roedd y sefyllfa hon yn rhoi man
cychwyn eithaf heriol imi, ond teimlwn, erbyn fy mod i’n nesau am stesion
Bangor yng nghwmni’r ddwy, fy mod i wedi cychwyn ar siwrnai go ddifyr
gyda’m drama newydd.

Mae gen i ddiddordeb ers cyfnod hir yn y syndrom Asperger am resymau
personol, ond bu’r wybodaeth y bûm yn ei gasglu dros y blynyddoedd yn
gymorth mawr wrth imi greu cymeriad Maria. Un o’r nodweddion sy’n gyffredin
i’r rhai sy’n byw gyda’r syndrom yw eu bod yn cael trafferth i ddehongli’r hyn
sydd ar feddwl pobl:

O’r funud gyntaf pan fyddwn yn cwrdd â pherson yr ydym yn dechrau
ffurfio barn amdano ef neu hi. Fel arfer gallwn ddweud a ydynt yn hapus,
dig neu ddigalon trwy astudio mynegiant eu hwyneb, goslef eu llais ac
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iaith eu corff ac ymateb iddynt ar sail hynny. . . . . Gall pobl sydd â
syndrom Asperger ei chael yn anodd darllen yr arwyddion y mae’r rhan
fwyaf ohonom yn eu cymryd yn ganiataol. Mae hyn yn golygu eu bod yn
ei chael yn anos cyfathrebu a rhyngweithio â phobl eraill ac mae
hynny’n gallu achosi llawer o bryder a dryswch iddynt.’12

Roedd tawedogrwydd y Maria wreiddiol a’i hanallu i gyfathrebu â’i chydymaith
ar y trên yn Llundain yn canu’r un gloch yn fy mhrofiad personol innau o’r
cyflwr. Yr hyn sy’n anodd i bob awdur ar adegau fel hyn yw pa mor agos y
gallwch chi fynd at brofiadau personol heb beri loes i deulu neu gydnabod wrth
drafod rhyw gyflwr neu sefyllfa sy’n deillio o’r profiadau hynny. Cafodd Pinter ei
hun brofiad cyffelyb gyda’i wraig, Vivien, tra’n gweithio ar The Caretaker.

‘I’ll tell you why I’ve never talked about this before and that is because
Vivien was always very upset that I had written a play about this Astoncharacter. She felt that in some way I had betrayed him. But I didn’t
understand that. I said, “How could I betray him because I’m on his
side? I like him very much. I feel very sympathetic to him.” But she was
intractable, if that’s the right word, and could never see that. So I never
discussed it publicly and never mentioned the play’s source. I didn’t want
to compound the problem and upset her even further . . .’13
Rwy’n hoffi’r hyn mae Pinter yn ei ddweud yma - y ffaith ei fod yn ochri â’r
cymeriad Aston, a’i fod yn llawn gydymdeimlo â’i gyflwr bregus. Mae’n osgoi
dwysáu’r broblem drwy beidio â thrafod ffynhonnell ei gymeriad yn gyhoeddus.
Pan oedd yn blentyn fe gafodd Aston, y cymeriad yn y ddrama, ei andwyo wedi
iddo gael siocdriniaethau trydanol i’w ymenydd ac fe wêl unrhyw un sy’n
gyfarwydd â’r ddrama mai Aston yw’r un sy’n ennyn ein cydymdeimlad fwyaf
o’r tri chymeriad. Ond gallwn gydymdeimlo â Vivien, gwraig y dramodydd,
hefyd. Y cyfan a deimlai hi ar y pryd oedd fod Pinter yn defnyddio problemau
rhywun arall i’w ddibenion creadigol ei hun. Sefyllfa ddyrys, ac un yr ydw i’n
brwydro â hi’n achlysurol wrth imi impio cyflyrau a phroblemau rhai o’m teulu
a’m ffrindiau agosaf i mewn i stori a phlot. Rwy’n malio’n angerddol am fy
nghymeriadau, ond a ddylai hynny fod ar draul teimladau y rhai sydd agosaf
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Pamffled, Beth yw syndrom Asperger? (Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru), t. 1.
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Michael Billington, The Life and Work of Harold Pinter, t. 116.
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ataf fi? Cwestiwn anodd iawn, ond un y mae John Braine yn gwbl
ddigyfaddawd yn ei ateb:

You start from him because something about him exites your imagination
or because he is the center of some event which exites your
imagination . . . if you are a novelist, you can waste nothing, even if to
use it hurts you or someone else.14
Roedd malio yn un o eiriau mawr y diweddar Meic Povey. Arferai ddweud yn
gyson ei bod yn bwysig i awdur falio am ei gymeriadau a’i holi ei hun beth sy’n
ei gymell i weithredu yn y modd y gwna yn ei greadigaethau. Oni bai fod yr
awdur yn malio, yna does dim disgwyl i’w gynulleidfa falio ychwaith.
Y stori sydd yn bwysig, stori gredadwy gyda dechrau, canol a diwedd; a
chymeriadau, yr ydych yn malio amdanynt. Is-destun ddyla 'neges' fod
wastad, nid rhywbeth bwriadol, ymwybodol.15
Nid at y prif gymeriad yn unig y mae Meic yn cyfeirio yma. Credai’n gryf

y

dylai’r dramodydd falio am bob cymeriad o fewn ei ddrama, o’r dihiryn i’r
creadur mwyaf distadl yn ei blot. Yn fy nehongliad i o Maria, rwy’n gobeithio y
gwêl pob un mai hi yw’r ysglyfaeth (victim) yn y ddrama ac mai amdani hi y
dylem falio fwyaf o’r tri chymeriad. Er bod pob person sy’n byw gyda’r syndrom
Asperger yn unigolyn gyda’i holl rinweddau a’i ffaeleddau ei hun, roedd y
nodweddion a’r tueddiadau sy’n gyffredin yn y rhan helaethaf o unigolion ag
Aspergedd yn rhoi sail eithaf cadarn imi adeiladu cymeriad cymhleth a thrist
Maria arno. Fel un sydd â phrofiad eithaf agos o’r cyflwr, rwy’n deall y
rhwystredigaeth, yr unigrwydd a’r her sydd yn rhan feunyddiol o fywydau
unigolion a theuluoedd unigolion ag Aspergedd.

Yng ngoleuni hynny, roedd yn rhaid imi hefyd falio am Aldwyth a Steven; holi
fy hunan yn gyson pam mae eu gweithredoedd mor hunanol. Pam maen nhw’n
nadreddu eu ffordd i mewn i gartref a bywyd Maria ac yn bwydo oddi arni’n
barasitig? Fel y crybwyllais eisoes, magwyd Aldwyth ar aelwyd dreisgar; ei
14

John Braine, How To Write a Novel, (Methuen Publishing Limited, London, 2000), t.49.
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Meic Povey, <https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/27751177> Cyrchwyd 17 Gorffennaf, 2018.
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thad yn ei cham-drin yn rhywiol a’i mam yn gwrthod wynebu’r gwirionedd.
Cefndir difreintiedig a phriodas anhapus sydd wedi peri i Aldwyth fynd i chwilio
am gariad a chysur gan eraill. Mae gan Steven, yntau, gefndir cymhleth a’i
berthynas â’i rieni’n llawn o rwystredigaethau magwraeth ddosbarth canol
Gymreig a oedd wedi ei fygu.

Wedi eu cyfarfyddiad ar y trên, ac wedi i Aldwyth lwyddo yn ei hamcanion,
roedd yn naturiol mai yng nghartref Maria y byddai Act 2 yn digwydd. Tybiais y
byddai dangos Aldwyth yn glanio yn y tŷ i goginio’r bwyd yn fan cychwyn
naturiol. Ond i ble y byddai hynny’n fy arwain fel awdur? Beth allwn i ei wneud
â’r ddwy ddynes dra gwahanol hyn a oedd, mwyaf sydyn, yn cyfarfod i goginio
pryd o fwyd i’w gilydd? Roedd gen i ddigon o ddeunydd i’r ddeialog i agor Act 2
gan fy mod wedi plannu ambell hedyn yn yr agoriad i gynnal diddordeb y
gynulleidfa ac roedd gen i beth deunydd gweledol i’w ddatblygu hefyd. Beth
fyddai ymateb Aldwyth i lanast Maria a’i ffordd ryfedd o osod ei dodrefn a’i
haddurniadau Nadolig llachar, plentynnaidd? A fyddai rhyw newid yn statws a
pherthynas y ddwy rŵan fod Maria ar ei thomen ei hun? Ond mae deunydd
gweledol a hadau cywreinrwydd ym mherthynas y cymeriadau yn gallu
gwywo’n o sydyn os nad oes yna elfen arall i dewychu’r plot. Buan iawn y
byddai’r sefyllfa wedi troi yn ei hunfan heb bresenoldeb y trydydd cymeriad.
Roedd angen catalydd ar Act 2.

Roeddwn yn ymwybodol o’r cychwyn fy mod i’n creu dwy ynys o gymeriadau
nad oedd yn hawdd iawn mynd atynt. O ble, felly, y cawn afael ar drydydd
cymeriad i ymddangos ym mywydau pobl mor unig ag Aldwyth a Maria? Er fod
gen i ryw gysgod o ‘Steven’ yn dechrau ymffurfio cyn imi gychwyn ysgrifennu
Act 2, yr hyn na wyddwn oedd sut y byddai’r cymeriad yn gwneud ei
ymddangosiad cyntaf o fewn yr act honno.

Gallasai Steven, yn hawdd, fod wedi bod yn y fflat yn gorweddian ar gychwyn
yr olygfa (paraseit arall a oedd eisoes wedi ei gynrhoni ei hun i mewn i fywyd
Maria). Ond roedd hynny’n ateb rhy syml ac yn colli un cyfle theatrig o gael
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Aldwyth yn darganfod ei bresenoldeb ychydig o dudalennau i mewn i Act 2.
Tybiais mai’r ffordd fwyaf dramatig o’i gyflwyno oedd i Aldwyth, ar ôl iddi fynd
i’r gegin i gychwyn coginio, ddychwelyd i’r ystafell fyw mewn tipyn o sioc ar ôl
clywed sŵn yn y tŷ bach. Wrth iddi fynegi ei hamheuon wrth Maria clywn sŵn
tsiaen y tŷ bach yn cael ei thynnu, sydd yn cadarnhau holl amheuon Aldwyth
fod rhywun arall yn y tŷ. Ni freuddwydiodd erioed fod gan Maria, unrhyw ffrind
arall yn y byd - a wnaeth hi erioed feddwl gofyn ychwaith.

Bachgen ifanc yw Steven, gryn ugain mlynedd yn ieuengach na Maria ac
Aldwyth, sydd ill dwy yn eu pedwardegau hwyr neu bumdegau cynnar. Yntau,
fel Aldwyth, wedi gweld ei gyfle i fanteisio ar fregusrwydd a haelioni Maria ac
eisoes yn hanner byw yn ei hannedd ryfedd. Dyma pryd y mae Aldwyth yn
sylweddoli fod ganddi gystadleuydd sydd wedi cael y blaen arni ym myd Maria.
Sylweddola fod ei ffrind newydd yn cynnal a bwydo castiau rhywun arall, a’i fod
yntau yn diwallu rhai o anghenion Maria fel rhan o’r fargen. Pan synhwyra fod
yna ddealltwriaeth ddieiriau, ac o bosibl berthynas rywiol yn bodoli rhwng y
ddau, mae’n gwawrio ar Aldwyth fod ganddi frwydr ar ei dwylo. Bwyd yw
abwyd un, a diwallu anghenion rhywiol yw abwyd y llall.

Gan nad oedd gwrthdaro yn rhan amlwg o berthynas ryfedd Aldwyth a Maria,
roedd Steven yn cynnig imi fwy o gyfle i agor tensiynau newydd rhwng y tri ac
i arddangos ymhellach fel y mae cymdeithas yn gallu pesgi ar y diniwed a’r
hyglwyf. Pan wawria ar Aldwyth pwy yn union yw Steven, mae’n llwyddo i
droi’r dŵr yn ôl i’w melin ei hun am sbel. Mae hi’n adnabod ei deulu ac yn
gwybod rhywfaint am ei gefndir afrad a brith:

ALDWYTH.

Fuoch chi rioed yn brin o ddim byd.

STEVEN.

Nesh i rioed wadu hynny. Rioed wadu mod i’n brin o ffyc
ôl.

ALDWYTH.

Nag oeddach.

STEVEN.

Ca’l bob dim . . .
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ALDWYTH.

(BRON YN FILAIN) Oeddach! Drw’r amsar . . . oeddach chi’n
ca’l petha . . .

STEVEN.

O’n . . . dwi’n gwbod! Gesh i gymaint o ‘betha’ ginnyn nhw
o’n i’m yn gwbod be
i ’neud efo nhw. ‘Petha’ - yn dŵad ata fi o
bob man, fatha flying-fuckin-saucers ar un amsar.

ALDWYTH.

O dyna ni ta.

STEVEN.

‘O-dyna-ffwcin-ni-ta’ beeee? Be ti’n drio ddeud?

ALDWYTH.

(YR UN MOR DDIRDYNNOL YN EI FFORDD EI HUN) Oeddach chi’n
un o’r rheiny oedd yn ca’l. Dyna dwi’n drio’i ddeud Steffan. Dyna
fel ma’r hen fyd ’ma wedi ’i rannu! Oes raid imi sillafu hynny ichi
hefyd? Y rheiny sy’n caaaa’l, a’r rheiny sy ddim . . . yn ca’l.

STEVEN.

(YN FECANYDDOL) Di-a-ling-ling, - pwdin yn brin - pawb yn
ca’l tamad - a finna’n ca’l dim.

ALDWYTH.

Ia . . .

STEVEN.

Disappointment oedd dad yn ’u galw nhw.

ALDWYTH.

Be?

STEVEN.

Oedd yr attic yn tŷ ni’n llawn o’u disappoinments nhw ar un
adag.
SAIB.

ALDWYTH.

Be ’da chi’n feddwl?

STEVEN.

Violin . . . gitâr . . . sax . . . llyfra . . loads o lyfra . . .
cameras . . . chemistry sets, judo kit, drim kit. Unrhyw ffycin
kit. You name it, I got it! Tennis rackets, batia cricet; top notch
stuff bob blydi tro boi, yn un bwndal o’u disappointments bach
nhw. Yno i’w remindio nhw o bob methiant fush i rioed. Gwerth
ffortiwn o ddisappointments yn we pry cop i gyd.
SAIB.

STEVEN.

Werthish i’r blydi lot ar e-bay un dwrnod, a nesh i bacad. Wario
fo’i gyd ar un weekend massive yn Manchester a landio’n
r’hospitol efo collar-bone fi ’di smashio.
SAIB.

STEVEN.

Weekend gora bywyd fi oedd hwnna.
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Wedi ymddangosiad Steven roedd gen i gyfle i bendilio o’r naill baraseit at y
llall gan adael iddynt fanteisio ymhellach ar ddiffyg rheolaeth Maria ar ei bywyd
ei hun ac roedd modd newid mydr a deinameg y golygfeydd trwy amrywio pa
ddau gymeriad a fyddai ar y llwyfan ar yr un pryd. Gyda thri chymeriad mewn
drama mae pedwar modd o amnewid y cyfuniad o gymeriadau sydd ar y
llwyfan ar yr un pryd, sef cymeriad A a B, B ac C, A ac C ac A,B ac C. Mae’n
ddiddorol sylwi nad oeddwn i’n defnyddio’r amrywiad A,B ac C gyda’i gilydd yn
ormodol, a chredaf fod y ddrama’n wastad ar ei chryfaf pan nad oes ond dau
gymeriad ar y llwyfan yr un pryd. Mae’r twyll a’r celwydd yn haws i’w ddarlunio
pan fydd un o’r cymeriadau’n absennol.

Er bod patrwm Y Gofalwr wedi dylanwadu peth ar arddull a chynnwys y
ddrama, credaf ei bod yn torri ei chwys ei hun o ran thema a stori. Mae gen
innau, fel Pinter, dri chymeriad sydd wedi eu hynysu ar ymylon cymdeithas,
ond credaf mai dyna’r lle y mae’r gymhariaeth yn cychwyn ac yn darfod. Mae’r
tebygrwydd tipyn yn nes rhyngom wrth glustfeinio ar sgyrsiau dieithriaid a’r
elfen fusneslyd honno sydd ym mêr esgyrn awduron pan fônt ar drywydd
syniad newydd.

You must never stop working on your keenness of observation. Honing
your ability to observe accurately - and to write down what you’ve
noticed - must be part of your lifelong commitment to fiction.16
Ond tybed a ydym hefyd angen ein rhoi ein hunain ar ynys, (neu drên), neu
gornel bellennig yn rhywle i ganiatáu i’r dychymyg danio go iawn? Ein halltudio
ein hunain oddi wrth y cynefin a’r cyfarwydd er mwyn rhoi lle i straeon newydd
lifo i mewn. Yn sicr, o fy mhrofiad i, dyna’r unig ffordd y gallaf roi chwarae teg i
bob Maria, Aldwyth a Steven hawlio’u lle yn fy nychymyg, ac yn bendant,
cymeriadau ynysig fel y rhain fydd yno’n aros amdana i’n amlach na pheidio.

Jack M. Bickham, The 38 Most Common Writing Mistakes (Writer’s Digest Books, F+W Publications, Inc.,
1997, 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio 45236), t,58.
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Ymdrin â’r stori fer a’r llythyr.

Ynys ar Groesffordd.

Gan nad wyf yn awdur llawn amser, ar yr adegau hynny pan nad oes dyddiad
cau i’w gyrraedd, mae ysgrifennu yn bleser pur. Fel y mae ambell un yn cael
boddhad o estyn am bâr o esgidiau dringo neu wialen bysgota rydym ninnau,
awduron rhan amser, yn estyn am y papur a’r feiro ac yn mynd ati i lunio beth
fyw fyd fynnon ni. Profiad felly oedd man cychwyn casgliad bychan o waith
oedd yn dwyn y teitl “Ynys” yn wreiddiol, ond sydd bellach yn arddel ei enw
newydd, “Croesffordd”.

Fis Ionawr 2016 fe laniodd rhestr testunau Eisteddfod Môn, Paradwys a’r Fro
drwy’r post a thestun y Goron oedd ‘Casgliad o ryddiaith greadigol yn cynnwys
tri chyfrwng gwahanol ar y testun “Ynys”.’ Llamodd y gair ataf yn syth, gan fod
eisoes ddarn o ymson a llythyr y bu gen i, ar un adeg, lawn fwriad eu datblygu
ar gyfer cystadleuaeth Y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn
a’r Gororau, 2015. Roedd ‘ynys’ yn thema ganolog yn y gwaith hwnnw, ac fel
un sy’n credu’n gryf mewn ailgylchu unrhyw ddeunydd, boed sbwriel neu
syniad, es ati i ddatblygu’r gwaith yn gasgliad o lythyrau, ymson, darn o lên
meicro a drama yn un stori a ddefnyddiai amrywiol arddulliau llenyddol i’w
hadrodd.

Fel y gwelir o’r feirniadaeth, bu peth o’r ymestyniad yn llwyddiant, ond cytunaf
â’r beirniaid, Sonia Edwards a Shoned Wyn Jones, imi syrthio ar y glwyd olaf,
sef y ddrama, wrth geisio dod â’r gwaith i fwcwl.

Mae gan Erin [fy ffugenw] ddawn i rwydo’r darllenydd. Fe’n tynnwyd i
mewn i’r gwaith gan frawddeg gyntaf yr ymson ac roedd y darn llên
meicro ‘Dychwelyd” yn hynod o lwyddiannus a chelfydd. Er fod [sic] gan
Erin glust ar gyfer deialog nid oedd y ddrama un act yn cydio a braidd yn
llafurus oedd y gyfeiriadaeth lenyddol fynych. Serch hynny mae yma
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waith gafaelgar a fyddai wedi bod yn deilwng o’r wobr pe na bai un
ymgeisydd arall ar ôl.17
Ymson gŵr canol oed sydd wedi dychwelyd o Zurich y noson gynt yw rhan
gyntaf y gwaith. Er fy mod i wedi darllen sawl nofel a stori fer am waith
Dignitas (y mudiad dielw sy’n cynorthwyo cleifion difrifol wael i roi terfyn ar eu
bywyd), roedd gen innau stori y bûm yn ymhél â hi ar yr un thema ers peth
amser, ond bûm am gyfnod yn cnoi beiro ac yn ailwampio’r frawddeg gyntaf (a
lwyddodd i ddal sylw beirniaid Eisteddfod Môn), heb symud fawr pellach na
hynny. Gwyddwn mai stori garu oedd gen i, er mor dywyll y thema. Cwpwl a
oedd yn caru ei gilydd yn angerddol a geir yma, ac roedd gen i ddelwedd glir o
ŵr cariadus yn crafangu wrth y gwelltyn olaf o obaith drwy gydio’n dynn mewn
pedwar tocyn awyren; dau i hedfan allan i Zurich a dau i ddychwelyd.

Fe ffurfiodd y darlun hwnnw’n raddol tra roeddwn yn gwylio rhaglen ddogfen
ddirdynnol Terry Pratchett, Choosing to Die, a wnaed yn 2012. Yn y rhaglen
mae’r nofelydd yn dilyn llwybrau dau ddyn sy’n dewis terfynu eu bywyd yn un
o glinigau Dignitas yn Zurich, un ohonynt ym mreichiau ei wraig, a hwythau
wedi bod yn briod ers deugain mlynedd. Dyn gweddol ifanc oedd yr ail berson
a ddilynid, ond stori’r gŵr a’r wraig oedd wedi tanio’r dychymyg o’r cychwyn.
Mae’r ddelwedd drist, gariadus honno yn mynd i aros efo mi am byth. Dyma
ddau gymar yn dewis y dydd a’r awr y daw diwedd ar eu perthynas - ond nid
ar eu cariad; y gallu yna i amseru, bron i’r eiliad, pryd i ddweud eu ffarwél olaf.
Sut mae rhywun yn ymdopi â dewis mor aruthrol o boenus â hynny? Dyna
oedd fy man cychwyn i’r casgliad hwn o waith - gwylio dyn yn gorfod ei ynysu
ei hun yn llwyr i wneud penderfyniad anoddaf ei fywyd.

Wrth wylio rhaglenni o’r fath mae dyn, er ei waethaf, yn ei roi ei hun drwy’r un
artaith â’r dioddefwyr wrth eu gwylio ar y sgrîn. Am y munudau hynny rydym
ninnau ar erchwyn y gwely angau, weithiau ni yw’r wraig alarus, ddagreuol,
dro arall ni sy’n llyncu’r trwyth angheuol sydd yn y ffiol rhwng bysedd crynedig

Sonia Edwards a Shoned Wyn Jones, Cyfansoddiadau a Beirniadaethau, Eisteddfod Môn, Paradwys a’r
Fro, 2016 (2016), t. 22.
17
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y gŵr. Ni yw Romeo a ni yw Juliet pob oes yn yr ennyd dyngedfenol honno. Ni
allaf siarad ar ran pawb arall wrth reswm, mae ambell wyliwr lled-braich sy’n
ymwrthod â chamu i esgidiau’r dioddefwyr mae’n siŵr, ond gwn yn dda fod
sawl un na all ei atal ei hun rhag byw y ddrama, boed ffaith neu ffuglen, i’r
eithaf. A dyna pryd mae’r dychymyg yn tanio. Yn raddol, yn y funud honno o
artaith neu wewyr neu loes y rhown ein hunain drwyddi, rydym yn
meddiannu’r stori, ac ar adegau mae hynny’n ein harwain ar drywydd stori
arall. Rydym weithiau’n gadael y gwirionedd ar y sgrîn ac yn dilyn ein trwynau
- heibio’n bywyd ni ein hunain hyd yn oed, ac ar amrantiad mae stori newydd
yn ei chynnig ei hun inni os dymunwn fynd i’r afael â hi. Weithiau mae’r stori’n
diflannu, fel plentyn yn gollwng gafael ar linyn ei falŵn a honno’n hedfan tua’r
cymylau. Ond rwy’n grediniol fod y straeon gorau’n dychwelyd bob gafael - yn
mynnu ein sylw i’w datblygu ymhellach. Os yw’n stori’n werth ei dweud, daw
gwynt teg i’w chwythu’n ôl tuag atom. Nid oes terfynau ar y lle a’r pwy a’r sut
mae darganfod gwreichionyn stori. Ond pan fo dyn yn cael ei gyffwrdd hyd at
ddagrau gan yr hyn a wêl, fe all fod yn eithaf siŵr fod deunydd rhwng y dagrau
yn rhywle.

Yn yr ymson agoriadol rwyf wedi newid sefyllfa’r gŵr a’r wraig fel mai ei dewis
hi, Gwen, oedd mynd i Zurich i’w gwared ei hun o’r boen sy’n ei llethu, am nad
oedd am i’w theulu gael eu llesteirio gan ei hanabledd pan fyddai ei chyflwr yn
dwysáu. Mae’r ymson yn cychwyn gydag Emrys yn deffro i wely gwag; mae’r
ymweliad â Zurich wedi bod ac mae ganddo un tocyn dychwelyd sydd heb ei
ddefnyddio:

Mi ’stynnish fy llaw i’w hochor hi a doedd hi ddim yno. Dyna dwi’n ’i
’neud bob bora ers inni fod. ‘Mestyn i’w phen hi o’r gwely a’i gael yn oer
hyd at yr erchwyn.
Roeddwn i a’m gwraig, Rhian, yn dathlu ein priodas ruddem yn 2016, ac yn
naturiol, roeddwn yn gallu uniaethu’n llwyr â’r wraig ar y rhaglen. Sut mae
rhywun yn gallu gweud penderfyniad o’r fath wedi deugain mlynedd a mwy o
fod yn gwpwl? Drwy leoli Emrys yn ei wely priodasol, oer, roeddwn yn ei roi
27

mewn sefyllfa druenus o ynysig. Gwen oedd y cadarnaf o’r ddau o’r cychwyn,
ac ers iddi wneud y penderfyniad i gysylltu â Dignitas, hi oedd yn dal i gynnal
ei gŵr ar hyd eu taith olaf. A gwelwn mai hi, trwy gyfrwng stori fer a llythyr,
sy’n dal i’w gynnal drwy ei alar hefyd. Ond ynys fyddai Emrys bellach. Gwelwn
yn y stori fer pa mor anodd mae’n ei chael hi i dderbyn fod bywyd yn gorfod
symud yn ei flaen. Y llygedyn o obaith rwy’n ei gynnig iddo yw’r plentyn sydd
yng nghroth ei ferch. Y plentyn, i raddau, yw’r catalydd tawel i’r holl waith. Nid
oes ganddo lais yn y stori, ond mae ganddo le amlwg yn ei gwead.

Fel y gŵr yn y rhaglen ddogfen, mae Gwen bellach ar ei hynys hithau. Er bod
ganddi deulu sydd wedi ei chynnal a’i chefnogi drwy ei gwaeledd, dim ond ar ei
phen ei hun y gall wneud ei phenderfyniad olaf. Ymddengys yn ddewis hunanol
i rai, ac yn ateb rhy rwydd i eraill. Hyd yn oed o fewn teulu a fyddai’n gallu
cydymdeimlo’n llawn ag unrhyw unigolyn i gyrraedd y fath benderfyniad, allaf
fi ddim llai na chredu mai ar eich pen eich hunan bach y dewch chi i ddewis
llwybr mor gymhleth â hyn.

Yng ngoleuni’r feirniadaeth a gefais gan Sonia Edwards a Shoned Wyn Jones, fe
edrychais eto ar wendidau’r ddrama a sylweddoli fod rhagor o gyfle ynddi i
ddatblygu’r cymeriadau ymhellach. Gan mai hwn oedd y gwaith olaf yn y
casgliad imi ei lunio, mae’n bosibl fod y cyfyngiad yn nifer y geiriau y gofynnid
amdano yng ngeiriad y gystadleuaeth (dim mwy na 10,000 o eiriau) wedi peri
imi geisio ffitio chwart i bot peint ac na chafodd y ddrama y chwarae teg na’r
cyfle i anadlu ar y cynnig cyntaf.

Fel y crybwyllais eisoes, nid wyf yn un i wastraffu gair os gwelaf gyfle i’w
ailgylchu! Yn ystod haf 2017 fe sylwais mai ‘Croesffordd’ oedd testun y Fedal
Ryddiaith yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen. Daeth y darlun o Emrys ar groesffordd
yng nghanol dinas Zurich yn derbyn y neges gan ei ferch yn dweud ei bod yn
feichiog yn ôl imi, ac fe ailddarllenais y gwaith a gyflwynais i Eisteddfod Môn y
flwyddyn flaenorol. Mae’n gwneud lles weithiau i adael llonydd i’r gwaith am
amser - fel rhoi gwin mewn seler a gadael iddo aeddfedu, yna’i weld mewn
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goleuni gwahanol. Canolbwyntiais ar y thema o fod ar groesffordd a sylweddoli
y byddai’r gwaith yn elwa o gael ei docio. O fynd ati i fireinio ac addasu, yr hyn
a ddeilliodd o’r broses oedd cyfanwaith llawer byrrach - un ymson a llythyr yn
unig. Mae’n bosibl fy mod i wedi gwneud hynny hefyd i ffitio gofynion y
gystadleuaeth: ‘Darn o ryddiaith heb fod dros 2000 o eiriau. Thema:
Croesffordd,’ ond credaf fod tipyn mwy o gynildeb yn y drafft hwn o’r gwaith, a
dyna pam mai’r fersiwn hwnnw o’r ‘ynys’ rwy’n ei gyflwyno yma. Roedd
sylwadau’r beirniad, Cen Williams, hefyd yn cadarnhau fy marn fod y tocio a’r
golygu wedi cryfháu’r gwaith.

Does dim ymdrech i fod yn stroclyd yma o gwbl ac mae’r hanes yn cael
ei adrodd yn gynnil a di-ffrils gan un sydd wedi hen arfer â’r cyfrwng
ddywedwn i . . . Gwaith caboledig ddaeth â deigryn i’r llygaid.18
Bu’r gwaith hwn drwy nifer o felinau cyn imi fod yn gwbl hapus arno.
Manteisiais ar sawl adborth a beirniadaeth a bu i’r felin falu’n fân iawn y tro
hwn. Roedd y gwaith gwreiddiol yn bum mil o eiriau a bu’r broses o’i gywasgu i
ddwy fil o eiriau yn addysg ynddo’i hun. Bu’r profiad o orfod tocio fy ngwaith fy
hun mor ddidrugaredd yn fodd imi sylweddoli fy mod i, ar adegau, yn gor
ysgrifennu, a bod meithrin cynildeb yn rhinwedd werth ei harfer.

Ymdrin â’r cerddi

‘Trwy Ddrych’ . . . a cherddi eraill

Mae’r cerddi sy’n cael eu cyflwyno yma i gyd yn gerddi a ysgrifennais tra’n
gweithio ar fy noethuriaeth. Mae rhai ohonynt, megis y ddau hir a thoddaid, a
drafodir isod, wedi deillio’n uniongyrchol o’r gwaith ymchwil a wnes ar gyfer fy
nofel, Os Na Ddo’n Nhw. Gan fod cartref Cemlyn, prif gymeriad y nofel, wedi ei
leoli ar gyrion eithaf gogledd orllewin Ynys Môn, fe ofynnais i Richard Jones,
perchennog fferm Caerdegog, y mae ei deulu wedi bod yn ffermio ar y tir ers
dros dri chan mlynedd, a fyddai modd imi fynd draw am sgwrs.
18

Cen Williams, Beirniadaeth Y Fedal Ryddiaith, Eisteddfod Dyffryn Ogwen, 2017 (Copi yn llaw yr awdur.)
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Dewisais Caerdegog yn arbennig gan imi ddarllen yn y papurau fod Richard
Jones a’i deulu wedi gwrthwynebu i Horizon (y cwmni a fu’n paratoi ac yn
datblygu’r cynlluniau ar gyfer Wylfa Newydd) wneud ymchwiliadau ar gyfer y
datblygiadau ar dir ei fferm am iddo dderbyn llythyr uniaith Saesneg ganddynt.
Yn 2012 roedd y dadlau rhwng y teulu a chwmni Horizon ar ei ffyrnicaf, ac fe
daniodd hynny fy nghywreinrwydd ymhellach.

Anti-Wylfa B group Pobl Atal Wylfa B (PAWB) spokesman Robat Idris
said: ‘It’s completely understandable that the Caerdegog family are
earnestly fighting to defend their land, their livelihood and their heritage.
Their human and linguistic rights have been insulted by Horizon and
Ofgem and we will be supporting the official complaint that has been
made to the Welsh Language Board.’19
Cefais groeso cynnes iawn ar aelwyd Richard Jones ac roedd ‘nain’ wedi coginio
clamp o gacen yn arbennig i’m croesawu i yno - wyddwn i ddim fod gwaith
ymchwil yn gallu bod mor bleserus! Cefais ar ddeall fod nifer o dai yn yr ardal
eisoes wedi eu dymchwel a theuluoedd cyfan wedi gorfod symud o’r gymuned
naturiol Gymraeg. Teimlai Richard Jones, ei wraig, Gwenda, a’u mab, Owain,
fod y cyfan yn digwydd mor dawel fel nad oedd neb yn sylwi fod eu cymdeithas
yn cael ei chwalu, a hynny o flaen eu trwynau.
Cyd-ddigwyddiad llwyr oedd i Karen Owen, fy athrawes gynganeddu, osod y
testun ‘Wylfa’ ar gyfer cystadleuaeth yr hir a thoddaid yn eisteddfod Ysgol
Farddol Bangor y tymor hwnnw. Rwy’n mynychu ysgolion barddol ers sawl
blwyddyn, yn bennaf er mwyn meistroli’r gynghanedd, ac mae’r hir-a-thoddaid
yn un o’m hoff fesurau. Mae’n arferol i gynnal eisteddfod flynyddol i aelodau
ysgolion barddol gystadlu yn erbyn ei gilydd ar ddiwedd bob blwyddyn ond
chefais i erioed destun a oedd mor amlwg wedi ei wneud ar fy nghyfer i â hwn
mewn unrhyw eisteddfod.
Ffrwyth llafur yr ymchwil a her y testun a roddwyd yw’r ddwy gerdd ‘Wylfa’ a
‘Caerdegog’, a daw’r thema ‘ynys’ i’r wyneb yma hefyd. Nid yn unig y mae’r
19 Robat

Idris, <https://www.dailypost.co.uk/news/local-news/caerdegog-farm-complaining-powerwatchdog-2675525 > Cyrchwyd, Gorffennaf 17, 2018)
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lleoliad ei hun ar ynys, ond mae’r teulu hefyd yn cael eu hynysu am sawl
rheswm. Mae’r cymdogion, fesul un, yn symud o’r ardal ac mae’r tir sy’n
amgylchynu’r fferm bellach yn segur, gan nad oes unrhyw waith wedi cychwyn
ar y datblygiad newydd hyd yma. Ynys o fewn ynys yw Caerdegog a’i
phreswylwyr yn ymladd yn ddewr yn erbyn pob llanw a ddaw i’w herio.
Er nad oes ynys amlwg i’w gweld yn y gerdd ‘Trobwynt’ a ysgrifennais dros
gyfnod o ryw ddeunaw mis, (rhwng 2012 a 2014), mae ei phresenoldeb yno yn
fy meddwl i.

Dechreuodd yr awdl fel cywydd syml wyth llinell. Roeddwn yn

teithio i lawr i Aberystwyth, unwaith eto ar fy mhen fy hun, yn ceisio llunio
cwpled neu ddwy ar y testun ‘Machlud’ ar gyfer yr Ysgol Farddol. Roedd
gwanwyn 2013 yn un ystyfnig; talpiau o rew ac eira yn dal yn gwrthod dadmer
ar y copäon a’r gwynt yn chwipio’n ddidrugaredd drwy bob dilledyn, waeth
beth fo’i ddefnydd a’i wneuthuriad.
Roeddwn yn teithio trwy Fachynlleth pan gyhoeddwyd ar y radio mai hwn oedd
y diwrnod olaf y byddai’r heddlu yn chwilio am gorff April Jones, y ferch fach a
ddiflannodd o’i chartref ar y cyntaf o Hydref 2012. Roedd hi’n ganol mis Ebrill
2013, ac roedd y gobaith o ddarganfod unrhyw olion o’r plentyn yn pylu fesul
awr. Roedd y si ar led fod ei gweddillion, o bosib, wedi eu llosgi neu wedi eu
cario gan lif yr afon i rywle anghysbell ac wedi eu madru gan elfennau
didrugaredd y môr a’r oerfel. Doedd hi ddim yn mynd i fod yn wanwyn hawdd i
rieni April Jones a phobl Machynlleth ei wynebu, ac roedd yna gwmwl o
dristwch mwy na’r arfer wrth imi yrru drwy’r dref hynafol, gyda’i rhubanau pinc
ym mhob drws yn edrych mor drist wrth gael eu chwipio gan y ddrycin.
Roedd hi’n dechrau nosi wrth imi yrru drwy Bont-ar-Ddyfi a’r machlud yn goch
ar y gorwel. Y syniad cyntaf a ddaeth imi wrth weld y gorwel yn gwrido oedd
fod hyd yn oed byd natur yn cywilyddio y diwrnod hwnnw; y chwilio’n darfod a
gobeithion yn cael eu dileu am byth. Erbyn imi ddychwelyd adref roedd gen i
un cwpled ac un llinell seithsill o gynghanedd, a dyna i gyd. Egin cywydd o
bosib, ond cafodd fy ymdrechion eu chwalu pan gyflwynais y cwpled i Karen
Owen yn y wers yn yr ysgol farddol y noson ganlynol: ‘roedd yr haul ar weddi’r
hwyr/yn euog hyd yr awyr.’
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‘Dwy linell gywir o gynghanedd,’ meddai Karen, ‘ond, tydyn nhw ddim yn odli.’
I’m clust i, doedd dim camgymeriad, ac mae’n rhaid imi gyfaddef, rwy’n methu
clywed y diffyg yn llwyr hyd y dydd heddiw. Dyna pam, o bosib, fy mod yn
eithaf hoff o’r odl Wyddelig!
Roeddwn yn dal i hoffi’r syniad o bersonoli’r haul, ac roedd y mân nodiadau a
oedd gen i ar ddatblygu’r gerdd yn mynd â fi i’r un cyfeiriad. Crafu pen a
cheisio trwsio’r hyn a oedd gen i a arweiniodd, yn y diwedd, at y cywydd a
gyflwynais yn yr ysgol farddol ar y testun ‘Machlud’:
I seiniau’n byd di-synnwyr
roedd yr haul ar weddi’r hwyr
yn euog hyd yr awyr,
a’r tonnau’n ddagrau o ddur.
Paratoi, gan droi ei drem,
a’i ruddiau fel dwy ruddem,
i fynd i’w wâl, derfyn dydd,
i gelu ei gywilydd.20

Doedd y cywydd byr, fel ag yr oedd, ddim yn cyfeirio at farwolaeth April Jones
o gwbl, a theimlwn ei bod yn gerdd anorffenedig. Dim ond un llinell arall o
gynghanedd a oedd gen i ar y testun ar y pryd, ond roedd hi’n llinell yr oeddwn
yn eithaf hoff ohoni. Y llinell yma a thrasiedi enfawr teulu April Jones a barodd
imi ddatblygu’r gerdd ymhellach.

Roedd rhubanau pinc - hoff liw’r ferch fach - i’w gweld ym mhobman ym
Machynlleth yng ngwanwyn 2013, a fedrwn i ddim llai na’u gweld yn haen arall
o dristwch bob tro y gyrrwn heibio i’r dref. Rwy’n siŵr eu bod wedi bod yn
gysur mawr i rieni April Jones ar y pryd, ond fe ymddangosent fel addurniadau
Nadolig yn haul llwynog y gwanwyn i mi, yn ddolur agored, gweladwy i’r sawl a
oedd yn pasio, ac wedi bod yno’n rhy hir o’r hanner.
Chwarae â’r gair ‘rhubanau’ yr oeddwn i, yn ymbalfalu am gynghanedd, ac yn
ceisio personoli’r elfennau yr un pryd: ‘Yng nghytgan ei rhubanau’, ‘Galargan o
rhubanau’. Trewais ar nifer o gynganeddion llusg eithaf tlws i’r glust, ond ai
Cefin Roberts yn Karen Owen (gol.), Mae Eleni’n Ddeng Mlynedd (Cyfrol dosbarthiadau cynghanedd
2009-2014, Ebrill 2014), t. 14.
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dyna’n wir yr oeddwn i eisiau ei ddweud? Mae hi mor hawdd gadael i’r
gynghanedd eich arwain ar gyfeiliorn wrth chwilio’n ormodol amdani. ‘Mor
boenus mae’r rhubanau . . ’. Ond doedd hyd yn oed cynghanedd groes, lled
foddhaol, ddim yn mynd â mi i’r cyfeiriad yr oeddwn yn anelu tuag ato.
Chwiliais am gynghanedd sain. Yn raddol daeth ‘Rhubanau’n glwyfau . . .’, a
theimlwn fy mod i bellach ar y trywydd iawn. Un gair unsill yn cychwyn gyda‘r
llythrennau ‘gl’ oedd ei angen. Mae’n rhaid imi gyfaddef imi wenu pan
wawriodd arnaf mor syml oedd yr ateb - ac mor syml o wir. Es drwy’r ‘glyn’ a’r
‘glais’, y ‘glog’ a’r ‘glwyd’ cyn dod ar draws yr union air - ‘Rhubanau’n
glwyfau’n y glaw’! Wrth gwrs - yn y glaw. Dyna pryd yr edrychai’r rhubanau ar
eu truenusaf hefyd. Ond bu’n rhaid gweithio’n galed i blethu’r llinell i mewn i’r
cywydd:

Ni ddaw gwanwyn i Ddwynant
os yw’r plwyf heb leisiau’r plant.
Ei alar heb gyfalaw;
rhubanau’n glwyfau’n y glaw.21

Ychydig wythnosau’n ddiweddarach roeddwn yn edrych trwy destunau ambell i
eisteddfod leol. Roedd hi’n hen bryd imi fentro fy ymestyn fy hun ychydig
ymhellach nag eisteddfodau’r Ysgol Farddol gyda’m cynganeddion. Er mai
dysgu’r gynghanedd er mwyn hyfforddi fy nisgyblion i’w llefaru a’i dehongli ar
gerdd dant oedd y cymhelliad cyntaf, roedd adborth fy athrawon yn Ysgol
Farddol Caerfyrddin a Bangor wedi fy annog i gystadlu o’r cychwyn, ac fesul
ymdrech roeddwn yn cael mwy a mwy o lwyddiant wrth ddechrau barddoni ar
y mesurau caeth. Rwy’n hynod ddiolchgar i’r tri ohonynt am yr ysbrydoliaeth
a’r arweiniad ar hyd y blynyddoedd ac mae’r gynghanedd bellach yn gydymaith
sy’n fy ymestyn a’m herio pan af ar fy ynys i gnoi cil dros ambell syniad.

‘Trobwynt’ oedd testun y Gadair yn Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen 2013 a
daeth syniad imi sut y gallwn wyro’r ychydig linellau oedd gen i tuag at y
testun. Roedd y tro yn y rhod wedi bod yn araf iawn y gwanwyn hwnnw, tro
21

Ibid.
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bedol wedi ei wneud ynglŷn â’r chwilio, a thro ar fyd i bobl tref Machynlleth. Ac
wrth imi ddatblygu’r gwaith ymhellach, fe ddaeth yr hen ynys honno i’r fei
unwaith eto. I ble roedd y corff wedi mynd? I ble roedd ‘Ebrill’ wedi diflannu?
Roedd mis y ffŵl wedi’n twyllo ni eto. Wedi’r damcaniaethu a’r darogan fe
roddais yr atebion, unwaith eto, yng ngenau byd natur. Fe deimlwn fod gan yr
anifeiliaid a’r elfennau well syniad na’r ddynoliaeth beth oedd wedi digwydd i
April Jones. Roedd gan y tŷ (sydd bellach wedi ei ddymchwel), lle y tybiwyd
iddi gael ei lladd, ac roedd gan hyd yn oed y caeau a’r coed fwy o wybodaeth
na’r heddlu am yr hyn a ddigwyddodd. I mi, roedd April Jones bellach ar ‘Ynys
y Plant’ - ‘Dim haint na siomiant iddi ddaw/mellt a tharannau, gwynt na
glaw.’22 Er mor bell yw’r cysyniad hwnnw bellach o’n byd pragmataidd, seciwlar
ni, mae nifer ohonom yn dal angen y cysur o feddwl bod yna ryw ‘ynys dawel’
lle y gall plant sydd wedi marw ym mlodau eu dyddiau ddianc iddi i chwarae ‘oll mewn gwisgoedd gwyn’.23 Wyddai neb bellach ble i chwilio, ac roedd fy
nychymyg innau’n ceisio cynnig rhyw lun o gysur i mi fy hun - ac i eraill efallai:
A gweilch uwch tŷ gwyngalchog - yn chwarae
uwch erwau y fawnog,
gan ateb cri yr hebog
fod y gwir yn nhir Na n’Óg.24
Roedd beirniadaeth Llion Jones ar fy nghynnig yn hynod galonogol ac allan o
ddeuddeg ymgais, fe ennillais Gadair Eisteddfod Dyffryn Ogwen 2013.

Gwyddno yw ffugenw’r un bardd sy’n weddill, ac mae’n deg dweud fod ei
waith ef wedi codi i’r brig o’r darlleniad cyntaf . . . Mae diflaniad April
Jones yn cael ei ddarlunio fel cwymp mesen ar lan afon Dyfi, y chwilio
ofer drwy ddyddiau cynnar y gwanwyn yn cael ei gyfleu’n drawiadol yn y
llinell ‘rhubanau’n glwyfau’n y glaw’ a’r dadlennu ar y gwir anorfod ym
mis Mai fel ‘trydar yr adar o’r wig; nodau hir ddisgwyliedig’. 25
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Elfed Lewis, Ynys y Plant (Hughes a’i Fab, Wrexam,1909) t. 3.
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Ibid.
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CR. Mae Eleni’n Ddeng Mlynedd, (Cyfrol dosbarthiadau cynghanedd 2009-2014), t.15.
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Llion Jones, Beirniadaeth y Gadair. Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen, 2013 (Copi yn llaw yr awdur.)
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Mae’n deg ychwanegu yma mai yn Ysgol Farddol Caerfyrddin y cychwynnais i
feistroli’r gynghanedd, dan arweiniad Tudur Dylan Jones a Mererid Hopwood.
Pan oeddwn yn Gyfarwyddwr Artistig y Theatr Genedlaethol fe symudais i fyw
yn rhan amser i Gaerfyrddin am gyfnod o saith mlynedd - ar adegau, bu hwn
yn gyfnod ynysig iawn yn fy mywyd - ac roedd mynd allan i ddosbarth nos yn
achlysurol yn fodd imi ddod i adnabod trigolion y dref yn well ac yn ysgogiad i
barhau â’m diddordeb mewn ysgrifennu creadigol. Yno y cychwynnais lunio
ambell gwpled a chywydd yn ogystal â llunio drafft cyntaf fy ail nofel, sydd
hefyd wedi ei lleoli ar Ynys Môn.
Rhwng pedair wal, neu ar fws neu drên, mewn gwesty neu ar fainc mewn parc,
unrhyw le yn y byd lle nad oes gen i neb ond mi fy hun yn gwmni, rwy’n
ysgrifennu. Er fy mod i’n greadur lled gwmnigar, gregaraidd, eto i gyd, os caf
fy hun yn unrhyw le lle mae gen i funud i feddwl a neb i darfu ar fy myfyrdod,
o fewn dim fe fydd yna fraslun o stori neu linell o gân yn dod imi. Yn ei
hunangofiant, mae Norman Podhoretz yn disgrifio i’r dim sut y mae straeon, er
ein gwaethaf, yn mynnu eu ffordd i’r wyneb:
Writing is among the most mysterious of human activities. No one, least
of all the psychoanalysts, knows the laws by which it moves or refuses to
move . . . The poem, the story, the essay is already there . . . before a
word is ever put to paper, and the act of writing is the act of finding the
magical key that will unlock the floodgates and let the flow begin . . . It
is not within the power of his will to summon it forth if it refuses to
come; nor is he capable of resisting it long when it starts to demand
release . . .26

Mae’r gerdd ‘Trobwynt’ yn cychwyn trwy gyfeirio at ddrych rwy’n gofyn i bob
un ohonom edrych i mewn iddo, gan awgrymu ein bod i gyd, i raddau, yn euog
o’r hyn sy’n digwydd o’n cwmpas ni. Mae’n bosibl mai’r rhai sy’n gwrthod
wynebu realiti yr hyn mae’r drych yn ei ddweud sydd yn fwyaf euog o’r llanast
yr ydym ynddo ar hyn o bryd. Mae’r gerdd yn cloi trwy ddychwelyd at y drych
ac roeddwn yn hynod falch o ddarllen yn y feirniadaeth fod Llion Jones wedi
deall fy rheswm dros wneud hynny:
26

Norman Podhoretz, Making It (Jonathan Cape, Llundain, 1980) tt. 139-41.
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Mae’r gerdd wedi’i fframio gan ddau englyn milwr. Mae’r naill o’r ddau
englyn (sy’n agor y gerdd) yn mynegi’r teimlad cyffredin o fethu deall
cymhelliad y llofrudd, a’r llall (sy’n cloi’r gerdd) yn mynegi’r caswir (a
hynny mewn print mân) fod y llofrudd “yn un ohonom ni”. Y sylweddoliad
hwn, mewn gwirionedd, yw’r trobwynt sydd wrth galon y gerdd, a’r
trobwynt mae’r bardd wedi bod yn ein paratoi ar ei gyfer trwy gynnal
cysgod o bresenoldeb sinistr y llofrudd drwy gydol y gerdd. Dyma gerdd
sy’n dangos dau begwn dynoliaeth.27
Cychwynnodd y gerdd ‘Edifar’ ar ffurf nifer o gerddi byrrach. Cerddi am
brofiadau personol iawn ydyn nhw i gyd, a bûm, ar un amser, yn gyndyn iawn
o ryddhau un neu ddwy ohonynt o’m gafael. Dim ond wedi imi weld fod modd
cyplysu’r casgliad i ffurfio un gadwyn gyfan y cefais yr hyder i ollwng rhai o’r
profiadau hyn o’m dwylo. Mae cyfuno’r cyfan wedi rhoi mwy o hyder imi rannu
eu cynnwys ag eraill, a hynny am fod y weithred o’u trawsblannu i’r gerdd hir
fel pe’n gwneud i’r cleisiau unigol edrych gymaint yn llai o’u cynnwys yn y
darlun mawr.

Nid yw’r drych ei hun mor eglur yn y gerdd hon, ac mae hynny’n fwriadol.
Cerdd gofio ydy hi, ac mae’r cof yn beth annelwig; yn enwedig fel y mae
rhywun yn mynd yn hŷn a’r pellter rhwng y presennol a’r atgof yn cynyddu a’r
darlun gwreiddiol yn pylu. Rhagor na hynny, llyn wedi rhewi yw’r ‘drych’ yn y
gerdd, sydd ynddo’i hun yn llai eglur na drych arferol, a rhaid edrych yn fwy
manwl os am weld y gwirionedd. Mae gofyn i’r darllenydd weithio’n galetach
hefyd. Ydy hi’n gerdd dywyll? Wn i ddim. Dim ond y darllenydd a all ddweud
hynny wrthyf: ‘Yn awr, gweld mewn drych ydym, a hynny’n aneglur’.28

Mae ‘Edifar’ bellach yn glytwaith o ddeuddeg caniad, a’r llinyn arian sy’n
pwytho’r cyfan at ei gilydd yw taith yr unigolyn sy’n dewis brodio’r darluniau
dyrys a fu’n faen tramgwydd, ac ar adegau yn fagl iddo, ar hyd llwybrau ei
fywyd. Y nawfed caniad oedd y cyntaf imi ei lunio, a man cychwyn y gerdd
honno oedd pan deimlais frath o euogrwydd dwys na fûm i adref yn ddigon
cyson pan oedd fy mab, Tirion, ar ei brifiant. Rwyf eisoes wedi cyfeirio at beth
27
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Y Beibl Cymraeg Newydd, Llythyr Paul at y Corinthiaid (Cymdeithas y Beibl, Swindon, 1988), t. 174.
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o’r teimladau hynny ar ddechrau’r traethawd hwn. Pan oeddwn yn actor
llawrydd yn y saithdegau a’r wythdegau, roeddwn yn teithio’n gyson i bob cwr
o’r wlad, weithiau ar y cyfandir, i ba le bynnag yn y byd y cynigid gwaith i mi.
Doeddwn i ddim gartref adref hanner cymaint ag y carwn fod, a theimlais imi
golli cyfnodau helaeth o fod gyda’m teulu; colli’r amser o fod yng nghwmni fy
mhlant pan oedden nhw wir angen imi fod yno. Colli adegau tyngedfennol yn
eu datblygiad; mae hynny’n dal i frifo hyd heddiw.

Roeddwn yn gwrando’n ddiweddar ar sgwrs deledu rhwng yr holwr Fredrik
Skavlan a’r bardd-gantores, Patti Smith.29 Ar y rhaglen mae Skavlan yn holi’r
berfformwraig am gyfarfod â’i chymar a dechrau teulu. Mae hithau’n egluro i’w
bywyd newid yn llwyr bryd hynny ac iddi roi’r gorau i’w gyrfa berfformio am
gyfnod i ganolbwyntio ar fagu ei phlant. Ond dywed iddi lwyddo i ddal ati
gyda’i hysgrifennu creadigol trwy godi am bump o’r gloch y bore i fanteisio ar
yr oriau tawel a gâi tra roedd gweddill y teulu’n cysgu. Y broliant ar gefn ei
chyfrol ddiweddaraf, Devotion - sy’n rhan o’r gyfres Why Do I Write - a
ddefnyddiais yn arysgrif i’r gwaith hwn.

Why is one compelled to write?
To set oneself apart, cocooned, rapt in
solitude, despite the wants of others.30

Deilliodd seithfed caniad y gerdd o ffynhonnell eithaf tebyg. Pan oedd fy
merch, Mirain, ryw deirblwydd oed, fe fyddai ei dagrau yn peri loes eithriadol
imi os byddai’n rhaid imi adael cartref am sbel go hir. Aeth y sefyllfa mor
anodd ar un adeg fel y bu’n rhaid imi geisio egluro wrthi y byddai’n haws inni
ffarwelio gartref ar yr aelwyd o hynny ymlaen; byddai hynny’n well na thorri
ein calonnau’n gyhoeddus ar blatfform stesion Bangor. Gwyddwn o’i hymateb
na fyddai hynny’n gwneud y tro ac fe roddodd ei gair imi na fyddai dagrau o
hynny ymlaen, ac fe ddaeth gyda ni i’r stesion unwaith yn rhagor, gan
29

<https://www.youtube.com/watch?v=lVQ4UUWgs2Y> Cyrchwyd, Hydref 2018.
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Patti Smith, Devotion (Yale University Press, 2017), ar gefn y siaced lwch.
37

arddangos ei dewrder trwy chwarae a rhedeg ar hyd platfform un i geisio fy
nghysuro fod popeth yn iawn y tro yma. Yn ddirybudd fe ddaeth y chwarae i
stop pan welodd Mirain y trên yn dod drwy’r twnnel o gyfeiriad Caergybi fel
sarff o’i gwâl. Gyda gwên fach wantan ar ei gwefus fe redodd i’m breichiau a‘m
cofleidio’n dynn tra roeddwn innau’n rhoi cusan i Rhian a Tirion. Teimlais
ddeigryn tawel yn rhaeadru’n gynnes i lawr fy mrest. Mae’r deigryn hwnnw
wedi aros gyda mi hyd y dydd heddiw, a bu’n siwrnai anniddig i ba le bynnag
oedd pen fy nhaith y bore hwnnw. Bu hefyd yn sbardun i seithfed caniad y
gerdd.

Mae’r gerdd yn symud, fesul adran, o’r naill ddarlun i’r llall lle rwy’n oedi, am
ychydig, gyda’r funud lletchwith neu’r digwyddiad hwnnw y gallasai llwybr
bywyd fod wedi bod yn un tra gwahanol petasai modd ei ddileu. Ac eto, mae’r
maglau yma yn rhan o’r hyn yr ydym ni, rhain sy’n ein ffurfio ni; dyma pam yr
ydym ni yr hyn yr ydym ni. Does dim modd newid yr adlewyrchiad yn y drych,
ond mae modd edrych arno o bersbectif gwahanol o fod wedi ei frodio’n gerdd.

Newidiais deitl y gerdd yn ddiweddarach, wedi imi weld mai ‘Trwy Ddrych’ oedd
testun y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 2017. Byddaf yn trafod
hynny’n fanylach yn nes ymlaen yn y traethawd.

Fel un sydd wedi cystadlu ar lwyfannau fel perfformiwr ac arweinydd corau ers
yn ifanc iawn roeddwn i gryn dipyn yn hŷn yn mentro cystadlu gydag unrhyw
gynnyrch llenyddol. Y tro cyntaf imi gystadlu mewn adran lenyddol oedd yn
1989, ond bu tipyn o fwlch ar ôl hynny gan i’m hymgais greu tipyn o
ddrwgdeimlad, a wnaeth hynny ddim lles i’m hunan hyder fel awdur. Anfonais
ddrama’n dwyn y teitl Janine i Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst, 1989, gan
dynnu nyth cacwn yn fy mhen, gydag anghytuno chwyrn ymhlith y beirniaid,
Wyn Bowen Harries, John Ogwen a Bob Roberts. Dyma ran o’r feirniadaeth
honno:

Mae dau ohonom, sef Wyn Bowen Harries a Bob Roberts, yn credu bod
dwy ddrama, sef ‘Janine’ a ‘Berwi Wy’ yn haeddu ystyriaeth bellach. Mae
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John Ogwen o’r farn mai ‘Berwi Wy’ yn unig sydd yn haeddu ei hystyried
ymhellach ac fe fyddai ef yn rhoi ‘plant y Fflam’ uwchlaw ‘Janine’ yn y
gystadleuaeth. Mae dau ohonom, sef John Ogwen a Bob Roberts, o’r farn
nad oes yr un o’r dramâu a dderbyniwyd yn haeddu eu hanrhydeddu
gyda Thlws y Ddrama. Dyfarniad terfynol John Ogwen yw nad yw’r un
o’r dramâu yn haeddu’r wobr. Mae Bob Roberts yn credu, er gwaethaf y
diffygion a nodwyd uchod, fod awdur ‘Berwi Wy’ yn haeddu canpunt o’r
wobr ariannol fel cydnabyddiaeth o’r addewid am ei sgript. Mae Wyn
Bowen Harries, ar y llaw arall , yn teimlo bob mwy o addewid yn ‘Janine’
nag yn ‘Berwi Wy’ a’i bod yn fwy addas i’w chyflwyno fel drama newydd
yn rhaglen Ddrama’r Eisteddfod eleni...31
Bron na ellir teimlo’r tensiwn a fu rhwng y tri beirniad yn ystod y cloriannu, a
phan gynhaliwyd trafodaeth agored ar y gystadleuaeth yn Theatr Fach y Maes
yn ystod wythnos yr Eisteddfod y flwyddyn honno fe drosglwyddwyd y tensiwn
i’r gynulleidfa gyfan. Er i gwmni Hwyl a Fflag lwyfannu’r ddrama ac i’r ddrama
Berwi Wy gan Dewi Wyn Williams gael ei llwyfannu’n ddiweddarach gan Gwmni
Theatr Gwynedd dan y teitl Leni, roedd yr holl firi a ffraeo wedi suro pob
mwynhad a gefais wrth ddatblygu’r ddrama.

Roeddwn i hefyd yn feirniad yn yr adran ddawns yn Eisteddfod 1989 ac yn
cyfarwyddo’r sioe lwyfan Os Na ddaw Bloda, i Theatr Bara Caws. Roedd yn
Eisteddfod gymysg a llawn cynnwrf am sawl rheswm ac rwy’n cofio addo i mi fy
hun na fyddwn i byth eto yn danfon unrhyw gynnyrch llenyddol o’m heiddio i
unrhyw eisteddfod.

Aeth bron i bymtheng mlynedd heibio cyn i mi fentro danfon drama arall i gael
ei chloriannu gan banel o feirniaid. Mae amser yn lleddfu sawl poen mae’n
amlwg, hyd yn oed y boen o deimlo nyth cacwn yn syrthio ar fy ysgwyddau!
Rwy’n falch o ddweud imi ennill y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Tyddewi, 2002,
a bu hynny’n ddigon o sbardun imi ailafael ynddi.

Yr ymdrech ddiweddaraf imi fentro cystadlu â hi yw’r gerdd olaf ond un yn y
casgliad o gerddi yn fy mhortffolio, sef ‘Dychwelyd’. Rwy’n dal i ddatblygu’r

Beirniadaeth y Fedal Ddrama, Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Dyffryn Conwy
a’r Cyffiniau (Gwasg Gomer, Llandysul,1989), t. 174.
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awdl hon am fod y thema’n parhau i ffrwtian fel llosgfynydd go beryglus ac yn
bygwth ffrwydro’n o ffyrnig ar adegau - Brexit!

Cychwynnais lunio’r gerdd ar fy ngwyliau yn ystod haf 2017, yn syth wedi’r
siom a gefais o ddarllen y feirniadaeth ar fy nghynnig yng nghystadleuaeth
Daniel Owen yn Eisteddfod Ynys Môn, 2017. Y drafodaeth ar wynebu a delio â’r
siom honno, fel y gwelir yn nes ymlaen, fydd yn cloi fy nhraethawd ac a fydd,
gobeithio, yn cynnig rhyw lygedyn o obaith i bob cystadleuydd ansicr ac
aflwyddiannus.

Roedd thema Brexit wedi bod yn troelli yn fy meddwl ers sbel, ond tra mynnai’r
nofel, y ddrama a’r traethawd hawlio blaenoriaeth ar bopeth arall, tueddai’r
syniadau eraill i orfod ildio’u lle iddynt.

Llinell seithsill o gynghanedd oedd man cychwyn yr awdl hon eto, ac fe ddaeth
imi tra’n teithio o Verona i’n fflat bychan ar lan llyn Garda yng ngogledd yr
Eidal. Yn aml, wrth yrru, byddaf yn gofyn i Rhian, fy ngwraig, a oes ganddi
feiro. Fe fydd Rhian yn gwybod yn syth mai rhyw syniad neu linell neu odl go
anarferol fydd gen i fynychaf a bydd hithau’n gwneud nodiadau bras cyn imi
golli gafael ar yr hyn a aeth drwy fy meddwl. Y llinell o gynghanedd a ddaeth
imi ar y siwrnai honno oedd, ‘Gael edliw i’r gog lwydlas . . .’

Tra roeddem yn treulio cwpwl o nosweithiau mewn gwesty yn Verona, rwy’n
cofio imi ddotio at ryddid yr adar yn hedfan drwy ambell borth i mewn i’r hen
dre. ‘Diofal yw’r aderyn’ yn canu yn y cof. Arweiniodd hynny y ddau ohonom i
ganu a rhyfeddu at y stôr o alawon gwerin a rhigymau sydd gennym am adar:
‘Gwyn eu byd yr adar gwylltion/ Hwy gânt fynd i’r fan a fynnon/ Weithiau i’r
môr ac weithiau i’r mynydd/ A dod adref yn ddigerydd.’ Y ffasiwn wahaniaeth a
deimlwn i yn eistedd ar y Piazza Bra o sylweddoli na fyddwn i’n gallu teithio
mor rhydd i wledydd Ewrop cyn bo hir; yn wahanol iawn i’r adar a oedd yn
hedfan i mewn ac allan heb hyd yn oed drafferthu i chwilio am eu pasbort.
Teimlwn fel estron mewn gwlad sydd wedi cynnig cymaint o ddiddanwch imi
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dros y pymtheng mlynedd diwethaf, ac oeddwn, mi roeddwn i’n ‘edliw’
rhywbeth i’r hen gog lwydlas y diwrnod hwnnw. Ond sut oedd datblygu’r un
llinell yna a ddaeth imi ar lan y llyn i fynegi’r holl rwystredigaeth a gariwn y tu
mewn imi wedi canlyniad y refferendwm a fyddai ‘n her imi am yr wythnosau a
oedd yn dilyn.

Efallai mai’r diawledigrwydd sydd ynof i ailgodi wedi derbyn siom a’m
hysgogodd i ddal ati. Beth bynnag oedd y cymhelliad, rwy’n falch o ddweud i’r
awdl ddod â llwyddiant imi unwaith eto yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen, 2017.
Dyma eiriau calonogol y beirniad, Cen Williams, yn ei feirniadaeth:

. . . Ei her fel bardd oedd troi rhywbeth gwleidyddol yn farddoniaeth ac
mae Tom wedi llwyddo a hynny mewn awdl ysgubol.
Mae hi mor wir, mae hi mor drawiadol, mae hi mor grefftus ac mae hi’n
farddoniaeth. Dewisodd y cwch yn y niwl yn symbol o’r hyn sy’n dilyn
Brexit a’r her ar y diwedd fydd cael y cwch i ailgychwyn.
Awdl sy’n haeddu ei chyhoeddi ac sy’n sefyll ben ac ysgwyddau uwchben
nifer o gasgliadau ac awdlau gafaelgar eraill. Mae’n llawn haeddu’r
Gadair, y wobr a’r bri. A llongyfarchiadau iddo am fy ngwefreiddio i fel
beirniad.32
Dros o blynyddoedd fe dderbyniais amrywiaeth helaeth o feirniadaethau ar fy
ngwaith ysgrifennu creadigol sydd wedi fy annog a’m cynghori, fy arwain a’m
hysgogi ar adegau. Os nad yw awdur yn cael y cyfle i weld ei waith wedi ei
gyhoeddi am gyfnod go faith, fe all ei ynys deimlo’n lle unig iawn. Nid i hunanfrolio, felly, y dyfynais o ambell feirniadaeth yn y traethawd hwn, ond i gofnodi
mai trwy gyfrwng cystadlu y bu i mi ddal ati yn ystod y cyfnodau llwm, a bu
derbyn ambell air o anogaeth yn sbardun ac yn gymhelliad imi ar sawl
achlysur. Fel arall, fe fyddwn wedi bod yn gweithio ar ynys go anial ar brydiau.
Fel y dywed R. A. Lucaci:
Solitude is the profoundest fact of the human condition; it is the state of
being alone in solitary isolation or in another definition, it is that feeling of

32

Cen Williams, Beirniadaeth y Gadair, Eisteddfod Dyffryn Ogwen, 2017. (Copi yn llaw yr awdur.)
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sadness that results from being abandoned or forsaken, a disposition
toward being lonely. Man is the only being who knows he is alone…33
Ond fe all awdur ddarganfod deunydd crai i’w waith hyd yn oed yn ei brofiadau
personol ef ei hun o unigrwydd ar adegau. Credaf fod y teimladau hynny wedi
ymrithio i mewn i nifer o’m cerddi yn ogystal â rhai o brif gymeriadau fy nofel
a’m drama lwyfan.
Rwy’n gorffen y casgliad o gerddi gyda soned a luniais dros y chwe mlynedd y
bûm yn crwydro coridorau’r brifysgol yma ym Mangor, ers dechrau fy
noethuriaeth. Fel yr hir-a-thoddaid, rwy’n hoff iawn o ffurf y soned. Efallai
mai’r llinellau degsill sy’n rhoi digon o ryddid imi ddweud yr hyn yr ydw i am ei
ddweud, lle mae’r englyn a’r cywydd seithsill weithiau’n teimlo’n gyfyng a
rhwystredig.

Rwyf wedi ysgrifennu sawl soned yn ystod fy nghyfnod yn y brifysgol, ond
credaf mai ‘Dringo’ sy’n crynhoi fy mhrofiadau yno orau.

Mae ambell ris i’r Coleg ar y Bryn
sydd wedi treulio tipyn mwy na’r lleill.
Ai bardd fu yma, gyda’i lyfr yn dynn
o dan ei fraich, â’i syniad ar y gweill . . .

Wrth sylwi ar ambell ris pantiog sy’n esgyn tua’r Adran Gymraeg yn y coleg,
cefais ddelwedd o reseidiau o fyfyrwyr yn troedio’r grisiau yn betrus,
gynhyrfus, wrth fynd i gyfarfod â’u tiwtoriaid i drafod eu cerddi a’u straeon
hwythau. Pob un â’i ofnau a’i ansicrwydd ei hun - fel finnau. Mae’n bosibl fod
pob awdur yn teimlo felly ar adegau. Ond fel y mae’r gerdd yn ei awgrymu,
rydym hefyd yn ysu i gael gwybod beth fydd ymateb y rhai y parchwn eu barn
am ein gwaith. I wneud hynny, rhaid dod oddi ar ein hynys ar adegau a
mentro’n ôl i’r tir mawr, waeth beth fo’r croeso a gawn ni arno.

Rebeca Alina Lucaci <http://www.wurmbrand.ro/wp-content/uploads/downloads/2011/11/Rebeca-LucaciLoneliness-and-the-Tragic-Hero-in-Shakespeare.pdf> Cyrchwyd, Gorffennaf 18, 2018.
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Nid wyf eto wedi cyhoeddi unrhyw gasgliad o gerddi o’m heiddo, dim ond
ychydig o gerddi unigol mewn cyfrolau - y rhan fwyaf ar gyfer plant. Ac er fy
mod i wedi cael ymateb ffafriol a pheth llwyddiant gyda rhai o’m hawdlau a’m
cerddi penrydd, nid wyf eto wedi cael yr hyder i chwilio am gyhoeddwr i’m
barddoniaeth, ond fe gyhoeddwyd chwe englyn o’m heiddio, er cof am fy ffrind,
y diweddar Iola Gregory, yn Rhifyn Gwanwyn 2018/Rhif 337 o’r cylchgrawn
Barddas. Efallai mai hwn yw’r hwb yr oeddwn ei angen i ddarganfod cynulleidfa
ehangach i’m cerddi.

Ymdrin â’r nofel

Os Na Ddôn Nhw . . .

Bu egin fy nofel yn gorwedd yn segur am flynyddoedd yng nghilfachau fy
nychymyg. Y cyfan a erys o’r egin hwnnw bellach yw cysgod o’r prif gymeriad,
Cemlyn, sydd yn byw gyda’i fam yn Nhyddyn Pwyth, ar gyrion eithaf Ynys Môn,
a phrin fod ei ddwy droed wedi gadael y filltir sgwâr honno, heb sôn am yr
ynys ei hun. Roedd yn actor amatur o’r cychwyn cyntaf ond mae, serch hynny,
yn un o’r cymeriadau hynny sydd wedi newid fwyaf yn fy ngwaith wrth imi ei
blannu mewn cymuned a stori a rhoi ‘tref, ceraint a theulu’34 iddo.

Yn wreiddiol, cymeriad llywaeth oedd Cemlyn pan oedd cysgodion cyntaf ei
fodolaeth yn ymrithio o’r cilfachau; hogyn yn ei dridegau sy’n cael llawer mwy
o foddhad yn actio gyda’r cwmni drama lleol nag yn ymlafnio yn ei waith bob
dydd yn y lladd-dy ym Modeurwyn. Ar y pryd, tybiwn mai deunydd sefyllfa
gomedi oedd gen i, gan fod ei awch am enwogrwydd dipyn cryfach na’i ddawn
cynhenid ar y llwyfan. Deilliai’r digrifwch o’r llanast a greai pan gâi gynnig rhan
extra mewn ambell ffilm a chyfres deledu. Doedd y Cemlyn gwreiddiol ddim yn
dda am gofio’r cyfarwyddiadau na’r llinellau a roddid iddo, ac ar yr adegau
mwyaf tyngedfennol, byddai’n anghofio neu’n aralleirio’r sgript gan godi
gwrychyn y cast, y criw technegol a’r cynhyrchwyr yn eu tro.
34

Saunders Lewis, Blodeuwedd (Gwasg Gee, Dinbych. 1948), t. 18.
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Pan oeddwn yn dechrau rhoi cig ar asgwrn y syniad fe ddarllenais yn un o’r
papurau Sul fod y comedïwr Ricky Gervais yn dod â chyfres gomedi newydd
allan yn seiliedig ar gymeriad tebyg iawn i Cemlyn. Suddodd fy nghalon.

Extras follows the lives of Andy Millman, his platonic friend Maggie
Jacobs, and Andy's substandard agent and part-time retail employee
Darren Lamb as Millman muddles through life as an anonymous
"background performer" who eventually finds success as a B-level sitcom
star.35
Mae profiadau fel hyn yn gallu bod yn dorcalonnus i unrhyw awdur. Er y gallwn
fod wedi ceisio datblygu’r syniad ymhellach a’i gyflwyno i un o’r cwmnïau
cynhyrchu yma yn y gogledd, roedd buddsoddi amser i fraslunio ambell bennod
lle roedd tebygolrwydd cryf mai’r adwaith fyddai ei fod yn syniad eildwym yn
lladd pob awydd ynof i ddyfalbarhau. Pan ddarlledodd S4C ffilm fer am actor a
oedd yn methu cael gwaith oherwydd ei anallu i gofio’i linellau fe roddais y
ffidil yn y to. Roedd y gyfres Extras yn llwyddiant ysgubol ac fe ddiflannodd
Cemlyn yn ôl i gilfachau’r to i gadw cwmni i’r ffidil; ond roeddwn yn gyndyn o
adael iddo ddiflannu’n llwyr mae’n rhaid, gan iddo ailymddangos flynyddoedd
yn ddiweddarach.

Roeddwn yn gweithio ar ail brif gymeriad y nofel, Annest Gwilym, ar y pryd, ac
er fod yna elfennau llawer tywyllach yng nghymeriad Annest, fe deimlwn fod
yna le i ffigwr tebyg i Cemlyn yn ei bywyd yn rhywle.

Fe ymffurfiodd Annest yn gymeriad â photensial stori ynddi pan oeddwn yn dod
i ddiwedd fy nghyfnod yn gweithio i’r Theatr Genedlaethol. Wrth imi bwyso a
mesur yr her a roed imi yn y swydd honno, un o’r sialensau mwyaf y bu’n rhaid
imi ei hwynebu oedd ceisio denu actorion o Lundain a Chaerdydd draw i
orllewin Cymru i weithio. Roedd cynnwrf y datblygiadau mawrion a oedd ar
droed yng Nghaerdydd yn eu hanterth ac roedd Llanelli a Chaerfyrddin yn
ymddangos yn llai dengar i rai o’n perfformwyr mwyaf llwyddiannus. Roedd
35

https://en.wikipedia.org/wiki/Extras_(TV_series Paragraff agoriadol. Cyrchwyd Gorffennaf 20ed,2018.
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canol Caerdydd a’r Bae’n cael eu gweddnewid gyda datblygiadau megis
Canolfan y Mileniwm, Yr Atrium, Neuadd Dora Stoutzker, Stiwdio Shirley
Bassey, Theatr Richard Burton, yn ogystal â newidiau sylweddol i ganolfannau
celfyddydol megis y Chapter a’r Sherman, ac roedd nifer o actorion yn gyndyn
o adael y bwrlwm hwnnw.

O gysgod y pryderon hynny yr ymddangosodd cymeriad Annest; actores a
oedd, ar un adeg, wedi cael cryn lwyddiant yn gweithio yn Llundain, ond fod
pefr y seren Gymreig wedi pylu erbyn cychwyn y nofel. Mae Annest, ar
gychwyn y nofel, yn un o’r actoresau hynny sy’n ystyried dychwelyd, hyd yn
oed i Gaerdydd, yn israddol i’w statws, heb sôn am fentro tua’r gorllewin
gwyllt. Rhoddais yr her o geisio’i pherswadio i wneud hynny ar ysgwyddau’r
cynhyrchydd teledu, Angharad Prysor, a’r cyfarwyddwr, Sion Trystan.

Mae stori Annest yn cychwyn mewn gwesty yn Llundain yn dilyn clyweliad
aflwyddiannus arall, a rhwystredigaeth ei methiant yn troi, eto fyth, yn noson
feddw wrth iddi chwilio am gysur yng nghwmni unrhyw un a fyddai’n barod i
roi sylw iddi. Yn gyndyn ac yn waglaw, a dim ond dyledion ac ansicrwydd yn ei
haros, dychwela i’w fflat ym Mae Caerdydd, gan wybod fod gris gyntaf canol
oed newydd ei baglu. Mae ei hargyfwng ariannol wedi peri iddi orfod symud, yn
erbyn ei hewyllys, yn ôl i Gymru. A fydd hi felly yn ildio dan bwysau cyfrifydd
ac asiant pan wneir cynnig eithaf sylweddol iddi gan gwmni teledu o Gaerdydd
i weithio yn y Gymraeg yw’r cwestiwn sy’n taro Annest yn eithaf egr ar
ddechrau’r nofel, yn enwedig pan ddaw i ddeall mai yng ngogledd pellaf Ynys
Môn y bydd y cynhyrchiad wedi ei leoli.

Er imi weithio’n helaeth ym myd theatr ac adloniant ers imi adael y coleg, nid
oeddwn wedi troi’r profiadau hynny’n ddeunydd crai ar gyfer unrhyw stori na
nofel o’m heiddo o’r blaen, ac wrth i Cemlyn ddechrau ailymffurfio a hawlio ei
le yng ngwead y stori, fe wyddwn mai’r her fwyaf a’m hwynebai oedd
darganfod sut a lle y byddai’r ddau gymeriad yma’n cyfarfod. Petawn i’n
llwyddo i wneud hynny, roedd yn agor mwy o bosibiliadau am wrthdaro.
45

Ar y naill law mae Annest, i raddau helaeth, yn ddiwreiddiau ac yn rhydd o
unrhyw gyfrifoldebau teuluol, ond mae wedi ei chaethiwo gan ei hunanfalchder a’r ffaith fod ei gyrfa’n graddol edwino. Mae Cemlyn, ar y llaw arall, yn
gaeth i’w gyfrifoldeb tuag at ei fam sydd, ar gychwyn y nofel, newydd gael
diagnosis o ddryswch y cof (dementia). Ond, yn wahanol i Annest, dihangfa
llwyr yw’r theatr iddo, ac nid yw eto wedi ei gaethiwo i’r blychau y rhoddir
actorion ynddynt gan gyfarwyddwyr a chynhyrchwyr wedi iddynt fod ar y
cylchdro theatrig am sbel. Mae’r ddau yn gymeriadau ynysig iawn ar sawl
agwedd;

mae Cemlyn wedi ei ynysu yn ei filltir sgwâr ac Annest wedi ei

hynysu gan gymhlethdod ei magwraeth a’i hagwedd at ei chefndir a’i ffrindiau
yng Nghaerdydd. Oherwydd iddi gael ei hanwybyddu gan ei rhieni ei hun mae
Annest yn cadw lled braich oddi wrth bawb a phopeth. Trwy beidio â chlosio at
bobl mae’n ei gwarchod ei hun rhag cael ei brifo a’i siomi gan unrhyw un byth
eto. Ei hunig ffrind yw Caron, ail gynorthwy-ydd Cwmni Teledu Aran; bachgen
hoyw sydd yr un mor agored i niwed ag Annest ei hun. Gan nad oes unrhyw
fygythiad na chystadleuaeth o fath yn y byd iddi yng nghymeriad Caron, gall
deimlo’n braf yn ei gwmni. Mae’n ymddiried ynddo am ei fod yntau wedi
ymddiried ynddi hithau ar sawl achlysur.

O’r funud yr ailymffurfiodd Cemlyn, fe wyddwn y byddai’n rhaid rhoi mwy o
ddyfnder i’w gymeriad nag a feddai’n wreiddiol. Ni allai’r llipryn o Gemlyn
hwnnw wrthsefyll y miniogrwydd a’r chwerwder a oedd yn ffrwtian yng
nghyfansoddiad Annest Gwilym.

Roedd gen i ddwy ynys bellennig iawn o gymeriadau ac roeddwn yn ysu am
greu plot a roddai gyfle iddynt gyfarfod â’i gilydd. Teimlais fod potensial i’r
cyfarfyddiad hwnnw un ai droi’n ffrwydriad anferth neu i oleuo’r awyr â’u
doniau. Pa ffordd bynnag yr âi, ni fyddai eu bywydau yr un fath wedi’r
cyfarfyddiad cyntaf hwnnw. Dyfeisio’r sefyllfa oedd fy her gyntaf. Sut yn y byd
fyddai modd imi gael dau mor annhebyg i’w gilydd i’r un lleoliad ar yr un pryd?
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Wrth sefydlu cefndir a byd y ddau ar ynysoedd eu hamgylchfyd roedd gen i
ddigon o ddeunydd i ysgrifennu’r ychydig benodau agoriadol. Byddai Cemlyn
yn llusgo’i draed cyn cychwyn am ei waith diflas yn y lladd-dy ac Annest yn
boddi ei gofidiau mewn gwesty unig yn Llundain. Fy mhenbleth ar y cychwyn
oedd dewis pa bennod fyddai’n agor y nofel. Fel prif gymeriadau, teimlwn y
byddai’r ddau yn gwbl hafal o ran eu cyfraniad i’r stori. Yr hyn a’m cymhellodd i
ddewis pennod Cemlyn fel y bennod agoriadol yn y diwedd oedd fod un
cymeriad arall a allai dyfu i fod yn allweddol i ddatblygiad y stori, sef Catrin
Owen, mam Cemlyn. O ystyried fod y filltir sgwar a amgylchynai Tyddyn
Pwyth, eu cartref, hefyd yn mynd i chwarae rhan amlwg yn y stori, fe hawliodd
pennod Cemlyn ei lle fel man cychwyn y nofel. Roedd y naid ddaearyddol o
aelwyd gysurus Gymreig i westy eilradd yn Llundain hefyd yn creu newid a
chwilfrydedd a’m trawai’n well o gychwyn yn Nhyddyn Pwyth.

Wrth imi ddechrau drafftio’r penodau agoriadol, roedd pegwn arall rhwng y
ddau gymeriad yn dechrau ei amlygu ei hun. Oherwydd ei llwyddiant cynnar,
bu amser pan na fu’n rhaid i Annest boeni ryw lawer am arian, ond ar
ddechrau’r nofel mae’r dyddiau hynny wedi hen ddiflannu. Byw o’r llaw i’r
genau a wna Cemlyn a’i fam, heb eto sylweddoli eu bod yn berchen ar lain o
dir a oedd yn werth ffortiwn. I agor y gagendor hyd yn oed ymhellach
rhyngddynt, mae Annest Gwilym wedi cael sawl perthynas â dynion, ond heb
brofi fawr o gariad erioed. Mae Cemlyn, ar y llaw arall, wedi profi cryn dipyn o
gariad ond heb fentro dim pellach na’i riniog i chwilio amdano. Y ddau begwn
hyn oedd yn fy ngoglais i o’r cychwyn.

Cledwyn oedd enw’r cymeriad yn wreiddiol. Hyd yn oed mewn sawl drafft
cychwynnol o’r nofel roedd yn dal i arddel yr un enw. Dim ond yn raddol y
deuthum i sylweddoli efallai fod yr enw Cledwyn bellach wedi mynd braidd yn
hen ffasiwn, hyd yn oed i fachgen o gefn gwlad. Roedd hynny yng nghefn fy
meddwl pan oeddwn yn gyrru draw i gyrion yr ynys i wneud tipyn o waith
ymchwil yn ardal Yr Wylfa. Gwelais fynegbost i Fae Cemlyn. Ar ddamwain, felly,
y baglais i ar draws yr enw, ac er yn ddigon tebyg i Cledwyn o ran ei sain a’i
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naws wladaidd, nid oedd yn fy nharo i mor eithafol o hen ffasiwn. Gan ei fod
hefyd yn enw a oedd â chysylltiad mor agos â’r gymdogaeth lle roeddwn wedi
lleoli’r cymeriad roedd Cledwyn wedi ei ailfedyddio ei hun yn Cemlyn cyn imi
roi gair arall ar bapur.

Roedd yna un cymeriad arall o’r syniad gwreiddiol a lwyddodd i sleifio trwy
ddrws y cefn i mewn i’r nofel hefyd, sef Susan Puw. Ond roedd Susan, bellach,
er gwaetha’r meddwl mawr a oedd ganddi ohoni ei hun, wedi darganfod ei bod
yn un o’r cymeriadau ymylol ym mywyd Cemlyn ar ei newydd wedd. Roedd hi’n
dipyn o seren yn wreiddiol a Cledwyn yn sathru ei chyrn yn emosiynol ac yn
llythrennol. Rwyf wedi trosglwyddo peth o’r tensiwn hwnnw yn fy nofel i’r
olygfa lle mae Cemlyn ac Annest yn cyfarfod am y tro cyntaf.

Er nad yw Cemlyn a’i fam yn ymwybodol o hynny ar gychwyn y nofel, y
datblygiadau diweddaraf yn Yr Wylfa fyddai’n dod i roi ysgytwad i’w byd. Y
math o ysgytwad y mae Jack M. Bickham yn ein cynghori i’w tywallt ar ein prif
gymeriadau mewn nofel:

In fiction, the best times for writer - and reader - are when the story’s
main character is in the worst trouble . . . Pour on all sorts of woes so
your poor character is thoroughly miserable and in the deepest kind of
trouble, and your story perks right up - along with your reader’s interest.
The moral: Although most of us do everything we can to avoid trouble in
real life, we must do just the opposite as writers of fiction. We must seek
out ways to add trouble to our characters’ lives, putting just as much
pressure on them as we can. For it’s from plot trouble that reader
interest comes.36
Er nad oeddwn am i’r nofel fod yn dywyll nac ergydio’n rhy galed, roeddwn
wedi sicrhau fod gan Cemlyn ddigon o ‘wae’ yn ei fywyd. Ymhell cyn iddo
gyfarfod ag Annest Gwilym, mae wedi gweld ei reolwr yn y lladd-dy yn crogi yn
yr oergell, mae wedi gadael ei swydd, wedi colli cysylltiad â’i chwaer, wedi
teimlo’r bygythiad i’w gartref, wedi gweld iechyd ei fam yn dirywio yn ogystal â
bod mewn damwain car.
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Fy ngofid ar y cychwyn oedd y byddai hyn, o bosibl, yn gorbwyso’n ormodol yn
erbyn yr hiwmor y gobeithiwn ei gyflwyno drwy gyfrwng y cwmni drama
amatur lleol; ac yn benodol trwy gymeriad Big End, ffrind pennaf Cemlyn, yn
ogystal â diniweidrwydd yr actor ei hun. A fyddai modd cyfuno’r elfennau
tywyll a ddeuai i’r stori yn sgîl Annest heb amharu ar ambell olygfa ysgafn yr
oeddwn yn gobeithio’u cyflwyno yng ngwead y stori? Yr unig ffordd y gallwn
benderfynu hynny oedd trwy ddrafftio ambell bennod a gweld sut y byddai’r
naill yn asio i mewn i’r llall. Wedi imi gyflawni hynny, doeddwn i ddim yn orbryderus y byddai’r ysgafnder yn rhai o’r penodau yn gwrthdaro’n ormodol ag
elfennau mwyaf dyrys y nofel. Yn wir, erbyn hyn, rwy’n hapus fod yr
amrywiaeth yma o gyweirnodau’n ychwanegu at y difyrrwch o’i darllen.

Ymchwil

Tri maes ymchwil oedd yn fy wynebu cyn gallu mynd i’r afael o ddifrif â’m stori,
ac roedd y tri yn ymwneud â chymeriad Cemlyn. Gan mai actores sy’n gweithio
i’r theatr a theledu yw Annest, roedd y rhan fwyaf o’i chefndir hi yn weddol
rwydd i’w greu. Er iddi gael ei magu gan ei nain, a’i chefndir yn eithaf tywyll,
teimlwn yn ddigon hyderus fy mod yn adnabod Annest o’r cychwyn cyntaf. Er
bod gwaith llenwi ar y cefndir hwnnw, doedd dim byd a ychwanegwn yn gofyn
am unrhyw ymchwil manwl. Gwyddwn o’r cychwyn mai cymeriad Cemlyn
fyddai angen peth ymchwil ar fy rhan er mwyn dod i adnabod ei gefndir yn
well.

Er imi gael fy magu ar dyddyn yng nghanol cefn gwlad gogledd Cymru fy hun,
nid oeddwn yn byw dafliad carreg o unrhyw atomfa niwclear. Nid oeddwn
chwaith yn gweithio mewn lladd-dy, nac wedi syrffedu ar fy swydd. Ac er imi
ofalu am fy rhieni yn eu henaint, fel nifer o’m ffrindiau, nid oedd yr un ohonynt
wedi byw â dementia nac unrhyw fath o orddryswch cyffelyb. Ni allwn, felly,
fentro trafod y sefyllfaoedd hyn ym mywyd Cemlyn heb wneud rhywfaint o
waith ymchwil. Fel yr esbonia Bickham unwaith yn rhagor:
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All of us go through life assuming we understand some things that we
really don’t. You may think you know how to change a tyre, but until
you’ve had to do it on the side of a narrow road in a driving rainstorm,
you can’t be sure. Similarly, you may think you know all about some
factual material that you’re putting in your story, but - again - maybe
you really don’t.37
Gan mai gweithio mewn lladd-dy y mae Cemlyn ar ddechrau’r nofel, roeddwn
yn awyddus i wybod rhagor am ei ddiwrnod gwaith. Ers y syniad gwreiddiol
roeddwn wedi i weld yn gweithio mewn lladd-dy yn ymyl ei gartref, ond roedd
dod o hyd i ladd-dy a fyddai’n fodlon imi fynd draw atynt i ymchwilio ymhellach
yn dipyn o her, a chymhlethid y sefyllfa ymhellach gan y ffaith fy mod yn briod
â llysieuwraig ac i mi fagu’m dau blentyn yn llysieuwyr hefyd. Prin yr oeddwn
wedi bod i mewn i siop bwtsiwr heb sôn am fentro i ladd-dy. Roedd hwn yn
diriogaeth dieithr iawn imi a wyddwn i ddim lle i ddechrau chwilio am gymorth.

Yn ffodus, mae ffrindiau agos inni, Arthur a Jean Hughes, yn ffermio yng Nghae
Gwyn, ar gyrion pentref Bodedern, Ynys Môn. Tra roeddem ar ein gwyliau
gyda’r ddau, digwyddais sôn rywfaint am gefndir y nofel a chrybwyll fy mod yn
chwilio am ladd-dy i wneud ychydig o ymchwil. Syndod i mi oedd deall fod yna
ladd-dy ym mhentref Bodedern ei hun, ac o fewn dyddiau roedd Jean wedi
trefnu gyda pherchnogion y lladd-dy y cawn fynd yno ar ddiwrnod lladd, ond
imi roi digon o rybudd ymlaen llaw.

Er y newyddion da fod yna ladd-dy yn yr union ran o’r ynys y byddai Cemlyn
wedi gweithio ynddo, roedd y gwahoddiad hefyd yn peri tipyn o boen meddwl
imi. Y peth olaf yr oeddwn am ei wneud oedd rhincian dannedd a dangos
unrhyw agwedd negyddol tra byddai’r dynion wrth eu gwaith. Os oeddwn am
fanteisio ar eu gwahoddiad caredig, byddai’n rhaid imi fy mharatoi fy hun yn
feddyliol cyn mentro cam. Er nad ydw i’n llysieuwr fy hun, mi wyddwn y cawn
hi’n anodd sefyll yno drwy’r dydd yn gwylio defaid a moch yn cael eu lladd.
Roedd hon yn mynd i fod yn her.
37
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Lladd-dy yng nghefn y siop bwtsiwr E.T. Jones, Sons and Daughter, yw Lamia.
Dyma fusnes sy’n ymfalchïo yn y ffaith eu bod yn gwerthu cynnyrch lleol ac y
gallwch olrhain eich cig ‘from grass to gravy’, yn ôl y broliant sydd ar eu
gwefan liwgar. Mae’r busnes wedi ennill sawl gwobr genedlaethol am safon eu
cynnyrch, ac roedd hynny’n amlwg o’r eiliad y cerddais i mewn i’w siop, sy’n
cael ei rhedeg gan y teulu ers pedair cenhedlaeth bellach.

Fe dreuliais ddiwrnod cyfan yn y lladd-dy yn gwylio’r saethu a’r blingo, y
dadberfeddu, datgymalu a’r hongian, ac mae’n bwysig i mi nodi yma i’r
gweithwyr greu argraff ffafriol arnaf o’r cychwyn yn deg. Er mor ddyrys oedd y
profiad, fe deimlais fod gan y gweithwyr barch eithriadol at yr anifeiliaid a’r
tawelwch wedi’r glanhau a’r tacluso’n dawelwch go arbennig. Petai Cemlyn yn
gweithio mewn awyrgylch mor glòs a phroffesiynol â hyn, byddai’n anodd imi
ddarbwyllo unrhyw ddarllenydd y byddai’n anhapus yn ei waith. Ond dyna
waith awdur, wrth gwrs; newid ffeithiau, amgylchiadau ac amodau i’w
ddibenion ei hun. Os oes unrhyw arlliw o negyddiaeth at ladd-dai’n cael eu
portreadu yn y nofel, yna nid adlewyrchiad o’r gwaith a wneir yn Lamia yw
hynny, ac rwy’n dra diolchgar i deulu E.T. Jones am eu parodrwydd i helpu
gyda’r ymchwil.

O’r bennod gyntaf fe sylweddolwn fod Catrin Owen, mam Cemlyn, yn
anghofus, a thrwy gydol y nofel mae’r cyflwr hwnnw’n dwysáu. Mae unig
chwaer Cemlyn, Megan, wedi hen adael y nyth, a dim arlliw o synnwyr o
gyfrifoldeb dros ei mam yn perthyn iddi. Pan ddaw cyfle i Cemlyn wneud tipyn
o waith sydd wrth ei fodd, cyndyn iawn yw Megan i gamu i’r adwy i gynnig help
llaw, ac i ychwanegu haen arall o boen meddwl iddo, daw cwmni niwclear
Saturn i wneud ymchwiliadau ar dir Tyddyn Pwyth, gan fygwth gosod
Gorchymyn Prynu Gorfodol (Compulsory Land Purchase) ar yr eiddo.

Bellach, teimlwn fod gen i ddigon o broblemau i’w tywallt ar brif gymeriad y
stori. Ac eto, roedd y ddelwedd o dywallt y problemau i mewn i nofel a oedd â
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chywair ysgafnach iddi ar brydiau yn fy mhoeni. Tybed ai bwydo’r gofidiau’n
raddol fyddai orau, fesul diferyn yn hytrach nag wrth y galwyn? Dewisais eu
cyflwyno’n araf, gan gychwyn ar fore digon cyffredin yn Nhyddyn Pwyth, a
graddol ddadlennu’r anniddigrwydd ym mêr esgyrn Cemlyn a dryswch meddwl
Catrin Owen, ei fam.

Y peth olaf y byddai Cemlyn am ei wneud ar gychwyn y nofel fyddai symud tŷ,
gan mai’r cyngor a roddir i ofalwyr y rhai sy’n byw gyda dementia yw cadw at
batrwm rheolaidd a cheisio glynu at yr hen rigolau; peidio â chael unrhyw
newid sylweddol yn eu bywyd, os yw hynny’n bosibl.

A person with early-stage Alzheimer's may need cues and reminders to help
with memory. For example, he or she may need help with: Keeping
appointments -remembering words or names - recalling familiar places or
people - managing money - keeping track of medications - Doing familiar
tasks - Planning or organizing.38
Mae’n rhyfedd fel mae ffawd weithiau’n dod i symud pethau yn eu blaenau’n
annisgwyl. Wrth weithio ar fy nofel, daeth cynnig gan Brifysgol Bangor i fod yn
rhan o brosiect a oedd ar fin cael ei lansio rhwng y brifysgol, Canolfan Pontio a
Chanolfan Tŷ Newydd - Prosiect Dementia. Gwahoddiad oedd hwn i fyfyrwyr ôlradd ar y cwrs ysgrifennu creadigol i fynd allan i gydweithio â rhai a oedd yn
byw â dementia. Byddai’r awdur, John Killick, sy’n brofiadol yn y maes o
weithio gyda phobl sy’n byw â dementia, yn dod i roi deuddydd o arweiniad
inni.

Y bwriad oedd i’r rhai a oedd yn awyddus i fod yn rhan o’r prosiect fynd allan i
amrywiol gartrefi gofal i’r henoed i gydysgrifennu cerddi yn seiliedig ar eu
hatgofion a’u straeon. Mae’r ddarlledwraig, Beti George, yn cyfeirio’n aml at
waith John, ac yn tystio i David Parry-Jones, ei gŵr, gael budd a chysur yn
gweithio gyda’r awdur ar wahanol achlysuron. Cawsom ninnau, fel myfyrwyr
Ysgol y Gymraeg, yr un fraint o gydweithio â sawl cymeriad annwyl a difyr tu

https://www.alzheimers.org.uk/about-dementia/symptoms-and-diagnosis/symptoms/supporting-someonememory-loss Cyrchwyd, Medi 9, 2018.
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hwnt ar y prosiect pwysig hwn. Roedd yn gyfle na allwn ei golli, a’m greddf yn
dweud wrthyf o’r cychwyn y byddai hwn yn brofiad gwerthfawr:

Your instincts will inform you when you hit upon something valuable - it
might even be a newspaper story or a scene in a film or TV newsreel.
There is always a feeling of pure gloating joy, irrespective of what horror
or distress may be inseperable from the happening; the fact that you do
feel joy is the main reason for good novelists not being quite human. 39
Cefais bleser anghyffredin yng nghwmni fy nghyd-awduron yn y Ganolfan Gofal
Dydd ym Maesincla, Caernarfon. Diffyg gofod yw’r unig reswm pam na allaf
gynnwys y cerddi yn y portffolio hwn, ond fe gyhoeddwyd un o’r cerddi yng
nghyfrol 150, Taliesin, Gaeaf 2013 dan y teitl ‘Eirlys’.40

Bûm yn cynnal sawl seminar a thrafodaeth ar y profiad o fod yn rhan o’r
prosiect ar ôl i’m cyfnod cyntaf ym Maesincla ddod i ben. Yr her fwyaf, yn union
fel y profiad a gefais i yn y lladd-dy ym Modedern, oedd camu am y tro cyntaf i
le dieithr heb wybod beth a fyddai’n fy nisgwyl y pen arall i’r drws. Ond roedd
hynny yn antur yn ogystal â bod yn her ac mae’n rhaid i chi eich ynysu eich
hun oddi wrth y cynefin, saff os am ddarganfod rhywbeth o’r newydd.

Ond doedd dementia ddim yn gyflwr dieithr i ni, fel teulu, ers rhai
blynyddoedd. Tra’n gweithio ar esgyrn sychion y nofel, roedd fy mam-yngnghyfraith, Iris Roberts, yn graddol golli peth ar linyn y cof. Fe ddeuai atom yn
achlysurol i gryfhau wedi cyfnod yn yr ysbyty, ac fe gâi gyfnodau dryslyd iawn.
Roedd symud o’i chartref yng Nghaernarfon yn ei lluchio oddi ar ei hechel, er ei
bod yn gyfarwydd â’n cartref ni ym Mangor. Mae John Killick, yn ei lyfr
Dementia Positive, yn dyfynnu cwestiwn a ofynnodd un cyfaill a oedd yn byw
gyda dementia iddo: ‘How does a person cope when changes they are
experiencing make them doubt their own competence to deal with living?’41
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Mae’r amheuaeth yma’n rhan bwysig o berthynas Cemlyn a’i fam drwy gydol y
nofel.

Er na chafodd Iris y diagnosis ei bod yn byw gyda dementia, doedd dim
dwywaith fod ei chof yn dirywio yn ystod blynyddoedd olaf ei bywyd a’r
dryswch yn dwysáu wrth iddi symud o’r naill gartref i’r llall. Ddeng mlynedd
cyn hynny, bu farw fy nhad-yng-nghyfraith o Alzheimer’s, felly roedd gennym
brofiad personol ac uniongyrchol o’r patrwm wrth i berson agos atoch chi
bellhau a’u cael eu hunain ar ynys bellennig erbyn diwedd eu hoes. Mae
dementia yn dal yn dir llwyd i’r byd meddygol, ac fel y dywed John Killick yn ei
lyfr cynhwysfawr, ‘It is important, however, to realise that it [anghofrwydd] is a
characteristic of normal ageing. Where ordinary forgetfulness and dementia
overlap is a grey area, and this is one of the reasons that diagnosis is by no
means an exact science’.42 Roeddem, fel teulu, yn mynd trwy brofiadau tebyg
i’r rhai y byddai Cemlyn wedi eu profi gyda’i fam tra roeddwn yn ysgrifennu’r
nofel a bu i mi ddefnyddio sawl un o’r profiadau hynny yn y penodau rhwng
Catrin Owen a Cemlyn.

Tua’r un cyfnod, fe ddarllenais nofel bwerus Michael Ignatieff, Scar Tissue, sy’n
adrodd stori mab sy’n cyd-deithio â’i fam ar ei siwrnai olaf ar ôl darganfod ei
bod yn byw gyda dementia. Er mai Andrew, brawd Michael, a fu’n gofalu am ei
fam, mae’r rôl honno wedi newid yn y nofel ei hun ac mae Michael yn
ysgrifennu am y berthynas yn y person cyntaf.

A first-person account, it is easy to assume that Michael Ignatieff himself
was his mother’s primary caregiver. In fact, it was younger brother
Andrew who took on that role.43
Roedd yn ddiddorol sylwi fod hyn wedi creu rhwyg deuluol pan gyhoeddodd
Michael Ignatieff ei nofel ym 1993. Rwyf eisoes wedi trafod y tyndra y gall
trafod themâu personol ei greu rhwng perthnasau, hyd yn oed mewn ffuglen,
42
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ond gan fy mod i hefyd am greu ffrwgwd rhwng brawd a chwaer yn y nofel ei
hun, roedd darllen am gefndir Ignatieff yr un mor ffrwythlon â’r nofel ei hun.

You don’t want to hurt people, but you often end up hurting people
anyway. The family, the real persons in that story, we’re all, I think, we
all are good with each other.44
Mae rhoi neu chwilio am ofal i riant wrth i’w iechyd ddirywio yn gallu creu
tensiynau a rhwygiadau am nifer o resymau. Wedi cyd-fyw, cyd-weithio a
darllen yn helaeth i gefndir y cyflwr, fe ddaeth chwaer Cemlyn, Megan, i fod yn
fwy na chymeriad ymylol yn y stori. Roedd ei diffyg consyrn yn fodd o ynysu
Cemlyn hyd yn oed ymhellach yn ei gartref yn Nhyddyn Pwyth: ‘The supporter
needs supporting too, right from the beginning,’45 yng ngeiriau Killick.
Dyna lle mae cymeriad Cemlyn ar ddechrau’r nofel. Fo yw’r unig un sy’n
sylweddoli pa mor gyflym mae cyflwr ei fam yn dirywio. Mae ambell gymeriad
ymylol arall yn cynnig rhywfaint o help iddo, ond roeddwn yn awyddus i greu
darlun o gefn gwlad oedd â’i chymdeithas eisoes wedi colli rhywfaint o’i
hysbryd gymunedol, ond eto’n dal ei gafael ar rai rhinweddau a berthynai iddi yr iaith Gymraeg, y gymdeithas ddrama, y capel, y dafarn a’r siop. Byddai
cysgod datblygiad cyffelyb i Wylfa B yn fygythiad enfawr i ffordd o fyw na
fyddai ganddi fawr o rym pe deuai’r cysgod hwnnw i fodolaeth.

Caerdegog

Yn un o hystings Plaid Cymru yn Theatr Seilo, Caernarfon yr oeddwn i pan
glywais am helynt Caerdegog am y tro cyntaf. Yno roedd Elin Jones, Dafydd
Elis Thomas a Leanne Wood yn ymgiprys am arweinyddiaeth y Blaid, pan
gododd un aelod o’r gynulleidfa ar ei draed i holi am farn y tri darpar
arweinydd ar sefyllfa Caerdegog. Deuthum i ddeall mai fferm ar gyrion gogledd
orllewin Ynys Môn oedd Caerdegog, a theulu Richard Jones wedi bod yn ffermio
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ar y tir ers chwe chanrif a mwy. Roedd y fferm yn gorwedd o fewn y tir yr oedd
cwmni Horizon â’i lygaid ar chwe deg pum acer ohono i ddatblygu cynllun
Wylfa Newydd, a theulu Caerdegog, am nifer o resymau, yn gwrthod ildio i’r
cwmni. Hwn oedd y lleoliad perffaith i Dyddyn Pwyth a gwnes ymholiadau’n
syth i weld a fyddai Richard Jones yn fodlon cael sgwrs â mi am ei safiad.

Tua’r un cyfnod, tra’n sgwrsio gyda’r actor Owen Arwyn, cefais ragor o
wybodaeth am ddull Horizon o weithredu. Fel cyn-ddisgybl a chydweithiwr,
roeddwn yn adnabod Arwyn ers blynyddoedd, a digwyddais grybwyll enw
Richard Jones, Caerdegog, wrtho. Mae Arwyn yntau’n berchen ar fferm ychydig
filltiroedd o safle’r Wylfa bresennol, a digwyddodd sôn ei fod yntau wedi cael
ymweliad gan rai o ddynion Horizon yn dweud eu bod yn awyddus i archwilio’i
dir yntau, a’u bod eisoes wedi gwneud yr ymchwiliad hwnnw.

Rwyf wedi dibynnu’n helaeth ar ddisgrifiad Arwyn o’r ymweliadau hynny i lunio
pennod 6 a phennod 17 o’r nofel ac yn ddiolchgar iddo am fod mor
amyneddgar yn ystod fy holi taer am wybodaeth. Roedd ei ddisgrifiad o’r ddau
ymwelydd yn dod draw ac yn edrych dros ei dir gyda’r posibilrwydd o greu
ffordd newydd drwy ei fferm yn codi ychydig o fraw arnaf o sylweddoli’r grym
sydd gan rai dros eraill, eu tir a’u heiddo, a chyn lleied o lais sydd gan yr
unigolyn ar brydiau.

Ond roedd Richard Jones, Caerdegog, yn unigolyn tra gwahanol i’r rhan fwyaf
ohonom, ac fe fynnodd godi ei lais yn ddigon uchel yn erbyn y datblygiad o’r
cychwyn yn deg. Safai i reswm, felly, mai yno y byddai fy maes ymchwil
pwysicaf i’m galluogi i osod Cemlyn a Catrin Owen yn yr union gynefin iawn.
Oedd yna fwthyn tebyg i Dyddyn Pwyth fy nychymyg yn y cyffiniau? Oeddwn
i’n portreadu’r sefyllfa a’r ardal yn gywir? Oedd y gymuned Gymreig yn cael ei
bygwth gan ddatblygiad o’r fath? Ac os oedd hynny’n wir, ai hynny fyddai prif
thema fy nofel?
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Yn sicr, fe deimlai Richard Jones fod hynny’n wir, ac wedi cael rhif cyswllt iddo
gan Owen Arwyn fe gysylltais ag ef yn syth i drefnu i’w gyfarfod. Eglurais beth
oedd cefndir fy nofel, ac o fewn wythnos roeddwn yn eistedd wrth fwrdd y
gegin yng Nghaerdegog gyda Richard a Gwenda a’u mab, Owain, a llond
byrddaid o gacennau cri a bara brith yn fy nisgwyl. Ddeng munud yn
ddiweddarach, fe gyrhaeddodd nain â chacen siocled wedi ei phobi’n arbennig i
‘Mr Cefin Roberts’. Y fath groeso! Os oeddwn i’n mynd i adael Caerdegog yn
waglaw o wybodaeth, yn sicr fyddai hi ddim yn bosibl imi adael â’m cylla’n
wag. Roedd hynny yn 2013, pan oeddwn yn cychwyn ar fy ngwaith ymchwil, ac
roedd yn braf gweld, o ddarllen gwefan y ffotograffydd Christian Peterson yn
2017, nad oes fawr o newid wedi bod dros y pum mlynedd diwethaf yng
Nghaerdegog, pan yr ymwelodd ef â’r fferm i dynnu lluniau:

Richard Jones and his son Owain sat at the table cradling mugs of tea in
their overalls steaming like cattle in the milking parlour. They’d been
working all morning fixing one of the tractors before I’d arrived. Gwenda,
Richard’s wife slid a plate load of cakes and warm scones on the table.46
Mae ffotograff cyntaf Christian Peterson o Wylfa A wedi ei dynnu o gyfeiriad
Caerdegog yn drawiadol iawn. Mae’r atomfa wedi ei fframio rhwng bwlch mewn
mur go gadarn rhwng y fferm a’r Wylfa. Mae’r bwlch yn tanlinellu’r pellter a’r
anghytundeb sy’n bodoli rhwng teulu Caerdegog a Horizon, ac nad oes gan yr
un o’r ddwy ochr fwriad i symud. Hwn yw’r tir mae Cemlyn yn gyndyn o ollwng
ei afael arno. Mae’r ddwy wal hefyd yn edrych fel dau ddwrn yn taro bwrdd ar
yr un pryd ar ganol dadl go ffyrnig.

46

http://www.christianpetersen.com/anglesey/caerdegoguchaf/ Cyrchwyd Medi 2018.
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#
Mae’r ffotograffydd yn ysgrifennwr praff hefyd, ac yn disgrifio’r un math o
ymweliad ag a gafodd Owen Arwyn ar ei dir yntau tua’r un cyfnod. Yma, mae’n
dyfynnu Richard Jones sy’n disgrifio’r profiad o deimlo fod, nid yn unig ei
fywoliaeth, ond ei ffordd o fyw hefyd yn cael ei fygwth.

‘When they first came to see us they called and then the next day
they appeared at our door requesting permission to do an
ecological survey on our land. They wouldn’t tell us what for, or
what machinery they would use, so we said no. Some time later
they came back and explained about the power station, the land
they would need. We were shocked we just thought “this is it”, this
is the end.’47
Wrth i Richard Jones fy nhywys o gwmpas y tir, gallwn werthfawrogi na fyddai
unrhyw swm o arian na chynnig darn arall o dir yn gwneud iawn am rwygo
fferm a oedd wedi bod yn rhan o’ch etifeddiaeth ers canrifoedd. O ildio, byddai
talp o hanes yn diflannu.

47
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Ond mae cannoedd eisoes wedi ildio erbyn hyn. Yn syth wedi inni grwydro hyd
gyrion y fferm fe gynigiodd Richard Jones fy ngyrru ar hyd ei filltir sgwâr i weld
y tai a’r tir yr oedd Horizon bellach wedi eu prynu. Rhesi o dai gweigion, rhai ar
ganol eu dymchwel; cymuned yn graddol gael ei dileu oddi ar wyneb y tir.

Yn is i lawr y dyffryn fe yrrom heibio i blasdy eithaf nobl. ‘Weli di nacw?’
gofynnodd Richard imi. ‘Wythnos dwytha, roedd perchennog y tŷ yna acw yng
Nghaerdegog, yn addo y bydda fo’n sefyll hefo fi yn erbyn Horizon, ac yn deud
na fydda fo’n ildio modfadd iddyn nhw. Symudodd o allan echdoe a dwi ddim
wedi ’i weld o ers hynny.’ Mae’n debyg fod cynnig uwch wedi ei roi i
berchennog y plasty; swm a oedd yn ddigon mawr i wneud iddo adael gefn
drymedd nos heb ofyn unrhyw gwestiwn pellach. Yn dawel bach, roedd y
gymuned yn datgymalu o flaen eu llygaid.

Wrth inni barhau ar ein taith o gwmpas y cwmwd, ryw hanner milltir o’r plasty,
fe welais i Dyddyn Pwyth yn ymrithio o flaen fy llygaid. Tŷ bychan,
gwyngalchog, sydd wedi ei ddymchwel erbyn hyn, mae’n siŵr. Ond fyddai fy
ymweliad ddim wedi bod yn gyflawn heb fod gen i ddarlun yn fy mhen o
gartref Cemlyn a Catrin Owen.

Roedd fy ymchwil yn tynnu at ei derfyn, a’r gwaith creu yn aros amdanaf i roi
cig ar esgyrn sychion fy nghymeriadau a dyrnaid o fras benodau agoriadol fy
nofel. Teimlais gynnwrf a chwilfrydedd yr un pryd. Beth tybed ddeuai o Cemlyn
o’i osod yntau dan fygythiadau, newidiadau a heriau i’w ysgwyd o’i fyd bach
lled gysurus? Wedi darllen argraff Christian Peterson o batrwm byw yng
Nghaerdegog, ‘rwy’n eitha ffyddiog fy mod i’n agos i’m lle gyda’m cefnlen, a’r
patrwm yma o’r ‘daily life and death’,48 ys dywed Petersen sy’n rhan o fywyd
Cemlyn Owen ar gychwyn y nofel:

48
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The local dairy farms like Caerdegog Uchaf are both farms and homes.
They run to a clock that’s formed out of the land, family relationships,
the animals, the seasons, the smell of the sea, the clouds in the sky.
Everything on the farm is aware of this time. Everybody knows when it is
time to milk, the cows know, the birds know. These farms are places of
noises and smells, of kicking and banging, of daily life and death. The
power station that sits amongst these farms never sleeps, it has a
different clock. It has night workers, car parks, strip lighting and a sports
clubs for the staff. Clock on, clock off.49
Mae’r ffotograffydd Christian Peterson wedi disgrifio yr union beth y bydd
Annest yn ei brofi wedi iddi gyrraedd ei gwesty ym mennod 19 o’r nofel. Mae’r
patrwm newydd yma, ymhell o ffwdan y ddinas, yn ymdreiddio’n raddol i’w
hymwybyddiaeth. Byddai wedi wfftio at y fath arafwch ychydig flynyddoedd
ynghynt ond ar yr adeg yma yn ei bywyd, dyma’n union oedd ei angen arni i
ddechrau dod â hi at ei choed.

Mae Wylfa Newydd wedi profi gwrthwynebiad o sawl cyfeiriad dros y
blynyddoedd. Lleisiodd sawl unigolyn a mudiad eu pryderon y byddai’r
datblygiad yn fygythiad i’r iaith Gymraeg, i iechyd, glendid a harddwch naturiol
y rhan arbennig hon o Ynys Môn. A hithau’n enwog am ei bywyd gwyllt a
thraethau a thirwedd sy’n fagned i dwristiaid, bu sawl protest danllyd o’r
cychwyn. Daeth rhagor o gur pen i gefnogwyr y datblygiad yn 2012 pan
benderfynodd y cwmni trydan Almaenig RWE beidio â bwrw ymlaen â’u
cynlluniau i fuddsoddi 8 biliwn o bunnau yn yr atomfa newydd.50

Sigledig fu hanes y datblygiadau yn yr Wylfa fyth ers hynny. Ond er gwaetha’r
ansicrwydd, mae’r addewid o waith a thwf yn yr economi wedi troi’r
protestiadau’n lleisiau’r lleiafrif, a’r cynigion hael wedi denu’r trigolion lleol o’u
tai a’u cymell i symud yn dawel o’u cymuned. Mae rhai eisoes wedi cymharu’r
sefyllfa hon i ‘Dryweryn’ tawel, lle mae’r chwalfa mor llechwraidd â chanser yn
gweithio’i ffordd yn ddistaw i grombil cymuned unigryw, Gymreig. Yn wir, fe
haerai Richard Jones fod cryn dipyn mwy o bobl wedi gorfod symud o’u tai nag
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Owen Hughes, Future of Wylfa B, Colofn yn y Daily Post (Mawrth 30, 2012), t. 12.
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a wnaed yn Nhryweryn, ond fod y gwirionedd yn cael ei fygu gan ddadleuon
economaidd: a swyddi’n bwysicach nag iaith, datblygu’n bwysicach na ffordd o
fyw. Daw’r dadleuon yma i gychwyn mân gecru yn y gwesty mewn un neu
ddwy o benodau’r nofel.

Fel roedd y datblygiad yn magu momentwm roeddwn yn dechrau amau a oedd
fy nheitl i bellach yn addas i’r nofel, Os Na Ddôn Nhw. Hen rigwm o Ynys Môn
sy’n gyfarwydd i lawer o Gymry yw ‘Had Maip Môn’, a’r hyn oedd yn apelio ataf
ynddo oedd fod y gân, sy’n cael ei chanu fel tôn gron, yn chwarae ar
ansicrwydd pryd, ac os, y daw’r brain i fwyta had y maip. Gan mai rhyw
‘chwythu’n boeth ac yn oer’ fu hanes Wylfa Newydd o’r cychwyn, roedd y
rhigwm yn cyfleu’r ansicrwydd yn berffaith. Erbyn hyn, mae’r gwrthwynebwyr
yn fwy tawedog (ar hyn o bryd). Ond rwy’n dal fy ngafael ar y teitl o hyd, gan
fod y rhigwm hefyd yn awgrymu bod rhywbeth yn sicr o ddod yn y pen draw,
boed faip neu frain. Gan fod pob pennod yn dechrau gyda dyfyniad o amrywiol
alawon gwerin, roeddwn yn teimlo y byddai’r teitl yma’n plethu’n berffaith
gyda’r patrwm yma. Mae nifer helaeth o’r alawon a’r rhigymau a ddewisais ar
gychwyn pob pennod wedi tarddu o Ynys Môn, sydd, gobeithio, yn atgoffa’r
darllenydd o’r perlau bychain hynny o’n hetifeddiaeth sydd dan fygythiad yng
nghysgod datblygiadau fel Wylfa Newydd. Yr unig benodau nad oes ganddynt
ddyfyniad gwerinol yn gyflwyniad iddynt yw’r tudalennau o sgript y ffilm y mae
Cemlyn ac Annest yn cael eu castio iddi yn ystod y nofel. Roeddwn yn awyddus
i’r golygfeydd hynny edrych yn debycach i sgript ffilm na phennod o nofel ac
felly rwyf yn fwriadol yn eu gadael yn foel heb unrhyw ddyfyniad gwerinol i’w
rhagflaenu.

Nid oeddwn yn siŵr i gychwyn a fyddwn yn cynnwys y penodau yma o sgript y
ffilm yn y drafft terfynol. A fyddent yn ychwanegu ynteu’n llyffethair ar lif y
stori? Dewisais ofyn i rai o’m ffrindiau agos i ddarllen ambell ddrafft i wneud y
penderfyniad yma drosof yn y diwedd. Roedd pob un o’m darllenwyr yn teimlo
fod y sgript yn gymorth iddynt werthfawrogi a deall y stori’n well ac felly fe
fydd y sgript yn aros.
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Cystadlu a Beirniadaeth

Erbyn mis Tachwedd 2016, roedd gen i ddrafft o’r gwaith yr oeddwn i’n eithaf
hapus ag o a phenderfynais ddanfon y nofel i gystadleuaeth Gwobr Goffa
Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 2017. Mae’r adran sy’n
dilyn yn olrhain fy nheimladau wedi imi glywed Bethan Gwanas yn traddodi
beirniadaeth gyfansawdd ei chyd-feirniaid (Tony Bianchi a Caryl Lewis), yn
ystod seremoni’r wobr o lwyfan y pafiliwn brynhawn dydd Mawrth, Awst yr
8fed, 2017. Cymysg iawn oedd fy nheimladau y nos Fawrth wrth imi
ddychwelyd adref o’r Eisteddfod, 2017. Roeddwn i wedi danfon peth o’r gwaith
a gynhyrchais ar gyfer y portffolio i dair cystadleuaeth yn yr Adran Lenyddiaeth
a Drama ac nid oedd yr un o’m cynigion wedi dod i’r brig. Gwyddwn hynny
ymhell cyn wythnos yr Eisteddfod, wrth gwrs, gan fod y buddugwyr yn cael
rhybudd ymhell cyn wythnos yr ŵyl os ydynt yn deilwng o’r wobr yn un o’r prif
wobrau llenyddol. Ond nid hynny oedd achos y siom a gefais; mae gen i
brofiad helaeth o gystadlu dros y blynyddoedd ac nid yw methu cyrraedd y brig
yn beth dieithr imi. Er bod llwyddo a chael cydnabyddiaeth am waith yn
gymhelliad i bob cystadleuydd, mae derbyn beirniadaeth a cholli yn rhan
annatod o’r broses hefyd.

Roeddwn wedi ymgiprys am y Goron, y Fedal Ddrama a Gwobr Goffa Daniel
Owen yn yr Eisteddfod, ond ynghanol bwrlwm y cystadlaethau llwyfan fe
fethais seremoni’r coroni ar y prynhawn Llun. Nid oeddwn, felly, wedi clywed y
feirniadaeth ar fy ngherdd, ‘Trwy Ddrych,’ a bu’n rhaid imi ddychwelyd adref i
glywed recordiad o’r feirniadaeth ar y teledu. Dyma’r tro cyntaf imi gystadlu yn
yr adran farddoniaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn sicr nid oeddwn
wedi disgwyl dod i’r brig gyda fy nghynnig.

Tra oedd seremoni Gwobr Goffa Daniel Owen ar y llwyfan ar y prynhawn dydd
Mawrth, roeddwn i yng ngefn y pafiliwn yn ymarfer gyda rhai o’m disgyblion ar
gyfer cystadleuaeth Gwobr Richard Burton, oedd i’w chynnal y diwrnod
canlynol. Cefais bum munud o egwyl rhwng yr ymarferion i wrando ar y
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feirniadaeth ar fy nofel. Roedd hi’n amlwg, o wrando ar Bethan Gwanas yn
traddodi, nad oedd y panel beirniaid wedi ei blesio, a gallai rhywun ddyfalu o’r
diffyg brwdfrydedd (o’r naill ffugenw i’r llall) na fyddai neb yn deilwng eleni.
Roedd tri ar ddeg wedi cystadlu, ac erbyn iddi enwi’r deuddegfed fe dybiwn fod
posibilrwydd cryf nad oedd fy nghynnig i wedi cyrraedd swyddfa’r Eisteddfod
mewn pryd. Aeth pob math o amheuon drwy fy meddwl. Fe wyddwn nad
oeddwn wedi cael cyfle i fireinio’r drafft olaf, a’m bod i fymryn yn hwyr yn ei
anfon i mewn. Eto i gyd, roeddwn i wedi talu’r tâl cystadlu ac nid oeddwn wedi
clywed gair gan swyddfa’r Eisteddfod yn fy hysbysu bod fy nghais wedi ei
wrthod. Fel roedd yr amheuon yn gwibio drwy fy meddwl, fe glywais fy
ffugenw’n cael ei grybwyll ar ddiwedd y feirniadaeth. Dyfalais yn syth, felly,
nad oedd neb yn deilwng, a dyna pryd y teimlais y siom ryfeddaf. Byddai dod
yn ail clos, neu yn yr ail ddosbarth hyd yn oed, yn well na bod ar y brig mewn
cystadleuaeth lle nad oedd teilyngdod. Yn fy nryswch a’m siomedigaeth ni
wrandewais yn iawn ar weddill y feirniadaeth, ond roeddwn i wedi deall fod y
tri beirniad yn meddwl fod y nofel yn un werth ystyried ei chyhoeddi. O leiaf
roedd hynny’n gysur wrth imi yrru’n ôl drwy’r niwl am y tir mawr. Ond roedd yr
ynys yr oeddwn i ar fin ei gadael wedi fy siomi.

Gall siom chwarae rhan bwysig yn y broses greadigol gan ei fod yn gyfle i’r
awdur edrych yn ôl ar ei waith ac ailgwestiynu ei gynnyrch. Rwyf wedi dysgu
miloedd o ddisgyblion sut i ddygymod â’u siomedigaethau dros y blynyddoedd,
ond mae’n rhaid cyfaddef fod llyncu eich ffisig eich hun yn dal yn brofiad eithaf
chwerw. Ond mae angen amser ar bob moddion i wneud ei waith, ac roedd yn
llawer rhy fuan imi ailasesu unrhyw ran o’r gwaith yn ystod wythnos yr
Eisteddfod, felly penderfynais aros nes y cawn i gyfle i ddarllen y feirniadaeth
yn ei chyfanrwydd yn y Cyfansoddiadau, a chael ychydig o wyliau ar ôl tymor
prysur yn yr ysgol. Mae blinder hefyd yn gallu effeithio ar y modd yr ydym yn
dadansoddi ac yn ymateb i siom.

Felly, fe orweddais yn sypyn ar y soffa a gwrando ar feirniadaeth y Goron i roi
cyfle i’r niwl glirio. Pan ddaeth M.Wynn Thomas i ddiwedd ei draddodi o’r
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llwyfan fe dybiais imi glywed fy ffugenw’n cael ei grybwyll ymhlith yr wyth a
oedd ar y brig. Ailweindiais y rhan olaf i wneud yn siŵr fy mod i wedi clywed yn
iawn ac oedd, roedd Me-hefin - fy ffugenw - yn y dosbarth cyntaf.

Os nad oedd hynny’n ddigon o reswm imi anghofio fy siom ar y nos Fawrth, yn
sicr, fe roddodd ychydig o falm ar y briw, a phan gefais gyfle i brynu’r
Cyfansoddiadau ar y dydd Gwener canlynol roedd darllen y feirniadaeth
ymhellach yn fwy o hwb eto: ‘Mae’r farddoniaeth yn rymus ac yn gyforiog o
ddelweddau awgrymog iawn’,
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oedd ymateb M. Wynn Thomas i’m cerddi.

Gosodwyd fi yn y dosbarth cyntaf gan un arall o’r beirniaid, Glenys Roberts, ac
roedd yn dda cael darllen geiriau sydd yn sicr wedi fy ysgogi i fentro ymhellach
i’r ynysoedd creadigol hynny, megis y canu caeth a cherddi rhydd, sy’n dal yn
diriogaeth ychydig yn ddieithr imi. Allwn i ddim bod wedi dymuno gwell
adwaith gan feirniad cystadleuaeth Coron yr Eisteddfod Genedlaethol:

Mae yma fardd hyderus sy’n gallu cyfleu ystod o emosiynau yn sensitif ac
sy’n feistr ar sigl y canu rhydd ac yn gallu amrywio ei rhythmau a’i
fesurau hefyd.52

Roedd angen ychydig mwy o ddewrder i fentro darllen beirniadaeth Gwobr
Goffa Daniel Owen. Gan na fu teilyngdod, fe dybiwn y byddai mwy o sylw’n
cael ei roi i’r gwendidau ac roeddwn wedi fy mharatoi fy hun i ddarllen
sylwadau negyddol am fy ngwaith; wedi’r cyfan, mae’n rhaid i bob beirniad ei
gyfiawnhau ei hun os yw’n dewis peidio â gwobrwyo. Mae’n rhaid imi gyfaddef
fod peth o gynnwys y feirniadaeth yn galonogol gan i’r tri ohonynt grybwyll y
dylai’r nofel gael ei chyhoeddi wedi imi gael cyfle i edrych ar y diweddglo a
‘chydweithio gyda golygydd er mwyn gwireddu potensial llawn y gwaith . . .
mae hanner nofel addawol iawn yma’.53

M.Wynn Thomas yn W. Gwyn Lewis (gol.), Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol
Cymru Ynys Môn 2017 (Llandysul, 2017), t55.
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Roedd darllen yr holl adborth yn fy atgoffa o’r ystrydeb honno lle mae tuedd yn
rhai i weld eu gwydryn yn hanner gwag a’r rhelyw yn ei weld yn hanner llawn.
Yn sicr, roedd gen i le i deimlo’n bositif fod fy nofel yr orau o blith y tair ymgais
ar ddeg a anfonwyd i’r gystadleuaeth. Ond roedd y ffaith nad oedd teilyngdod
yn dal i wneud imi deimlo mai hanner gwag oedd fy ngwydryn i. ‘Hanner nofel
addawol’ oedd gen i, yn ôl Tony Bianchi, ac wrth imi gnoi cil dros ei eiriau, ar y
pryd, nid oeddd gen i’r syniad lleiaf sut i fynd ati i agor y pwythau y credais eu
bod, ar un adeg, yn rhan o wead y stori. Roedd Caryl Lewis hithau’n dweud ei
bod yn ‘hollol ffyddiog y daw’r nofel hon i’r fei efo ychydig o ailysgrifennu a
mireinio’.54 Gwyddwn i sicrwydd felly fod digon o gig ar asgwrn y gwaith a thri
awdur profiadol wedi rhoi symbyliad imi i fynd ati i’w gyhoeddi. Pam yr oeddwn
i felly’n llusgo fy nhraed a methu magu digon o frwdfrydedd i fynd ati’n syth i
wneud hynny? Efallai fod yr ateb ym mharagraff agoriadol y traethawd hwn
wrth imi gyfaddef mod i a’m syniadau ar goll yng nghanol môr dieithr na
wyddwn i ba gyfeiriad i anelu tuag ato.

A oeddwn i wedi teithio cylch cyfan a chyrraedd yn ôl i’r union fan lle y
cychwynnais i? Os nad oes gen i ffydd yn y broses gyhoeddi a oes unrhyw
ddiben mewn cyflwyno’r syniad i wasg Gymraeg yn y gobaith y caf weithio efo
golygydd fydd yn gallu fy arwain trwy’r gwendidau y cyfeiriodd y beirniaid
atynt yn ail hanner fy nofel?

Roeddwn yn troi yn fy unfan ac yn codi’r un hen ofnau, amheuon ac
ansicrwydd. A thra byddai’r rheiny’n mynnu sefyll yn fy ffordd, byddai’r caead
ar fy nghreadigrwydd yn teimlo’n dynn iawn. Wrth bwyso a mesur f’opsiynau
ar y pryd, ‘roeddwn yn dal i deimlo mai’r peth doethaf fyddai rhoi ychydig mwy
o amser i gnoi cil dros y cyfan.

Wedi rhai misoedd o bwyso a mesur sylwadau’r tri beirniad ac o lyncu fy siom
ac wedi cyfnod o farddoni a chynganeddu dros yr haf, edrychais unwaith eto ar
Caryl Lewis, yn W. Gwyn Lewis (gol.), Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Ynys Môn 2017 (Llandysul, 2017) t 143.
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sylwadau’r tri beirniad ac ailddarllen y nofel yn ei chyfanrwydd. Edrychais yn
fanwl ar ail hanner y nofel gan fod y tri beirniad fod yn gytûn mai yno yr oedd
gwendid y nofel. Rwy’n dyfynnu o feirniadaeth Caryl Lewis, gan fod y tri
beirniad, mwy neu lai, yn mynegi yr un farn.

Dyma nofel gryfa’r gystadleuaeth. Credais ym ‘myd’ y nofel hon ac yn y
nifer o gymeriadau amlhaenog a chymhleth a bortreadwyd. Stori garu
ysgafn yw hi yn y bôn, ond mae yna sylwadau craff yma am y natur
ddynol ac ysgrifennu rhwydd sy’n denu’r darllenydd ymlaen. Pletha’r
awdur y prif blot a’r isblotiau yn gelfydd ac fe deimlais yn siŵr fod yma
awdur profiadol . . . Dw i’n amau mai pwysau’r dyddiad cau oedd yn
gwasgu ar awdur a dw i’n hollol ffyddiog y daw’r nofel hon i’r fei efo
chydig o ailysgrifennu a mireinio.55
Mae nifer o sylwadau calonogol yn cael eu gwneud am arddull a ‘byd’ y nofel. Y
siom oedd mai dim ond un frawddeg yr un mae’r tri beirniaid yn ei chynnig i
dynnu sylw at ‘wendid’ y nofel. Carwn fod wedi cael mwy o arweiniad ar y
modd y gallwn fod wedi cryfhau’r diweddglo. Yn sicr, ni theimlwn fod y
diweddglo’n ystrydebol, ond gan mai at y fan honno y pwyntiodd y tri beirniaid
eu bys, gallwn sianelu fy sylw at y penodau olaf wrth fynd â’m crib mân trwy’r
stori.

Yn ei hunig frawddeg feirniadol hi yn y Cyfansoddiadau, roedd Bethan Gwanas
wedi nodi fod ‘cyfle wedi ei golli drwy beidio â disgrifio dim ar yr ymosodiad ar
Annest.’56 Dyma’r unig awgrym penodol a gefais ynglŷn â’r hyn y gallwn
weithio arno wrth edrych ar ail hanner y nofel, ac wedi sawl darlleniad, y
benbleth a gawn oedd ym mhle yn union i osod y bennod honno - a derbyn
bod ei hangen. Un o’r rhesymau pam na wnes ei chynnwys yn wreiddiol oedd
am fy mod i’n teimlo y gallai’r darllenydd, o fod wedi rhannu digon o
wybodaeth am ochr dywyll y cymeriad, ddychmygu’r ymosodiad gystal ag
unrhyw ddisgrifiad graffig ohono. Roeddwn hefyd am i’r darllenydd a Cemlyn
dderbyn y wybodaeth am yr ymosodiad ar yr un pryd. Wedi i’w gynhyrchydd
dorri’r newyddion am Annest iddo, fe’i cawn yn chwithig droi’r cloc yn ôl i
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ddisgrifio’r hyn a oedd wedi digwydd y noson gynt. Er bod y nofel yn neidio o’r
presennol i’r gorffennol yn achlysurol, roedd y gorffennol hwnnw’n orffennol
pell bob tro arall. Roedd y stori hefyd yn tynnu tua’i therfyn, a’m greddf, ar y
pryd, oedd i hepgor unrhyw fanylyn a fyddai’n debygol o arafu’r diweddglo. Os
oeddwn i am ei chynnwys, fe wyddwn y byddai’n rhaid i hynny ddigwydd ar ôl i
Cemlyn dderbyn y wybodaeth yn gyntaf. Fel y dywed yr awdur Les Edgerton yn
y gyfrol Hooked:

The reader won’t know what the protagonist’s true story-worthy problem
is at the beginning of the story, either. Rather, the reader will realize it at
the same time the protagonist does.57
Wedi darllen beirniadaeth Bethan Gwanas unwaith eto, fe roddais yr her i mi fy
hun i ddarganfod y lle addas i’r bennod a ddisgrifiai’r ymosodiad ar Annest o
fewn ffrâm y nofel fel ag yr oedd hi. Gan mod i wedi darllen y stori gynifer o
weithiau roedd yn anodd iawn imi weld bwlch a fyddai’n cynnig lle iddi, a
chefais gryn drafferth. Ond os oeddwn am ei chynnwys, teimlwn y byddai’n
haeddu ei phennod ei hun yn hytrach na cheisio’i himpio i mewn i un o
benodau olaf y gwaith. Eisoes roedd gen i un olygfa yn yr ysbyty lle roedd
Annest yn brwydro am ei bywyd. Y ward yn yr ysbyty oedd yr unig leoliad lle y
teimlwn y gallwn fentro rhoi cynnig ar bennod newydd yn adrodd hanes yr
ymosodiad ar Annest.

Fe roddais sawl cynnig arni, ond bin sbwriel y cyfrifiadur oedd tynged pennod
43 ar ei newydd wedd bob tro am rai dyddiau. Dyma ailystyried. Fy amau fy
hun. Yna, fe geisiais weld Annest yn eistedd mewn cadair ar yr ward yn yr
ysbyty gan ddisgrifio’r hyn fyddai hi’n ei weld a’i glywed, a hithau’n dal yn ei
byd bach ei hun. Mynd yn nes fyth i mewn i’w byd. Es ati wedyn i arbrofi gyda
dulliau o weithio a wnaem yn ein sesiynau creadigol yn y coleg i weld a fyddai
hynny’n gymorth imi fynd yn dyfnach i mewn i’r hyn a deimlai wedi ei hynysu
yn y fath gyflwr. Yn rhai o’r gweithdai yn y coleg byddwn yn chwarae â’r
synhwyrau - arogleuon, synau, lluniau, blasu a theimlo, unrhyw beth sy’n
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Les Edgerton, Hooked (Writer’s Digest Books, East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio, America), t. 71.
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ysgogi’r meddwl creadigol i feddwl y tu allan i’r patrwm arferol o ysgrifennu. Yn
raddol, daeth y darlun tipyn yn gliriach. Unwaith y cefais y ddelwedd o Annest
yn eistedd ar yr ward yn fud ac yn wynebu powlenaid o uwd ar stumog wag, a
chyfog ei phoen yn troi arni, fe’m trawodd y byddai ei chof yn wag hefyd, a
hwnnw oedd yr allwedd a’m galluogodd i ysgrifennu’r bennod. Roedd y
darllenwr, unwaith eto, yn tystio i’r digwyddiad yr un pryd yn union ag yr oedd
un o’m prif gymeriadau’n cofio’r digwyddiad.

Cwpan yn syrthio’n deilchion i’r llawr oedd y glicied i agor dôr ei hanghofrwydd.
Y disgyn a’r glec yn ei chwipio’n ôl i funudau tywyllaf ei bywyd, ac o’r eiliad y
daeth y ddelwedd hon yn glir imi, roedd ysgrifennu gweddill y bennod yn llawer
rhwyddach. Yn wahanol i’r fersiynau blaenorol, nid oedd yr olygfa ar ei newydd
wedd yn teimlo fel petawn i’n trawsblannu syniad a roed i mi gan rywun arall.
Daeth rôl y nyrs, a wnaeth ei hunig ymddangosiad arall ddwy bennod ynghynt,
i chwarae rhan allweddol yn y bennod newydd. Roedd yn rhaid iddi fod yn
berson y gallai cymeriad mor gaeëdig a gwarchodol o’i theimladau ag Annest
allu ymddiried ynddi i adrodd stori’r ymosodiad. Mae’r dyfyniad canlynol yn
dangos y modd y gall y cof chwarae mig â’r dioddefwr wedi iddynt gael profiad
trawmatig:

People who go through these types of extremely traumatic experiences
often have certain symptoms and problems afterwards. The severity of
these symptoms depends on the person, the type of trauma involved,
and the emotional support they receive from others.58

Wedi fy modloni fy hun nad oedd y bennod newydd yn arafu llif y nofel fe
edrychais unwaith eto ar gronoleg y ffilmio, a oedd wedi bod yn dipyn o
benbleth i mi wrth geisio cloi’r nofel yn wreiddiol. Roeddwn yn ymwybodol fod
peth anghysondeb yn yr adran hon pan anfonais y nofel at yr Eisteddfod; diffyg
na chyfeirwyd dim ato gan yr un o’r tri beirniad. Ni theimlwn fy mod i wedi
egluro’n ddigon manwl sut y byddai’r tîm cynhyrchu wedi llwyddo i ail-leoli’r
golygfeydd a oedd eisoes wedi eu ffilmio yng Nghaerdydd ym mhennod 39.
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Byddai’r cyfnod hwn o ailymweld â’r rhan olaf yn rhoi cyfle imi edrych yn
fanylach ar y darlun cyflawn. Mae’n bosibl mai dyma a synhwyrodd Caryl Lewis
wrth nodi efallai fod y dyddiad cau wedi ‘gwasgu ar yr awdur’.

Mae gen i gof plentyn o glywed fy nain yn gwaredu dan ei gwynt wrth ddatod
pwythau ei gwau os byddai hi wedi darganfod rhyw wall yn yr hyn a oedd ar ei
gweill. Dweud y byddai hi ei bod yn llawer anoddach i wau gyda gwlân a oedd
wedi ei ddatod gan ei fod yn cyrlio o gwmpas ei bysedd yn anystywallt. Roedd
y profiad o ddatod llinyn fy stori yn debyg i wlân lletchwith nain; mae unrhyw
newid angen gofal, a phob gair, o’r datod ymlaen, yn galw am sylw manwl.

Oedd angen yr holl newid? Wedi darllen y nofel drwyddi, rwy’n credu fod yr
olygfa newydd a’r mân addasiadau o bennod 44 ymlaen wedi ychwanegu at
daith a chymeriad Annest. Cefais gyfle hefyd i addasu’r paragraffau olaf drwy
adleisio ymweliad y ddau brif gymeriad â Llyn y Fan ym mhennod 36, a gadael
iddynt blymio i ddyfnderoedd y pwll ar ddiwedd y nofel.

Ond tybed a fûm yn groendenau yn teimlo’r fath siom yn Eisteddfod
Genedlaethol 2017? Oni ddylai unrhyw un sy’n cystadlu fod yn barod i dderbyn
barn panel o feirniaid, beth bynnag fo’r dyfarniad? Nid yn ôl Islwyn Ffowc Elis:

. . . peidiwch â chredu llenor sy’n dweud nad yw adolygiad anffafriol yn ei
frifo. Y mae awdur sy’n darllen adolygiad yn darnio’i lyfr diweddaraf yn
debyg (i raddau llai wrth reswm) i dad yn gwylio lladd ei blentyn o flaen
ei lygaid. Teimla ar y funud fod blwyddyn neu ddwy o lafur cariad a magu
gofalus wedi mynd yn ofer, a themtir ef ar y pryd i ddweud nad yw byth
am sgrifennu llyfr eto.59
Ond peth hawdd ydi rhoi’r ffidil yn y to ar ôl cael eich siomi; ni fûm i erioed yn
un i chwerwi’n rhy hir ac mae amser yn lleddfu cleisiau siomedigaeth a’u
mendio maes o law. Dros dro yn unig mae adolygiad negyddol neu feirniadaeth
anffafriol yn peri imi f’ynysu fy hun oddi wrth fy ngwaith a’m syniadau. Yn wir,
nid dyna a wnes i wedi’r Eisteddfod y llynedd chwaith; es ati’n syth i ysgrifennu
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Islwyn Ffowc Elis, ‘Fy Nofel Aflwyddiannus’, Lleufer, Cyfrol xiii, Haf 1957. t. 55.
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awdl a dwy stori fer a enillodd imi ddwy Gadair a Medal Ryddiaith, fel y
gwelwyd eisoes.

Yr her nesaf fydd dod o hyd i wasg fydd â diddordeb mewn cyhoeddi’r nofel ar
ei newydd wedd, gan obeithio y bydd fy mhrofiad nesaf o gydweithio â
golygydd yn fy ymestyn ymhellach fel nofelydd.

At y Terfyn

Cyn cau pen y mwdwl, gelwais heibio i deulu Caerdegog unwaith eto i ddiolch
am eu holl gymorth a’u parodrwydd i rannu eu profiadau gyda mi. Roeddwn
hefyd yn awyddus i wybod sut yr oedd pethau yno erbyn hyn, a phrofais yr un
croeso o gwmpas y bwrdd te: yr un synau cyfarwydd o wartheg yn brefu a’r
gwynt yn chwipio dros Fae Cemlyn i gyfeiriad y fferm. Bellach mae Richard
Jones wedi prynu adeiladau Caerdegog Ganol a Chaerdegog Isaf gan Horizon.
Gan mai ef oedd biau’r tir o gwmpas y ddwy fferm honno, doedd gan Horizon
ddim diddordeb mewn ambell feudy na chytiau moch bellach. Er bod hynny’n
ymddangos fel un fuddugoliaeth fechan i’r Jonesiaid, mae cysgodion o hyd ym
mywydau’r teulu a lwyddodd i ddal eu tir yn erbyn sawl drycin.

Mae eu cymuned wedi ei chwalu a chyfeillion ar wasgar. Ac yn ddiweddar,
gwelodd Gwenda rywrai’n gosod ffens yn ymyl eu clawdd terfyn, ac fe aeth
atynt i holi beth yn union oedd yn digwydd. Deallodd fod Horizon yn paratoi’r
tir sy’n ffinio â Chaerdegog i greu gwarchodfa i fywyd gwyllt fydd angen ei
ailgartrefu pan godir sylfeini’r atomfa newydd. O’u holi ymhellach, deallodd
Gwenda mai plannu llwyni drain a gosod nythod i gartrefu gwiberod oedd y
datblygiad yn yr arfaeth. Mae’n ddarlun eithaf sinistr ond ichi adael i’r
dychymyg greu’r ddelwedd o’r Gaerdegog unig wedi ei hamgylchynu gan
nadroedd gwenwynig. Wedi i Gwenda ddweud yr hanes, aeth Richard i’w lyfr
nodiadau; roedd yn awyddus imi glywed yr hyn yr oedd wedi ei lawrlwytho o’i
gyfrifiadur am y sarff:
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In Genesis, the serpent is portrayed as a deceptive creature or trickster,
who promotes as good what God had forbidden, and shows particular
cunning in its deception. 60
Mae’n amlwg iddo deimlo fod dyfodiad y dynion a ddaeth ar eu tir i wneud yr
ymchwiliadau cyntaf o Horizon yn seirff eu hunain a’i fod wedi teimlo i’r byw
fod Cymru wedi bod mor dawedog byth ers hynny. Er i gyn Brif Weinidog
Japan, Aiotto Khan, ofyn yn bersonol am gael ymweld â’r teulu pan fu ar
ymweliad â Chymru, prin fu’r sylw a gafodd y cyfarfod hwnnw ar aelwyd
Caerdegog gan y cyfryngau Cymraeg. Roedd Aiotto Khan yn daer yn erbyn
datblygiadau niwclear ers trychineb Fukushima, ac wedi teithio’n arbennig i
gyrion yr ynys i’w rhybuddio am y peryglon. Ni wyddwn innau ddim am yr
ymweliad hwnnw nes i Gwenda ddangos llun o Khan yn rhannu’r un croeso â
minnau ar eu haelwyd. Ac er i hanes y teulu fod yn ganolbwynt i destun drama
Manon Wyn Williams, Hollti, yn yr Eisteddfod y llynedd, a’r teulu cyfan wedi eu
hysgwyd gan y perfformiad, ni fu fawr o stŵr cyn nac wedi’r cynhyrchiad - ac
mae’r tawedowgrwydd wedi’r sioe yn siom. Ond mae’r godro a’r cneifio, yr
aredig a’r atgyweirio’n mynd yn ei flaen ar dir Caerdegog fel ag yr oedd
ganrifoedd yn ôl. Dyna’r cylch naturiol sydd i’w deimlo a’i weld yno. Hynny, ac
ystyfnigrwydd cadarn Richard Jones i ddal ei dir yn erbyn y gwyntoedd croes.

Roeddwn yn gwenu i mi fy hun wrth yrru am adref y prynhawn hwnnw, yn
llawn edmygedd o’r teulu a’u safiad. Pobl gyffredin wedi eu cael eu hunain
mewn sefyllfa anghyffredin. Ond er fod yr haul yn machlud yn rhyfeddol o
hardd dros Ynys Cybi, yn y drych fe welwn yr Wylfa’n torsythu uwchben
Caerdegog o’r tu ôl imi. Os byth y byddaf yn ddigon ffodus i gael fy nofel wedi
ei chyhoeddi, i’r teulu yma, a’u dewrder unigryw, y byddaf yn ei chyflwyno.

Rwy’n gweld ryw fymryn o styfnigrwydd Richard Jones ynddof i fy hun ar
adegau; er gwaethaf beirniadaeth a’r rhwystredigaethau, rwyn dal ati i
ysgrifennu. Ond wrth imi baratoi i gyflwyno fy noethuriaeth, rwyf hefyd yn
sylweddoli na fydd y gymuned glòs yna o gydfyfyrwyr o’m cwmpas i o hyn
60
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allan. Cymdeithas o awduron oedd yn yr un cwch â mi ac a fu’n annog, ysgogi
a chefnogi am gyfnod o chwe blynedd. Fe fydda i’n colli hynny’n fawr iawn ac
yn gobeithio y bydd y cysylltiadau a wnes yn fy ngwarchod rhag teimlo’n rhy
ynysig wrth geisio dal ati i gyrraedd cynulleidfa ehangach gyda’m hysgrifennu.
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DIM ‘R UN DDYNAS
(DRAMA MEWN PEDAIR ACT)
CYMERIADAU.
MARIA

Dynes eitha nobl yn ei phedwar/pumdegau. Mae Maria
yn byw efo Aspergedd, ond tydi hi ddim wedi cael
deiagnosis o’r cyflwr. Dyw Maria, felly, ddim yn
ymwybodol fod ganddi Aspergedd. Bydd Maria angen
colli dipyn o bwysau rhwng Act 2 a 3 ac felly bydd
angen ‘llenwi’ mymryn ar ei gwisg yn Act 1 a 2. Dim
ond digon i roi’r argraff fod y newid yn weladwy.

ALDWYTH

Yr un oed â Maria, ond tydi hi ddim mor lond ei chroen.
Nid yw’n gwisgo colur nac unrhyw ‘addurn’ o fath yn y
byd. Fe fydd Aldwyth wedi twchu ryw fymryn rhwng Act
2 a 3, ac wedi cychwyn gwisgo ychydig o golur hefyd.

STEVEN

Hogyn ‘sgyrniog, blêr yn ei ugeiniau canol. Bu, ar
un adeg, yn hogyn golygus, ond y mae ôl byw ar y sryd
arno; fawr o lewyrch, â’i lygaid yn ddyfn yn y cysgodion.
SET

Disgrifir manylion y lleoliadau o olygfa i olygfa, ond yn wahanol i’r hyn a nodir
yn y sgript mae’r ddrama’n ddigon hyblyg o ran ffurf i’w llwyfannu yn y lletraws
neu ar lwyfan gwth neu ffedog yn ogystal â’r proseniwm. Ond i bwrpas y drafft
yma, fe’i disgrifir fel set o bersbectif proseniwm yn unig.
SAIN
Mae’r rhan fwyaf o’r ciwiau sain yn rhai lled naturiolaidd ac wedi eu nodi’n
eithaf manwl yn y sgript. Ond lle bo angen ciwiau o gerddoriaeth rhwng y
golygfeydd awgrymaf i’r gerddoriaeth gael datblygiad pendant o themâu, fel y
gwelwn yr esblygiad yng nghymeriad Maria. O bosib mai rhyw alawon go
ddarniog a glywn i gychwyn, heb fath o gysylltiad rhwng y naill thema â’r llall;
ond o’u plethu fe ddown i sylweddoli fod yma gyfanwaith fel y mae rhai o’r
darnau yn disgyn i’w lle ym meddwl Maria.
GOLEUO
Mae’r ddrama yn teithio o dywyllwch i rywle llawer goleuach. Awgrymaf y
byddai’n syniad i adlewyrchu hynny wrth gynllunio’r goleuo.
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ACT 1
RHAN FECHAN O GERBYD MEWN TRÊN YW’R SET AGORIADOL. DOES DIM
RHAID IDDI FOD YN FAWR IAWN GAN FOD Y BRIF SET Y TU ÔL I HYN I GYD,
OND DYLID CAEL SGRÎN O FFENEST I’R SET FEL Y GALLWN WELD YR
AMRYWIOL ENWAU GORSAFOEDD FEL MAE’R TRÊN YN GLANIO YM MHOB UN.
MAE MARIA YN EISTEDD WRTH FWRDD YN Y CERBYD AC MAE EI BASGED
SIOPA YN EITHA LLAWN, ER NAD OES FAWR O ANSAWDD I’R HYN SYDD
YNDDI. MAE ’NA FASGED SIOPA AR Y SEDD GYFERBYN Â HI HEFYD, BASGED
HANNER GWAG - (BASGED ALDWYTH YW HON).
WEITHIAU, BYDD Y TRÊN YN MYND TRWY DWNNEL. GELLIR CREU NAWS O’R
DI-AMSER YN Y GOFODAU YMA I GYFLYMU’R DAITH RYW FYMRYN, AC I
ALLTUDIO’R DDWY I’W BYDOEDD EU HUNAIN. BYDD Y SEIBIAU YMA YN
DIGWYDD YN YSTOD AMBELL ‘SAIB HIR’ YN Y DDEIALOG.
DYNES GANOL OED YW MARIA, SY’ GRYN DDWY, DAIR STÔN DROS EI
PHWYSAU - ETO I GYD, MAE’N AMLWG O’I PHRYD A’I GWEDD NAD AR FAETH
Y BU HI’N PESGI. MAE HYD YN OED EI BASGED SIOPA WEDI GWELD GWELL
DYDDIAU A’I CHYNNWYS YN LLAWN SOTHACH MELYS. MAE GAN MARIA
GRAITH GO AMLWG AR EI THALCEN. MAE’R TRÊN YN ARAFU A CHLYWN LAIS
YN CYHOEDDI - Ladies and gentlemen, we are now approaching Ryl station,
Ryl. This is the 7045 from Euston calling at Colwyn Bay, Landydno Junction,
Bangor and Holyhead. MAE’R TRÊN YN AILGYCHWYN FEL Y DAW ALDWYTH I
MEWN AC EISTEDD YN ÔL YN EI SEDD. FEL MARIA, DYNES YN EI 50au YW
ALDWYTH.
ALDWYTH.

Dda gin i mo’r hen doileda newydd ’ma, Maria. Be ‘da chi’n
feddwl?
MARIA’N YSGWYD EI PHEN A GWENU.

ALDWYTH.

Dim hannar gystal â’r hen rei.
MARIA’N YSGWYD EI PHEN ETO.

ALDWYTH.

Oedda chi’n medru cloi rheiny’n iawn.
SAIB.

ALDWYTH.

Oedd yr hen gloua dipyn gwell petha.
MARIA’N NODIO.
SAIB.

ALDWYTH.

Ginno chi ma’r contrôl wedyn te? Pan ma’r clo tu mewn.
Felly ma’ hi ar y llonga o hyd te Maria?
MARIA’N NODIO.
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ALDWYTH.

Clo ’da chi’n medru ’i weld.
SAIB.

ALDWYTH.

Felly dwi’n licio ’nghloua.
SAIB.

ALDWYTH.

Dwn ’im pam oedd angan iddyn nhw newid, na wn i wir.
SAIB.

ALDWYTH.

Does wbod pryd yr eith petha o chwith efo’r cloua newydd ’ma.
SAIB.

ALDWYTH.

Weirs yn croesi . . . pwy ŵyr be allsa ddigwydd.
SAIB.

ALDWYTH.

Bob matha o betha’n medru mynd o’i le pan ma’ nhw’n
ddibynnol ar damad o weiran.
SAIB.

ALDWYTH.

Gin i ofn am fy hoedal i’r drws agor a finna ar ganol ’y
musnas.
SAIB.

ALDWYTH.

Fasa hynny ddigon amdana-i chi, Maria. I rywun weld.
Gweld rywun o f’oed i.
SAIB HIR TRA MAE MARIA’N AGOR PACAD O GREISION
IDDI EI HUN A DECHRA BWYTA RHYW DAIR, BEDAIR MEWN
UN CEGIAD. MAE ALDWYTH YN DAL YN DYCHMYGU’R
EMBARAS.

ALDWYTH.

Dwn ’im be ’nawn i tasa peth felly’n digwydd - na wn i wir.
ALDWYTH YN MYFYRIO. YNA’N WFFTIO WRTH DDEUD Y
GAIR:

ALDWYTH.

Goldfish!
Y GAIR YN HONGIAN. MARIA’N CYMRYD DIM SYLW.

ALDWYTH.

Pwy yn ’i iawn bwyll fasa’n lluchio peth felly i lawr y pan,
medda chi?
MARIA’N EDRACH YN DDRYSLYD.
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ALDWYTH.

Nappies, sanitary towels, hopes, dreams . . . and goldfish.
SAIB.

ALDWYTH.

A ma’ rywun yn ca’l ’i dalu am feddwl am beth fel ’na.
MARIA’N CYMRYD CEGIAD ARALL O GREISION. ALDWYTH
YN SYLLU ARNI’N CNOI.

ALDWYTH.

’Da chi’n licio crisps, Maria?
MARIA’N NODIO, AC YN GWENU’R TRO YMA. MAE’N CYTUNO’N
FWY BRWDFRYDIG PAN YN TRAFOD BWYD.

ALDWYTH.

Iawn os na ‘da chi’n ’i gor-neud hi debyg . . .
M A R I A’ N C Y N N I G C R I S P E N I A L D W Y T H A H I T H A U ’ N
CYMRYD UN. DOEDD MARIA DDIM YN DISGWYL IDDI
DDERBYN Y CYNNIG.

ALDWYTH.

. . . ond chi ga’l y’ch maeth.
SAIB HIR.

LDWYTH.

Fyddwch chi’n ca’l digon o faeth, Maria? Llysia ffresh a
ballu?
MARIA’N CODI EI ’SGWYDDAU I FYNEGI NA ŴYR HI DDIM YR
ATEB GAN GNOI CEGIAD HELAETH ARALL O GREISION YR
UN PRYD.

ALDWYTH.

Ishio chi neud yn siŵr y’ch bod chi wyddoch chi. Pump y
dydd ma‘ nhw’n ’i ddeud te?
SAIB.

ALDWYTH.

Dwi’n byta lot gwell rŵan nag o’n i o’r blaen . . . Gin i lot o
resipis rŵan, efo llyshia ffresh . . . . . gin i ddigon ohonyn
nhw gewch chi . . .
SAIB.

ALDWYTH.

A’th ’y ngwallt inna’n dena ’fyd - pan o’n i’m yn gwatsiad
be o’n i’n ’fyta. Esh i reit gwla‘r adag hynny chi, Maria. Byta
sothach nesh i . . . magu blonag cyn imi sylwi bron. A
nghroen i’n sych, a ngwinadd i’n frau. Raid chi watsiad chi
Maria . . . ’cofn . . . .
MAE’R TRÊN YN CYCHWYN.

ALDWYTH.

O’r diwadd. Fyddan ni’m yn hir rŵan.
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SAIB.
ALDWYTH.

Dynish y tsiaen cyn i’r trên stopio. Ma’ nhw’n deud wrtha
chi am neud hynny tydyn? Peidio fflyshio tan ma’r trên yn
symud.
SAIB.

ALDWYTH.

Ne’ felly byddan nhw’n ’i ddeud slawar dydd beth bynnag.
Ers talwm.
SAIB.

ALDWYTH.

’Dwn ’im faint o goel i’w roi arnyn nhw, ond felly bydda i’n
neud bob amsar.
SAIB.

ALDWYTH.

Rhag ofn.
SAIB.

ALDWYTH.

Glywish i hi’n ‘rafu felly mi feddylish bysa well mi orffan reit
sydyn . . . cyn iddi ddŵad i stop.
SAIB.

ALDWYTH.

Dim bod hynny’n beth llesol ichi chwaith, cofiwch. Stopio
petha ar ’u hannar yn da i ddim i neb rioed. Dyna fydda
Mam yn ’i ddeud bob amsar. ‘Deuparth gwaith ’i ddechra,’
medda nhw, ‘ond ma gorffan yr un mor bwysig,’ fydda
byrdwn Mam bob gafal.
MARIA’N CYMRYD CEGIAD ARALL A CHNOI.

ALDWYTH.

Lle di-ddim ’di’r Rhyl ’ma ’di mynd te? Mistêc mawr oedd
ca’l gwarad â’r Marîn Lêc. Pobol yn heidio ’ma’r adag hynny.
Plant ‘r Ysgol Sul i gyd yn pwdu os nad oeddan ni’n ca’l
mynd i Rhyl. ’Da chi’n cofio’r ceffyla bach rheiny’n mynd
‘round the garden’?
MARIA’N YSGWYD ’I PHEN OND TYDI ALDWYTH DDIM YN
SYLWI AR HYN.

ALDWYTH.

Ceffyla go iawn. (SAIB) Nid ryw betha smalio. Fyddwn i’m
llai na’u hofn nhw weithia; nenwedig pan fydda’r hogia mawr yn
gneud iddyn nhw redag heibio ffwl pelt. Sgryffinio’ch coesa chi.
Damia nhw!
SAIB.
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ALDWYTH.

A’r trên bach honno’n mynd reit rownd y llyn? Ogla wya
drwg ar ’i sdêm hi.
SAIB.

ALDWYTH.

A’r ddynas honno ddigon bach i fynd i mewn i bot goldfish.
’Da chi’n cofio honno Maria? Dim byd amdani ond cynffon
sgadan a’i gwallt hi’n ddigon hir i guddio’i phechoda.
MARIA’N YSGWYD ‘I PHEN ETO.

ALDWYTH.

Dwi’m yn meddwl ’i bod hi’n fyrmed go iawn; ond fydda
pobol yn heidio yno i’w gweld hi'r un fath yn union. A’r
hogia drwg yn deud wrthi am glymu'i gwallt yn ôl. Dyddia
difyr! Dwn i‘m be fydda llafna heddiw wedi neud iddi. Dyna
pam ddaru petha ddŵad i stop yma beryg. Fydda'r un
ceffyl yn saff dyddia yma . . . heb sôn am y myrmeds.
SAIB.

ALDWYTH.

O’s a’m byd ond drygs a gamblo ’ma rŵan. Beryg bywyd
yma medda nhw. Fydda-i byth yn dŵad ar cyfyl. Dim ers
dalwm iawn.
SAIB. MAE MOBILE MARIA’N DEUD FOD GANDDI NEGES
OND TYDI HI DDIM YN EDRYCH ARNO’N SYTH.

ALDWYTH.

Sginno chi rywun yn dŵad i’ch nôl chi i’r stesion, Maria?
MARIA’N YSGWYD ‘I PHEN.

ALDWYTH.

Be newch chi? Ca’l tacsi adra?
MARIA’N NODIO.

ALDWYTH.

Falla medrwn ni’n dwy rannu tacsi, Maria. Lle ’da chi’n byw?
SAIB. MARIA’N SYLLU AR ALDWYTH.

MARIA.

Porth yr Wylan.

ALDWYTH.

(WEDI DYCHRYN) Porth y . . . ? Nefi . . . Lle braf, Maria.
MARIA’N NODIO.

ALDWYTH.

Un o fan’no da chi rioed?
NOD ARALL A CHNOI ETO.

ALDWYTH.

Neis . . . tai mawr ym Mhorth yr Wylan.
SAIB BYR.
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ALDWYTH.

Tai braf.
SAIB HIR.

ALDWYTH.

Y’ch hun ’da chi’n byw ’no Maria?
MARIA’N RHOI RHYW NOD ANSICR SYDD DDIM CWEIT YN
NOD CHWAITH.

ALDWYTH.

Ia wir? . . . Mewn tŷ mawr fel ’na?
NOD MYMRYN MWY PENDANT.

ALDWYTH.

Y’ch hun bach?
SAIB BYR. DIM NOD.

MARIA.

Ma’ Mam ’di marw.

ALDWYTH.

Ydi hi?
SAIB.

MARIA.

A Dad.

ALDWYTH.

Wir?
SAIB BYR, LLETCHWITH.

MARIA.

Fydda-i’m yn deud clwydda.
SAIB. MARIA’N EDRYCH AR Y NEGES AR EI FFÔN AC YN
GWENU A RHOI RHYW CHWERTHINIAD BACH SLEI.

ALDWYTH.

Sut collsoch chi’ch tad, Maria?

MARIA.

Bont Borth.

ALDWYTH.

(DYCHRYN) O, nefi!
SAIB.

MARIA.

A Mam.

ALDWYTH.

O...?

MARIA.

(YN GYFLYM) Y ddau‘r un pryd. ’R un noson. ’R un funud.
SAIB.

MARIA.
ALDWYTH.

I’r un afon.
Diar mi!
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SAIB. MARIA’N YSTYRIED.
MARIA.

’R un eiliad . . . ella.
SAIB HIR. ALDWYTH YN FUD AM UNWAITH.

MARIA.

I’r un dŵr.
MARIA’N GWAGIO CYNNWYS GWEDDILL Y CREISION AR EI
THALCEN I GAEL POB BRIWSIONYN O’R CYNNWYS. MAE’N
RHOI’R PECYN GWAG YN ÔL YN EI BAG AC YN CYMRYD
PECYN ARALL ALLAN YR UN PRYD A’I YSGWYD - YNA’I AGOR.

ALDWYTH.

Gewch chi swpar ar ôl mynd adra, Maria?

MARIA.

Ella ga-i gacan.

ALDWYTH.

Cacan?

MARIA.

Ne’ ella ga-i fechdan drîog . . . ella.
SAIB.

ALDWYTH.

Fyswn i’n medru dŵad â dipyn o resipis draw ichi rywbryd . . .
tasa chi’shio. Fasa chi’n licio hynny Maria?
MARIA’N NODIO’N WANTAN.

ALDWYTH.

Gneud yn siŵr y’ch bod chi’n ca’l y’ch siâr o lyshia . . .
ffrwytha.

MARIA.

Dwi’m yn licio ffrwytha.

ALDWYTH.

O?

MARIA.

Mond afal ’di blicio.

ALDWYTH.

O wel . . . ma afal yn . . .

MARIA.

Efo siwgwr . . . . ar fechdan wen.

ALDWYTH.

Ia, wel . . .

MARIA.

Dwi’m yn licio orenj na grêpffrwt . . . na strôbris.
SAIB. MAE’R TRÊN YN ARAFU.

MARIA.

Na rasbris . . . na peaches chwaith . . . nag apricots.

ALDWYTH.

Biti . . . ma apricots yn dda iawn i chi.
FFÔN SYMUDOL MARIA’N CANU I DDEUD FOD GANDDI
NEGES ARALL. MAE’N EI ANWYBYDDU AM YR EILDRO.
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DISTAWRWYDD.
MARIA.

Na gwsbéris.

LLAIS.

Ladies and gentlemen, we are now approaching Colwyn Bay
station, Colwyn Bay. This is the 7045 from Euston calling at
Landydno Junction, Bangor and Holyhead.
SAIB.

MARIA,

Na pêrs na pomegranets nag eirin.
SAIB

MARIA.

Na kiwis na mangos na dim un o’r rei posh erill ’na sy’n
Tesco chwaith.
SAIB. MAE’R TRÊN YN AROS.

MARIA.

Dim byd efo pips.
SAIB

MARIA.

Mond bananas...Dwi’n licio bananas.

ALDWYTH.

Wel dyna chi ryfadd.

MARIA.

Be?

ALDWYTH.

O’r holl ffrwytha yn yr holl fyd dyna chi’r unig beth na
thwtsia i ddim ynddo fo ’di banana.

MARIA.

Banana milk shake ’di gora.

ALDWYTH.

Nath Mam neud imi fyta bechdan banana unwaith a nesh i
fynd mor sâl oedd raid i ’nhad fynd â fi at Doctor Pritchard
yn syth bin. Gesh i ffit. Fedra-i’m sbio ar fanana rŵan. Mond
imi glŵad ogla banana a mae o’n codi cyfog gwag arnai’n

syth.
MARIA.

A banana split.
SAIB.

MARIA.

Ges i fanana split yn Macdonalds heddiw.
SAIB. LLOND DWRN ARALL O GREISION. NEGES ARALL AR
Y SYMUDOL SY’N CAEL EI HANWYBYDDU.

MARIA.

Gin i alyrji cnau hefyd.

ALDWYTH.

Oedd gin fy chwaer alyrji cnau.
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MARIA.

Nath hi farw?

ALDWYTH.

Na . . . . a’th hi i ffwr’.
SAIB. Y TRÊN YN CYCHWYN O’R STESHION.

ALDWYTH.

Lle rhyfadd ’di’r Colwyn Bay ’ma te?
DIM YMATEB.

ALDWYTH.

Oedd hi’n dre bach ddigon del ers talwm, cyn iddyn nhw
dynnu ’i hannar hi i lawr i neud y lôn newydd.
SAIB.
MARIA’N CODI EI HYSGWYDDAU’N DDIFATER A CHNOI.
SAIB.

ALDWYTH.

Conwy’n ddelach lle o beth coblyn. O leia geuthon nhw’r
sens i fynd â’r lôn o dan y dre yn fan’no, yn lle rhwygo
drw’i chalon hi. Dwi’n siwr bod pobol Colwyn Bay ma’n filan
na chafon nhw’m twnnal. Fedrwch chi byth fendio craith
i hen dre chi, Maria.
SAIB FER.

MARIA.

Toes na’m un graith yn mendio.

ALDWYTH.

Nagoes . . . na, ’da chi’n iawn . . .

MARIA.

(Ar ei thraws) Dwi’n licio ffrwytha tun . . .
SAIB.

MARIA.

Rheiny ’di gora.

ALDWYTH.

Ma siŵr bod ’na erddi mawr yn cefna’ch tai chi.

MARIA.

Fedra-i fyta bob un mewn tun . . . efo Carnation Cream.

ALDWYTH.

Dwi wastad wedi meddwl hynny.

MARIA.

Nenwedig peaches.

ALDWYTH.

Ma’ nhw’n edrach yn dai fasa hefo cloban o rar gefn nobl.

MARIA.

Peaches a crîm a bechdan wen.

ALDWYTH.

Gerddi hir braf ma’ siŵr, tydyn Maria?
MARIA’N NODIO.
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ALDWYTH.

Ydi hi mor hir â’r cerbyd ’ma ’sa chi’n ddeud, Maria?
MARIA’N SBIO AR HYD Y CERBYD.

ALDWYTH.

Ydi hi mor hir â hwn ’sa chi’n ddeud?

MARIA.

Mwy.

ALDWYTH.

Mwy! Be . . . dwywaith hyd y cerbyd ’ma?

MARIA.

Ella . . . .(SAIB)

ALDWYTH.

Ella?

MARIA.

Tair ella.

ALDWYTH.

Tair! Argoledig! Ginno chi rar dair gwaith gymaint â’r carej
’ma?
MARIA’N NODIO.

ALDWYTH.

Fyddwch chi’n tyfu rwbath ynddi Maria?
MARIA’N YSGWYD EI PHEN A BWYTA MWY O GREISION.

ALDWYTH.

Biti . . . a chitha hefo gymaint o le.

MARIA.

Slabs.

ALDWYTH.

Pardwn?

MARIA.

Roth Dad nhw-i lawr pan a’th Mam yn sâl.

ALDWYTH.

Wela i . . .

MARIA.

Dros bob man. Stopio chwyn. Doedd o’m angan mynd allan
i rar wedyn. Oedd ’na’m byd yn tyfu yn’i hi.

ALDWYTH.

Ar ôl i’ch mam fynd yn sâl?
UN NOD GAN MARIA.

ALDWYTH.

Oedd hi’n wael iawn, Maria?
NOD SYDYN ARALL.

ALDWYTH.

Gryduras . . . be o’dd arni?
MARIA’N CODI ‘I SGWYDDA. SAIB.

MARIA.

Ddudodd Dad ddim.
SAIB HIR.
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MARIA.

Ond oedd o’n crio lot fawr.
SAIB.

MARIA.

Oedd Mam methu crio . . .
SAIB.

MARIA.

. . . mond gneud sŵn.
SAIB.

MARIA.

A’th Dad ddim ar gyfyl y rar wedyn. Ar ôl rhoid y slabs i lawr.
SAIB HIR.

MARIA.

Sdopiodd y chwyn . . . a sdopiodd o grio yn diwadd ‘fyd.
SAIB.

MARIA.

Sdopiodd . . . bob dim . . .
SAIB HIR.

ALDWYTH.

’Sa chi’n licio-i mi ddŵad draw acw hefo fy resipis, Maria?
DIM YMATEB.

ALDWYTH.

Fedrwn i neud pasta. (SAIB) Gin i lot o resipis efo pasda.
(SAIB) ’Da chi’n licio pasda, Maria?
MARIA’N YSGWYD ’I PHEN.

ALDWYTH.

Be ’da chi’n licio ta? . . . Gin i bob matha o betha fedra-i
neud cofiwch. Fyswn i’n medru gneud list ichi wyddoch chi,
a dŵad draw acw i’ch rhoid chi ar ben ffor’. Fasa chi’n licio
hynny, Maria?
SIAB. UN NOD FACH LIPA’N UNIG.

ALDWYTH.

Mond ichi ddeud pryd fasa’n hwylus a fyswn i’n dŵad draw
mewn chwinciad chi, Maria. Fasa mond rhaid i chi forol am
yr ingridients a ’swn inna’n deud wrtha chi’n union be i
neud hefo nhw wedyn.
SAIB.

ALDWYTH.

Blaw am y cric’mala ’ma, mi fyswn i’n ’i ’neud o drosta chi,
chi.
SAIB.
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ALDWYTH.

Fasa chi’m ’r un ddynas tasa chi’n dŵad i fyta’n well.
SAIB. MAE’R TRÊN YN ARAFU.

ALDWYTH.

Fasa chi’n licio hynny?
SAIB FER.

ALDWYTH.

Taswn i’n dŵad draw?
UN NOD LIPA ETO.

LLAIS.

Ladies and gentlemen, we are now approaching Landydno
Junction . . . Landydno Junction. This is the 7045 from
Euston calling at Bangor and Holyhead.

ALDWYTH.

Dwn ’im pam na ddudan nhw Llandudno fel pawb call.
Diolch i’r tad na tyda ni’m yn stopio’n Llanfair P G dduda i!
SAIB. Y TRÊN YN STOPIO.

ALDWYTH.

Fush i’n gweithio’n Junction ’ma unwaith. Manweb. Oedd ‘na
fwy i neud yn Llanachmêdd!
SAIB HIR.

ALDWYTH.

Gas ta lectrig ’da chi Maria?

MARIA.

Gas.

ALDWYTH.

Gas ’di gora. Lectrig yn cwcio’n greulon fydda i’n meddwl.
Ginno chi lai o gontrôl hefo lectrig. Llefrith yn cipio’n gynt;
cig yn crimpio cyn chi ddeud ‘crystyn’ efo lectrig.
DIM YMATEB.

ALDWYTH.

Pryd fasa ora-i mi ddŵad draw ’da chi’n meddwl?
SAIB

ALDWYTH.

Wsos yma . . . ?
MARIA’N CODI ’I SGWYDDA. TYDI’M YN SIŴR.

ALDWYTH.

Ta ‘sa well ni adal o tan wsos wedyn ‘da chi’n meddwl?
SAIB.

ALDWYTH.

Fasa chi’n licio’i adal o tan wsos nesa, Maria?
SAIB.

ALDWYTH.

Dudwch chi.
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UN NOD GAN MARIA.
ALDWYTH.

Fasa hynny’n rhoi cyfla i finna ddŵad i wbod be ’da chi’n
licio wedyn. Dŵad i nabod y’n gilydd yn well.
MARIA’N GWENU; Y N A ’ N R H O I C H W E R T H I N I A D F A C H
ANNISGWYL. Y TRÊN YN CYCHWYN ETO. SAIB.

ALDWYTH.

’Da chi’n iawn, Maria?
MARIA’N NODIO.

ALDWYTH.

Fasa ni’n medru cwarfod yn dre amsar cinio os fasa chi’n
licio. A ddo’ i â fy resipis hefo fi.
SAIB.

ALDWYTH.

Be ’sa ni’n cwarfod dydd Iau yn dre? Fasa chi’n licio hynny,
Maria?
NOD WANTAN.

ALDWYTH.

Lle ddudwn ni? Badall Aur? Fasa hynny’n neud tro?
NOD FACH DDI-FFRWT ARALL.

ALDWYTH.

Badall Aur amdani ta. Ffonia-i chi nos Ferchar i ’neud yn
siŵr. Sgwennwch y’ch nymbyr yn fan’na-i mi, newch chi
Maria; cofn i rwbath godi?
ALDWYTH YN RHOI PAPUR A PHENSAL IDDI.

ALDWYTH.

A rhowch nymbyr y’ch tŷ ym Mhorth yr Wylan imi hefyd tra
’da chi wrthi. Fydda-i’n gwbod yn union lle yda chi wedyn.
Lle i ga’l gafal arna chi.
MARIA’N SGWENNU YN ARA DEG IAWN.

ALDWYTH.

Meddyliwch. Fedra-i ddeud mod i’n nabod rywun o Borth yr
Wylan rŵan. Dwi’m ’di nabod neb o’no o’r blaen chi, Maria.
’R un adyn byw.
SAIB.

ALDWYTH.

Gweld chi ar y llong bob dydd wrth gwrs . . . . ond nes i
rioed feddwl . . . wchi . . .
ALDWYTH YN GWYLIO MARIA’N SGWENNU’N ARA. YNA MAE
MARIA’N RHOI’R PAPUR YN ÔL I ALDWYTH.

ALDWYTH.

Tri?
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MARIA’N NODIO
ALDWYTH.

Nymbyr y’ch tŷ chi ’di hwn, Maria?
NOD ARALL.

ALDWYTH.

Fedrwch chi roi’ch rhif ffôn imi hefyd . . . cofn bydda-i’n
methu galw am ryw reswm?

MARIA.

Ex directory.

ALDWYTH.

Pardwn?

MARIA.

Dwi’n ex directory.

ALDWYTH.

O . . . reit . . .

MARIA.

Chai’m rhoid fy nymbyr i neb.

ALDWYTH.

(YN AMHEUS) Na chewch, Maria?

MARIA.

Gin fy solicitor. Ers imi ga’l yr helynt.

ALDWYTH.

Helynt?

MARIA.

Ia, mae o ’di’n siarsio i i beidio rhoid fy nymbyr i neb ar ôl
hynny.

ALDWYTH.

Gawsoch chi helynt, Maria bach?
MARIA’N NODIO.

ALDWYTH.

Yn ddiweddar?

MARIA.

Mae o ’di deud wrtha-i am beidio deud dim am hynny chwaith.

ALDWYTH.

Wela i.
MARIA’N ESTYN BAG ANFERTH O PICK&MIX ALLAN O’I BAG
A DECHRA SIPIAN NEIDR HIR, WERDD, FELYS. SAIB HIR.
MARIA’N CYNNIG UN O’I FFERINS I ALDWYTH.

ALDWYTH.

Dim diolch, Maria. Dwi’n meddwl ‘rhosa-i nes ca-i swpar
iawn rŵan.
SAIB. MARIA’N BRATHU PEN Y NEIDR WERDD YNA’N CODI A
MYND I’R TOILED. YN YSTOD HYN MAE ALDWYTH YN
SNWYRIAN YN Y BAGIAU. MAE FFÔN MARIA’N CANU AC
MAE ALDWYTH BRON A THORRI EI BOL ISIO’I ATEB; YN EI
GODI I FYNY I WELD YR ENW AR Y SGRÎN HYD YN OED.
MAE’N RHOI’R FFÔN YN EI ÔL YN UNION YR UN LLE CYN I
MARIA DDYCHWELYD.
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ALDWYTH.

’Da chi ’di gneud dipyn o siopa, Maria.
NOD.

ALDWYTH.

Presanta Dolig ’di rheina-i gyd?
NOD.

ALDWYTH.

Dipyn o waith lapio ginno chi’n fan’na!
MARIA’N YSGWYD ‘I PHEN.

ALDWYTH.

O?

MARIA.

Presanta i fi ’dy nhw . . . ond am un.

ALDWYTH.

O?

MARIA.

Fydda-i’n lapio hwnnw.

ALDWYTH.

Fyddwch chi?

MARIA.

Mond hwnnw. Fydda-i’n cadw lleill yn ’u bagia a’u rhoid
nhw dan goedan.
SAIB.

ALDWYTH.

Y’ch hun fyddwch chi dros Dolig hefyd, Maria?
NOD SYDD DDIM CWEIT YN NOD.

ALDWYTH.

Fedrwn i ddŵad draw ryw ben os liciwch chi?
MARIA’N EDRYCH DRWY’R FFENEST.

ALDWYTH.

Fasa’m rhaid mi aros yn hir. Fedrwn i ddŵad draw gyda’r
nos tasa chi isio; fel na fydda chi’ch hun drw’ dwrnod Dolig.
SAIB.

ALDWYTH.

Fasa chi’n licio hynny?
DIM MATH O YMATEB. SAIB HIR IAWN. MARIA’N EDRYCH
DRWY’R FFENEST.

MARIA.

Ma-i’n mynd i fwrw eira.

ALDWYTH.

’Da chi’n deud?

MARIA.

Fedra-i ddeud yn syth pan ma-i’n mynd i fwrw eira.

ALDWYTH.

Fedrwch chi?
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MARIA.

Ma’ nghraith i’n mynd i ddechra cosi’n syth pan ma’ ’na eira
ar y ffor’.

ALDWYTH.

Fydd hi, Maria?

MARIA.

Ges i’r graith pan o’n i’n hogan bach medda Dad, ond dwi’m
yn cofio sut cefish i hi. (CELWYDD YW HYN)

ALDWYTH.

Ddudodd ’na neb wrtha chi rioed?

MARIA.

(YN GADARN.) Naddo. (YN FLIN WRTH ALDWYTH AM OFYN).
SAIB. MAE’R TRÊN YN ARAFU.

ALDWYTH.

Heno, ’da chi’n meddwl?

MARIA.

Be?

ALDWYTH.

Neith hi eira heno ’sa chi’n ddeud?

MARIA.

Dyna ma’ nghraith i’n ‘i ddeud.
SAIB.

MARIA.

A ’di rioed ’di bod yn rong cyn hyn.
SAIB HIR A THWNNEL.

LLAIS.

Ladies and gentlemen, we are now approaching Bangor
station, the next station is Bangor. This is the 7045 from
London Euston to Holyhead.

ALDWYTH.

Bangor! Ma’ chi le sy’n mynd â’i ben iddo, Maria - fel tasa
’na’m fory. ’Da chi’n cofio’r hen Bolicoff? A Wartskis? A’r
Castle Hotel . . . a’r British? O’s ’a’m byd yma rŵan mond
Chinese a Matalan . . . . a hostels di-ddiwadd. Cofio
mynd efo Dad ers talwm . . . i’r Ballroom yn y Castle Hotel.
Ryw barti gwaith ne’ rwbath oedd o a Mam ddim ishio
mynd. Dyna chi be oedd New Year’s Eve go iawn. Jazz
Band, Waltzes a Foxtrots . . . a bwrw eira go iawn. Cofio
ca’l y’n cau mewn yno hefo eira noson honno a nhad yn
gorfod bwcio stafall inni’n dau . . .
SAIB HIR.
Dyna’r unig dro imi ga’l aros mewn hotel erioed. Geuthon ni
Babysham tu allan i’r cathedral a pawb yn canu ‘Dawel Nos’
mewn pedwar llais. Ddaw dyddia felly byth yn ôl chi, Maria. Dim
hyd yn oed yr eira . . . heb sôn am y canu.
SAIB.
89

Taflyd i fyny dan cloc ydi highlight ’u New Year nhw dyddia
yma, medda nhw i mi.
MARIA.

Well na’ taflyd i fyny tu allan i’r cathedral.

ALDWYTH.

(YN MEDDWL) Ydi debyg.
(SAIB)

ALDWYTH.

Bob adeilad gwerth ’i halan ’di troi’n hostel ne’n lojings.
’Dwn ’im pwy fasa ishio byw yma, na wn i wir . . .
SAIB.

ALDWYTH.

Sbiwch di-chwaeth, Maria. Yr hen le Chinese ’na hefo gola
glas ym mhob ffenasd.
SAIB. Y TRÊN YN CYCHWYN ALLAN.

ALDWYTH.

Gas gin i ola glas. Nenwedig Dolig. Coch, gwyn a gwyrdd ’di
Dolig i fod, te Maria?
SAIB.

ALDWYTH.

Lliwia Cymru ‘di Dolig - nid glas.
SAIB. RYDYM YN MYND I DWNNEL ARALL.

ALDWYTH.

Wydda chi ma gin Bangor ’ma ma’r Stryd Fawr hira yng
Nghymru?
SAIB.

ALDWYTH.

Llawn o siopa rhad a thafarna budron bob-yn-ail-â-pheidio.
SAIB. TWNNEL. LEFEL SAIN Y TRÊN YN CYNYDDU.

ALDWYTH.

Last lap rŵan, Maria.
NOD GAN MARIA. Y GOLAU’N GRADDOL DROI’N LLAFN O
WAWL (GOLAU SBOT) YR UN AR Y DDWY. SŴN Y TWNNEL
YN CYNYDDU, YN BODDI GEIRIAU ALDWYTH.

ALDWYTH.

Be taswn i’n taro nodyn drw’ch letterbox chi nos Ferchar i’ch
atgoffa chi?
SAIB. DIM ADWAITH GAN MARIA. ALDWYTH YN CODI EI

LLAIS.
ALDWYTH.

Badall Aur am dri . . . fasa hynny’n iawn?
NOD WANTAN YN UNIG. PRIN Y SYLWN ARNI.
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ALDWYTH.

W! Sbiwch . . . ’da chi’n gweld Bont Borth o fan hyn!
DYW MARIA’N ADWEITHIO DIM.

ALDWYTH.

Tydi hi’n ddigon o ryfeddod?
SAIB. DYW MARIA DDIM YN EDRYCH DRWY’R FFENEST.

ALDWYTH.

Be gewch chi’n dlysach yn unman dudwch i mi?
SAIB.

ALDWYTH.

Sbiwch, Maria . . . ne’ fyddwch chi ’di cholli hi!

MARIA.

Fydda-i byth yn sbio ar bontydd.
ALDWYTH YN SYLWEDDOLI BE MAE HI WEDI EI DDWEUD.

ALDWYTH.

O . . . ma’ ddrwg gin i, Maria, nesh i’m meddwl . . .

MARIA.

Naddo . . . ’ddaru chi ddim . . .
Y GOLAU’N GRADDOL BYLU AR Y DDWY. Y GERDDORIAETH YN
DDARNIOG. MARIA’N MWYTHO’I CHRAITH WRTH I’R GOLAU
DDIFFODD YN LLWYR.
TYWYLLWCH.
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ACT 2
DRWY DDYFEISGARWCH CYNLLUNIO BYDD Y DDWY SEDD A BWRDD OEDD YN
SET I’R OLYGFA GYNTAF YN DIFLANNU A’R LLENNI DU OEDD YN FFRAMIO’R
TRÊN YN CODI I DDATGELU EIN PRIF OFOD CHWARAE, SEF STAFELL FFRYNT
TŶ MARIA. MAE’N STAFELL FAWR, BRAF. STAFELL FYW AR Y LLAWR CYNTAF YW
HI, GYDA’R STAFELLOEDD GWLÂU A’R GAREJ AR Y LLAWR GWAELOD, FEL AG A
WELIR MEWN TAI AR FARINA YN AML. MAE GAN Y TŶ SYSTEM SY’N
GALLUOGI’R PERCHENNOG I SIARAD AG UNRHYW UN SY’N CANU’R GLOCH
DRWS FFRYNT A’I DDATGLOI. MAE’N AMLWG ODDI WRTH AMBELL GELFICYN A
DODREFNYN FOD HWN WEDI BOD YN GARTREF MOETHUS AR UN CYFNOD,
OND NID YW MARIA YN UN O’R TREFNUSAF O BLANT DYNION; YN WIR, AR
WAHÂN I AMBELL DDARN CHWAETHUS, A WELODD DDYDDIAU GWELL, MAE
GWEDDILL Y STAFELL YN DEBYCACH I STAFELL WELY PLENTYN BACH. AMBELL
BOSTER AR Y WALIAU O SÊR TELEDU RYW UGAIN MLYNEDD YN ÔL; NEMOR
DDIM TREFN YN AGOS I’R LLE. MAE’R HOLL FAGIAU A WELSOM GAN MARIA AR
Y TRÊN O DAN Y GOEDEN DOLIG BINC, DDI-RAEN. PINC YW PRIF LIW Y
STAFELL AC MAE’R CWPWRDD CORNEL YN LLAWN I’R YMYLON O HEN
DEGANAU A FU, AR UN ADEG, YN GASGLIAD RHYFEDDOL O DDOLIAU O
AMRYWIOL WLEDYDD Y BYD, OND HEDDIW YN DDIM OND LLANAST O
GWPWRDD MEWN LLANAST O STAFELL. ER BOD MARIA WEDI GWNEUD
YMDRECH I ADDURNO MAE YNA DEIMLAD AN-NADOLIGAIDD IAWN I’R LLE. Y
LLIWIAU A’R LLANAST WEDI LLADD POB NAWS. MAE POTEL WISGI YN LLAWN
O NEWID MÂN YN UN GORNEL O’R STAFELL. ER Y LLANAST, FE FYDDAI
UNRHYW FERCH DAN BEDAIR OED WRTH EI BODD YN CHWARAE YN Y GOFOD
YMA. AR WAHÂN I’R BOTEL WISGI A’R CWPWRDD CORNEL, YR UNIG BETH
ARALL SYDD FYMRYN YN WAHANOL YW BWRDD DARTIAU AR GEFN DRWS
TYLLOG: OLION LLE METHODD Y TAFLWR Â THARO’R BWRDD O DRO I DRO.
CLYWN GÂN NADOLIGAIDD EITHAF PLENTYNNAIDD YN CHWARAE AR
BEIRIANT C.D. MAE’R TELEDU HEFYD YMLAEN. MAE GAN MARIA’R TELEDU
DDIWEDDARAF, A PHAN GYFYD Y GOLAU MAE’R FFILM HOME ALONE YN
CHWARAE’N DDI-SAIN ARNI. DAW MARIA I MEWN YN SIPIAN LOLIPOP EFO UN
ANRHEG NADOLIG WEDI EI LAPIO MEWN PAPUR DOLIG SION CORN LLIWGAR.
MAE’N RHOI’R ANRHEG DAN Y GOEDEN AC YNA’N CODI SAIN Y FFILM. RŴAN
MAE’R GÂN A SAIN Y FFILM YN DDRYSWCH O SŴN OND YN AMHARU DIM AR
MARIA. MAE’N EISTEDD I LAWR I WYLIO’R FFILM. CLYWN SŴN CLOCH Y
DRWS FFRYNT YN CANU. DYW MARIA DDIM YN EI GLYWED. MAE’N ESTYN
GWYDRAID O SGYTLAETH AR EI HANNER DAN EI SEDD A SUGNO LLWNC GO
HELAETH, TRA CANA’R GLOCH AM YR EILDRO. MAE MARIA’N PLYMIO EI
LOLIPOP YN Y ’SGYTLAETH A SIPIAN YN AWCHUS. MAE HI’N AMAU IDDI
GLYWED Y GLOCH YN CANU AM Y TRYDYDD TRO AC YN DIFFODD SAIN Y
TELEDU, YNA’R C.D. TAWELWCH. MAE’N AROS I’R GLOCH GANU AM Y
PEDWERYDD TRO CYN CODI A MYND AT Y FFÔN WRTH Y DRWS A PHWYSO
BOTWM.
MARIA.

Helo?

ALDWYTH.

(LLAIS) Maria?
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SAIB.
ALDWYTH.

(LLAIS) Maria, chi sy’ ’na?
MARIA’N NODIO.

ALDDWYTH. Chi sy’ ’na Maria?
MARIA.

Ia. (SWTA)

ALDWYTH.

(LLAIS) Ga’ i ddŵad i mewn?

MARIA.

Faint o’ gloch ’di?

ALDWYTH.

(LLAIS) Ma’ ’i wedi chwech.

MARIA.

O...

ALDWYTH.

(LLAIS) Ddois i fymryn yn fuan i droi’r popdy mlaen.
SAIB.

ALDWYTH.

(LLAIS) Ga’ ’i ddŵad i mewn?
SAIB.

MARIA.

Iawn.
MARIA’N PWYSO BOTWM A CHLYWN SŴN Y GRWNAN
ARFEROL Â GYSYLLTIR AG INTERCOM YN DATGLOI. TRA
CLYWN SŴN TRAED ALDWYTH YN DOD I FYNY’R GRISIAU
MAE MARIA’N YFED GWEDDILLION Y ’SGYTLAETH, RHOI’R
LOLIPOP YN Y GWYDR A’U CUDDIO DAN Y GADAIR YMYSG
LLWYTH O DRUGAREDDAU CYFFELYB, YN DUN BISGEDI,
CROEN BANANA, PACEDI CREISION GWAG, PETHAU-DA,
MAGASÎNS I FERCHED YN EU HARDDEGAU; YN WIR, MAE’R
UN MATH O ’NIALWCH O DAN BOB CADAIR A SOFFA SYDD
YN Y STAFELL. MAE AMBELL UN O’I CHOTIAU GLAW HWNT
AC YMA HYD Y STAFELL HEFYD. SŴN TRAED ALDWYTH YN
DOD I FYNY’R GRISIAU. CNOC AR Y DRWS. MAE MARIA’N
CLYMU CORTYN EI GŴN NOS YN DYNN AMDANI AC YN
TARO’I SLIPARS YMLAEN.

ALDWYTH.

(O DU ARALL I’R DRWS) Maria?
SAIB.

ALDWYTH.

Maria, ’da chi’n iawn?

MARIA.

Yndw.

ALDWYTH.

O’n i’m yn siŵr pa ddrws i gnocio.
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SAIB.
ALDWYTH.

Ma’ ’na gymaint o ddewis yma toes?
ER NAD YW’N ATEB ALDWYTH, DYW MARIA DDIM YN MYND
I AGOR Y DRWS IDDI CHWAITH.

MARIA.

Oes.
SAIB.

ALDWYTH.

Nefi! Gino chi dŷ mawr, Maria.
SAIB BYR.

MARIA.

Oes.
SAIB HIR.

ALDWYTH.

Ga-i ddŵad i mewn?
SAIB HIR.

MARIA.

Cewch.
SAIB. ALDWYTH YN AGOR Y DRWS AC YN EDRYCH O
GWMPAS Y STAFELL CYN RHOI UN CAM YN UNIG I MEWN.
MAE’N EDRYCH O’I CHWMPAS.

MARIA.

Dwi’m ’di ca’l amsar i glirio.

ALDWYTH.

Hitiwch befo, mi . . .

MARIA.

Ddeuthoch chi’n gynt nag o’n i ’di ddisgwl.

ALDWYTH.

Ofn i’r ice cream ddadmar oeddwn i.

MARIA.

(YN LLONNI) Geuthoch chi beth?

ALDWYTH.

Do. Oedd na gymaint llai o giw nag o’n i ’di feddwl ’r adag
yma o’r flwyddyn, felly dwi fymryn yn gynt nag o’n i ’di
ddeud.

MARIA.

(YN CERDDED AT ALDWYTH) A’ i â fo i’r ffrij.

ALDWYTH.

Ia . . . dyna chi ta . . . ma’r risît yn y bag ylwch.
MARIA’N MYND DRWADD EFO’R HUFEN IÂ I’R GEGIN.
SAIB. ALDWYTH YN EDRYCH O’I CHWMPAS.

ALDWYTH.

Ew! Ginno chi le nobl yma, Maria.
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SAIB. YN SYLWI AR Y LLANAST A’R MAINT YR UN PRYD;
LLYGAID YN SGANIO AR WIB - YN COLLI DIM. MAE’N
EDRYCH ALLAN DRWY FFENEST Y ‘BEDWAREDD WAL’.
ALDWYTH.

A hon ’di’r rar’ gefn oeddach chi’n sôn amdani, ia? Nefi . . .
ma’ ‘i’n nobliach peth nag o’n i ’di ddychmygu hyd yn oed.
SAIB. DAW MARIA YN EI HÔL.

MARIA.

Cheuthoch chi’m un banana?

ALDWYTH.

Pardwn?

MARIA.

Ofynish i am strobri, vanilla a banana.
SAIB.

ALDWYTH.

Na . . . toedd gynyn nhw ddim un banana heddiw.
SAIB. MARIA’N SIOMEDIG.

ALDWYTH.

Ginno chi le braf yma, Maria.
SAIB. MARIA’N MYND I EISTEDD.

ALDWYTH.

Digonadd o le ’ma’n toes?
MARIA’N NODIO’N BWDLYD.
SAIB.

ALDWYTH.

Digon o le.
SAIB.

ALDWYTH.

(YN TRIO ETO) Hon oedd y rar gefn oedda chi’n sôn amdani felly.

MARIA.

Chi holodd.

ALDWYTH.

Ia . .

MARIA.

Fydda i’n sôn dim byd wrth neb.
SAIB.

MARIA.

Dwi’m i fod i sôn.

ALDWYTH.

(IDDI EI HUN. BRON) Ew . . . lle braf.

MARIA.

Ma’r negas ar bwr yn gegin.

ALDWYTH.

Go dda.
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MARIA.

Gesh i bob dim ond y myshirŵms.

ALDWYTH.

(SIOC) Be?

MARIA.

Oedd ginnyn nhw ddim yn nunlla.

ALDWYTH.

Dim myshrwms?

MARIA.

Nagoedd.

ALDWYTH.

Oh?

MARIA.

Nag yn siop gongol chwaith.

ALDWYTH.

Wela i . . .
SAIB.

MARIA.

Dio otsh?

ALDWYTH.

’Na i be fedra-i.
SAIB. MARIA’N EISTEDD. GOLWG FYMRYN YN BWDLYD

ARNI.
ALDWYTH.

’Sa well mi ga’l golwg ar y gegin ta, Maria; i ni ga’l dechra
arni?

MARIA.

Dwi’shio gweld diwadd y ffilm gynta.

ALDWYTH.

Reit . . .

MARIA.

Ma-i jest â gorffan.
MARIA’N TARO HOME ALONE YN ÔL YMLAEN A CWTSIO
NÔL I’W CHADAIR. MAE’N GADAEL ALDWYTH YN SEFYLL YN
LLETCHWITH AM CHYDIG. YNA:

MARIA.

Ma’r gegin drwadd yn fan’cw, pen arall y landing.

ALDWYTH.

(YN BRWYDRO I SIARAD DROS SAIN Y FFILM, SYDD YN EI
HANTERTH SGRECHLYD ERBYN HYN) Reit . . . mi â i
drwadd i weld ta . . . dechra ca’l petha’n barod.
MARIA’N TROI’R SAIN I FYNY YN EI ÔL I WELD DIWEDD Y
FFILM. MAE’R SAIN YN UCHEL IAWN. MAE’N NÔL EI
LOLIPOP AC AILDDECHRAU SIPIAN. DAW ALDWYTH YN EI
HÔL MEWN CYFLWR O SIOC SY’N PERI I MARIA DDIFFODD
Y TELEDU. TAWELWCH.

MARIA.

Be sy’ matar?
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ALDWYTH.

Ma’ ’na rywun yma, Maria.

MARIA.

Mmh?

ALDWYTH.

Yn y’ch toilet chi!
SAIB.

MARIA.

Oes. (SWTA)

ALDWYTH.

Ddudoch chi ddim bod gynno chi rywun diarth.

MARIA.

Tydi-o’m yn ddiarth.

ALDWYTH.

Ia ond . . .

MARIA.

Steven di-o . . . .

ALDWYTH.

Pwy?

MARIA.

Steven . . .
AR HYN MAE SŴN TSIAEN LAFYTRI YN CAEL EI THYNNU.

ALDWYTH.

Steven?

MARIA.

Ia . . . . Steven.
SAIB.
OS OEDD RHYWFAINT O WYNT YN HWYLIAU ALDWYTH YN
CYRRAEDD MAE’R CYFAN WEDI MYND ERBYN HYN. DAW STEVEN
I MEWN YN GWISGO JÎNS. MAE’N FRONNOETH AC YN
DROEDNOETH, MAE EI WALLT YN WLYB HEFYD. TYWEL PYG
DROS EI YSGWYDDAU YSGYRNIOG. NID YW BYTH YN EDRYCH I
LYGAID ALDWYTH, NA HYD YN OED YN CYDNABOD EI BOD YNO.

STEVEN.

Lle ma’ crys gwyn fi?

MARIA.

Wa’drob.

STEVEN.

Pa wa’drob?

MARIA.

Llofft gefn.

STEVEN.

Pam ’sa chdi’n deud?

MARIA.

Nesh i!

STEVEN.

Nesh i’m clwad chdi.

MARIA.

Nesh i Steven, chdi sy'm yn gwrando.
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STEVEN.

Nes di smwddio fo?

MARIA.

Do.
STEVEN YN GADAEL. TAWELWCH.

MARIA.

(YN AMDDIFFYNNOL) Nesh i ddeud.

ALDWYTH.

Ginno chi fab, Maria?

MARIA.

Di-o’n gwrando dim ar be dwi’n ddeud wrtho fo.

ALDWYTH.

Ddudoch chi ddim bod ginno chi fab.

MARIA.

Sgin i ddim.
SAIB.

ALDWYTH.

Pw’ di-o ta?

MARIA.

Steven?

ALDWYTH.

Y’ch brawd chi di-o?

MARIA.

Naci . . . . Weld o ar y cwch nesh i.

ALDWYTH.

Ar y cwch?

MARIA.

Dŵad yn ôl o Werddon.
SAIB.

MARIA.

Wyn fel y galchan ac yn sâl fel ci.
SAIB.

MARIA.

Oedd o’n sefyll tu allan i’r Duty Free ag oedd o’m yn siŵr
iawn lle oedd o. Oedd o’n sâl môr ac yn crynu i gyd. Oedd
ginno fo’m pres ag oedd y ddynas yn y lle diod ’di gwrthod ’i
syrfio fo; deud ’i fod o’n rhy feddw i brynu mwy o alcohol.
Ond doedd o ddim; sâl môr oedd o medda fo. Es i â f o i g a ’ l
mymryn o wynt i’r lle smocio a ddoth o ato’i hun. Ddoish i â fo
yn ôl i fa’ma ar ôl cyrradd adra ac yma mae o ’di bod ers hynny.
SAIB. MAE GWEDD ALDWYTH WEDI NEWID YN LLWYR. WEDI EI
LLETHU A’I THRECHU GAN Y WYBODAETH YMA.

MARIA.

Sginno fo neb ond fi, medda fo.

ALDWYTH.

Be oedd o’n ’neud yn Werddon?
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MARIA.

Oedd o ’di bod yno ers yr Ha’. Rywun ’di deud wrtho fo’i bod
nhw’n ffeindiach pobol yn ’Werddon. Ond toeddan nhw
ddim. Gafodd o’i guro yno - lot o weithia. Dyna pam oedd
o’n dŵad adra.

ALDWYTH.

Adra?

MARIA.

Ia.

ALDWYTH.

Lle ma’i adra fo?

MARIA.

Fa’ma di-o rŵan. Pam?
MAE ALDWYTH YN FUD.

ALDWYTH.

Ac mi cym’soch o i mewn?

MARIA.

Do . . .

ALDWYTH.

Heb wbod nesa peth i ddim amdano fo?

MARIA.

Ia . . .

ALDWYTH.

Ond, Maria bach . . .
DAW STEVEN YN EI ÔL EFO’R CRYS.

STEVEN.

Be ffwc ’di hwn?

MARIA.

Be?

STEVEN.

Hoel hetar smwddio dio?

MARIA.

Dio’m llawar.

STEVEN.

Be ffwc dwi’n mynd i neud rŵan?

MARIA.

Mond ar y cefn mae o . . . ar gwaelod.

STEVEN.

Be ’swn i-sho wisgo fo efo gwaelod fo allan?

MARIA.

Fyddi di byth.

STEVEN.

Be?

MARIA.

Fyddi di byth yn gwisgo crys chdi allan.

STEVEN.

Ella fydda-i isio heddiw though.

MARIA.

I be?

STEVEN.

Ella ddudish i.
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SAIB. STEVEN YN GANDRYLL.
MARIA.

Ti’shio dy bresant?

STEVEN.

Be?

MARIA.

Ti’sho fo rŵan?

STEVEN.

Be di-o?

MARIA.

Presant.

STEVEN.

Presant Dolig?

MARIA.

Ia?
SAIB.

STEVEN.

Lle mae o?

MARIA.

Dan y goedan.

STEVEN.

Lle?

MARIA.

Fan hyn . . . Gei di-o cyn mynd allan os ti’sho.
MARIA’N RHOI GOLEUADAU’R GOEDEN YMLAEN; GOLEUADAU
GLEISION, LLACHAR YN WINCIO’N DDIDRUGAREDD O GYFLYM.
MAE’N RHOI ANRHEG BYCHAN I STEVEN.

STEVEN.

Be dio?

MARIA.

Agor o . . . gei di weld.
STEVEN YN AGOR YR ANRHEG.

STEVEN.

Walat!

MARIA.

Gollis di dy walat ar y cwch - yn y toilet. Ti’n cofio?

STEVEN.

Yndw.

MARIA.

Deud ’na Gwyddal meddw a’th â fo.

STEVEN.

Ia . . .

MARIA.

Oedd gin ti’m pres a . . .
ERBYN HYN MAE STEVEN WEDI AGOR Y WALED A GWELD
FOD YNA ARIAN YNDDI.

STEVEN.

Ffwcin ’el!
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MARIA.

Be?

STEVEN.

Pres!
SAIB.

STEVEN.

Loads o bres!
SAIB.

STEVEN.

Nice one!
MARIA’N SYLLU AR STEVEN FEL TAI HI’N DISGWYL AM
RHYWBETH. STEVEN YN GWENU.

STEVEN.

Ty’d yma.
M A R I A’ N R H O I C E R D D O R I A E T H Y M L A E N A D I F F O D D
GOLAU’R STAFELL. DIM OND GOLEUADAU GLEISION Y
GOEDEN A RHYW FYMRYN O LEWYRCH AR Y CWPWL AC
A L DW Y T H . C E R D D O R I A E T H A R A F, R A M A N T U S ( W H I T E
CHRISTMAS?). MAE MARIA’N DECHRAU DAWNSIO’N ARAF A
GWENU AR STEVEN. NID YW ALDWYTH YN ADWEITHIO
DIM. MAE STEVEN YN CLOSIO AT MARIA A’I CHUSANU’N
YSGAFN. Y DDAU YN COFLEIDIO A DECHRAU DAWNSIO.
CUSANANT ETO. YN RADDOL MAE HI’N TROI’N GUSAN
DANBAID. Y GERDDORIAETH YN DOD I BEN. Y DDAWNS
A’R GUSAN YN PEIDIO. ERBYN DIWEDD Y DDAWNS MAE
ALDWYTH YN EDRYCH YN SYTH YN EI BLAEN FEL PETAI’R
DDAU ARALL DDIM YN BODOLI O GWBL. TAWELWCH.
STEVEN YN RHOI EI GRYS AMDANO. MARIA’N AMLWG
WEDI EI BODLONI’N LLWYR. MAE’N CYNNAU’R GOLAU ETO
AC YN AILGYDIO YN EI LOLIPOP A DECHRAU SIPIAN YN WYLLT.

MARIA.

Faint o’ gloch fyddi di’n ôl?

STEVEN.

Dibynnu.

MARIA.

Ti’sio swpar?

STEVEN.

Ella ga’ i jips.

MARIA.

Ges di ginio?

STEVEN.

Na.

MARIA.

Ti’sio ice cream?

STEVEN.

Oes ’na ddim.

MARIA.

Gin i beth rŵan.
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STEVEN.

Oes?

MARIA.

Well chdi beidio mynd allan ar stumog wag.

STEVEN.

Aye.
SAIB.

MARIA.

Ti’shio peth ta?

STEVEN.

Ia . . . . OK.
MARIA’N CYCHWYN ALLAN. STEVEN YN DEIALU AR EI
SYMUDOL.

STEVEN.

FFÔN

Hi Ciaran? . . . I’ll be about ten minutes OK . . . Yea . . .
She’s makin me some ice cream . . . Fuck me no, No, I’m not
Ciaran . . . I’m givin her what she wants and she’s
givin me
what I want. Aye . . . She just gave me some dosh right
now . . . loads . . . . Fuck off mate, I’m buying the f i r s t r o u n d
and that’s all you’re ’avin. . . . Aye, see you later Ciaron . . . See
you lad.
STEVEN YN DIFFODD Y FFÔN A’I ROI YN EI BOCED. YN YSTOD
HYN MAE ALDWYTH WEDI BOD YN ASTUDIO STEVEN AC WEDI
EI NABOD.
TAWELWCH.

ALDWYTH.

Ers pryd ’da chi yma?
MAE STEVEN YN AGOR CAN O LAGER HEB YMATEB O
GWBL I’R HYN DDYWED ALDWYTH. MAE ALDWYTH HEFYD
YN BIHAFIO FEL DYNES GWBWL WAHANOL. MAE STEVEN
YN LLUCHIO DART YN FYGYTHIOL AT Y BWRDD - TAIR
OHONYNT, YN FWY BYGYTHIOL GYDA PHOB ERGYD.

ALDWYTH.

Be ‘da chi’n roi iddi felly . . . ?
SAIB.

ALDWYTH.

I’w chadw hi’n ddiddig? Chadw-i’n fodlon . . . ?
STEVEN YN DRACHTIO’N HELAETH.

ALDWYTH.

Be sginno chi iddi?
YN SYDYN MAE STEVEN YN AGOR BOTWM EI DROWSUS A’I
FALOG. MAE’R DDAU YN SYLLU AR EI GILYDD; ALDWYTH
DDIM LLAI NAG OFN. YNA MAE STEVEN YN RHOI EI GRYS
YN DACLUS YN EI DROWSUS A CHAU’R BALOG GAN DDAL I
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SYLLU’N HERIOL AR ALDWYTH. STEVEN YN TYNNU’R TAIR
DART O’R BWRDD.
ALDWYTH.

Ma-i angan gofal. Bwyd iawn yn ’i bol a threfn arni hi’i hun.
Gneud yn siwr nad ydi hi’n afradu'i harian ar unrhyw hen
chwiw ddaw i’w phen hi. Cadw golwg ar y lle ’ma; gofalu amdano
fo. Mynd â’i ben iddo neith o s’na watsith rywun; hitha i’w
ganlyn.
TRA MAE ALDWYTH YN MYND DRWY’I PHETHAU MAE STEVEN YN
DAL I DAFLU DARTIAU AT Y BWRDD; YN FWY BYGYTHIOL FESUL
TAFLIAD. DAW MARIA YN EI HÔL EFO BANANA SPLIT. MAE HI
WEDI RHOI SMARTIES DROS YR HUFEN IÂ.

MARIA.

Neith hwn gadw chdi fynd am dipyn.

STEVEN.

Waw! Lle ges di’r ice-cream?

MARIA.

Gesh-i-o wedi ’ddilifro.

STEVEN.

Be’di-o, vanilla?

MARIA.

Ia . . . Doedd ’na’m banana ar ôl medda’r ddynas.
STEVEN YN LLOWCIO’R BANANA SPLIT AC YN GWNEUD
SYNAU I FYNEGI EI FWYNHAD PUR.

MARIA.

Ti’n lyfio banana split yn dwyt, Steven?
STEVEN YN NODIO A GLAFOERIO YR UN PRYD. MAE’N
D D Y N H O L L O L WA H A N O L I ’ R S T E V E N W E L S O N N I ’ N
LLUCHIO’R DARTIAU. GWELWN Y PLENTYN YNDDO YNTAU.

MARIA.

Well na mynd allan ar stumog wag.
MAE GAN MARIA LWY HEFYD. MAE’R CYD-FWYTA’N

DDEFOD.
DISTAWRWYDD TRA MAE’R DDAU’N LLYWCIO’N FRWDFRYDIG;
YN AMLWG YN RHANNU’R UN WEFR. DAW’R DDEFOD I BEN.
STEVEN.

(YN RHOI SIACED AMDANO) Gweld chdi wedyn.

MARIA.

’Di Ciaran yn ca’l dŵad allan?

STEVEN.

Yndi . . . Mae o’n ca’l aros allan tan ddeg.

MARIA.

Geith o weld y gêm i gyd felly?

STEVEN.

Ceith.
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MARIA’N CRAFU GWAELOD Y DDYSGL PAN DDAW STEVEN
ATI A’I CHUSANU ETO.
STEVEN.

Ta’ra!

MARIA.

(HEFO’I CHEG YN DAL YN LLAWN) Lyfio chdi, Steven.

STEVEN.

Aye . . . fi ’fyd.
ALDWYTH YN CODI’R LLESTRI GWEIGION I FYNY A
CHYCHWYN MYND Â NHW DRWODD.

MARIA.

Nei di ddŵad â chips efo chdi ar ffor’ adra?

STEVEN.

No probs.

MARIA.

Digon i ddau.

STEVEN.

Ffycin reit! Dwi’m yn prynu chips i ffyc ôl o neb arall nac’dw!
Â ALDWYTH ALLAN. STEVEN YN CODI EI SGIDIAU A’I SANAU
YNA SYLLU I FYW LLYGAID MARIA.

STEVEN.

Ti’n ffycin beautiful chdi.

MARIA.

Ti ’fyd.
MAE’N TARO’I SANAU YMLAEN.

STEVEN.

Deud o ta.

MARIA.

Ti’n beautiful, Steven.

STEVEN.

Dwi’n ‘ffycin’ beautiful?

MARIA.

Wyt . . .

STEVEN.

Deud o ta.

MARIA.

Ti’n - ffycin - beautiful. (MAE RHEGI’N AMLWG YN BETH ESTRON
IDDI, OND MAE STEVEN YN MWYNHAU LLETCHWITHDOD MARIA.
MAE’N CHWERTHIN A’I CHUSANU ETO.)

STEVEN.

(YN GWENU) Gweld chdi.

MARIA.

Gweld chdi. (STEVEN YN MYND)
TAWELWCH.
MARIA’N CODI’I LOLIPOP I FYNY ETO A’I SIPIAN. DAW
ALDWYTH YN EI HÔL.
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ALDWYTH.

Cheuthoch chi’m hannar y petha nesh i ofyn ichi ’u ca’l yn
naddo, Maria?

MARIA.

Naddo.

ALDWYTH.

Dim jest y madarch.

MARIA.

Be?

ALDWYTH.

Myshrwms.

MARIA.

O.

ALDWYTH.

Cheuthoch chi’m o’r pupur, nionod na llefrith chwaith.

MARIA.

Dwi ’di yfad o.

ALDWYTH.

Na’r caws.

MARIA.

Dwi’n alyrjic i dairy produce.
SAIB.

ALDWYTH.

Be am y llefrith?

MARIA.

Dwi’n iawn efo llefrith.
SAIB.

MARIA.

Ag ice cream.
SAIB.

ALDWYTH.

Fedrwch chi’m byw ar beth felly siŵr iawn.
SAIB.

ALDWYTH.

Neith sothach ddim y’ch cynnal chi, ’da chi’n gwbod hynny’n
tydach?
SAIB. TINC O ARTHIO AR LAIS ALDWYTH.

ALDWYTH.

’Da chi’n byta’ch hun i fedd cynnar efo’r holl nialwch ’ma.

MARIA.

Be?

ALDWYTH.

A ddaw dim da o fyw fel yda chi chwaith.

MARIA.

Be ’da chi’n feddwl?

ALDWYTH.

Mi wyddoch yn iawn be sgin i.

MARIA.

Na wn i.
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ALDWYTH.

Cym’yd ma’ pobol fel ’na . . .

MARIA.

Pobol?

ALDWYTH.

Ia . . . pobol . . . fel hwnna.
SAIB HIR. MARIA’N DAL I SIPIAN AR EI LOLIPOP. MAE HI
WEDI MYND I’W CHRAGEN WEDI’R FFRAE.

ALDWYTH.

(YN SYLWEDDOLI FOD MARIA WEDI PWDU) ’Sa chi’n licio i
mi ’neud ar be sy’ ’na?

MARIA.

Be?

ALDWYTH.

Gneud bwyd inni’n dwy. Fedrwn ‘neud rwbath i roi cychwyn
arni.
MARIA’N MEDDWL AM FUNUD YNA’N NODIO’I PHEN.

ALDWYTH.

Ginno chi fymryn o lentils mewn jar. Fedrwn i bicio lawr lôn i
nôl tomatos a nionod.

MARIA.

Gin i nionyn.

ALDWYTH.

Go dda.

MARIA.

Nionyn coch.

ALDWYTH.

Neith yn iawn.

MARIA.

Dwi’n licio nionyn coch.
SAIB.

MARIA.

A dwi’n licio noodles.

ALDWYTH.

Ydach chi, Maria? Dyna gawn ni felly; noodles a sôs tomato
a nionyn hefo mymryn o fecyn yn ’i lygad o. Fasa chi’n licio
hynny, Maria?
NOD FACH SWIL GAN MARIA.

MARIA.

Gin i jicin drymsdics yn ffrij ’fyd.

ALDWYTH.

Iawn . . . Tarwch chi’r teciall ymlaen a bicia inna lawr i’r siop
gongol i nôl ryw chydig o betha inni. Fydda i’m angan mwy
na ryw ddegpunt am y cwbwl lot chi.
SAIB.

MARIA.

Sgin i’m degpunt.
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SAIB.
ALDWYTH.

Reit . . . wel . . .
SAIB.

ALDWYTH.

Sginno chi gardyn banc o ryw fath ta, Maria?

MARIA.

Oes.

ALDWYTH.

Dwi’n gwbod fod siop gongol yn cym’yd cardia.

MARIA.

Dwi’m i fod i roid nymbyr fi i neb.
SAIB.

ALDWYTH.

Ol, nac’dach siwr iawn. Ond mi gewch ddŵad hefo fi’n
cewch Maria bach. Fyswn i’m yn breuddwydio cym’yd y’ch
rhif chi siŵr iawn. Fyswn i’m yn gneud peth felly am bris yn
y byd.
SAIB.

ALDWYTH.

Be ddudwch chi? Tarwch teciall ymlaen a biciwn ni i siop
gongol hefo’n gilydd. Fyddwn ni’m chwinciad â gneud llond
bol o fwyd inni’n dwy wedyn.
SAIB.

ALDWYTH.

Be ’da chi’n ddeud?
MARIA’N TARO’I CHÔT AMDANI. CÔT BINC A HWD ARNI.

ALDWYTH.

Dduda i wrtha chi be ’na i. Dara i’r teciall ymlaen tra
byddwch chi’n ca’l y’ch hun yn barod. Pum munud gym’ith hi inni
gewch chi weld.
ALDWYTH YN MYND DRWADD I’R GEGIN. MARIA’N CAU EI
CHÔT, TARO HET WLANAN BINC YMLAEN A SGARFF A
MENYG YN MATSIO. Â ALLAN A CHAU’R DRWS. Y LLWYFAN
YN TYWYLLU AM YSBAID A’R SAIN A’R GOLEUO YN CYFLEU
RHYW FYMRYN O OFOD AMSER.
TEIRAWR YN DDIWEDDARACH.
DAW ALDWYTH DRWADD YN GYNTA, EFO PANAD YN ’I
LLAW; MARIA’N EI DILYN EFO MILK SHAKE ARALL.

ALDWYTH.

Fyswn i’n cynnig golchi’r llestri hefo chi, Maria, ond ma’
well mi throi hi cyn bo hir, cofn mi golli’r bys.
SAIB.
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ALDWYTH.

Fel arfar mi fyswn yn ’i cherddad hi, ond dim ar dywydd
mawr fel hyn.
SAIB.

ALDWYTH.

Mae o dipyn o hen step.
MARIA’N TORRI GWYNT.

ALDWYTH.

Gawsoch chi ddigon, Maria?
MARIA’N NODIO.

ALDWYTH.

Finna hefyd. Fydd rhaid inni neud o eto’n bydd?
UN NOD GAN MARIA.

ALDWYTH.

Digon o faeth. Dyna ’da chi isio chi, Maria . . . A chewch chi
’m o hwnnw heb ddigon o fwyd ffresh a llai o fwyd pacad.

MARIA.

Ma’ Steven yn dŵad â chips yn ôl yn munud.
SAIB.

ALDWYTH.

Ydio?
SAIB HIR.

MARIA.

’Da chi’m yn licio Steven nac’dach?

ALDWYTH.

Ddudish i rioed ’mo hynny.

MARIA.

O’n i’n medru gweld.

ALDWYTH.

Gweld be?

MARIA.

Ffor’ oedda chi’n edrach arno fo.

ALDWYTH.

Sut?

MARIA.

O’n i’n gwbod bo chi’m yn ’i licio fo. O’n i’n medru deud.
SAIB.

ALDWYTH.

Nesh i’m closio ato fo, ma’ raid mi gyfadda.

MARIA.

Naddo.

ALDWYTH.

Doedd ’i iaith anweddus o ddim yn gneud i rywun gymryd
ato fo ryw lawar.

MARIA.

Fel ’na ma’ nhw’i gyd yn siarad.
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ALDWYTH.

Pwy?

MARIA.

Ciaran, Neville, Stuart; bob un o’i ffrindia fo’n rhegi.
SAIB.

MARIA.

Ma’ nhw ’di mynd i watsiad y gêm i’r Vaults.

ALDWYTH.

Wela i.
SAIB.

MARIA.

Liverpool mae o’n syportio. Fydd y gêm ’di gorffan cyn
diwadd cyrffiw Cairan a bob dim.
SAIB.

MARIA.

Gobeithio ’nawn nhw ennill.

ALDWYTH.

’Da chi’n hael iawn hefo fo, Maria. Hael iawn ddudwn i.

MARIA.

Mae o’n rhoid petha i fi hefyd.

ALDWYTH.

Ydio wir?

MARIA.

Ges i scent ginno fo dwrnod o’ blaen; a body lotion, a hand
lotion . . . mewn basgiad bach.
SAIB.

MARIA.

A gesh i gannwyll sent efo celyn a berries arni.
SAIB.

MARIA.

A Christopher Columbus . . . .

ALDWYTH.

Christopher Columbus?

MARIA.

. . . ar tsiaen fach aur. Mae o’n dŵad â lwc ichi medda Steven.
Dyna ddudon nhw wrtho fo yn y siop.

ALDWYTH.

Pa siop?

MARIA.

A ges i hwn ginno fo.
MARIA’N DANGOS RHYW FFIGWR BYCHAN, RHAD O DDAU
GARIAD I ALDWYTH.

ALDWYTH.

Fedrwch chi’m bod yn siŵr be ma’ dyn isio pan mae o’n
ffeind. Dyna pryd ma’ nhw ar ’u perycla medda nhw.

MARIA.

Hwn ’di presant gora fi. Dwi’n mynd i gadw hwn am byth.
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MARIA’N ANWESU’R FFIGWR. ALDWYTH YN EDRYCH ARNI
AM ENNYD. O HYN HYD DDIWEDD YR ARAITH BYDD Y
GOLAU’N GRADDOL BYLU HEBLAW AM Y GWAWL AR WYNEB
ALDWYTH. GOLAU’R GOEDEN YN DAL I OEUO MARIA.
ALDWYTH.

Ges i bresant gin fy nhad unwaith. Charm bracelet fach
digon o ryfeddod; cadwyn aur a bob matha o ryfeddoda
arni. Ceffyl uncorn bach digon o’r sioe; eglwys fach â
chroes; calon a saeth drwyddi. Fel arfar oedd genod ’r un
oed â fi’n ’u ca’l nhw fesul un ar ’u penblwyddi neu Ddolig.
Ond mi ces i nhw’n un swp gin fy nhad. Doedd hi ddim hyd
yn oed yn ben blwydd arna-i; nac yn agos i Ddolig na dim.
Mond glanio felly un bora heb na phapur na chardyn na
nodyn i ddeud pam. Ddudodd wrtha-i am beidio sôn gair wrth fy
chwiorydd. Os bysan nhw’n holi lle’r o’n i ’di cha’l hi
oedd o am imi ddeud wrthyn nhw mod i wedi hel fy
mhres i’w cha’l hi fy hun. O’n i’n gweithio ar y cychod ar
benwythnosa’r adag hynny wyddoch chi. Nhad gafodd y gwaith
imi.
SAIB.
Ond holodd ’r un ohonyn nhw'r un gair am y freichled. Margaret
na Sonia.
SAIB.
Na Mam.
SAIB FER.
’R un gair.
SAIB.
Ryw flwyddyn wedyn mi es i Dun Laoghaire i weithio. Dyna
pryd nes i gyfarfod Sean. Symudon ni i fflat bach yno hefo’n
gilydd ac o’n i ar ben fy nigon . . .
SAIB.
. . . am ryw dri mis.
SAIB.
Werthish i bob dim oedd gin i er mwyn rhoi diposit ar y fflat
bach ’ma’n
Kendal Street. Dyna pryd gwerthish i’r
freichled; yr eglwys, y galon a’r groes, bob tamad ohoni.
Ches i fawr amdanyn nhw ond mi lwyddon i grafu’r deposit
drw’ ryw ryfadd wyrth. Un stafall wely, cegin a bathrwm a
ryw boeriad o stafall fyw.
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SAIB.
Nefoedd. Mi fedrach ddeud fod ’Werddon yn nefoedd yn hawdd.
Ond deud celwydd fydda chi. Uffarn o le ydio. Un graith fawr reit
ar ’i thraws hi. Ac mi roedd ’na graith ar Sean. Yn Sean. Gath
alwad ffôn gin rywun un bora ac mi a’th allan drw’r drws heb air
o eglurhad. Dwi’m yn meddwl iddo fo ddeud ta ta wrtha-i’n iawn;
mond cau’r drws ar ’i ôl a diflannu o mywyd i’n gynt nag y do’th
o i mewn.
MARIA’N GNEUD SŴN WRTH IDDI SUGNO GWAELODION ’I
SGYTLAETH. MAE’N RHOI EI GWYDR I LAWR. DIM OND
RHYW LED-WRANDO AR ALDWYTH MAE HI. TYDI HI DDIM
YN GALLU CANOLBWYNTIO’N DDIGON HIR I GAEL LLINYN Y
STORI.
Wyddwn i ddim pan a’th o mod i’n disgwl ’i blentyn o - ond nesh
i’m o’i gadw o. Ges warad o bob dim ac mi ddois i adra’n waglaw.
Oedd ‘nhad wedi symud i Portsmouth i weithio a Sonia wedi
gadael cartra. Dim ond Mam a Margaret oedd ar ôl. Ches i fawr o
groeso ganddyn nhw felly mi symudish i’r fflat lle dwi ynddo fo
rŵan yn Market Street. Fydd Mam byth yn galw, ond mi ddoth
Margaret heibio amball waith ar y cychwyn. ‘Mond picio i weld os
ti’n iawn’; dyna fydda’i byrdwn hi fel deua’ hi mewn drw’ drws.
‘Mond picio.’ Rhosodd hi rioed am banad hyd yn oed, er mod i ’di
cynnig bob gafal. ‘Well mi beidio aros cofn i Mam boeni lle’r
ydw-i.’ Gwingo yn ’i sedd fel tasa llyngyr arni. Wedyn mi goda a
mynd cyn iddi gael ’i gwynt ati bron.
SAIB.
Ma’ ’na ddeng mlynadd a mwy ers iddi alw ddwytha.
SAIB.
Dwi ’di ’gweld hi’n Aldi’s unwaith neu ddwy, ond ddudwn
ni’m byd wrth y’n gilydd bellach. Dim hyd ’noed yn dal
llygad erbyn hyn. Gwthio’i throli heibio f’un i; o fewn modfeddi
i’n gilydd - a dim gair.
SAIB.
Ma-i’n dal i wisgo’i breichled.
SAIB HIR.
Mam yn dal yn fyw ma’ raid. Oedd gin Magret bacedeidia o
Wagon Wheels yn ’i throli tro dwytha gwelish i hi. Mam yn sgut
am Wagon Wheels.
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SAIB.
Sgwn i os ’di nhad yn fyw?
GOLAU I LAWR YN LLWYR. ERBYN DIWEDD YR OLYGFA MAE
MARIA, YN YMDDANGOSIADOL, WEDI COLLI DIDDORDEB
YN LLWYR YN ARAITH ALDWYTH.
PAN GYFYD Y GOLAU DIM OND MARIA SYDD YN Y STAFELL.
MAE’N CYSGU’N SOWND YN EI CHADAIR. MAE EI FFÔN
SYMUDOL YN CANU, OND NID YW’N DEFFRO. DAW ALDWYTH I
MEWN WEDI GWNEUD PANED IDDI EI HUN. MAE’N EDRYCH O
GWMPAS Y STAFELL AC YN DIFFODD GOLEUADAU’R GOEDEN.
MAE SŴN NEGES DESTUN AR SYMUDOL MARIA YN CANU.
ALDWYTH YN CERDDED AT Y FFÔN AC YN CAEL EI THEMPTIO I
EDRYCH ARNO. YNA MAE’N YMESTYN AMDANO.
MARIA.

(HEB AGOR EI LLYGAID) Sginno chi rif ffôn iddo fo?

ALDWYTH.

(WEDI DYCHRYN) Pwy?

MARIA.

Y’ch tad? Pam na driwch chi ffonio?

ALDWYTH.

Nagoes.

MARIA.

Nath o’m gadal forwarding address?

ALDWYTH.

Naddo?
MARIA’N AGOR EI LLYGAID OND NID YW’N EDRYCH AR
ALDWYTH. MAE’N SBIO’N SYTH YN EI BLAEN.

MARIA.

’Da chi’n gweddïo?

ALDWYTH.

Be?

MARIA.

Gweddïo?
SAIB.

MARIA.

Fyddwch chi?

ALDWYTH.

Dim ers . . .
SAIB. ALDWYTH YN MEDDWL.

ALDWYTH.

Fyddwch chi?

MARIA.

Siarad . . .

ALDWYTH.

Siarad?
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MARIA.

Efo Mam a Dad.

ALDWYTH.

Dim gweddio ’di hynny.

MARIA.

Well na dim byd.
SAIB.

ALDWYTH.

Be fyddwch chi’n ’i ddeud wrthyn nhw?
SAIB.

MARIA.

Be ’di maddeuant?

ALDWYTH.

Chwilio am faddeuant ’da chi, Maria?

MARIA.

Nhw . .

ALDWYTH.

Y’ch mam a’ch tad sydd isio maddeuant?

MARIA.

Ia . . .

ALDWYTH.

Am ladd ’u hunan?

MARIA.

(O DDIFRI) Am fynd a ngadal i . . .
SAIB.

ALDWYTH.

’Da chi’n ca’l rhyw hefo Steven, Maria?

MARIA.

Pam?

ALDWYTH.

Dyna pam ‘da chi ’sho maddeuant?

MARIA.

Nesh i’m deud mod i isho maddeuant?
SAIB.

MARIA.

Be ’di maddeuant?
SŴN BLOEDDIO A BYTHEIRIO MAWR TU ALLAN.

MARIA.

Ma’ nhw ’di colli ’ma raid.

ALDWYTH.

Pwy?

MARIA.

Liverpool.
SAIB. Y BYTHEIRIO A CHICIO’N PARHAU.

ALDWYTH.

Mae o wedi trio’ch ffonio chi nifar o weithia.

MARIA.

Canu os ’dy nhw’n ennill, gweiddi os ’dy nhw’n colli.
113

ALDWYTH.

Doeddwn i’m yn licio’ch deffro chi.

MARIA.

Pwy?

ALDWYTH.

Be?

MARIA.

Pwy ffoniodd?

ALDWYTH.

Steven. Ma’ch ffôn chi ’di canu sawl gwaith.

MARIA.

Sut oddach chi’n gwbod ma’ fo oedd yna?
CLYWN SŴN Y DRWS FFRYNT YN AGOR A DAW BLOEDD
GAN STEVEN.

STEVEN.

Sgin i’m ffwcin chips OK!
SAIB. SŴN TRAED YN DŴAD I FYNY’R GRISIA.

SEVEN.

Nesh i drio ffonio chdi i ofyn be oedda chdi isho ond nes di’m
ffwcin atab.
DAW STEVEN I MEWN I’R STAFALL EFO PECYN O GANIA LAGER.

STEVEN.

Pam nes di’m ffwcin atab?

MARIA.

Cysgu nesh i.

STEVEN.

Dyna pam sgin i’m chips felly de, am bo chdi ’di’n ffwcin
rhochian hi ers pan esh i o’ma.

MARIA.

Dwi ’di ca’l bwyd eniwe.

STEVEN.

Be?

MARIA.

Nesh i neud bwyd.

STEVEN.

Pam ffwc ’sa chdi ’di ffonio fi i ddeud hynny ta?

MARIA.

Nesh i gysgu do.

STEVEN.

Be ’swn i ’di prynu chips i chdi a chditha ’di ffwcin byta eniwe?

MARIA.

Geuthoch chi noson neis?

STEVEN.

Naddo siŵr. Tîm crap, gêm crap, chwara’n crap, noson crap.

MARIA.

Colli neuthoch chi?

STEVEN.

Naci, ennill seven nil - be ffwc ti’n feddwl?

MARIA.

Ddoth Ciaran?
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STEVEN.

Do.
STEVEN YN MYND ALLAN I’R GEGIN.

ALDWYTH.

Well ’mi throi hi dwi’n meddwl, Maria. (YN RHOI EI CHÔT
AMDANI)
SAIB.

STEVEN.

(O’R GEGIN) Lle ffwc ’ma glas peint Simpsons fi?

MARIA.

Be?

STEVEN.

Glas peint Bart Simpson fi? Ti ’di bod yn iwsho fo?

MARIA.

Dwi’m yn cofio. Ella mod i ’di ca’l milk shake yn’o fo gyna.

STEVEN.

Lle ffwc rois di-o wedyn ta?

MARIA.

Dwi’m yn gwbod. Mae o yma’n rwla. (YN CHWILIO DAN EI
SÊT)

STEVEN.

(YN DOD YN ÔL I MEWN) Lle ffwc ti ’di roid o?

MARIA.

Nunlla . . . dwi’m ’di roid o’n nunlla!

ALDWYTH.

(YN CYFADDA’N SYDYN) Dwi ’di dorri fo.
SAIB.

STEVEN.

(WRTH MARIA) Be ti ‘di ’neud efo fo?

ALDWYTH.

Dwi ’di dorri fo medda fi.

MARIA.

Dwi’m ’di gneud dim byd efo fo.

STEVEN.

Ti ’di ffycin falu fo do? (YN SIARAD EFO ALDWYTH OND YN
EDRYCH AR MARIA.)

MARIA.

Naddo!

STEVEN.

Ffycin hel!
STEVEN YN MYND YN GANDRYLL. YN EI GYNDDAREDD MAE’N
DECHRAU MALU AMBELL BETH.

ALDWYTH.

Paid!

STEVEN.

Ffwcia-i o’ma!
MAE’N MALU’R FFIGWR BACH O DDAU GARIAD YN DEILCHION.
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ALDWYTH.

Paid medda fi! (NID YW’N EDRYCH AR ALDWYTH OND HI, YN
AMLWG, SY’N CAEL Y GORCHYMYN)

STEVEN.

Glywis di be ddudis i . . . . ffwcia-i o ’ma!
TAWELWCH LLWYR.
SAIB. STEVEN A MARIA YN EDRYCH AR EI GILYDD. ALDWYTH YN
EDRYCH AR Y DDAU. Y GOLAU’N DIFFODD YN LLYGAID MARIA.
MAE’N EDRYCH AR Y FFIGWR TELCHION YNA’N ÔL AR STEVEN.

STEVEN.

(YN DAWELACH) Glywis di be ddudish i . . . dos!
ER EI FOD YN DAL I EDRYCH I FYW LLYGAID MARIA, ALDWYTH
SY’N GADAEL.
SAIB.

MARIA.

Ti’shio mynd i gwely ta ti’sio nôl chips?
SAIB.

STEVEN.

Chips . . .

MARIA.

Ty’d ta . . . dwi’sho dŵad yn ôl cyn Ant and Dec.
TYWYLLWCH.
EGWYL
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ACT 3.
TRI MIS YN DDIWEDDARACH.
MAE MARIA YN EISTEDD YN EI CHADAIR ARFEROL. GOLAU HEULOG,
GWANWYNOL YN LLENWI’R SET, OND MAE MARIA’N DAL I WISGO’R UN HEN
DDILLAD. MAE HI WEDI COLLI MYMRYN O BWYSAU AC FELLY FE FYDD YN
EDRYCH YN FWY ANNIBEN ERBYN HYN - EI DILLAD YN HONGIAN AMDANI.
MAE’R TELEDU, Y SYSTEM SAIN A NIFER O EITEMAU ERAILL WEDI DIFLANNU.
Y GOEDEN A’R ADDURNIADAU HEFYD WEDI MYND. MAE’R STAFELL YN FOEL A
DI-LIW AC ER MOR DANBAID YW’R HEULWEN, MAE’N TEIMLO’N LLWM. MAE
‘OGOF’ Y PLENTYN TEIRBLWYDD WEDI DIFLANNU’N LLWYR. YCHYDIG
DDOLIAU AC AMBELL DDODREFNYN OEDD YN RHY ANHYLAW I’W SYMUD YW’R
CWBWL SYDD AR ÔL. SYLLU’N FUD Y MAE MARIA.
TAWELWCH.
WEDI YCHYDIG EILIADAU I SEFYDLU HYN, CLYWN DDRWS Y
FFRYNT YN AGOR A LLAIS ALDWYTH YN GALW.
ALDWYTH.

Yoo-hoo! Fi sy’ ’ma!
SŴN EI THROED YN DOD I FYNY’R GRISIAU.

ALDWYTH.

Peidiwch â styrbio.
DAW ALDWYTH I MEWN I’R STAFELL EFO LLOND EI HAFFLAU O
SIOPA. MAE WEDI EI GWISGO’N LLAWER MWY LLIWGAR NAG YN
ACT 1 A 2. O BOSIB MAI UN O GOTIAU MARIA SYDD AMDANI.
UN O’R RHAI A WELSON NI WEDI EU LLUCHIO DROS UN O’R
CADEIRIAU YN ACT 2. OES YNA R Y W H A E N N E U D D W Y O
FRASTER YCHWANEGOL AR EI BLONEG HEFYD?

ALDWYTH.

Nefi ma-i’n braf.
SAIB.

ALDWYTH.

Tro cynta imi deimlo’r haul ar fy ngwar ers misoedd lawar.
SAIB.

ALDWYTH.

Haul llwynog ydi-o, beryg.
ALDWYTH YN TYNNU EI CHÔT. TYBED YDAN NI WEDI GWELD Y
FLOWS YNA YN RHYWLE O’R BLAEN HEFYD?

ALDWYTH.

Dara-i rhein yn pantri ichi ylwch, Maria.
EXIT ALDWYTH I’R PANTRI OND NID CYN EDRYCH AR MARIA YN
EI BYD BACH EI HUN. GWEIDDI O’R GEGIN MAE HI DROS Y 4
LLINELL NESAF.
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ALDWYTH.

Ddoth yr heddlu o’n i’n gweld.
MARIA’N NODIO’N UNIG, ER NAD YW ALDWYTH YN EI GWELD.

ALDWYTH.

Mi ’rosish ar ben lôn nes ’r euthon nhw.
SAIB.

ALDWYTH.

Dau oedd ’ma te?
MARIA’N NODIO.

ALDWYTH.

Welish i nhw’n mynd i’r car.
DAW ALDWYTH YN ÔL I MEWN.

ALDWYTH.

Plusmonas oedd un ohonyn nhw dudwch?
MARIA’N NODIO ETO.

ALDWYTH.

Anodd deud o bell.
SAIB.

ALDWYTH.

Hi gymodd y’ch statement chi, Maria?
NOD.

ALDWYTH.

Gymo nhw fingerprints?
NOD.

ALDWYTH.

Dim bydda nhw dim elwach.
SAIB.

ALDWYTH.

Hoel ’i fysadd o hyd lle ‘ma-i gyd yn barod toedd - yn un stremp.
SAIB HWY.

ALDWYTH.

Doeddan nhw’m yn ama’ neb arall debyg?
MARIA’N YSGWYD ’I PHEN.

ALDWYTH.

Hollol amlwg ma’ fo ddaru.
SAIB.

ALDWYTH.

Dwn ’im be ddoth dros ’i ben o. Chitha mor ffeind efo fo.
SAIB.
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ALDWYTH.

Lle'r eith o â nhw dudwch i mi? I bwy gwerthith o nhw a’r
plismyn ar ’i wartha?
SAIB FER.

ALDWYTH.

Gawn afa’l arno fo reit sydyn i chi. Fydd o’m ’di mynd yn bell.

MARIA.

Manchester.

ALDWYTH.

Be?

MARIA.

Manchester eith o ma’ siŵr.

ALDWYTH.

Pam ’da chi’n deud hynny, Maria?

MARIA.

Fan’no ma’i ffrindia fo i gyd yn mynd.

ALDWYTH.

Ddudoch chi hynny wrth yr heddlu?

MARIA.

Naddo.

ALDWYTH.

O, pam?
SAIB. MARIA’N MEDDWL.

MARIA.

’Neuthon nhw’m gofyn.
ALDWYTH YN CYNHYRFU MYMRYN.

ALDWYTH.

Ond ddylia’ch bod chi ’di deud ’r un fath yn union chi, Maria.
Dyna ’di rhoid statement. Nid atab cwestiyna. Deud wrth yr
heddlu pam ’da chi ’di riportio trosedd ’da chi’n ’neud mewn
statement, nid atab cwestiyna.

MARIA.

Nid fi ffoniodd.

ALDWYTH.

Be?

MARIA.

Chi ffoniodd nhw . . . nid y fi.
SAIB.

ALDWYTH.

Ffonio nhw ar y’ch rhan chi te, Maria bach. Oeddach chi mewn
ffasiwn gyflwr pan gyrhaeddish i doedd gin i’m dewis mond
gweithredu.

MARIA.

Dwi’n difaru rŵan.

ALDWYTH.

Difaru?
MARIA’N NODIO.

ALDWYTH.

Difaru be, Maria bach?
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MARIA.

Achwyn.

ALDWYTH.

Ond . . .

MARIA.

Nghariad i oedd o. ’Da chi’m yn achwyn ar y’ch cariad . . . ne’
di-o’m yn gariad go iawn. Nes i stopio rhoid pres gwario iddo fo
achos mod i’n gwbod be oedd o’n ’neud efo fo. Oedd o ’di dechra
‘neud o’n fa’ma’n diwadd. Gneud niwad iddo fo’i hun. O’n i’n
meddwl siŵr mod i’n ’i golli fo unwaith. Blaw bod Ciaran yma
noson honno, mewn bocs fysa fo ’di mynd o’ma.
SAIB. ALDWYTH YN FUD AM UNWAITH.

MARIA.

Neuthoch chi’m nabod Steven yn iawn. Oedd o’n medru deud yn
syth os fydda rywun ddim yn ‘i licio fo. Mond un ochor fydda
chi’n weld wedyn. Ond pan oeddan ni yma’n hunan . . . oedd o’n
wahanol.
SAIB.

MARIA.

Nesh i stopio rhoid pres gwario iddo fo ’cofn iddo fo ’neud niwad.
Dyna pam a’th o â’r petha. Ishio pres oedd o. Methu peidio.
SAIB.

ALDWYTH.

Ylwch, mi a’ i i ’neud tamad o ginio inni’n dwy. Dyna fo’r risît am
y negas yn fan’na. Raid chi’m roid o imi’r funud yma.
ALDWYTH YN AROS AM ENNYD CYN AILGODI’R NEGAS A
CHYCHWYN AM Y GEGIN. MAE’N STOPIO WRTH Y DRWS.

ALDWYTH.

Lle’n union ym Manceinion ’da chi’n meddwl mae o ’di mynd ta,
Maria?
SAIB. MARIA’N CODI EI HYSGWYDDAU.

ALDWYTH.

Sginno chi ryw syniad?
MARIA’N YSGWYD EI PHEN. SAIB.

MARIA.

Fyswn i’m yn deud. ’Na-i’m achwyn eto . . . i neb.

ALDWYTH.

(YN YSTYRIED) Fydd dim rhaid ichi, Maria bach.
MARIA’N YSGWYD EI PHEN ETO.

ALDWYTH.

Mae o wedi mynd rŵan . . . diolch i’r drefn. Wedi mynd am byth.
MAE CLYWED HYN YN TORRI CALON MARIA. ALDWYTH YN
CLOSIO.
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ALDWYTH.

Ylwch Maria, dwi’n gwbod ’i fod o’n anodd derbyn peth fel hyn
ond . . . mi ddowch i weld ’i fod o wedi gneud cam mawr â chi
yn diwadd chi.

MARIA.

Oedd o’n ffeind efo fi. Edrach ar f’ôl i.

ALDWYTH.

Fedra i neud hynny ichi rŵan, siŵr iawn. Fedra i edrach ar
y’ch ôl chi.
SAIB.

ALDWYTH.

Does dim rhaid ichi boeni am hynny.
SAIB.

ALDWYTH.

Dwi yma rŵan . . . i’ch helpu chi . . . cadw golwg arna chi.
’Nawn ni drw’n gilydd chi, Maria. Ddown ni drwyddi eto . . . yn
down?
MARIA’N NODIO DRWY’I DAGRA. ALDWYTH YN EI CHOFLEIDIO,
A’I SIGLO.

ALDWYTH.

’Da ni ’di dŵad drw’ betha gwaeth na hyn, yn do Maria bach
- chi a fi? A mi ddown drw’ hyn eto, gewch chi weld. Hefo’n
gilydd. Ni’n dwy . . .
Y LLWYFAN YN TYWYLLU FEL MAE ALDWYTH YN TARO CUSAN
HIR AR GORUN MARIA.
CERDDORIAETH I DDYNODI AMSER YN PASIO. YN RHAN
O GYNLLUN Y SET TYNNIR UN PANEL ALLAN O’R PARED
YNG NGHANOL Y WAL GEFN I DDATGELU TELEDU SGRÎN
PLASMA ANFERTH; Y MATH DIWEDDARAF UN O DELEDU.
YCHWANEGIR UN SOFFA FOETHUS A RHYW UN CELFICYN
ARALL YN YSTOD Y ‘NEWID’ A CHLIRIO’R YCHYDIG LANAST
OEDD YN GWNEUD Y LLE YN FLÊR. BYDD TIPYN MWY O DREFN
AR YR YSTAFELL EI HUN ERBYN HYN HEFYD. CLINIGOL, GLÂN A
THWT. MAE MARIA YN EISTEDD Â’I CHEFN AT Y GYNULLEIDFA
YN GWYLIO ‘TOY STORY’ AC YN GLANA CHWERTHIN YN
YSBEIDIOL. MAE HI’N BWYTA AFAL. MAE’R PEIRIANT RIMÔT YN
EI LLAW, NEU BOSIB MAI DIM OND CLIC AR FYS FYDD EI ANGEN
ARNI. MAE HI’N SYRFFEDU AR ÔL DIPYN AC YN NEWID SIANEL;
NEWID A NEWID A NEWID YN DDI-BAID. YN GYFLYMACH AC YN
GYFLYMACH AC YN GYFLYMACH. DAW ALDWYTH I MEWN.
MARIA’N DIFFODD Y TELEDU. ALDWYTH MEWN DILLAD GWAITH
TŶ EITHAF LLIWGAR; MARIA’N DAL YN YR UN HEN DDILLAD.
MAE RHYW FIS WEDI PASIO Y TRO HWN.

ALDWYTH.

Newydd daro bwyd yn popdy rŵan, fydd o’m yn hir.
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SAIB.
ALDWYTH.

Blicioch chi’r moron ‘na imi, Maria?
MARIA’N ESTYN MORON MEWN SOSBAN I ALDWYTH. ALDWYTH
YN CRAFFU AR Y MORON.

ALDWYTH.

Da’r hogan! Dim croen yn agos at rhein.
SAIB.

ALDWYTH.

’Da chi’n gwella, Maria.
GWÊN FACH BATHETIG GAN MARIA.

ALDWYTH.

’Di’r teledu newydd yn plesio?
NOD BENDANT.

ALDWYTH.

Go dda. Werth inni wario ar honna felly’n d’oedd?
NOD ARALL.

ALDWYTH.

Gewch chi chwartar awr arall o deledu os ‘da chi ’sho . . .
nes bydd bwyd yn barod.

MARIA.

Oes ’na’m byd on.

ALDWYTH.

Dim byd ymlaen.
MARIA’N YSGWYD EI PHEN.

ALDWYTH.

‘Dim byd ymlaen’ sydd isio’i ddeud te, Maria? Ma’ deud
‘dim byd on’ yn ddiog.
SAIB. NOD HWYR GAN MARIA.

MARIA.

Os dwi’m yn watsiad o rŵan ga’i weld Jeremy Kyle ar ôl bwyd?

ALDWYTH.

Os gnewch chi fyta’ch swpar i gyd, ella gwylia-i o hefo chi.

MARIA.

Gawn ni ice cream hefyd?

ALDWYTH.

Ma’ hynny’n dibynnu.

MARIA.

Ar be?

ALDWYTH.

Ar bwy fydd wedi clirio’u platia’n lân! (FEL TASA HI’N SIARAD Â
PHLENTYN BACH.)
MARIA’N GWENU.
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ALDWYTH.

’Da chi ’di gneud yn dda chi, Maria. Ma’ byta llysia ffresh
wedi gneud byd o les ichi.
MARIA’N NODIO.

ALDWYTH.

Byd o les.
SAIB.

ALDWYTH.

Dwi’n ’i weld o yn y’ch llygad chi.
SAIB.

ALDWYTH.

Ma’ch croen chi ’di clirio, y’ch gwallt chi’n sgleinio . . . a dwi’m yn
ama’ch bod chi ‘di colli mymryn o bwysa chi, Maria.

MARIA.

Dwi ’di colli’n mobile hefyd.

ALDWYTH.

Do.

MARIA.

Dwi ‘di chwilio bob man amdano fo.

ALDWYTH.

Mae o bownd o ddŵad i’r fei chi.
MARIA’N NODIO.

MARIA.

Dwi ar goll hebddo fo.

ALDWYTH.

Fedrwch chi ga’l un newydd chi, Maria. Rhif newydd. Dechra
o’r dechra.

MARIA.

Dwi ar goll hebddo fo.

ALDWYTH.

Ydach . . . dwi’n gwbod.

MARIA.

. . . dwi’n golli fo . . .
SAIB.

MARIA.

Gin i boen yn ’y mol.

ALDWYTH.

Poen?

MARIA.

Ia . . . yn ‘y mol. Nesh i fyta’r petha coed ’na neithiwr.

ALDWYTH.

Do . . . mi futoch ych broccoli i gyd yn do.
MARIA YN NODIO.

MARIA.

Ges i wynt ar ’u hola nhw.
SAIB.
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ALDWYTH.

Mi ddowch i arfar; cynefino.

MARIA.

Lot o wynt. Godish i deirgwaith.

ALDWYTH.

Neith les yn pen draw.

MARIA.

Fyswn i’n cadw’n hen nymbyr hefyd. Rhag ofn.

ALDWYTH.

Dwi ’di rhoid y newid o’r siopa yn ôl yn y’ch pwrs chi, Maria.
Mae o ar y bwr yn y gegin.
MARIA’N NODIO.

ALDWYTH.

Oeddan ni angan powdwr golchi a disinfectant hefyd. Gymrish i
hwnnw allan o’r newid, oedd hynny’n iawn toedd?
MARIA’N NODIO.

ALDWYTH.

Fasa chi’n licio dipyn bach o sôs tshiocled hefo’ch hufen ia,
Maria?
MARIA’N YSTYRIED YNA’N YSGWYD ’I PHEN.

ALDWYTH.

Na?

MARIA.

Na . . . Jesd ice cream dwi’shio.
SAIB.

ALDWYTH.

Choelia chi byth pwy welish i’n y siop.

MARIA.

Pwy?

ALDWYTH.

Sonia. Fy chwaer fenga.
SAIB.

ALDWYTH.

Ma’ hi ’di dŵad adra ma’ raid.
SAIB.

ALDWYTH.

Yn ôl i fa’ma doth hi’n diwadd. Yn ôl i fan hyn . . . i’r twll lle
’ma.
SAIB.

ALDWYTH.

Pobol yn heidio yma mond er mwyn mynd o’ma fel rheol. Dyna
’di’r hen le ’ma ‘di bod ‘rioed te? Pawb yn dŵad yma ond neb yn
aros. Gyrru fel fflamia yma a methu gweld y cwch yn gadal digon
buan i fynd â nhw o ’ma. Neb yn aros. Pawb yn ‘i heglu hi o ’ma
cyfla cynta gawn nhw.
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MARIA.

Dwi’n licio ’ma.

ALDWYTH.

Ond yn ’i hôl y doth hi. Fel pry at ’i doman.

MARIA.

Dwi’n licio gweld y môr.

ALDWYTH.

O’n i’n ama ma’ rhedag nôl at Mam bysa’i hanas hi’n diwadd.
Basiodd fi’r tro cynta. ’I thrwyn hi yn y silff rad yn snwyro am
fargan. Dwn ’im os gwelodd hi fi ai peidio. Mi neidish un set o
silffoedd hefo nhroli felly roedd hi’n saff o ddŵad i ngwynab i’n
hwyr neu’n hwyrach. Wrth y lle gwinoedd oedd hi pan sefish i reit
tu ôl iddi a deud ‘Welcome home, Sonia’. Fuo bron iddi â gollwng
potelad o Lambrini ac mi roth floedd fach ddigon hurt pan
nabododd hi’n llais i. Edrychodd i fyw’n llygad i ond fedra hi ddim
siarad, felly mi ofynnish i os mai dathlu oeddan nhw. ‘Rwbath
bach i ’lychu pen y babi,’ medda hi, heb lyfu ’i gwefla. ‘Neis iawn,’
medda finna, ‘be ’di-o?’ ‘Gwin gwyn efo fizz’, medda hi. ‘Y babi!’,
medda finna fel bwlat. ‘Hogyn,’ medda hitha, fel tasa-i ’di sgorio
gôl yn f’erbyn i. Oedd hi ’di heneiddio dipyn mwy na’r
blynyddoedd y buo hi i ffwr’ a dwi’n siŵr na tydi hi’m yn ca’l
cysgu debyg i ddim. Oedd Sonia’n licio’i gwely. Ma-i’n licio’i
Lambrini hefyd erbyn hyn, ddudwn i.

MARIA.

Liciwn i ga’l hogyn.

ALDWYTH.

Croes i’w chario ’di bob hogyn yn diwadd. Ddaw â dwywaith
mwy o loes adra hefo fo.

MARIA.

Gath Mam hogyn bach.

ALDWYTH.

Dim byd ond loes.

MARIA.

Leonard galwodd hi fo. Dwi’n cofio mynd i’w gladdu fo, ond
dwi’m yn cofio’n lle. Bach oedd o. Bach, bach, bach. Doedd
’i arch o ddim mwy na’r radio ’na. Lot o floda a gwenyn. A Mam
yn beichio crio uwchben y gwenyn yn nadu. Dwi’n cofio’r sŵn,
ond dwi’m yn cofio lle oeddan ni chwaith.
SAIB.

MARIA.

Mond Mam a Dad a ’mrawd a fi oedd yno. A’r dyn oedd yn
siarad . . .
SAIB.

MARIA.

. . . a gwenyn . . . . llwyth o wenyn . . .
SAIB.

MARIA.

Ddaru Mam ddim crio wedyn . . .
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SAIB.
MARIA.

Mond Dad.
SAIB HIR.

MARIA.

Dwi’sho hogyn bach.
SAIB.

ALDWYTH.

Dwi’m yn meddwl fod Sonia’i isio fo. Dim go iawn. Dwi’n nabod
fy chwaer yn ddigon da i wbod pan ma’ rwbath o’i le.
SAIB.

ALDWYTH.

Oedd ’i gwynab hi’n bictiwr pan ddudish i wrthi mod i’n byw ym
Mhorth yr Wylan. Gôl i mi oedd honna, feddylish i wrth d d e u d
‘ta ta’. Dwi’n siŵr bod y tair ohonyn nhw wrthi’n trio dyfalu rŵan
sut goblyn dwi ’di glanio’n fan hyn.
SAIB.

ALDWYTH.

Beryg bydd Mam yn snwyro hyd lle ’ma cyn bo hir, gewch
chi weld.
SAIB.

MARIA.

Dwi ’sio pi-pi. (MARIA’N CODI)

ALDWYTH.

’Sa chi’n licio mynd i’ch pyjamas, Maria? Fyddwch chi’n licio
mynd iddyn nhw cyn swpar fel arfar y’n byddwch?
MARIA’N NODIO.

ALDWYTH.

Dara inna’r moron ’ma mlaen.
MARIA’N MYND ALLAN.

ALDWYTH.

A chofiwch olchi’ch d’ylo ar y’ch hôl. Ma’ ginno chi’r tatws i’w
plicio eto, cofiwch.
MARIA’N MYND ALLAN. ALDWYTH YN AROS I GLYWED SŴN
DRWS Y STAFALL MOLCHI’N CAU, YNA MAE’N ESTYN FFÔN
SYMUDOL MARIA ALLAN O’I PHOCED AC EDRYCH ARNO. MAE’N
PWYSO BOTWM I CHWARAE NEGES. Y GOLAU’N PYLU DROS
LAIS STEVEN, SYDD YN CAEL EI FODDI GAN GERDDORIAETH GO
FYGYTHIOL YN Y DIWEDD.

LLAIS.

Maria? . . . Maria? Pam ffwc ti’m yn atab fi? Dwi’n colli chdi . . . a
does ’na neb arall allan yn fa’ma’n dalld fi. Mond chdi . . . . Hi sy’
’di ca’l i mewn i dy ben di de? Dyna sy’, dwi’n gwbod. Ffycin atab
fi . . . cyn i’r ast gym’yd drosodd dy fywyd di. Maria . . . atab fi!
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TYWYLLWCH.
CERDDORIAETH A’R GOLAU’N CODI I GYFLEU AMSER YN PASIO.
PYTHEFNOS YN DDIWEDDARACH.
RHAGLEN DELEDU FOREOL YMLAEN. DAW ALDWYTH I MEWN
EFO DUSTER YN EI LLAW. WEDI TIPYN O LLNAU MAE’N DIFFODD
Y TELEDU. MAE’N EDRYCH O’I CHWMPAS YNA’N EDRYCH AR EI
WATCH. MAE’N CODI DERBYNNYDD Y LAND-LINE I FYNY AC YN
DEIALU.
SAIB.
ALDWYTH.

Maria, Aldwyth sy’ ‘ma . . . Mond ffonio i weld os dalioch chi’r
trên yn iawn? . . . Go dda . . Oedd hi ar amsar? . . . Nagoedd
mwn . . . Rei petha byth yn newid! . . . Ma’r mobile newydd yn
gweithio’n iawn ma’ raid . . . go dda. Rhif newydd, dwrnod
newydd, dyna ’da ni isho. Faint o’r gloch dudsoch chi bydda chi
adra? . . . Am fynd i ’neud y’ch gwallt wedyn? . . . Wel ia . . .
pam lai? . . . ’Da chi ’di gneud appointment? . . . . O, iawn . . .
Na, na, na . . . dim brys o fath yn byd Maria bach . . . y’ch day
out chi ydi-o wedi’r cwbwl . . . . Manicure hefyd! Nefi wen . . .
fyddwch chi ddim ’r un ddynas pan ddowch chi nôl! . . . Be
ddudsoch chi? . . . Twnnal . . . Ylwch, Maria, dwi’n y’ch colli
chi . . . .
ALDWYTH YN DIFFODD Y FFÔN. MAE’N EDRYCH O’I CHWMPAS.
MAE’N RHOI AMBELL I BLÂT A CHWPAN AR HAMBWRDD A MYND
Â NHW I’R GEGIN. CERDDORIAETH. GOLAU’N NEWID I DDYNODI
AMSER YN PASIO ETO. CLYWN SŴN CAR YN NESU AC AROS.
DAW ALDWYTH YN ÔL I MEWN AC EDRYCH DRWY’R FFENEST.
YNA MAE’N MYND YN EI HÔL I’R GEGIN. CLYWN DDRWS Y
FFRYNT YN AGOR A SŴN TRAED YN DYNESU.

STEVEN.

Maria! . . . Maria, ti yna?
DAW STEVEN I MEWN I’R STAFELL. MAE’N EDRYCH O’I
GWMPAS A GWELD Y TELEDU NEWYDD.

STEVEN.

(YN UCHEL) Ffycin ’el, Maria! Lle ges di hon?
DAW ALDWYTH I MEWN HEB I STEVEN EI CHLYWED. MAE WEDI
DOD Â CHYLLELL FARA EFO HI O’R GEGIN, A LLIAIN SYCHU
LLESTRI. MAE’N CYMRYD ARNI I SYCHU’R GYLLELL.

STEVEN.

Maria . . . . ma’ hon yn biwtar!
STEVEN YN TROI A GWELD ALDWYTH YN SEFYLL YN Y DRWS.

STEVEN.

(YN OERAIDD) Be ti’n da ’ma?
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ALDWYTH.

’Nelo hynny’m byd â chi.

STEVEN.

Lle ma’ Maria?

ALDWYTH.

‘Nelo hynny ddim byd â chi chwaith, machgan i.

STEVEN.

Ma-i ’di ngwadd i yma i chdi ga’l dalld.

ALDWYTH.

Oh?

STEVEN.

Ma-i’n gwbod mod i’n dŵad.

ALDWYTH.

Be ’da chi’n feddwl?

STEVEN.

Ma-i’n gwbod mod i’n dŵad yn ôl. Ma-i’n ’y ’nisgwl i.

ALDWYTH.

O . . . ydi hi wir? Ma-i ’di madda i chi hefyd debyg?

STEVEN.

Be ffwc ’di-o-i chdi?

ALDWYTH.

Chewch chi’m gwbod dim os ma’ fel ’na ’da chi’n mynd i siarad.

STEVEN.

Pwy ddudodd mod i isio gwbod uffar o’m byd?

ALDWYTH.

Chi ofynnodd lle roedd hi!

STEVEN.

Dwi ’di trefnu i’w gweld hi yma iawn, felly di-o sod all i neud
efo chdi.

ALDWYTH.

Yma oedda chi wedi trefnu i’w chwarfod hi?

STEVEN.

Nes ‘di nghlŵad i tro cynta . . . read my lips . . . . sod all i neud
efo chdi!

ALDWYTH.

Lle ‘da chi’n feddwl ‘ma hi felly?

STEVEN.

Ddudodd hi bysa hi yma.

ALDWYTH.

Lle . . . twll dan grisia?

STEVEN.

Ddudodd hi wrtha-i am aros os na fasa hi’n tŷ, iawn?

ALDWYTH.

Do, mwn.

STEVEN.

Be?

ALDWYTH.

Pam na ffoniwch chi hi ta . . . i weld lle ma-i?

STEVEN.

Tydi’m yn bell nac’di . . . dwi’n gwbod hynny.

ALDWYTH.

’Da chi’n meddwl?

STEVEN.

Dwi’n gwbod.
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ALDWYTH.

Ffoniwch hi ta?
STEVEN YN ESTYN EI FFÔN A PHWNIO RHIFA. SAIB.

STEVEN.

Oh! Hi Ciaran . . . aye . . . I’m there now. No . . . she’s
popped out somewhere . . . aye, OK . . . I’ll give you a ring
when she comes back. No . . . only the maid. Aye . . . . see
you later pal . . . bye . . . . cheers.
SAIB.

ALDWYTH.

Pam na ffoniwch chi hi?

STEVEN.

Glywish i chdi tro cynta.

ALDWYTH.

Am faint oeddach chi’n meddwl aros amdani, felly?

STEVEN.

Piece o’ string?

ALDWYTH.

’Mo’ch dalld chi?

STEVEN.

Whatever.
SAIB. STEVEN YN EI WNEUD EI HUN YN GARTREFOL GAN ROI’R
ARGRAFF NAD YDI O’N BWRIADU SYMUD O’R FAN. MAE’N
MWYNHAU BOD AR Y SOFFA NEWYDD.

STEVEN.

Nice one!
ALDWYTH YN EDRYCH ARNO’N CAEL CIP AR Y PAPUR FEL TASA
FO ADRA. MAE’N RHOI EI DRAED I FYNY. ALDWYTH YN ASTUDIO
POB SYMUDIAD.

ALDWYTH.

Dwi’n gwbod yn iawn pwy ydach chi, wyddoch chi.
SAIB.

STEVEN.

So?

ALDWYTH.

Mab Katie Wyn, Foelas ydach chi’n te?
STEVEN YN RHOI’R PAPUR I LAWR A SBIO I FYW LLYGAID
ALDWYTH.

STEVEN.

Clyfar dwyt?

ALDWYTH.

Steffan Harries.

STEVEN.

Steve ma’ pawb o’n ffrindia fi’n galw fi, OK.

ALDWYTH.

Wela i.
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STEVEN.

So gei di alw fi’n Steffan.

ALDWYTH.

Oedd y’ch tad yn cadw chemist yn Kyffin Square.

STEVEN.

Seren aur i’r hogan bach annoying yn ffrynt y class.

ALDWYTH.

Mae o’n gynghorydd ar ward Seiriol.

STEVEN.

Mae o ’di marw.

ALDWYTH.

Oedd o’n gynghorydd.

STEVEN.

Dead as a dodo ers dwy flynadd.

ALDWYTH.

Dyn neis.

STEVEN.

Cynghorydd shit.

ALDWYTH.

Oedd ’na lot fawr o barch iddo fo.

STEVEN.

Deud di.

ALDWYTH.

Fuo’ch Mam yn gweithio iddo fo am sbel.

STEVEN.

Dyna ti’n ’i alw fo?
SAIB. STEVEN YN DANFON TECST CYFLYM I RYWUN.

ALDWYTH.

Fyddwch chi’n ’i gweld hi weithia?

STEVEN.

Be ti’n feddwl?

ALDWYTH.

Ydi hi’n gwbod y’ch bod chi mewn trwbwl hefo’r heddlu?

STEVEN.

O’n i’m yn gwbo’ bo fi let alone bo’ hi’n gwbod.

ALDWYTH.

’Da chi wedi dwyn o le preifat i ddechra cychwyn. Ma’r
heddlu wedi bod yma. Ma’ ganddyn nhw statement.

STEVEN.

Ww! Dwi ffycin ofn rŵan!

ALDWYTH.

Tewch, newch chi!

STEVEN.

Ffycin crynu’n y’n sgidia rŵan.

ALDWYTH.

Dwn ’im be dduda’ch tad tasa fo’n clŵad y ffor ’da chi’n rhegi.

STEVEN.

Geith o ffwc o job, ceith?

ALDWYTH.

Ma’ gwilydd ichi. Siarad fel ’na am y’ch tad.

STEVEN.

Dad sy’ ’di gneud i fi ffwcin siarad fel hyn.
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ALDWYTH.

Oedd pobol yn parchu’ch tad.

STEVEN.

(YN FILAIN) Wel do’n i ffycin wel ddim, dalld?

ALDWYTH.

Gwilydd ichi!

STEVEN.

Be ti’n ffycin wbod beth bynnag? Be ti’n wbod be sy’n digwydd i
bobol erill?

ALDWYTH.

Dwi’n gwbod ichi ga’l gofal a chariad pan oeddach chi’n fach.
Dwi’n gwbod fod y’ch rhieni wedi meddwl y byd ohona chi.
Balchder yn ’u llygad nhw bob tro bydda chi’n y siop. Dillad gora
amdanach chi bob amsar. Pictiwr o deulu. Dyna be oeddach chi.
SAIB.
A dyma’r tâl am ’u cariad nhw. A mi gawsoch gariad. Fedrwch
chi’m gwadu hynny.

STEVEN.

Ti’n gwbod lot mwy na fi.

ALDWYTH.

Dyna welish i.

STEVEN.

A be am y bits na welis di ta?
SAIB.

STEVEN.

Be am y bits nes di ddim glŵad?

ALDWYTH.

Mi gawsoch bob cyfla ganddyn nhw. Mwy na llawar i un.

STEVEN.

Gesh i?

ALDWYTH.

Fuoch chi rioed yn brin o ddim byd.

STEVEN.

Nesh i rioed wadu hynny. Rioed wadu mod i’n brin o ffyc ôl.

ALDWYTH.

Nag oeddach.

STEVEN.

Ca’l bob dim . . .

ALDWYTH.

(BRON YN FILAIN) Oeddach! Drw’r amsar . . . oeddach chi’n
ca’l petha . . .

STEVEN.

O’n . . . dwi’n gwbod! Gesh i gymaint o ‘betha’ ginnyn nhw o’n
i’m yn gwbod be i ’neud hefo nhw. ‘Petha’ - yn dŵad ata fi o bob
man, fatha flying-fuckin-saucers ar un amsar.

ALDWYTH.

O, dyna ni ta.

STEVEN.

‘O-dyna-ffwcin-ni-ta’ beeee? Be ti’n drio ddeud?
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ALDWYTH.

(YR UN MOR DDIRDYNNOL YN EI FFORDD EI HUN) Oeddach
chi’n un o’r rheiny oedd yn ca’l. Dyna dwi’n drio’i ddeud Steffan.
Dyna fel ma’r hen fyd ’ma wedi ’i rannu! Oes raid imi sillafu
hynny ichi hefyd? Y rheiny sy’n caaaa’l, a’r rheiny sy’ ddim . . .
yn ca’l.

STEVEN.

(YN FECANYDDOL) Di-a-ling-ling, - pwdin yn brin - pawb yn
ca’l tamad - a finna’n ca’l bygyr ôl.

ALDWYTH.

Ia . . .

STEVEN.

Disappointment oedd Dad yn ’u galw nhw.

ALDWYTH.

Be?

STEVEN.

Oedd yr attic yn tŷ ni’n llawn o’u disappoinments nhw ar un
adag.
SAIB.

ALDWYTH.

Be ‘da chi’n feddwl?

STEVEN.

Violin, gitâr, sax, llyfra . . . loads o lyfra, cameras, chemistry
sets, judo kit, rugby kit, drum-kit. Unrhyw ffycin kit. You name it
- I got it! Tennis rackets, batia cricet; top notch stuff bob blydi
tro boi, yn un bwndal o’u disappointments bach nhw. Yno i’w
remindio nhw o bob methiant fush i rioed. Gwerth ffortiwn
o ddisappointments yn we pry cop i gyd.
SAIB.

STEVEN.

Werthish i’r blydi lot ar e-bay un dwrnod, a nesh i bacad.
Wario fo-i gyd ar un weekend massive yn Manchester a
landio’n r’hospitol efo collar-bone fi ’di smashio.
SAIB.

STEVEN.

Weekend gora bywyd fi oedd hwnna.
SAIB.

ALDWYTH.

A’ch rhieni chi ydi’r bai?
SAIB FER.

STEVEN.

Dad . . . bai dad. Ast fach ufudd oedd Mam, yn llyfu a llnau
lle bynnag bydda’r ci’n gadal ’i farc . . . fel bod ’na neb arall yn
gweld hoel ’i ddannadd o. Cuddio bob llanast cyn i n e b s nw y r o
uffar o’m byd.

ALDWYTH.

Gin pawb ’u llanast.
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SAIB BYR.
STEVEN.

Dyna’r unig beth call ti ’di ddeud ers pan ddoish i i mewn.

ALDWYTH.

Cyfiawnhau dim ar y’ch llanast chi’ch hun . . .

STEVEN.

Gadwish i un llyfr.
SAIB.

STEVEN.

Llyfr poetry.
SAIB.

STEVEN.

Brilliant o lyfr.
SAIB.

STEVEN.

Llyfr gora dwi rioed ’di ddarllan.

ALDWYTH.

Wel y’ch tad roth hwnnw ichi, fedrwch chi’m gwadu hynny.

STEVEN.

“They fuck you up your mum and dad”

ALDWYTH.

Be?

STEVEN.

“They fuck you up . . . . . . your mum and dad,”
SAIB ARALL. STEVEN YN DOD YN AGOSACH AT ALDWYTH.
“They may not mean to, but they do.
They fill you up with faults they had,
And add some extra . . . just for you”
SAIB. STEVEN YN RHYDDAU’R EDRYCHIAD. MAE’N CODI FFIGWR
BACH O DDAU GARIAD WEDI EI LUDO’N AMATURAIDD YN EI ÔL.
MAE’N GWENU.

STEVEN.

Ti’n licio poetry?

ALDWYTH.

Fedrwch chi’m galw peth fel’na’n farddoniaeth.

STEVEN.

Siŵr dduw medra-i. Mae o’n farddoniaeth. Yr unig bit o p o e t r y
dwi’n gofio. Yr unig poetry nath unrhyw sens i fi, rioed.
SAIB.

ALDWYTH.

Dwn ’im sut ma’ ganddoch chi’r gwynab i ddŵad yn ôl yma, na
wn i wir.

STEVEN.

Sod all i neud efo chdi, del.
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ALDWYTH.

Ma-i ’di mynd allan am y dydd ichi ga’l gwbod.

STEVEN.

Rong.

ALDWYTH.

Tydi’m isho bod yma i’ch gweld chi.

SIEVEN.

Rong eto.

ALDWYTH.

Dyna’i hunion eiria hi.

STEVEN.

Nesh i decsjio hi i ddeud bo fi’n dŵad, iawn.

ALDWYTH.

O?

STEVEN.

A nath hi decsjio fi nôl yn deud bo’ hynny’n cool.

ALDWYTH.

Nath hi wir?

STEVEN.

(YN ESTYN EI FOBILE) Sbia ta . . . os na ti’n coelio fi.
STEVEN YN DANGOS Y NEGES I ALDWYTH.

STEVEN.

(YN DARLLEN) “Ty’d i weld fi dy’ Sadwn nesa’.”
SAIB.

ALDWYTH.

Ma-i ‘di newid ‘i meddwl.

STEVEN.

Be?

ALDWYTH.

Dyna pam ma-i ’di gofyn i mi fod yma. I ddeud wrtha chi ’i bod
hi wedi newid ’i meddwl.

STEVEN.

Clwydda.

ALDWYTH.

Tydi hi’m isio’ch gweld chi.

STEVEN.

Dwi’m yn coelio chdi.

ALDWYTH.

Ffoniwch hi ta . . . ichi ga’l gweld drosoch y’ch hun.
STEVEN YN FFONIO MARIA. MAE’R FFÔN YN CANU YN Y
STAFELL. STEVEN YN DIFFODD EI FFÔN.

STEVEN.

Be ffwc sy’n mynd ymlaen?

ALDWYTH.

Tydi hi’m isho’ch gweld chi, medda fi. Newidiodd ’i meddwl a
gofyn i mi fod yma i ddeud wrthach chi.

STEVEN.

Ond . . .

ALDWYTH.

Doedda chi rioed wir yn meddwl y bydda hi’n y’ch cym’yd chi’n ôl
ar ôl be ddaru chi?
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STEVEN.

Chdi sy’ ’di ca’l i mewn i’w phen hi de . . . i ’neud hyn iddi.

ALDWYTH.

Chi ga’th i mewn i’w phen hi ddudwn i. Helpu i’ch ca’l chi
allan o’i phen hi nesh i.
SAIB HIR.

ALDWYTH.

Wa’th ’chi fynd ddim. Ddaw hi’m yn ’i hôl.

STEVEN.

No way.

ALDWYTH.

Be?

STEVEN.

No way dwi’n mynd.
SAIB.

ALDWYTH.

Fydd raid ’mi ffonio’r heddlu felly’n bydd.

STEVEN.

I be?

ALDWYTH.

I ddeud y’ch bod chi yma. I ddeud bod y lleidar wedi dŵad yn ’i
ôl.

STEVEN.

Pa leidar? Fuo ‘na’m lleidar.

ALDWYTH.

Wa’th chi heb â gwadu.

STEVEN.

Chlywis di ddim? Ma-i ’di tynnu’r cyhuddiad yn ôl.
SAIB.

STEVEN.

Ddudodd hi ddim wrtha chdi?
SAIB.

STEVEN.

Finna’n meddwl bo’ chi’n llawia.
SAIB.

ALDWYTH.

Deud celwydd ‘da chi.

STEVEN.

Cris croes tân poeth, torri mhen a torri nghoes.

ALDWYTH.

Pwy ddudodd wrtha chi?

STEVEN.

Mochyn bach o’r cop-shop lawr lôn.

STEVEN.

A ma-i ‘di ngwadd i nôl. Ma’ gin i negas ar y’n ffôn i’n gofyn imi
ddŵad yma heddiw. Be fedar y cops neud am hynny deud di?
ALDWYTH YN FUD. STEVEN YN SETLO NÔL YN ‘I BAPUR.
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STEVEN.

So . . . no way dwi’n mynd.
Y GOLAU’N PYLU. STEVEN YN EDRYCH YN BENDERFYNOL I
LYGAID ALDWYTH. MYMRYN O ANSICRWYDD YN EI LLYGAID HI,
ER EI BOD YN TRIO DAL EI THIR.
PYLA’R GOLAU.
TYWYLLWCH.
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ACT 4.
YCHYDIG ORIAU YN DDIWEDDARACH. MAE STEVEN YN CYSGU’N SOWND AR
SOFFA NEWYDD MARIA YN ANWESU CLUSTOG. MAE’N CYSGU FEL BABI
BLWYDD. MAE’R FFÔN YN CANU. MAE’N DEFFRO. DARLLEN Y NEGES. EDRYCH
AR EI WATCH. MAE’N TARO’I GÔT AMDANO PAN DDAW ALDWYTH I MEWN.
MAE CYFLWR STEVEN YN DIRYWIO YN YSTOD YR OLYGFA YMA, FEL GAFR AR
DARANAU.
ALDWYTH.

’Da chi’n mynd?

STEVEN.

Yndw.

ALDWYTH.

Oh?

STEVEN.

Dwi’n mynd i weld Ciaran.

ALDWYTH.

Pam y newid meddwl mwya sydyn?
SAIB.

STEVEN.

Dwi’n bored.

ALDWYTH.

Mynd fasa ora-i chi.

STEVEN.

Ti ’di bôrio fi’n shitless.

ALDWYTH.

Rhwbio halan i’r briw wna’ chi.

STEVEN.

Whatever.

ALDWYTH.

Ddown i’m ar cyfyl eto taswn i’n chi.

STEVEN.

Hynna i fyny i fi tydi.

ALDWYTH.

Ma’ Maria wedi newid.

STEVEN.

Dwi’n gwbod.

ALDWYTH.

Be wyddoch chi?

STEVEN.

Maria’n newid bob munud dydi. Pawb yn medru newid Maria,
mond i chdi weithio ’igon calad arni.
STEVEN YN SYLLU’N GYHUDDGAR I LYGAID ALDWYTH.

STEVEN.

Dyna sud symudis di i mewn ’ma?

ALDWYTH.

Sut gwyddoch chi mod i wedi symud i mewn?

STEVEN.

Ma’ dy hoel di hyd y lle ma-i gyd, dydi. Hoel dy hen facha di
hyd bob dim. Ti ‘di droi o’n nyth bach del i chdi dy hun do?
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SAIB.
ALDWYTH.

(YN FILAIN) Be ’da chi’n drio ddeud?

STEVEN.

Dim dynas fel hyn oedd Maria. ‘Dynas chwara tŷ bach’ oedd
yn arfar byw yma. Chwara efo lliwia a dolis a bloda. Ti ’di newid
bob dim oedd yma do.

ALDWYTH.

Chi a’th â’i phetha hi os cofiwch chi.

STEVEN.

A chdi a’th â’i phen hi; newid ’i meddwl hi am heddiw.

ALDWYTH.

Doedd dim angan perswâd arni.

STEVEN.

Chdi ddudodd wrthi am fynd am day out de? A chditha-i aros
yma i drio dîlio ‘fo fi. Nice one Aldwyth.
SAIB HIR.

STEVEN.

Welish i be oedda chdi’n mynd i ’neud o’r dwrnod gerddis di
drw’r drws ‘na.
SAIB.

STEVEN.

Welish i dy lygad di’n fflachio pan welis di’r potential.

ALDWYTH.

Be ’da chi’n fwydro?

STEVEN.

A pam ma’ mobile Maria’n drôr ‘na?
SAIB. ALDWYTH YN EDRYCH AR Y DRÔR.

STEVEN.

Chdi roth o yna?

ALDWYTH.

(YN OR-AMDDIFFYNNOL) Peidiwch chi â meiddio . . .

STEVEN.

Jesd atab cwestiwn fi!

ALDWYTH.

Lol botas . . .

STEVEN.

Paid â rhoid crap fel’na i fi, jesd atab cwestiwn fi head on am
unwaith. Chdi roth mobile Maria’n drôr ’na?

ALDWYTH.

Naci siŵr iawn. I be ’swn i’n gneud peth felly?

STEVEN.

Pam ’sa hi’n ’i roid o yna ta?

ALDWYTH.

Mi benderfynodd newid ’i rhif. Ers yr helynt. Dwi’m yn ama
mai’r heddlu ddudodd wrthi am ’neud.

STEVEN.

Pam ma-i’n dal i gadw’r hen un ta?

ALDWYTH.

Tydi hynny’m o ’musnas i, mwy na chitha.
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STEVEN YN MYND I’R DRÔR I NÔL MOBILE MARIA.
ALDWYTH.

Fyswn i’m yn cyffwrdd pen ’y mys yn ’im byd o eiddo Maria
taswn i’n chi.

STEVEN.

A be ti’n mynd i ‘neud o’s ‘na-i? Yh? Tynnu ‘nhrowsus i rhoid
chwip din i fi? (GWENA) Dyna ‘sa chdi’n licio ‘neud de. Rhoid ffwc
o chwip din i fi a neb yn sbio.
SAIB. STEVEN YN MYND YN EITHA BYGYTHIOL YN Y RHAN
NESA ‘MA.

STEVEN.

Be ddiawl ti’n da ’ma? Oedd bob dim yn cool efo Maria a fi
cyn i chdi ddŵad yma. Oeddan ni’n ca’l amsar OK cyn i chdi
stwffio syniada stupid i’w phen hi. Chdi sboiliodd bob dim
really. Blaw amdana chdi, ’swn i’m ’di gneud be nesh i.

ALDWYTH.

Peidiwch chi â meiddio . . . .

STEVEN.

“But they were fucked up in their turn
By fools in old-style hats and coats,
Who half the time were soppy-stern
And half at one another’s throats.”
SAIB. MAE STEVEN YN GWEIDDI’R LLINELLA OLA I WYNAB
ALDWYTH. MAE HI WEDI DYCHRYN AM EI BYWYD. YNA MAE’N
TYNNU’N ÔL O’R BYGYTHIOL A MYFYRIO.

STEVEN.

(YN LLAWER MWY MYFYRGAR)
Man hands on misery to man,
It deepens like a coastal shelf.
MAE’N TROI’N EI ÔL A DWEUD Y DDWY LINNELL OLA I FYW
LLYGAID ALDWYTH.
Get out as early as you can
And dont have any kids yourself.
SAIB. MAE GEIRIAU’R GERDD YN HONGIAN YN Y STAFELL.

STEVEN.

Class.

ALDWYTH.

Nonsans.

STEVEN.

Neuthoch chi’m gwrando arni’n iawn.
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ALDWYTH.

Glywish i bob gair, diolch yn fawr iawn.

STEVEN.

Nes di’m clwad y sense though, naddo?

ALDWYTH.

Rhigwm plentyn bach efo rhegi, dyna’r oll ydi o.

STEVEN.

Genius.

ALDWYTH.

Sothach . . .

STEVEN.

Pobol fatha chdi’n cau’ch clustia pan ma’ rwbath go iawn yn
ca’l ’i ddeud.

ALDWYTH.

Tydi geiria budron ddim yn farddoniaeth.

STEVEN.

Tydi geiria posh ddim yn poetry chwaith.
SAIB BYR.

STEVEN.

Vision ’di poetry.

ALDWYTH.

Dudwch chi.

STEVEN.

A ma’ geiria posh yn medru bod yn fwy ffycin budur na rhegi
weithia.

ALDWYTH.

Be ’da chi’n feddwl?

STEVEN.

Llwch yn dy llgada di.

ALDWYTH.

(Yn dawel) Llygaid . . .
SAIB.

STEVEN.

(Yr un mor dawel) Ffyc off.
SAIB.

STEVEN.

Fel ’na oedd Dad.

ALDWYTH.

Sut?

STEVEN.

Nath o rioed sdopio iwsho geiria budur chwaith. Geiria posh,
budur.

ALDWYTH.

Y’ch tad?

STEVEN.

‘Tan-gyflawni’ a ‘llaesu dwylo’.

ALDWYTH.

Dim o’i le yn rheina.

STEVEN.

Siom - ’Na chdi ffycin air bach sticith yn dy gefn di fatha ffwcin
poison dart.
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SAIB.
STEVEN.

Geiria brifo ’di rheina-i gyd. Sy’m raid i eiria budur fod yn regi.
Fedri di frifo efo geiria hir, crand os oes gin ti’r know how. A
coelia fi, oedd gin dad hwnnw mewn shit-loads. Lwmp o
ddictionary efo ‘sbeit’ yn underleinio bob ffwcin llythyran.
SAIB.

STEVEN.

ALDWYTH.

’Di peidio rhegi drw’ dy fywyd ddim yn dy neud di’n ffwcin sant
sdi. A di-o definitely ddim yn gneud chdi’n poet. Gofyn di i Mam.
Glywodd hi lot fawr o eiria budur, posh gin dad.
(YN BENDANT) Oedd y’ch tad yn ddyn da.
STEVEN YN CAEL EI GORDDI GAN DDYFALBARHAD ALDWYTH I
AMDDIFFYN EI DAD.

STEVEN.

Be ti’n wbod?

ALDWYTH.

Ddylia chi ddim siarad mor sarhaus amdano fo.

STEVEN.

Ddudis di rioed ddim byd cas am dy dad di mwn.

ALDWYTH.

(YN HOLLOL GADARN) Naddo . . . rioed!

STEVEN.

Betia-i bo chdi . . .

ALDWYTH.

Naddo, medda finna!

STEVEN.

Raid bod o’n rhoid rwbath i chdi felly doedd . . .
ALDWYTH YN RHOI COBLYN O BELTAN I STEVEN NES EI FOD YN
TINCIAN. MAE’R GYLLELL FARA’N DAL YN DYNN YN EI LLAW
ARALL.

STEVEN.

Ffycin-el! Welish i’m o honna’n dŵad.

ALDWYTH.

Ma’ch tafod chi fel pwll carthion . . .

STEVEN.

Ti’n mynd i ffycin difaru gneud hynna . . .

ALDWYTH.

Oedd y’ch mam a’ch tad yn bobol nobl iawn!

STEVEN.

Sdopia ddeud hynna nei di . . .

ALDWYTH.

Pobol nobl iawn!

STEVEN.

Ti’n gwbod ffyc-ôl!
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ALDWYTH.

Gair da gin pawb amdanyn nhw . . .

STEVEN.

Cachu ’di geiria . . .

ALDWYTH.

Geiria gwir . . .

STEVEN.

Fake tan o eiria.

ALDWYTH.

Dau oedd yn byw i’w gilydd . . . .

STEVEN.

(YN GWEIDDI’N UWCH YN EI HWYNEB) “And half at one
another’s throats!”
MAE’R SEFYLLFA’N FYGYTHIOL IAWN ERBYN HYN. DYLAI’R IAITH
GORFFOROL EDRYCH FEL BOD STEVEN YN MYND I DARO’N ÔL
A’R GYLLELL YN AMLWG HEFYD. YNA MAE’R CYFAN YN RHEWI’N
EI UNFAN.
SAIB HIR.

STEVEN.

Chdi nath ddanfon y negas ’na de?

ALDWYTH.

Pa negas?

STEVEN.

Yn gwadd fi yma heddiw.

ALDWYTH.

Be’da chi’n fwydro?

STEVEN.

Dwyn ’i mobile hi, a chwara gêm ditective.

ALDWYTH.

Nes i’m ffasiwn beth!

STEVEN.

Ti’m jesd wedi ca’l i mewn i’w phen hi’n naddo? Ti ’di ca’l reit i
mewn i’w ffycin phwrs hi hefyd do?

ALDWYTH.

Ylwch . . .

STEVEN.

Be oedda chdi’n drio ’neud? Setio trap i fi? . . . Mynd i ffonio
cops oedda chdi?

ALDWYTH.

Be ’da chi’n . . .

STEVEN.

Fydd Maria’m yn keen bo chdi ’di dwyn ’i mobile hi de . . .

ALDWYTH.

Nesh i’m . . .

STEVEN.

Big mistake Aldwyth. Os ti am fynd i mewn i ben rywun, g’na’n
siŵr bo' chdi’n mynd i’w calon nhw cyn mynd i’w handbag nhw
tro nesa nei di?
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ALDWYTH.

(YN DAWELACH) Sut medrwn i . . . a chitha wedi neidio-i
mewn yno o ’mlaen i?
DYLAI’R IAITH GORFFOROL FOD AR EI UCHAF YMA. DOES
WBOD PWY GAIFF Y GORAU, AI STEVEN EFO’I DDYRNAU
NEU ALDWYTH EFO’R GYLLELL. CLYWN DDRWS Y FFRYNT
YN AGOR A LLAIS MARIA’N GALW.

MARIA.

Helo!
SAIB. STEVEN AC ALDWYTH YN SYLLU AR EI GILYDD.
MUDANDOD FEL PE’N MEDDIANNU’R LLWYFAN. SŴN Y DRWS YN
CAU. SAIB BYR.

MARIA.

’Da chi yna?

ALDWYTH.

Fyny fa’ma dwi, Maria. Doeddwn i’m yn y’ch disgwl chi mor
fuan.
ALDWYTH A STEVEN YN DAL I SYLLU AR EI GILYDD, OND MAE’R
BYGWTH FEL PE’N LLACIO. SŴN TRAED MARIA’N DRYBOWNDIAN
YN DRWM I FYNY’R GRISIAU. STEVEN AC ALDWYTH YN DAL I
SYLLU AR EI GILYDD.

MARIA.

(O’R TU ALLAN) Ddalish y trên cynta medrwn i i chi ga’l gweld.

ALDWYTH.

Gweld?
DAW MARIA I MEWN A TYDI HI DDIM YR UN DDYNAS. MAE
WEDI CAEL DILLAD NEWYDD DRUD A MAKE OVER SYDD
WEDI EI GWEDD-NEWID YN LLWYR. MAE GANDDI HI NIFER O
FAGIAU SIOPA DRUD YR OLWG YN EI DWY LAW. PAN DDAW I
MEWN, STEVEN YW’R UN A WÊL GYNTAF.

MARIA.

(SIOC) Steven!

ALDWYTH.

Maria?

STEVEN.

Ffycin ’el! Lle ti di bod?
MARIA’N GWENU AR STEVEN. YNA MAE’R WÊN YN PYLU’N
ARAF. NID YW’N NEWID I UNRHYW FATH O DDICTER NAC
UNRHYW EMOSIWN NEGYDDOL ARALL, OND MAE’N EMOSIWN
CWBWL WAHANOL I’R HYN MAE MARIA WEDI EI DDEHONGLI
O’R BLAEN YN Y DDRAMA. YN YMYLU AR Y DI-EMOSIWN.

MARIA.

Ges di’n negas i felly?

143

STEVEN.

Am y cops? . . . Do . . .

ALDWYTH.

(Ffug gynhyrfus) Maria bach ’da chi ’di gwario!

MARIA.

Do.

STEVEN.

Nesh i drio atab chdi loads o weithia ond nes di’m atab fi.

MARIA.

Gollish i’n mobile.

STEVEN.

Do.

ALDWYTH.

Euthoch chi ddim i’r theatr felly Maria?

MARIA.

Rhy hwyr. Erbyn imi ’neud ’y ngwinadd oedd hi rhy hwyr.
SAIB HIR. MARIA’N EISTEDD YN LLUDDEDIG AR UN O’R
CADEIRIAU ESMWYTH. MAE’N GOLLWNG EI BAGIAU. MAE’R
CYFERBYNIAD RHWNG Y TRI YN AMLWG. MAE’R GYLLELL YN DAL
YN DYNN YN LLAW ALDWYTH, ER NAD YDI HI YN YMWYBODOL
O HYNNY, AC MAE STEVEN YN LADDAR O CHWYS A RHYW
GRYNDOD ARNO. MAE MARIA’N EDRYCH AR Y DDAU.

MARIA.

Geuthoch chi amsar i siarad?
SAIB.

ALDWYTH.

Ryw chydig . . . do . . .

STEVEN.

Cross lines bob tro . . . ’Da ni’m ar yr un ferry . . .

ALDWYTH.

A dim mymryn nes i’r lan . . .
SAIB.

ALDWYTH.

Geuthoch ddwrnod go lew felly Maria?

MARIA.

Do . . . a nes i fynd i weld Leonard ar ffor adra.

STEVEN.

Pwy?

MARIA.

Mrawd bach i. Nesh i fynd â bloda iddo fo.

STEVEN.

Lle mae o’n byw?

MARIA.

Mynwant y Pïod.

STEVEN.

You wa’?

MARIA.
ALDWYTH.

Nesh i gofio wedyn lle oedd y bedd.
Lle braf.
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MARIA.

Lle distaw.
SAIB.

MARIA.

Neb yno ond fi.
SAIB HIR.

MARIA.

Fethish i ffendio Mam a Dad. Ma’ nhw yno’n rwla ond . . .
SAIB.

MARIA.

Syrthio neuthon nhw . . . i dwll di-waelod; a methu dŵad o’no.
SAIB.

MARIA.

Oedd bedd Leonard fatha bedd Robin Goch. Mwsog a chwyn
dros y lechan. . . . Ond dwi’n gwbod lle i ffeindio hi rŵan . . .
SAIB. MARIA’N TROI AT ALDWYTH A GWENU.

ALDWYTH.

Gymwch chi filk shake, Maria?
MARIA’N EDRYCH AR ALDWYTH AM EILIAD FEL PE TAI AM
DDERBYN EI CHYNNIG. CAWN UN FFLACH O’R HEN FARIA.
YNA . . .

MARIA.

Dim diolch, Aldwyth.

ALDWYTH.

Ne’ banad ta . . . gymwch i banad boeth?

MARIA.

Ia . . . gyma-i banad diolch.
SAIB.

MARIA.

Steven?

STEVEN.

Be?

MARIA.

Ma’ Aldwyth yn cynnig gneud panad. W’t ti isio un?

STEVEN.

(YN MEDDWL) Aye . . . go on ’en.

MARIA.

Dwy banad, plis. Dim siwgwr i fi...tair i Steven.

ALDWYTH.

Dim siwgwr.

MARIA.

Tair i Steven.

ALDWYTH.

Tair . . .

MARIA.

. . . . i Steven.
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ALDWYTH YN MYND, YN ANSICR IAWN OHONI’I HUN - A’R
SEFYLLFA.
STEVEN.

Ti’n edrach yn . . .

MARIA.

Gwbod

STEVEN.

Wyt . . . . mi w’t ti.

MARIA.

Gwbod.
SAIB.

STEVEN.

Ti’n . . . OK?

MARIA.

Yndw.

STEVEN.

Ti’n flin?

MARIA.

(Yn codi ysgwydd ond yn amlwg wedi ei brifo.)
SAIB.

STEVEN.

Dwi ’di dŵad â rei petha’n ôl i chdi.

MARIA.

Be?

STEVEN.

Rei o’r ‘petha’ esh i. Dwi ’di dŵad â nhw nôl.

MARIA.

O...

STEVEN.

Ti-shio i mi nôl nhw?

MARIA.

Na.

STEVEN.

Reit.

MARIA.

Dwi’m angan dim byd rŵan. (YN RHOI EI LLAW AR EI BOL)
SAIB.

STEVEN.

Reit.

MARIA.

Dim byd.

STEVEN.

Dim?

MARIA.

Dim.

STEVEN.

Reit . . .

MARIA.

O’n i’n meddwl bo’ fi . . . ond dydw-i ddim.
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SAIB.
STEVEN.

Es ’di at y cops?

MARIA.

Aldwyth. Ddudish i’m byd wrthyn nhw. Tydyn nhw ddim ar d’ ôl
di. Dim rŵan.

STEVEN.

Thanks.

MARIA.

Petha erill ddaw.

STEVEN.

Yh?

MARIA.

Ar d’ôl di.

STEVEN.

Fatha be?

MARIA.

Dwn ’im. Beth bynnag sgin ti ‘ofn.

STEVEN.

Lle ti’n trio mynd â fi?

MARIA.

Nunlla.

STEVEN.

Ofn be sgin i ta?

MARIA.

Alwodd dy fam.

STEVEN.

(WEDI DYCHRYN) Mam?

MARIA.

Hi ddudodd na dyna pwy oedd hi.

STEVEN.

Be oedd hi ’sho?

MARIA.

Dwi’m ’di gweld dynas yn crio fel ’na ers...cyn i Mam fethu crio.
SAIB.

MARIA.

Fatha cyfog gwag. Fatha tasa’i thu mewn hi’n dŵad allan.
SAIB,

MARIA.

Wedi clŵad bo chdi adra.

STEVEN.

Aldwyth, mwn.

MARIA.

Ella.
SAIB.

MARIA.

Gynigodd dalu am ’y petha.

STEVEN.

Do ma’ siŵr.
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SAIB.
MARIA.

Ma-i isho chdi, Steven.

STEVEN.

Aye . . .

MARIA.

Ma’ dy fam isho chdi . . . A ma-i’n gwbod . . .

STEVEN.

Aye . . .

MARIA.

Gwbod bob dim.

STEVEN.

Ia . . .

MARIA.

Dyna pam esh i’n ôl at y plismyn. Achos dy fam.
SAIB. MAE’N GAFAEL YN EI BOL ETO.

MARIA.

Nesh i ddeud wrthi ’na chdi oedd ’y nghariad i . . . o’ blaen.
SAIB.

STEVEN.

Ma’ dy fobile di yn y drôr os ti’shio fo.

MARIA.

Dwi’n gwbod.

STEVEN.

Hi oedd wedi guddiad o.

MARIA.

Dwi’n gwbod.

STEVEN.

Pam na fasa chdi wedi deud wrthi ta?

MARIA.

Deud?

STEVEN.

Am y mobile?

MARIA.

I be? Ddudish i rioed air wrtha chdi pan oedda chdi’n mynd
â mhetha fi.

STEVEN.

Pam?

MARIA.

Cofn i chdi adal.
SAIB HIR.

MARIA.

Ma’ ‘na lot o betha ’da ni’m yn ddeud, does? A ma’r petha ’da ni
ddim yn ddeud yn fwy na’r petha ’da ni yn ddeud. Ac eniwe, ma’
hi’n gwbod bo fi’n gwbod na hi guddiodd o.
SAIB.

MARIA.

Dyna pam ma-i ’di mynd.
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STEVEN.

Be ti’n feddwl, ‘’di mynd’?

MARIA.

O ’ma de . . . ddaw hi’m yn ôl yma eto.

STEVEN.

Aldwyth?

MARIA.

Ti’n meddwl go iawn bysa hi’n mynd i’r gegin ‘na i ‘neud panad i
chdi Steven?

STEVEN.

Ond . . .

MARIA.

Ma ’i ’di mynd. Ac os na ti’n coelio fi, dos i sbio drostat dy hun.
STEVEN YN MEDDWL AM ENNYD YNA’N MYND YN EITHA SYDYN I
GYFEIRIAD Y GEGIN. TRA MAE O ALLAN MAE MARIA YN ESTYN
EI FFÔN SYMUDOL NEWYDD ALLAN A DEIALU EI HEN RIF. MAE’N
CLYWED Y FFÔN YN CANU MEWN DRÔR WRTH EI HYMYL. MAE’N
EI ESTYN ALLAN A DARLLEN AMBELL I HEN NEGES ARNO. DAW
STEVEN YN EI ÔL. PÂR O FENYG DYNES YN EI LAW.

STEVEN.

Ma’i ’di gadal ’i menyg.

MARIA.

Nid hi oedd pia nhw.

STEVEN.

Reit . . .

MARIA.

Roth hi’r teciall ymlaen cyn mynd?

STEVEN.

Naddo.

MARIA.

Naddo siŵr.

STEVEN.

W’t ti isho i mi . . . ?

MARIA.

Na . . . Fedra i neud ’y mhanad y’n hun, diolch.
SAIB.

STEVEN.

Ice cream ta?

MARIA.

Toes ’na ddim.

STEVEN.

Sgin ti’m ice cream?

MARIA.

Na . . . ’Di dechra codi pwys arna fi.
SAIB. CLOCH Y CRWS FFRYNT YN CANU.

STEVEN.

Hi sy’ ’na ti’n meddwl?

MARIA.

Dyn fish.
SAIB.
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STEVEN.

(AR GOLL) Ti’m yn licio fish.

MARIA.

Fedra-i’m ca’l digon ohono fo ’di mynd.
SAIB.

MARIA.

(MYMRYN O WÊN)
MAE’R GLOCH YN CANU ETO. MARIA’N PWYSO’R BOTWM I
DDATGLOI Y DRWS FFRYNT AC YN CODI’R GYLLELL ADAWODD
ALDWYTH AR EI HÔL.

MARIA.

Paid â chau’r drws ar d’ôl . . .

STEVEN.

Aye . . .

MARIA.

Clirio dipyn ar yr awyr.
SŴN Y DRWS FFRYNT YN CAU’N DAWEL.

MARIA.

Cofia fi at dy fam.

STEVEN.

Aye . . .

MARIA.

Hwyl Steffan . . .
SAIB.
STEVEN YN RHOI’R MENYG AR GEFN Y GADAIR.

STEVEN.

Aye . . .
STEVEN YN MYND. MAE’N CAU DRWS Y STAFELL FYW AR EI
ÔL. SŴN TRAED STEVEN YN MYND I LAWR Y GRISIAU YN
GYFLYM. SŴN TRAED TRYMACH YN DOD I FYNY.
NID YW’R MYNEGIANT AR WYNEB MARIA’N CYFLEU RHYW
LAWER. YDI HI’N HAPUS? TRIST? BALCH? EDIFAR? MÂN
AMRYWIADAU O’R RHAIN FEL PE’N MYND A DOD AR EI
HWYNEB TRA MAE’R GOLAU’N PYLU. BYCHAN IAWN YW’R NEWID
- OND DYLENT FOD YNO.
CNOC AR Y DRWS.
MARIA’N EDRYCH YN DDIFYNEGIANT ARNO. Y MYMRYN LLEIA O
WÊN.

MARIA.

Dowch i mewn...
TYWYLLWCH.
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CROESFFORDD 1. (Stori fer)

Mi ’stynis fy llaw i’w hochor hi a doedd hi ddim yno. Dyna dwi’n ’i ‘neud bob
bora ers inni fod. ’Mestyn i’w phen hi o’r gwely a’i gael yn oer hyd at yr
erchwyn. Gwrando wedyn, rhag ofn y clywa i ddiferion y gawod neu hymian y
sychwr gwallt, teciall yn berwi neu brepian radio. Siffrwd traed ar risiau.
Hymian cân. Unrhyw un o’r synau cynefin i chwalu’r gwirionedd plaen na fydd
yna sŵn; na ddaw yna wres. Dim ond aroglau persawr a menyn croen yn dal i
loetran hyd y cynfasau.

Dwrn yn fy mogail ydy’r larwm erbyn hyn. Mae’r gwely’n wag a finna ynddo fo.
Yn chwilio amdani yng nghraciau hunllefau ac yn ei hachub ar ddiwedd
brawddegau rhag clywed y gwir plaen.

Tydy gweld ei lluniau hyd y tŷ ddim hanner mor greulon. Rhan o’r dodrefn ydy
llun; rhywbeth na fwriadwyd iddo gael ei symud. Ond mwclis ar ddresel?
Minlliw ar silff? Modrwy? Pethau i’w gwisgo a’u tynnu-a’u-cadw a’u gwisgo eto
ydy’r rheiny. Ond hyd y lle ’ma maen nhw bellach, mor llonydd â’r llun yn y
ffrâm.

Er mor chwerw oedd y gwenwyn, fe ddrachtiodd Gwen y cyfan fel plentyn ar
drengi o syched. Yna mi edrychodd arna i am dipyn a dweud yn dawel: ‘Dos â
fi i ngwely ’nei di nghariad i?’ Mi deimlis ei chyhyrau’n llacio wrth imi ei chario
i’w chyntun olaf, pob cymal fel pe’n datod a phob cwlwm yn ymryddhau o
artaith misoedd. Roedd hi’n llithro o ngafael i hefo pob anadliad ac yna, heb
unrhyw rybudd o gwbl, dyma hi’n dechrau canu: ‘O’r dewis hardd ddewisais i’.
Chydig linellau, dim rhagor. Dim ond llithro i’w thrwmgwsg pell a gollwng
gafael.

Gorweddais ar y gwely a’i chofleidio fel ers talwm. Doeddwn i ddim wedi cael ei
hanwesu’n angerddol ers amser hir gan fod pob cyffyrddiad yn artaith, ond mi
wyddwn fod Gwen am i mi ei dal yn dynn fel roedd hi’n fy ngadael; y boen
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wedi diflannu. Yna daeth llaw dyner o rywle i fy hebrwng o’r stafell er mwyn
iddyn nhw orffen eu gwaith cyn noswylio. Llafur diwrnod arall wedi dod i ben
yn llwyddiannus. Y cwsmer yn dawel, fodlon a’r bil eisoes wedi ei dalu.

Cyrhaeddodd yr heddlu a’r crwner yr un pryd a gwyddwn eu bod yn gwylio’r
dystiolaeth ar deledu i sicrhau fod y camau priodol wedi eu cymryd. Drwy gil y
drws mi welwn Gwen ar y sgrîn yn fyw unwaith eto; yn fy ngadael am yr eildro
ac yn cyhoeddi i’r camera ei bod mewn llawn feddiant o’i hunan ac yn dymuno
marw.

‘Dos allan,’ meddai Gwen wrtha i o rywle pell i ffwrdd. ‘Dos am dipyn o awyr
iach ac anadla’n ddyfn er mwyn dyn.’ Dyna sibrydodd hi, yn union fel roedd hi
wedi’i wneud y noson cynt yn y gwesty. ‘Dwi’m isho chdi’n sdwna’n fan hyn tra
dwi’n cael fy napan, ne’ chysga i ddim winc,’ meddai wrth suddo i mewn i’r
gwely moethus. ‘I be ’rhosi di yma i ngwylio i’n cysgu?’ Roeddwn i wedi
archebu bwrdd i ddau yn y gwesty am wyth a byddai rhyw awran o gwsg yn
gwneud byd o les iddi. Ond fel roeddwn i’n mynd allan drwy’r drws dyma hi’n
dweud yn eitha pendant, ‘Paid â dŵad yn d’ôl yn waglaw, cofia.’ Roeddwn i ar
fin gofyn iddi be yn y byd mawr oedd hi’n ’i feddwl, ond cyn imi droi, roedd hi
wedi tynnu’r cwrlid dros ei phen a’r cyffuriau eisoes wrth eu gwaith.

Crwydrais y siopau yn crafu ’mhen a thrio meddwl be goblyn allwn i fynd yn ôl
iddi y gallem ei rannu’n dau. Pe bai gen i’r holl arian yn y byd pa ddiben fyddai
prynu gemwaith neu bersawr y noson honno? Doedd yr anrheg ddeisyfwn i
ddim ar gael mewn unrhyw siop, ac felly fe brynais focs o siocledi go ddrud fel
na fyddwn yn dychwelyd yn waglaw.

Digon dryslyd oeddwn i’n mynd yn f’ôl i’r gwesty pan ganodd y ffôn yn fy
mhoced. Cyflymodd fy nghalon pan welais mai Angharad oedd yn galw. Y peth
ola fyddwn i wedi ei ddisgwyl. Cyn i Gwen a finna hedfan i Zurich, dymuniad
ein hunig ferch oedd treulio wythnos hefo’r ddau ohonom yn Iwerddon a
dychwelyd adra heb unrhyw fanylion pellach. Gwyddai fod Gwen a minnau’n
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hedfan i’r Swistir yr wythnos ganlynol, ond doedd hi ddim am wybod dim mwy
na hynny. ’Fedra-i neud heb y manylion, diolch. Y cwbl dwi’shio ydy bod hefo
chi’ch dau am wythnos cyn ichi fynd, a mwynhau bob munud hefo chi.’

Roedd Gwen yn falch mai felly y bu hi; roedd yn gas ganddi hithau ffarwelio.
Ond wedi cynllunio mor fanwl, pam y byddai Angharad yn fy ngalw i heddiw o
bob diwrnod?

‘Ydy Mam yna?’ gofynnodd yn dawel.

‘Ydy nghariad i. Mae hi yn y gwesty’n cael mymryn o gwsg.’

‘Tydy hi ddim efo chdi, felly?’

‘Na, ond dwi’n siŵr y bydd hi’n effro mhen rhyw hanner awr os . . .’

‘. . . Na, dwi’m ishio siarad efo hi, Dad. Dwi jesd isho i chdi ddeud wrthi mod
i’n disgwl . . . hogan fach.’

Tawelwch. Doedd dim angen geiriau. Ond llwyddais i ddweud wrthi drwy
nagrau y gwelwn i hi’n fuan.

Es yn ôl i’r gwesty gan adael y siocled yn y dderbynfa i ferch ifanc oedd yn
dathlu ei phen blwydd yn ddeunaw oed. Pan gyrhaeddais y stafell roedd Gwen
yn y gawod yn canu ei hoff alaw werin. ‘Dwi nôl!’ meddwn i, gan roi cnoc
ysgafn ar ddrws y stafell molchi.

‘Gobeithio na ddois di ddim yn d’ôl yn waglaw,’ medda hi, gan ddiffodd y
gawod a rhoi ei phen rownd y drws. Roedd yna amlen wen ddi-stamp ar y
cwrlid.

‘Ddois di â dim byd imi’n diwadd?’ gofynnodd. ‘Wel yr hen beth gwael!’
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‘Doedd ‘na’m byd oedd yn ddigon da i chdi yn nunlla, Gwen bach.’

‘Hidia befo,’ medda hi, ‘falla’r awn ni am dro bach eto’n munud. Ma gin i angan
postio nacw.’ A phwyntiodd at yr amlen ar y gwely. ‘Mi sgwennis lythyr i
Angharad tra roeddat ti allan. Meddwl bydda’n well imi ddiolch iddi am yr holl
drefnu. Ches i’m cyfla i ’neud hynny’n naddo?’

‘Naddo,’ meddwn i, ‘ond ddois inna’m yn f’ôl yn gwbwl waglaw chwaith, iti ga’l
dallt.’

‘O?’ meddai Gwen yn stilgar. ‘Lle mae o ta?’

‘Mi gei di o hefo’r shampên nes ymlaen,’ meddwn inna dan wenu.
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Croesffordd 2 (Llythyr)

Annwyl Emrys,

Mi fyddi wedi derbyn y llythyr yma trwy law Angharad ar ddiwrnod dy ben
blwydd yn hanner cant, ac os llwyddodd hi i gadw ‘nymuniad, yna pen-blwydd
hapus iti nghariad i!

Mae’n siŵr y byddi mewn dipyn o benbleth fod y llythyr yma wedi dy gyrraedd
yn y lle cynta, gan inni gytuno, cyn inni hedfan allan i Zurich, na fyddai yna
lythyr yn d’aros wedi iti ddychwelyd; roedd hynny i dy arbed rhag chwilio’r tŷ
am ddyddiau! Doedd dim rhagor i’w drafod bryd hynny beth bynnag. Dyna un
fantais o gael gwybod yn union ‘y dydd a’r awr’ y daw pethau i ben.

Yn y gwesty y newidis i fy meddwl a sgwennu’r llythyr ’ma’n diwadd. Pam?
Wel, pan es di i lawr i’r dderbynfa i nôl y fwydlen, mi es i chwilio am fy
nhabledi ac mi ddigwyddis daro ar docynnau awyren yn un o bocedi’r cês.
Roedd ’na ddau docyn dychwelyd yno, Emrys. Dyna pryd y tarodd fi pa mor
dynn yr oeddat ti’n dal d’afael ar linynau ola dy ffydd yn yr amhosibl. Felly’n
union y bydda ti hefo’r ’nialwch ddeua Angharad adra pan oedd hi’n blentyn
hefyd; cadw pob anrheg a llun wnaeth hi erioed! ‘Paid â lluchio hwnna! Gin
Angharad ges i hwnna o Alton Towers pan a’th hi yno ar drip ysgol blwyddyn
naw!’ Oeddat ti hyd yn oed yn cofio’r flwyddyn!

Mi rois y tocyn deuffordd yn ôl yn y cês ac mi steddis ar y gwely i feddwl.
Meddwl amdanat ti am unwaith, Em. Roeddat ti wedi gwrthod imi neud hynny
ers tro byd. Ond unwaith y gwelis i’r tocyn rityrn ’na, mi ges i ddarlun ohonat
ti’n crwydro hyd y tŷ ’cw yn dal i fethu clirio’r manion adewis i hyd y lle. Dio’n
da i ddim i neb. O’n i wedi rhannu popeth oedd o werth cyn gadael, mae pob
dim o f’eiddo i sydd ar ôl yn y tŷ angen eu lluchio. Bob un dim, Em!
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Mi sgwenis i’r llythyr yma iti tra roeddat ti allan yn crwydro strydoedd Zurich.
Ti’n cofio imi ddeud wrthat ti am beidio dŵad yn d’ôl yn waglaw? Esgus oedd
hynny i roi digon o amser i mi fy hun. Mi wyddwn y bydda chwilio am anrheg
wedi peri dipyn o gur pen iti ac mi ges gyfla perffaith i sgwennu hwn. Dwi’n
teimlo’n euog erbyn hyn yn meddwl amdanat ti’n crwydro’r strydoedd mewn
penbleth llwyr. Nes i rioed ofyn iti neud y ffasiwn beth yn fy mywyd o’r blaen.
Ond pan nad ydi amser o’th blaid mae rhywun yn mynd yn hunanol tua’r
diwedd. Lle wyt ti rŵan tybad, Em? Llygadrythu drwy ffenestri yn trio dyfalu be
fedri di gael i rywun na fydd yma fory mae’n debyg. Dwi’n cywilyddio erbyn
hyn, ac yn difaru f’enaid imi dy ddanfon allan â chyn lleied o amser ar ôl.

Mi fydda i’n postio’r llythyr yma, gyda llaw. Ond nid i ti fydda i’n ei anfon, fel y
gwyddost ti’n iawn erbyn heddiw. Fedrat ti ddim aros tan dy ben blwydd cyn ‘i
agor o mwy na fedrat ti aros tan Dolig i agor dy bresanta, sdalwm. Chdi ac
Angharad am y gora yn ysgwyd a bodio parseli’ch gilydd a rhwygo congla’r
papur lapio.

Dyma nghynllun ola i Em: Mi awn ni allan hefo’n gilydd cyn swper i chwilio am
flwch postio ac mi fyddi ditha’n meddwl mai llythyr i dy ferch fydd hwn. Dwi’n
gwbod mai’r peth cynta wnei di ar ôl cyrraedd adra fydd gofyn am gael ’i weld
o, felly bydd angen imi sgwennu mwy nag un llythyr yn bydd? Yr un byddi di
wedi mynnu ei weld gan Angharad, a’r un i roi’r cyfarwyddiadau iddi ar sut a
phryd i roi’r llythyr yma i ti.

Ond cyn hynny, mae yna amodau. ’Da ni’n ôl i’r llanast ’na. Mae’n rhaid iddo
fynd. Y pethau nad oes unrhyw un isho’u hetifeddu ond y bin sbwriel. Ac os
wyt ti’n darllen y llythyr yma rŵan mi fydd wedi mynd, gan y bydd Angharad
wedi cadw llygad arna ti’n lluchio cyn rhoi hwn iti. Da iawn, Em!

Un peth arall na fyddat ti’n fodlon siarad amdano yn yr wythnosa ola oedd am
symud ymlaen wedi iti ddŵad adra. Fi oedd yn bwysig. Y funud. Yr eiliad. ‘Paid
â gwastraffu’n hamsar ni hefo ryw ddyfodol bob gafal, Gwen. Y presennol sy’n
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bwysig, a does ganddon ni ddim digon o hwnnw ar ôl i’w afradu.’ Chdi oedd yn
iawn wrth gwrs. Mi garlamodd yr hen beth ’ma drwydda i yn y diwadd fel yr
iorwg ar dalcen y tŷ ’cw; hwnnw byddi di’n ‘i felltithio bob Gwanwyn ac yn
dotio ato pan ddaw’r Hydref. Ond does yna ddim o’r presennol hwnnw ar ôl
rŵan, ac felly fy nhro i ydy hi i siarad; a fedri di ddim torri ar fy nhraws i
bellach. Dyna pam y bu’n rhaid iti dderbyn y gwahoddiad i fynd allan i ddathlu
heno. Mi fydd y tacsi acw am chwech ar y dot. Mae’r cwbwl wedi ei drefnu, ac
os nad wyt ti wedi molchi a newid ac yn barod i fynd erbyn hynny yna mae’r
amod wedi ’i dorri. Plis paid â gwrthod fy nymuniad ola i, Em. Gwisga dy siwt
ora. Honno brynis i iti yng Nghaer. Wisgis di nemor ddim arni. Ma’ hi’n wardrob
y stafall sbâr mewn seloffèn glas. G’na fel dwi’n ‘i ddeud - am unwaith!

Pen blwydd Hapus Em. (Fentra i’m ei chanu hi iti ’leni - wedi colli’n llais!)

Dy garu tra bo dau.

Gwen.

O.N. Wedi ailagor yr amlen cyn ei bostio er mwyn ychwanegu’r neges fach yma
. . . Rho sws i’r fechan drosta i! Llangyfarchiadau, taid! x
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Casgliad o gerddi

Wylfa

Ni wariwn yr aur ar unrhyw orwel,
na dwyn o’r cerrynt yn dân o’r cwrel,
na’r ynni distaw ym murmur awel.
Ni welwn werth llaeth na’r maeth yn y mêl.
Mae ’na bwrs yma’n barsel sy’n frasach,
a’i fond yn dewach o fynd yn dawel.

Caerdegog

I Gaerdegog â’u pennau ar ogwydd
daeth dynion estron â’u hanonestrwydd
i wneud cynigion a’u rhoddion yn rhwydd.
A heno, o’u lladrad a’u hanlladrwydd,
daw hiraeth drwy ‘nistawrwydd - i’m cryfhau,
nes daw fy nagrau i droi’n styfnigrwydd.
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TROBWYNT

Heddiw

Yn y drych yr edrychwn,
a holi, ond ni welwn
un tant i gymhelliad hwn.

*

Hydref 2012

Cwympodd mesen eleni - yn dawel,
dawel ar lan Dyfi.
Mesen fechan, a thani
holl wae a rhyferthwy’r lli.

Gadawyd dau, gyda’u tân o gariad,
yn gwyro’n eu cwman.
Yma bu ôl y cryman,
ac wylo mawr mewn glaw mân.

Mudandod rhwng y nodau - yw eu dydd,
a’u dydd a dry’n ddyddiau.
Ni ddaw medi wedi hau,
na’r ‘hwyl’ nôl i’w carolau.

Aed â’r darlun o’u hunan, - aed â’u bod,
aed â’u byd yn gyfan;
bywyd i wely buan,
a Bryn y Gôg heb ’r un gân.
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O’i ‘antur’ dychwel yntau - i ffugio,
i gloddio’i gelwyddau.
O’r ffald aeth yn ôl i’r ffau
ar labrinth oer ei lwybrau.

Daliwyd ar bob tudalen - yr un sgrech.
Ar ein sgrîn, pob rhaglen
yno’n cnoi o’r un cneuen.
Bob dydd try’r newydd yn hen.

*

Yn seiniau’n byd disynnwyr
roedd yr haul ar weddi’r hwyr
yn euog hyd yr awyr,
a’r tonnau’n ddagrau o ddur.
Paratoi, gan droi ei drem,
â’i ruddiau fel dwy ruddem,
i fynd i’w wâl derfyn dydd
i gelu ei gywilydd.

Nadolig 2012

Heibio i’r goeden heno, - o heol
i heol yn chwilio,
yr â’r ddau ar ei ddydd O,
a byth yn anobeithio.

Mawrth 2013

Bu Mawrth yn hesb ym mherthi noeth
y dyffryn, a drud ei offrwm
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yno o dan ei hugan wen;
cwrlid yr ysig hirlwm
fel haen o farmor acw’n gorwedd
yn dawel, fud, a’r byd fel bedd.

Ni ddaw gwanwyn i Ddwynant
os yw’r plwyf heb leisiau’r plant.
Ei alar heb gyfalaw;
rhubanau’n glwyfau’n y glaw.

Chwilio’r ddôl a chwilio’r ddeulan,
chwilio cadlas, chwilio coedlan.
Dan y cerrig, dan donnau cerrynt,
a gwaedd yn boddi’n y gwynt.

*

Un waedd, a honno’n weddi; - un wewyr
drwy’r awyr yn hollti.
‘I beth? I beth?’ ebe hi.
‘Fy mhobun - hi, fy mabi.’

*

’Dyw amser yn dadmer dim
ar y rhew sydd yn y rhyd.
Yr wybren heb arwydd o Ebrill,
a hon fydd tref hydref o hyd.
Dafnau o’r gaeaf styfnig
â’r mawn yn chwarae mig.
Tawa y gwynt, ac yntau
yn garreg, a’i geg ar gau.
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*

Yn waglaw y daw bob dydd - y rhesi
ar resi o’r mynydd.
Colli ’u ffordd, rhai’n colli ffydd;
yn oer, heb unrhyw arwydd.

Hen ddefaid ar lan y Ddyfi - yn ddwl
ar ddeiliach yn pori.
Defaid mân myn-di-ân-i;
maen nhw’n gwybod mwy na ni.

A gweilch uwch tŷ gwyn-galchog - yn chwarae
uwch erwau y fawnog,
gan ateb cri yr hebog
fod y gwir yn nhir Na n’Óg.

Ac mae hen bendil y chwilio - heddiw,
yn raddol, yn peidio,
a gobaith wedi ei sgubo
fesul clwyd, ac fesul clo.

Mai 2013

Meirioli, sirioli wna’r rhod;
oerfel y gaea’n darfod.
Bellach mae cyfrinachau
y coed yma’n bywiocáu.
Trydar yr adar o’r wîg;
nodau hir ddisgwyliedig.
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*

Ninnau yn nheyrnas y caswir
a’r sibrwd yn shwrwd drwy’r sir.
Sŵn clep, a rhai yn prepian
y daw y gwalch i newid ei gân.
Ond er y Mistar ar Mostyn,
er i frawd addo “haul ar fryn”,
er ei weld, ni ddaw â’i wres
i’n byd segur heb dywysoges.

Heddiw

Yn y drych, os edrychi
eilwaith, yna fe weli . . .
y mae’n un ohonom ni.
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Trwy Ddrych

Chwipia’r rhewynt
ei haen o wydr llwyd dros ddŵr y llyn
dan gysgod hen leian wargam o fynydd;
ei hugan wen yn gwyngalchu pechodau’r cwm.
Y pentre’n fud,
a’r llyn yn llonydd.

Ni welaf ynddo’r dyddiau fu.
Yr hyn na fu
ddaw’n ôl
i syllu arna-i’n hurt o’r rhew;
a’r brwyn yn hewian
eu byrdwn:
‘Cyfle
wedi ’i golli.
Orig
wedi mynd’.
A’r mudandod wedi’r gweld yn chwalu’n ddiarbed
fel gwydryn ar wenithfaen wedi noson hwyr.

Llawer rhy hwyr.

*

‘At-a pwy?’
meddai’r ddeulais pell.

Rwy’n craffu ar y ddau
a ‘nghalon deirblwydd yn hollti’n ddwy.
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‘At-a pwy?’

Ydyn nhw o ddifri?
Ydyn nhw, wir, am imi ddewis?

‘At-a pwy?’

Rhewi’n fy unfan.
Llygaid yn ymbil.
Lleisiau’n erfyn
a breichiau ar agor led-y-pen.

‘At-a pwy?’

Rwy’n oedi,
cyn rhedeg i freichiau disgwylgar fy mam,
gan ddal y siom yn llygaid glas fy nhad.

‘At-a pwy?’

*
Weli di’r tyddyn acw
lle mae’r plant yn gwatwar sgrech tylluan wrth y llyn?
A weli di’r ieir dwl yn pigo’n farus hyd yr iard,
heb ddeall fod y Sul ar ddod?
Fan yna,
dan garpedi llaith y tŷ,
mae ’mhlentyndod
wedi ei fygu.

A’r fan acw, ger y fynwent,
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tu ôl i’r clwstwr crawiau llwydlas,
daeth diwedd
chwerthin.

*

‘Ddoi di Dei?’ a dois i’th ganlyn.
Wn i ’m pam.
‘Dagrau aur’ a chleisiau duon.
‘Babi Mam.’

Pwy fu’n plannu’r blodau
wrth ei fedd?
Nid fy ’nhad.
Wyddai ‘nhad ddim ei fod yno;
mab fy mam.
Wyddai Mam
ddim
fy mod i
yno.

‘Ddoi di adre?’
Es i’m adre.
‘Paid â deud.’
Fiw ’mi ddeud.

‘Nawr yw’r amser.’

’Nes i’m deud.

*
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Byth adra,
dim ond hel fy nhraed;
hel tai,
hel clecs,
hel mwyar yng nghaeau rhywun arall,
ac ym mynwentydd tawedog y Llan.
Llau’r Offeiriad yn drwch hyd fy sanau,
sgriffiadau’r drain yn frad hyd fy mreichiau,
a’r mwyar yn waed ar fy nwylo.
Fy mhiser yn wag.

Welodd rhywun fi yno
rhwng y beddau gwlyb?
Glywodd unrhyw un y sgrech
yn gyfog gwag hyd y graean?
Dim ond y garreg ateb efallai;
ni fu i neb arall achwyn nad y mwyar gafodd eu dwyn.

*

Tusw o rosynnau, namyn un,
yn gwrido ar fedd fy mam;
mor bell o Ben-y-Glog.
Yno, rhwng y rhedyn,
mae llwch fy nhad yn graeanu’r llwybrau.

Af yno
i daflu’r rhosyn unig
ar y clogwyn;
i’r lle y gwyngalchom y grug,
ymhell o olwg eglwys a mynwent a straeon y stryd.
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Haerai, hyd ei ebwch olaf,
mai fo fu’n plannu blodau’r ddôl.
Pwy arall allai fod wedi bod yno’n hau?
Pwy oeddwn i i’w amau?

A’r rhosys eisoes yn gwywo’n yr haul
rwy’n ei throi hi tua’r mynydd.
Pan gyrhaeddaf,
mae’r glog eisoes yn eigion o fwtsias.

At-a pwy?

*

Nid fi fu’n magu ’maban,
’nes i ond llusgo’r crud
i’r stafell sbâr
neu’r llofftydd cefn,
ble bynnag roedd ei angen.

Llusgo ’nhraed
a rhygnu byw
o luch i dafl
mewn cerbyd myglyd rhwng Llan-bob-man
a nun-Llan-byd.

Nid fi fu’n hwian-hwian chwaith;
roedd rheitiach alawon i’w canu.
Ac os oedd ffliwt yn chwarae yn rhywle
fe ddawnsiwn i honno hefyd.
Trwbadŵr ar drac
yn waldio’i ffordd tua phen ei daith.
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Plesio pawb.
Plesio neb.
Plesio pawb.
Plesio neb.
Plesiio pawb.
Plesio neb.

a ’mlodyn bach yn wylo’i
thatrwm hithau o’r dagrau aur
hyd goncrid platfform un.

Rhaid newid yn Crewe.

*

Haen
ar ôl haen,
i guddio’r ffaeleddau.
Minlliw
a rhuddliw
a phowdwr celwyddau.
Cymaint o baent yn newid y llun
fel nad oes modd imi nabod fy hun.

Ar ael,
ac ar foch,
try’r lliwiau’n gymysgedd
o wenu
a gwgu
trwy fwgwd gwirionedd.
Herio’r haneswyr, ond nid fi oedd piau
y clod, gan nad fi oedd awdur y geiriau.
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Ddydd
ar ôl dydd
yn rhaffu’r un byrdwn.
Nos
ar ôl nos
yn aildyrchu’r un tensiwn.
Hiraeth yn gwasgu drwy garu o bell
a rhan rhywun arall bob amser yn well.

Methu ’mafael mewn ystyr na diben
fel adyn ar goll yn llosgi o’r ddeupen.
Taro'r un mydr a chanu'r un dôn
a methu setlo i fyw ar y lôn.
Rhyddid yn fagl, a syrthio’n glewtan
pan ddyfyd y gwirion fymryn o’r gwir.
Dysgu derbyn a goddef pob peltan
ac i ddisgwyl un arall cyn bo hir.
Ond codi wnaf, er gwaethaf pob ergyd;
syrthio fis Ebrill, a chodi’n fis Mai.
Derbyn yn llwyr mai dyma yw bywyd;
mynd gyda’r llanw, dygymod â’r trai.
Torri pob rheol a’u chwalu’n yfflon
heb hidio am faddau imi ’nyledion.

*

Am nad es i â thi i Ben y Foel
a thaflu’n lleisiau’n groch i lafn y graig;
am na fu eco’n chwerthin yma yn yr hollt
yn dyst o’r cwlwm a fu rhyngom
unwaith,
rwyf heddiw’n gollwng gwaedd i’r graith sy’n hollti’r mynydd moel,
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a’i gadael yno’n troelli ar y llechwedd llaith.

Mae gen i hiraeth am yr hyn na chawsom ni erioed,
ac am y dyddiau na ddaw eto i’n cofleidio.

Ddoi di yno heddiw,
i deimlo’r ddrycin yn ein peltio’n ddidrugaredd,
a gwrando’r gwynt yn melltithio fy nifaterwch?

*

Ei dal hi ’mhob man
a dal dim byd,
dim ond cip o’th drem yn ymbil,
‘aros’.

Minnau’n mynd,
o hyd
i rywle arall
nad yw’n bod.

*

Mae’r patran ar y llyn
yn boddi sgrech y gwdihŵ,
ond gwn ei bod hi yno o hyd
yn mochel rhag ei hofn ei hun.
Be ŵyr hi na fu eryrod ar y moelydd hyn?

A sut gwyddai’r glaw
fy mod i yma’n dal i chwilio?
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Hyrddia llif yr afon yn bowld i’r llyn
a chymylu’r darlun eto fyth.
Toes rhywun yn barod i styrbio’r llonyddwch bob gafael?

Nid fel ’ma roedd hi i fod latsh bach,
roedd ‘gwanwyn a gwenau’
wedi addo dod heibio
i lusgo’u traed
ac i sirioli ambell fore
wrth dynnu tua’u terfyn.

Ond, os arhosa i’n ddigon hir,
fe gilia’r stormydd
weithiau,
ac fe beidia’r ellyll â’u trydar.

Cyn i’r ceiliog glochdar
fod ddoe wedi darfod
fe ddaw rhyw hanner gwên
i’r hanner arall
ynof fi.

*

Mae cornel bach o’r llyn dan gysgod y Foel drwy’r dydd;
ni wêl ’r un dafn o haul,
waeth pa mor las yw’r awyr oriog.
Ond, ganol dydd,
ar ambell fore o Fehefin clir,
fe ddeil lygedyn o’i olau am ennyd fer.
Ac yn y gusan frysiog honno rhwng dwfr a ne
daw gwrid hyd at wreiddau’r brwyn,
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gan sisial eu hiraeth swil wrth y gwres a’r gwlith.

Dos yno
ar ddiwrnod glas,
a phan fydd ias y gwanwyn wedi hen ddarfod aflonyddu’r pridd.
Yn yr ennyd honno
daw cysgod ein craith i’r fei,
a dafnau’n cyfalawon i fwmial yn yr hesg.
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DYCHWELYD

Mae’n Hydref o Fehefin
yn y dre, drannoeth y drin,
a glas y bae’n gleisiau byw,
di-hid o’m penyd ydyw.
Ni wêl ddoe y niwl a ddaeth
i dagu fy nghymdogaeth,
a’m calon yn suddo’n syth
o weled fy ngwehelyth
yn troi, mewn un tarawiad,
y suro hir yn sarhad.
Mae ofn uwchben Ynys Môn
ar wely fy ngorwelion,
a llaith yw y bore llwyd...
yr oedd gen innau freuddwyd.

*

Ym Mhorth yr Aur y mae rhith yr oriau
yn awr yn un waedd o wirioneddau.
Drwy’r bwlch, yn dalog, daw criw o hogiau
yn un sgwadron yn swigio o’u gwydrau
i lwyddiant y celwyddau - yfant fedd;
minnau’n gomedd ymuno’n eu gemau.

‘Be uffar ’di matar, matey? Bisodd
y bos ar dy jips di?’

‘Cymraeg hen ffash gin ti washi!’
‘Ty’d yma! Be w’ti, dymi?’
‘Rêl mul-ia!” “Roli! ‘Ma-u o-‘li!’
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‘Gwymab tin!” “Tishio gwin gin-i?’
‘Cyma’r blydi collwr ciami!’
‘ ’Cin actor! Dio’m yn keen, nac’di!’

‘Piss off! Dos adra am goffi, y llanc!’
‘Dos, llynca dy ful-di!’

Mae’n rhy gynnar i’r wylan alaru
â’i un hen nodyn yno yn nadu.
A bydd oriau o hyn i’m byddaru;
twyll yn troi’n dwyll nes bydd yn pistyllu.
Ac wedyn daw y gwadu, a’u haddo’n
oer ddiferion - rhy hwyr i ddifaru.

*

Yn y cwch, ond pryd mae’n cychwyn, a’r niwl
ar ein hwyliau’n dopyn?
A wnawn ni hi o’r fan hyn
a’n harbwr yn ein herbyn?

A’r ystumgar fu’n arwain, yn hedeg
fel adar heb adain
dde na chwith. Ai rhith fu’r rhain
a weindiodd bethau’n Llundain?

Dros nos mae drws ynysu ar agor
a’r hogiau yn cythru
ar wagen cenfigennu.
Yn raddol y drol a dry.

Fel cathod a chŵn, codant yn filoedd,
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heb falio beth ddwedant.
Heb rithyn o ots, brathant,
a dod â chloch ar bob dant.

‘Ma’n hogia ni allan o waith. A nhw!
Mi ’nawn ddwy ar unwaith!’
Hefru a rhaffu’r effaith
a gaiff ar gyfle ac iaith.

*

Ddoe yn un, heddiw’n unig.
Ddoe yn ddoeth a heddiw’n ddig.
Heddiw’n wan, heddiw’r trannoeth.
Heddiw’n oer a heddiw’n noeth.

*

Yfory af i hafan,
lle i gael ambell i gân
â chytgord yn ei chytgan.

Ar f’union i Ferona
i-osgoi’r tin-droi a’i draha;
mae hi’n dymor mynd o’ma.

Lle i wella’r holl wallau,
gweld yn glir rhwng gwir a gau,
ac i fedi’m gofidiau.

Hawlfraint i chwalu’n chwilfriw
eu sŵn mawr, ’run siw na miw
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o’r hunllef stori unlliw.

*

Gadael bro a gadael brad, a gadael
holl gawdel ysgariad
i’r rhai bach gael llywio’r bad.
Yn llawen, awn i’r lleuad!

Mae un awr mewn awyren yn datod
y malltod fel mellten.
Down i weld glendid y nen;
adnabod byd anniben.

Cyrraedd hen gaer y caerau, a’i henw
a’i hanes a’i chwedlau’n
ymysgwyd drwy ei masgiau’n
y gwyll, a ’run drws ar gau.

*

O’r tes, mae marmor y Leon d’Oro
mor oer, a’r gwres ym merw ei groeso,
yn y cwpanaid a’r miwsig piano,
un yno’n dandwn ac un i dendio,
rhai’n cyweirio neu’n cario drwy’r amser
ar fy nghyfer; mor braf yw anghofio.

Hon yw yr adwy i dre’r cariadon
i ddod yn lluoedd i daenu'u llwon
hyd y waliau’n sgribliadau o bledion.
A heddiw, adar a’u haddewidion
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glywaf ar nodau gloywon yn toddi
yn un fedli i’m henaid anfodlon.

Heidiau amryliw’n trydar eu harias,
yn ddi-anaf dont, rhwng muriau’r ddinas
yn barau dan ei thyrau a’i theras,
yma’n ddiflin, i minnau, yn ddiflas,
gael edliw i’r gog lwydlas ei rhyddid,
’run wg i’w hymlid dros yr hen gamlas.

*

Diofal yw eu dyfod, heb boeni
am bennill nac adnod,
am nad yw eu mynd a’u dod
yma dan unrhyw amod.

Rhof fy awen ar obennydd ysgafn,
a chysgaf yn ddedwydd.
Daw cyfaredd diwedd dydd
i’n hwian i wawr newydd.

Bore hudol, a’i olud, yn y mil
cymylau sy’n symud
yn bellach, welwach o hyd,
yn fwynach wrth y funud.

Hidlo mae’r dyddiau’n rhadlon, drwy feinwe,
drofannol ddiferion
haul ar friw, eli ar fron;
fe’i hidla nes wyf fodlon.
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Ond llydan ei llwyfannau, yn agor
fel eigion o’n blaenau.
Pŵer a ias operâu
yn ein codi’n farcudau.

*

Rwy’n hedfan ar nodau Don Giovanni,
a dadmer pan glywaf irder Verdi.
Yna’n un, i’r Bellini - bonllefau!
Cae rhosynnau’n encôr i’r Rossini.

Hithau, Juliet, wrth y beddrod eto
â’i hofer weddi’n dal i’n gwefreiddio.
I’w hymyl daw ei Romeo yn irad
na wêl ei gariad fyth yn blaguro.

Yn nrama’r Marsiandwr, rhoir yr arian
yn y gogor, a’r Iddew yn gwegian.
Ac yma, yn ei gwman, gwêl y gwir,
a ninnau yn glir yno’n ei glorian.

Caf seibiant gyda’m Cianti - yma,
mae llymaid yn gwmni.
Un i’r deigryn a’r digri!
Ond rwyf yn yfed i dri.

Yfaf er mwyn anghofio - a’r arian
a’r oriau yn llifo
tua’r wawr, fel hyn bob tro’n
sarrug, a’r gwin yn suro.
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Hallt yw awyr neilltuaeth - a wela-i’m
o’r golau drwy hiraeth
a newyn am gwmnïaeth.
Hon fy nhroed, nid hwn fy nhraeth.

*

A chael, wedi dychwelyd,
y lleill yr un lle o hyd.
Tin-droi a’u tynnu, droeon,
yn ôl i lawr yr un lôn,
heb allu symud bellach
ond dadlau am bethau bach.
Dant am ddant, o ddydd i ddydd,
yn hewian am ddim newydd.
Tynnu’n groes ar eu tôn gron.
Tybio, heb roi atebion.

Y mae gwerth ym mhob perthyn.
A nawr? Beth wnawn ni o hyn?

*

Edrych, mae bellach yn Hydref, a chaer
chwerw’n dal mewn hunllef.
Tristwch yn drwch hyd y dref.
A fedra-i wir fyw adref?

Aflwydd y colli cyfle yn y Doc,
a Phen Deitsh a’r Hendre
yn damio gweld bob dime
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yn dal i lifo i’r de.

Aeth ein hafiaith a’n hufen, a reiat
yr ieuanc a’u hawen
i hawlio’u darn o’r heulwen
yn y Bae, a’n haf ar ben.

Tref yr inc aeth mewn chwinciad yn un swp
o siopau dadrithiad
ddoe, a’u rhes o nwyddau rhad
a’u fory’n ddigyfeiriad.

Drwy’r oerfel, ’rwy’n dychwelyd, ar fy rhawd,
draw i fro fy mebyd.
Nantlle’n ei gornel rynllyd,
ond hudlath Math yma o hyd.

A dacw’r Llan lle’m ganwyd, yr afon
a’r efail a’r aelwyd,
tyddyn a llyn a’i dir llwyd
a roddodd imi’r freuddwyd.

Mae bod yma’n wahanol, o ferw
a holl firi’r bobol
a’u prepian a’u ‘ffwdan ffôl’,
ac o’u rhegi a’u rhigol.

*

Yma’n y nant, ar hyd ei mynwentydd,
y chwipia’r meinwynt, a chopa’r mynydd
yn glaerwyn i’w erchwyn, a than orchudd
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o gwfl, heno â i’w gwsg aflonydd
i gelu ei gywilydd. Yno mae,
yn nadir gwae, yn wylo’n dragywydd.

Y mynydd heno a minnau
yno’n y dwys awr ein dau’n
dychryn o gwrdd â’n dechrau

. . . a cherdded, nid ar redeg,
na rhuthro dros ein rhethreg
mae dechrau o’r dechrau’n deg.

*

Ac fe ddychwel yr elyrch,
a’r adar cynnar o’u cyrch
yn ein llannau a’n llennyrch.

O’u hodlau, ail anadlaf.
O’u stori, ail ystyriaf.
O’u dydd gwyn, ail fedydd gaf.

Adar yn pigo’r hadyd,
yn ferw ar y Foryd,
a’r haul yn pefrio’n y rhyd.

Af i Eglwys Llanfaglan yn y coed,
lle y caf, yng nghilfan
y gwynt ac yn nodau’r gân,
ennyd i mi fy hunan.

A gwelaf yn yr afon
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nad ar drai yr hen dre hon;
anorfod Gaer yn Arfon.

Hafan i’n hacen hyfyw - i’w gwarchod,
man ymgyrchu ydyw.
Nythfa yw hi i’n hiaith fyw
yn ei hagrwch unigryw.

Er y gwatwar, rwy’n aros. Er y rhwyg
a’r rhegi di-achos,
fory, rhwd ar farwydos
a ddaw o’u geiriau’n ddi-os.

Ein her bellach fydd derbyn yfory,
ac yfory, wedyn.
Ond dowch! Mae ein hwyliau’n dynn.
Wele gwch yn ail gychwyn.
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Dringo
Mae ambell ris i’r Coleg ar y Bryn
sydd wedi treulio tipyn mwy na’r lleill.
Ai bardd fu yma, gyda’i lyfr yn dynn
o dan ei fraich, a’i syniad ar y gweill,
ac yntau, yn ei awydd am gael mwy
na’i orig fer yng nghwmni’r ’sglaig uwchlaw,
a neidiodd yr hen risiau fesul dwy,
a’i gerdd yn gryndod newydd yn ei law?
Ac ar ei ffordd i lawr, a roddodd lam
â’i drwyn yn ei nodiadau yr un pryd?
Wrth frysio’n ôl i’w gell, ai dyna pam
mae un neu ddau o dolciau i’w gweld o hyd?
Ni chlywn ei lais byth eto’n codi’r to,
ond erys pob un sill o’i gerddi o.
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Os Na Ddôn Nhw...(Nofel)
PENNOD 1

‘Titrwm, tatrwm . . .’

Eisteddai Cemlyn wrth y bwrdd brecwast yn gwrando ar y gwynt yn ffyrnigo.
Roedd yn gas ganddo sŵn gwynt; gwynt di-ildio Mis Tachwedd. O lle doth hwn
mwya sydyn? meddyliodd, wrth i’w fam daro’r bocs celogs o’i flaen ac
ymbalfalu yn yr oergell am yr wyau. Yr un gwynt ddaeth draw i’w peltio y
noson y bu ei dad farw oedd hwn; ond fyddai'r un o’r ddau yn sôn am hynny.
Os byddai hi’n wynt, waeth beth fo’i dymer, cau eu cegau’n drap a wnâi’r ddau
a gadael llonydd iddo wneud ei lanast. Gellid cyweirio unrhyw ddifrod mewn
tywydd teg.

Wrth dywallt ei frecwast yn ddiffrwt i’r ddysgl ffrwythau o’i flaen, daeth aroglau
cig moch i’w ffroenau a theimlodd dro yn ei stumog. Roedd arogl saim yn
gymysg â phersawr rhad ei fam wedi dechrau codi cyfog arno’n ddiweddar.

‘Un wy?’ gofynnodd yr hen wreigan, gan sychu un o’r wyau yn y barclod a fu
unwaith yn fôr o flodau bach gleision.

Safai Tyddyn Pwyth yng nghysgod Craig y Morlo, ond pan chwythai’r gwynt o’r
gogledd, roedd y bwthyn mor agored i’r corwyntoedd â chopa’r mynydd uchaf.
Yma, ar un o ymylon eithaf yr ynys, y cafodd Cemlyn ei eni a’i fagu. O’r fan
yma y bustachodd i’r ysgol ac yna i’w waith yn y lladd-dy ym Modeurwyn. Trwy
ddwy giât mochyn a thros dair camfa, yr un fu ei lwybr boreol am ugain a mwy
o flynyddoedd. Prin iawn y gallai gofio’r adegau hynny pan lamai dros y gamfa
a gaflio dros y giatiau i’w waith; a doedd bore heddiw ddim eithriad.

Feiddiai Cemlyn ddim dweud wrth ei fam nad oedd o fawr o awydd brecwast
wedi ei ffrio. Tarai’r hen wraig y badell ar y tân unwaith y clywai ei mab yn
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stwyrian mor ddeddfol â chodiad yr haul. Hen, hen arferiad nad oedd modd ei
newid bellach.

O bosib mai arogl y saim hen oedd wedi troi ei stumog. Hynny, a gweithio bob
dydd yng ngwynt yr holl garcas ’na yn y lladd-dy. Roedd meddwl am fynd i’r
gwaith yn pwyso’n drwm arno heddiw wrth i hisian y saim foddi sŵn y gwynt.

‘Fydd dy gelogs di’n slwtsh os na fyti di nhw Cemlyn,’ meddai ei fam, wrth
dorri’r ail wy.

‘Un wy dwi’sho plis, Mam’.

‘Rhy hwyr. Tasa ti’n f’atab i’r tro cynta lasat ga’l be w’t ti’sho.’

‘Ti’n ddi-hwyl . . . be ’di matar?’ gofynnodd ei fam, wrth iddi grimpio’r tafelli’n
ddidrugaredd yn y badell.

‘Dim’, atebodd Cemlyn, a tharo’i ddysgl hanner gwag yn y sinc.

‘Sgin ti ’marfar drama heno?’ holodd ymhellach.

Fel arfer byddai hwyliau mymryn gwell ar Cemlyn ar noson yr ymarferion.

‘Nagoes; nos fory’, atebodd, a mynd trwodd i’r daflod i nôl ei fag gwaith a
chwilio am ei ffôn symudol.

Fel hyn roedd hi arno bob bore; byth yn cofio lle byddai wedi gadael ei
betheuach. Mor wahanol i’w chwaer. Roedd Megan wastad wedi bod yn drefnus
hefo’i phethau; gwybod yn union ble byddai ei llyfrau ysgol a’i châs pensiliau.
Doedd fiw i Cemlyn symud ‘run blewyn o’i heiddo na fyddai Megan wedi
snwyro’r weithred o fewn dim. Waeth faint wadai, byddai ei chwaer yn siŵr o
ddod o hyd i ffordd o’i gornelu yn y diwedd.
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‘Chdi fuo’n fy stafall i gynna?’

‘Naddo’n tad, fush i’m ar gyfyl dy stafall di, be sy’ haru chdi hogan?’

‘Hoel sgidia budron hyd y carpad, dyna ti be sy’ “haru” mi.’

‘Wel, nid fy rhai i oeddan nhw iawn, felly rho’r gora i feio ar gam, ’nei di.’

‘Be oedd dy jacad di’n da wrth ochor ’y ngwely i ta Cemlyn?’

Waeth pa ffordd y ceisiai wingo allan o’r gornel y câi ei hun ynddi, byddai
Megan yn saff o ffeindio rhyw ffordd o sodro’i brawd yn ôl ynddi’n ddigon
sydyn.

‘Be oeddat ti’n ’i ’neud yn fy stafall i p’run bynnag?’ A’i llais cyhuddgar yn ei
lorio am yr eildro.

Fyddai ganddo ddim esgus pendant i’w chwaer ar unrhyw achlysur. Cael ei hun
yno’n edrych trwy gylchgronau ac ambell gatalog fyddai o gan amlaf. Edrych ar
luniau o ferched tlws, siapus yn edrych i fyw llygaid y camera ac yn rhoi gwên
fach mor annwyl a chynnes yn ôl arno. Mor hawdd fyddai siarad hefo merched
fel y rhai yn y llun chwadal â’r genod tafodrydd yn yr ysgol.

Roedd hynny flynyddoedd yn ôl bellach; ond doedd Cemlyn ddim wedi cael
unrhyw lwc yn ei fywyd carwriaethol byth ers ei ddyddiau ysgol chwaith. Aeth
pob cylchgrawn yn ei dro i gynnau tân ac aeth pob catalog yn wenfflam ar
goelcerth y pentref wedi i Megan godi ei phac a gadael cartref; ond
chynheuwyd yr un fflam yng nghalon Cemlyn erioed. Dipyn o fethiant fu pob
un o’i ymdrechion i hudo unrhyw ferch i rannu ei gariad â hi, a chyda pob
methiant deuai mwy o ofn ac ansicrwydd yn ei sgîl. Caeodd y llifddorau ar ei
deimladau mwyaf cyfrin.
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Fesul mis, fesul blwyddyn, fe ddihangodd i’w lyfrau a’i ddiddordebau. Daeth
bywyd a bodolaeth y sêr yn fwy cyfarwydd iddo na’r bobl ar y blaned yr oedd
yn ei thramwyo ei hun, boed y rheiny’n sêr y sgrîn neu’r sêr a oleuai’r ffordd
adref iddo wedi treulio ychydig oriau yn y Ship hefo’i ffrindiau.

Roedd tynfa’r sêr yn ddihangfa ac yn gysur i Cemlyn. Ymgollai’n llwyr yn eu
galaethau pell, a gwyddai am eu llwybrau llaethog a’u clystyrau enwog i gyd.
Yn yr un modd, fe awchai am wybodaeth am y ffilmiau â’u sêr hwythau. Roedd
ganddo fwy o wybodaeth am hynt a helynt rhai o actorion y sgrîn arian na’i
gymdogion agosaf ym Modeurwyn. Daliai’r bws i dref Llanfarian bob
prynhnawn Sadwrn i wylio’r ffilm ddiweddaraf, a galwai yn y Ship ar ei ffordd
adref am lymaid sydyn hefo Geraint Big End, cyn dychwelyd at ei fam erbyn
swper i adrodd yr hanes i gyd.

Ond Cwmni Drama Bodeurwyn oedd y ddihangfa bwysicaf o ddigon iddo.
Roedd y cyfle i ymgolli ym mywydau cymeriadau ffug yn fodd iddo anghofio
rhigol ei fywyd undonog yn y lladd-dy. Dim ond un siom a gawsai Cemlyn gan
y cwmni erioed. Roedd Glenys Ty’n Pant, y cynhyrchydd, wedi cynnig y brif ran
yn un o gynyrchiadau’r cwmni iddo, ond o fewn cwta wythnos roedd wedi
ailystyried, gan awgrymu y byddai rhan y gwas yn fwy addas ar ei gyfer na’r
carwr ifanc. Buan iawn y clywodd mai Susan Puw, y ferch a gawsai’r prif ran
gan Glenys yn y rhan fwyaf o’u cynyrchiadau, oedd wedi cwyno am y castio.
Roedd wedi gwrthod rhan y brif ferch os mai Cemlyn Owen fyddai’n ei
‘chusanu’n nwydus’ ar ddiwedd act dau. Gwyddai Cemlyn nad fo oedd y
bachgen mwyaf golygus o blith actorion y cwmni, ond beth am hynny? Ond
llyncodd ei rwystredigaeth a bodlonodd ar chwarae’r rhannau digrif, neu ran y
dihiryn, pan ddôi’r cyfle.

Gwisgodd ei hwdi lwyd dros ei grys tî, gan wthio’i droed dde i’w dreinyr yr un
pryd. Trawodd ei fodyn yn erbyn ei ffôn symudol. Sut ddiawl na chofis i mai
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fan’na rhois i o? gofynodd iddo’i hun, cyn taro’r droed chwith yn y llall a’i
chychwyn hi’n ôl am y gegin.

Cododd Catrin Owen y ddwy dafell o gig moch a’r ddau wy yn ofalus ar blât
oedd yn twymo ar y gradell.

‘Dara i nhw ar frechdan iti os basa well gin ti. Neith i ginio iti wedyn.’

‘Diolch Mam.’ A diolchodd i Dduw, yr un pryd, na fyddai’n rhaid iddo stumogi’r
cig moch - tan amser cinio beth bynnag.

Edrychodd allan ar y môr â’i gesyg gwynion yn carlamu tuag at Graig y Morlo,
a’r gwynt yn eu hysio’n ddidrugaredd tua’u tranc ar y creigiau duon. Byddai
wedi mynd yn ei fan ar fore mor ddiflas â hyn fel arfer, ond roedd honno wedi
chwythu ei phlwc ers October Week, pan aethai â’i fam i Matalan i brynu coban
newydd. Roedd Geraint Big End wedi mynd i’w pherfedd fore trannoeth ac wedi
methu adfywio’r hen chwaer. Felly roedd y fan fach yn segura ar yr iard gefn
ers mis go dda bellach, a’r ieir yn edrych yn syn arni’n foreol, yn methu deall
beth oedd yr anghenfil llwyd yn ei wneud yn tresbasu ar eu libart.

Roedd gan Cemlyn ddyrnaid o ieir yn gori mewn sied ar waelod yr iard a oedd
wedi astudio’r hen fan o bob ongl ers iddo’i symud hi yno i aros ei thynged.
Edrychent ar ei gilydd yn syn yna’n ôl ar yr hen fan fel tasa nhw’n dal i drio
dyfalu beth oedd yn bod arni. Ond doedd yr un o’r ieir wedi mentro allan fore
heddiw, er iddo agor drws y sied cyn brecwast. Roedden nhw’n ddigon bodlon
dan do yn mochel rhag y ddrycin. Roedd ganddo feddwl y byd o’i ieir.

Tra-arglwyddiaethai un ceiliog Orpington anferth ar y pedair iâr o’r un brîd, a
thair Sussex, dwy Redcap a dwy Norfolk Grey. Byddai’n arddangos un neu
ddwy o’r ieir yn y Primin yn flynyddol, ac roedd y rhubanau a’r tystysgrifau’n
un cawdel hyd ei stafell wely ymhlith ei lyfrau a’i sgriptiau yn dyst o’i
lwyddiannau yn y sioe.
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‘Wela-i chi heno ta, Mam,’ meddai Cemlyn, gan daro’i gôt fawr amdano.

‘Sgin ti ’marfar ar ôl gwaith?’ holodd ei fam.

‘Nagoes,’ meddai wrthi unwaith eto. ‘Wela-i chi tua’r chwech ’ma,’ a rhoi cusan
fach sydyn ar ei boch.

‘Pam ‘dach chi ’di gwisgo sent bora ’ma?’ gofynnodd.

‘Ydw i?’

Roedd yn edifar ganddo ofyn hynny iddi cyn i’w frawddeg adael ei enau. Dylai
fod wedi gwybod yn well.

‘Meddwl mynd i dre oeddach chi?’ gofynnodd, gan gesio rhoi ateb parod iddi.

‘Ia,’ meddai hithau, gan feddwl yn sydyn y byddai hynny’n syniad go lew. ‘Ia . .
. falla yr a’ i.’

‘Cofiwch fynd â’ch côt fawr hefo chi os ’dach chi’n mynd ta,’ meddai Cemlyn,
cyn mentro allan i’r ddrycin. Roedd ei fam wedi bod i lawr i’r pentre ryw
bythefnos yn ôl yng nghanol y glaw heb bwt o gôt amdani.

Pan agorodd ddrws y ffrynt sylwodd fod hugan lwyd wedi lapio’i hun yn dynn
am Graig y Morlo, fel mai prin y gwelai Cemlyn lidiart yr ardd heb sôn am
Gamfa’r Gwyddal. Erbyn iddo gyrraedd y llidart gallai deimlo’r diferion yn
nadreddu i lawr ei gefn a phenderfynodd redeg yn ôl i’r tŷ i mofyn ambarel.
Roedd meddwl am gyrraedd y lladd-dy yn wlyb at ei groen yn codi’r felan arno.

‘Mond wedi picio i nôl ambarél ydwi iawn, Mam!’ galwodd o’r cyntedd.
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Agorodd ei fam ddrws y gegin ac edrych yn syn ar ei mab.

‘O, d’ei di ddim i dy waith heb frecwast Cemlyn bach,’ meddai, a chysgod y niwl
yn syrthio dros ei llygaid.
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PENNOD 2

‘Rwyf weithiau yn Llundain . . .’

Wyddai Annest ddim lle roedd hi’n iawn pan ddeffrôdd hefo anferth o gur pen
yng ngwesty’r Thistle ar Grays Inn Road. Hen westy trillawr, tair seren a thair
cam o’r orsaf drenau yn ardal King’s Cross oedd y Thistle. Gwesty oedd wedi
gweld ei ddyddiau gwell. Roedd hi mewn stafell fechan, fyglyd, wedi ei
gorddodrefnu’n rhad fel na allai anadlu ynddi bron. Doedd ganddi ddim dewis
ond cau’r ffenestri llychlyd, gan mai’r unig opsiwn arall oedd cael ei byddaru
gan sŵn y trenau di-baid a oedd bron yn crafu talcen y gwesty wrth basio
heibio iddo. Mor wahanol i’r dyddiau pan oedd ganddi ei fflat moethus ei hun
yn edrych allan dros Queen’s Park. Ers i’r cynigion am waith grebachu, roedd
wedi cael cyngor gan ei chyfrifydd i werthu’r fflat cyn i brisiau tai y brifddinas
blymio i’r gwaelodion yn llwyr.

Cafodd Annest Gwilym waith yn syth ar ôl gorffen ei chwrs yn Rose Bruford ar
gyfresi drama Saesneg lled-boblogaidd ac ambell ran achlysurol yng
nghynyrchiadau’r West End. Roedd hi, ar y pryd, yn ticio’r bocsus angenrheidiol
i gynhyrchwyr a oedd yn chwilio am ferch ifanc, ddeniadol hefo rhyw fymryn o
ddirgelwch Celtaidd o’i chylch. Châi hi byth ei chastio i’r brif ran, ond eto’n
ddigon llwyddiannus i gael sylw gan y wasg Gymreig am iddi lwyddo yr ochr
arall i’r ffin. Ddychwelodd hi erioed i Gymru i actio mewn unrhyw gynhyrchiad,
ond fe ymddangosodd yn achlysurol ar ambell raglen drafod ar y radio a’r
teledu yn sgwrsio am ei ‘llwyddiannau’ yn Llundain. Gwyddai Annest y byddai
tipyn yn uwch ei pharch yn ei gwlad ei hun o wneud llai yno. Ond bymtheng
mlynedd yn ddiweddarach, doedd y gwaith ddim yn llifo i’w chyfeiriad mor
rhwydd ag y bu ar gychwyn ei gyrfa, a diddordeb y werin datws hefyd yn pylu
yn y seren wib.

Caniad ei ffôn symudol oedd wedi ei deffro, ac er iddi gau’r ffenestri, treiddiai
grŵn di-baid y trenau i’w chadw rhag syrthio’n ôl i’w chwsg anniddig.
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Gwyddai’n iawn mai Graham, ei hasiant, oedd yn ei galw. Isio holi am y
clyweliad yn yr ‘Almeida’ ddoe mwn, meddyliodd. Fe gâi Graham aros. Doedd
hi ddim yn barod eto i wynebu diwrnod arall o fwytho hangover ar y trên yn ôl
i Gaerdydd ac o ddal wyneb hefo’i ffrindiau yn y Bae. Clyweliad symol arall a
gawsai, a doedd hi ddim yn debygol o gael ailalwad, yn ôl yr ymateb a gafodd
gan y cyfarwyddwr. ‘Thank you Annyest,’ oedd yr unig ebwch a gafodd gan
hwnnw. Roedd ynganu ei henw’n anghywir yn ddigon drwg, ond thrafferthodd
y shinach ddim i ddal ei llygaid fel roedd hi’n gadael y stafell chwaith. Roedd
pob achlysur bychan fel hyn yn rhwbio rhagor o halen ar friw ei methiannau
diweddar.

Tynnodd ar sigaret gynta’r dydd a llyncu’n ddyfn i fygu’r siom. Cododd i fynd i’r
tŷ bach a’r atgof am ei noson ffyrnig rhwng y cynfasau’n fflachio drwy ei chof
wrth iddi deimlo’i bronnau’n bynafyd a’r boen a saethai rhwng ei choesau’n
deffro atgofion chwerwfelys; atgofion am noson o garu gorffwyll, ysbeidiol
hefo’r barman bach ifanc yn oriau mân y bore ar ôl iddo gau y bar a golchi’r
gwydrau. Mi lanwodd hwnnw ei gwydryn yn rhad ac am ddim pan
sylweddolodd ei bod yn mynd i fod yn ‘hawdd’. Dynes ganol oed oedd Annest
i’r llafnyn o farman. Doedd hi’n amlwg ddim y gyntaf i wenu’n ddel arno dros
wydryn o win yn aros i’r bar wagio fesul cwsmer. Rhwydd, meddyliodd, wrth
wenu’n slei yn ôl arni. Ond roedd yntau yr un mor ‘hawdd’, barnodd Annest.
Pan oedd pawb arall wedi clwydo daeth ati hefo hanner potel o win yn ei law â’i
hanner gwên yn llawn addewidion.

Doedd o ddim yn garwr rhy ddrwg o ystyried ei oedran. Dilynodd ei
chyfarwyddiadau yn fanwl gan adael iddi hi ei arwain i’r llefydd y dymunai iddo
eu mwytho, cyn rhoi’r hawl iddo ddiwallu ei angen ifanc yntau arni hithau.
Mynnodd ei fod yn dyrnu’n galed bryd hynny. Roedd yn gas ganddi garu tyner.
Dim sibrwd melys a chusanu ysgafn a’i cynhyrfai. Rhegi a bytheirio fel anifail a
fynnai Annest Gwilym gan ei dynion erbyn hyn. Roedd hi angen mymryn o
frathu a chripio a doedd y llafnyn yma ddim yn gyndyn o’i gwasanaethu. Roedd
y cyfan drosodd yn llawer rhy gyflym ar ei gynnig cyntaf, ond ddiflannodd o
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ddim i’r nos a chau drws y stabl ar ei ôl chwaith. Nid dyn priod oedd hwn.
Stalwyn ifanc, rhydd ac egnïol gafodd hi i’w phwnio neithiwr; ac roedd o’n
dipyn gwell dyrnwr yr eildro.

Edrychodd ar ei hadlewyrchiad yn y drych a suddodd ei chalon i’w sodlau.
Oedd y rhychau wedi bod mor amlwg â hyn yn y clyweliad ddoe tybed?
Gwyddai’n iawn y byddai'r rhan wedi cael ei rhoi ar blât iddi rhyw bum
mlynedd yn ôl. Ond nid felly yr oedd hi bellach. Ymdrechai’n llawer rhy galed
yn ei chlyweliadau’n ddiweddar. Hefo pob rhan a wrthodid iddi byddai’r
gorymdrech yn fwy amlwg y tro wedyn. Tybed oedd ei hasiant yn ei danfon am
y rhannau anghywir; rhannau a oedd yn rhy ifanc iddi? Efallai mai dyna oedd y
siom a welai yn wyneb cyfarwyddwyr wrth iddi gerdded i mewn i’r ystafell
glyweld.

Haen ar ôl haen o amheuon yn cynyddu fesul clyweliad. A dim un

cynnig yn cael ei wneud.

Llifodd y dŵr yn llugoer o’r gawod a phenderfynodd y byddai’n aros nes y
cyrhaeddai adref cyn golchi ei gwallt a ffonio’i hasiant. Doedd yr un pleserau
ddim i’w cael mewn ystafell ymolchi tair seren â’u sebonau rhad.

Be ddwedai hi wrth ei ffrindiau heno? Roedd hi wedi dweud wrthyn nhw droeon
o’r blaen fod ei hasiant wedi amau nad oedd y rhan yn addas ar ei chyfer, bod
dyddiadau’n gorgyffwrdd neu bod y ffi yn rhy dila; unrhyw esgus heblaw am y
gwirionedd plaen na chafodd hi gynnig y rhan am fod rhywun arall yn y
clyweliad yn well (ac yn ieuengach) na hi. Ond roedd ’na ôl traul ar bob un o’i
hesgusodion erbyn hyn. Gweithiai un neu ddau o’i ffrindiau yng Nghaerdydd
yn y diwydiant darlledu ac roedd yn amau fod Caron eisoes wedi synhwyro crac
mewn ambell un o’i straeon. Nid hi oedd yr unig un i ymbalfalu am esgusodion
dros ei methiannau ac roedd rhai o’r esgusodion yn dechrau troi’n diwn gron
erbyn hyn.

Efallai mai dweud y gwir wrthyn nhw fyddai orau. Dweud yn onest ei bod wedi
gwneud cawl o’i haraith y tro yma a’i bod yn ofnadwy o siomedig ynddi hi ei
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hun. Efallai y câi hi gydymdeimlad wedyn. Yn sicr, byddai Caron yn ei dandwn
drwy’r gyda’r nos unwaith y gwelai fod Annest yn teimlo’n isel. Dyna pryd y
byddai Caron ar ei orau. Roedd yn dda am wrando ar stori ddagreuol a chynnig
ysgwydd a mwythau pan fyddai Annest ei angen. Gallai ddisgrifio’i
hanturiaethau hefo’r barman iddo wedyn a glana chwerthin dros eu Mochitos
a’u brandi. Roedd hi’n meddwl y byd o Caron.

Brecwast cyfandirol oedd yr unig beth a gynigiai’r gwesty ac roedd Annest
angen mwy na hynny heddiw. Wedi yfed a charu ar stumog wag doedd paned
o goffi a phowlenaid o fiwsli briwsionllyd yr olwg ddim yn mynd i’w digoni.
Roedd yn gwarafun pob dimai wrth dalu’r bil yn y dderbynfa. Siwrnai seithug
arall i’r brifddinas a’i derbyniodd hefo’i breichiau ar agor led y pen bymtheng
mlynedd ynghynt. Roedd hyd yn oed y bil am y gwin dipyn trymach na’r hyn a
dybiai. Mae’n rhaid bod ei dyrnwr bach ifanc wedi codi’r pris llawn arni wedi’r
cyfan.

***

Fflat un ystafell wely ym Mae Caerdydd oedd ei chartref erbyn hyn. O leia
roedd hynny’n cynnal y ddelwedd o lwyddiant cymharol ac yn dal i dwyllo ei
chylch ffrindiau ei bod yn cadw’i phen uwchben y dŵr. Ond roedd Annest wedi
cael sawl cyfnod o fyw o’r llaw i’r genau yn ddiweddar. Fe ddeuai ambell ran
iddi mewn hysbyseb yn achlysurol i gadw’r blaidd o’r drws ac i’w harbed rhag
gorfod derbyn y briwsion Cymreig a gynigid iddi gan ei hasiant weithiau.

‘I could get you a handsome fee for it Annest.’

‘Yes Graham, but . . . ‘

‘Maybe if you just read the script before you turn it down.’

‘No way . . . tell them I’m not interested.’
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‘Annest darling, I have . . . but I think they need some big names to get the
commission through’.

Roedd hi’n falch o gael ei hystyried yn ‘enw’ o hyd yng Nghymru fach, ond
roedd hi hefyd yn gwybod mai cam yn ôl yn ei gyrfa fyddai derbyn. Doedd
Graham, mwy na r’un asiant arall, ond yn gwarchod ei fuddiannau ei hun yn
trio gwthio’r rhan arni, ac yn gwybod y câi yntau gelc go lew allan o enw
Annest Gwilym petai hi’n dechrau derbyn rhannau yn Gymraeg. Ond y gwelltyn
olaf fyddai hwnnw i Annest, a doedd hi ddim yn barod i gydio ynddo ar hyn o
bryd. Doedd Graham ddim yn deall Cymru chwaith, a doedd o ddim yn gwthio’i
glientiaid i weithio yno ar chwarae bach. Mae’n rhaid bod Cwmni Teledu Aran
wedi gwneud cynnig go lew iddo y tro yma. Canodd ei ffôn symudol fel roedd
hi’n hepian wrth i’r trên groesi’r hen, hen ffin.

‘Annest darling, Teleddie Araahn have asked me if you would reconsider that
script they sent you last summer . . . how do you feel by now?’

‘Bloody awful to be honest with you Graham. I had a terrible journey down to
London, an even worse audition and a monster of a headache as a result.’

‘They rang earlier to give me some feedback.’

‘What did they say?’

‘Not a lot.’

‘I didn’t like them anyway . . .’

‘If you just read the Teleddie Araahn script for me Annest.’

‘OK Graham, if you send me a copy.’
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‘You’ve already got one Annest . . . ‘

‘Yes but . . .’

Aeth i mewn i dwnnel a cholli’r signal a thrafferthodd hi ddim i’w alw’n ôl.
Doedd ganddo ddim byd gwell, difyrach na newydd i’w gynnig iddi yn amlwg. A
fory, mi fyddai sgript yn glanio yn llawn o straeon cachu gwartheg a llosgach
yn ei haros i’w hystyried. Tydi bywyd yn ddifyr? meddyliodd, wrth i lwydni
Casnewydd gau o’i chwmpas. Croeso adra Annest!
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PENNOD 3
‘Yn gweithio’n daer amdani . . .’

Cyrhaeddodd Cemlyn y lladd-dy yn hwyrach nag arfer ac yn wlyb diferol. Fel
roedd yn dringo Camfa’r Gwyddal roedd y gwynt wedi troelli’n ddirybudd a
chipio’r ambarél o’i afael yn llwyr. Rhedodd ar ei hôl ar hyd y gors agored nes
bod ei draed yn fwd hyd at ei fferau. Rhwng hynny a’r gwynt, roedd o ddeng
munud yn hwyr yn cyrraedd ei waith, ac yn disgwyl pryd o dafod gan Mr
Griffiths, y rheolwr.

Ond roedd y lladd-dy’n dawel fel y bedd pan agorodd Cemlyn y drws a chamu i
mewn i’w waith. Roedd ’na gryn ddwsin o lafnau lleol yn gweithio yn y y lladddy, ond Cemlyn a Mr Griffiths fyddai’n gwneud y gwaith paratoi a gofalu fod
popeth yn ei le cyn i’r ffariar gyrraedd ar gyfer yr ante-mortem. Doedd y drws
ddim ar glo. Trawodd ei law ar y tegell, ond roedd hwnnw mor oer â’r cig oedd
yn hongian yn yr oergell o’i flaen.

Rhyfedd, meddyliodd Cemlyn; roedd car Mr William Griffiths y tu allan a’i
allweddi’n un bwndel llonydd wrth ymyl y ffôn. Mae’n rhaid nad oedd o wedi
mynd yn bell iawn gan fod aroglau mwg ei sigaret gyntaf yn dal i hongian yn y
swyddfa.

Penderfynodd Cemlyn mai’r peth gorau fyddai iddo gychwyn ar ei waith. Mi
fyddai’r hogiau a’r ffariar yn glanio cyn bo hir ac yn disgwyl y byddai popeth yn
barod ac yn eu lle. Agorodd ddrws yr oergell a phwyso’r botwm i gael golwg ar
y cigoedd. Cychwynnodd y meri-go-rowd o gyrff a grogai o’r bachau droelli’n
araf. Cymerai gip sydyn ar bob burgyn yn ei dro gan sicrhau fod y tymheredd
yn gyson â’r noson cynt.

Roedd y rhan yma o’r gwaith yn atgoffa Cemlyn o’r rhesi y byddai’n arfer
rhedeg iddynt yn yr ysgol, slawar dydd, a’r athro’n cyfri’r pennau wrth iddynt
ddychwelyd i’r dosbarth; ond doedd yr un pen ar gyfyl y creaduriad a ddeuai
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tuag ato bob bore yn ei waith. Cyn hir, byddai pob un ohonynt wedi eu
datgymalu’n ddestlus a’u harddangos ar gownter y bwtsiwr.

Bore arall yn byw drwy’r un hen rigol, meddyliodd. Ond yr eiliad nesa fe
chwalwyd y rhigol hwnnw’n rhacs pan ymddangosodd Mr Griffiths fel rhith
drwy’r tarth rhewllyd. Roedd ei lygaid pwl yn syllu’n fud ar Cemlyn a’i wefusau
gwelw fel pe baent ar fin dweud rhywbeth o bwys wrtho. Fferrodd Cemlyn
yntau am ychydig eiliadau; wedi ei ddal gan y rhythu mud. Roedd hi’n amlwg
yn llawer rhy hwyr i ddatgysylltu Mr Griffiths o’r bachyn y crogai oddi arno ac
felly fe faglodd ei ffordd am y ffôn. ‘Cemlyn Owen, Lladd-dy Llanfarian. Mr
Griffiths ’di gneud amdano’i hun.’

Roedd y ferch yn swyddfa’r heddlu fymryn yn brin ei Chymraeg a’r ymadrodd
‘gwneud amdano’i hun’ yn gwbl ddieithr iddi. Rhwng hynny a’r ffaith fod cryn
dipyn o rwd ar Saesneg Cemlyn yntau, fe gafodd fwy o drafferth nag a dybiai i
ddweud wrthi’n union beth oedd wedi digwydd. Trawodd Cemlyn y derbynnydd
yn ôl yn ei grud, a dyna pryd y sylwodd ar y tamaid llythyr ar y ddesg o’i flaen.
Mewn ysgrifen grynedig, roedd Mr Griffiths wedi ceisio’i rybuddio na ddylai fynd
i’r oergell y bore hwnnw ac am iddo ffonio’r heddlu’n syth wedi iddo gyrraedd.
‘Rho wbod iddyn nhw fod fy nghragan i yn y ffrij ond bod fy enaid i wedi mynd
i rwla dipyn cnesach. Falla gwela i di yno ryw ddiwrnod Cem. Mi wna i’n siŵr
bydd y teciall ar y tân erbyn iti gyrradd.’

Cyn iddo orffen darllen clywodd sŵn seiren undonog yr heddlu yn nadu ei
ffordd tua’r lladd-dy. Plygodd y llythyr a’i roi ym mhoced ei ofyrôl. Canodd ei
ffôn symudol a gwelodd Cemlyn mai ei fam oedd yn galw.

‘Mi adewist dy focs bwyd yn y porticol Cemlyn bach.’

‘Peidiwch â poeni Mam, fydda i adra i ginio heddiw.’

‘Fyddi di byth yn dwad adra i ginio fel arfar . . . be sy?’
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‘Dim byd.’

‘Be ’di’r sŵn ’na Cemlyn?’

‘Rhowch y brechdana’n y ffrij Mam. Fydda i adra tua’r un ’ma.’

Diffoddodd ei ffôn symudol cyn i ruo’r ceir heddlu foddi ei lais yn llwyr.
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PENNOD 4

‘O cweiriwch fy ngwely, rwy’n glaf . . . rwy’n glaf . . .’

‘Dwi mor, mor depressed Caron,’ meddai Annest o’i chiwbicl yn nhoiledau
merched y Matrix. ‘Fedra-i’m dechra deud wrtha chdi su’ dwi’n teimlo OK. Dwi
jesd isio anghofio am bob dim heno a chwalu ’mhen i efo chdi, iawn?’

‘Ie . . . OK bach,’ atebodd Caron, tra’n rhwbio gweddill y powdwr gwyn rhwng
ei ddannedd, edrych ar ei adlewyrchiad yn nrych y tŷ bach, a gwneud yn siŵr
fod ei grys yn hongian allan yn y llefydd iawn. Daeth Annest o’i lle chwech gan
redeg ychydig o ddŵr dros ei dwylo. Chwistrellodd haenen o bersawr ar ei
garddyrnau cyn estyn am ei lip-gloss a gwneud yn siŵr nad oedd ganddi finlliw
ar ei dannedd.

Fyddai Caron byth yn trafferthu mynd i dai bach y dynion mewn clybiau fel y
Matrix os oedd o allan yng nghwmni’r merched. Roedd wedi colli trywydd sawl
sgwrs yn y gorffennol wrth iddynt barhau â’r drafodaeth yn y toiledau. Doedd
dim amdani felly ond eu dilyn i ba le bynnag yr aent. Roedd y rhan fwyaf o’r
menywod a ddeuai i’r Matrix yn rhy feddw neu’n rhy lawn o’u hunain i hidio‘r
un ffeuen pwy oedd yno’n rhannu’r geudy hefo nhw beth bynnag.

‘Dwi’m ishio gweld y genod heno, so dwi’m yn mynd yn agos i Dylan’s OK?’

‘Ie, reit, beth bynnag ti moyn Annest.’

‘Gesh i decst gin Llio’n deud ma’ fan’no roeddan nhw’n cychwyn heno; so no
way dwi’n mynd ar gyfyl y lle.’

‘Ti’n siŵr taw ’na beth ti moyn?’
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‘God! Yndw! ’Nela nhw’m byd ond holi ’mherfadd i am yr auditions beth
bynnag, ag o’n i’n crap, iawn? O’n i’n teimlo fatha chwech yn dŵad o’na a no
way dwi’sio fuckin post mortem ar hynny gin fuckin Angharad fuckin Prysor na
uffar o neb arall tasai’n dŵad i hynny, ti’n dalld?’

‘Odw bach . . .’

Gwenodd Caron ar ei ffrind gan adael iddi edrych yn ymbilgar i’w lygaid. Er
gwaetha’i holl ffaeleddau roedd Caron yn eitha hoff o Annest. Roedd o’n
gwybod hefyd, pe llwyddai i’w pherswadio i dderbyn y rhan hefo Cwmni Teledu
Aran, y byddai hynny’n gwneud lles i’w yrfa yntau. Chydig mwy o win a rhyw
un llond trwyn arall ac mi fyddai Annest yn yr union gyflwr iddo fentro trio
dwyn perswâd arni.

‘Be sy’n ddigri?’ gofynnodd Annest, ar ôl syllu ar ei ffrind yn gwenu’n wirion
arni.

‘Ti! ’Na beth sy’n ‘ddigri’ Annest Gwilym.’

‘Ydwi?’ gofynnodd Annest, heb arlliw o wên ar ei hwyneb.

Aeth yn ôl i’r bar a dilynodd Caron hi yr un mor sigledig. Archebodd hithau
rownd arall o win gwyn mawr a bacardi chaser a theimlodd ei siom yn dechrau
diflannu’n raddol wrth i’r ddiod hitio’r man cywir a lladd pob atgof am ei siwrne
seithug i Lundain; yr union le y byddai’n hiraethu cymaint am gael dychwelyd
iddo fel arfer. Ac roedd ganddi Caron yn gysur, a digon o win a chyffur i
ddanfon ei hatgofion chwerw i ebargofiant; am ychydig oriau o leiaf.

Er cystal y gwin yn y Matrix, roedd y gerddoriaeth Gymraeg yn mynd ar nerfau
Annest ar ôl sbel. Yr un hen wynebau’n mynd a dod, a’r un hen ganeuon yn
cael eu chwarae fel cnul di-baid.
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‘Lle ti am fynd â fi ta?’ gofynnodd i Caron, ar ôl taro’r chaser melys ar ei
thalcen.

‘So ti moyn un bach ‘to te?’

‘Na, dim diolch; ma’ Al Lewis yn iawn yn ’i le, ond dwi’m isio’i glŵad o’n canu’r
un ffycin trac am y pumad gwaith.’

‘Wi’n lyfo Al Lewis.’

‘Wyt mwn . . . gawn ni dacsi?’

‘I le?’

‘Rwla.’

‘Beth, jest nido miwn i’r tacsi a gweid “wherever you want to take us”?’

‘Pam lai? . . . Mond inni beidio glanio’n blydi Dylan’s.’

‘Co ni off te!’ Llowciodd Caron ei chaser yntau a nôl cotiau’r ddau tra roedd
Annest yn stryffaglio hefo gweddill ei gwin a galw am dacsi r’un pryd.

‘Gawn ni fynd i Juice nes ymlaen?’

‘Ie . . . os ti moyn.’

‘O leia ddaw Angharad Prysor ddim ar gyfyl fan’no!’

‘Na . . . ’wi’n credu gallwn ni fod yn ’itha saff o ’ny.’
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‘Dwi’n gwbod bo’ chdi’n ffrindia hefo hi de Caron, ond mae o’n pisio fi off big
time pan ma’ nhw’n ’i cha’l hi mor hawdd. Tydi Angharad fuckin Prysor yn
gwbod dim mwy am ddrama nag ydi’r botal frandi ’na . . . llai os rwbath.’

‘Tacsi tu fas.’

‘Sôn am ’sgodyn anfarth mewn pwll minute, myn uffar i.’

‘Reit te Jaws . . . co ni off!’

Dechreuodd Annest bendwmpian yng ngwres y tacsi. Cymaint wedi digwydd
mewn pedair awr ar hugain a’r cyfan yn un cybolfa o ddryswch a siom. A
theimlai’r un hen chwerwder yn cronni yn ei hymysgaroedd unwaith eto.
Mwythodd ei hun yn lledr moethus y tacsi a manteisiodd Caron ar y seibiant i
ddanfon neges at Angharad. Ond roedd clustiau Annest yn ddigon praff i
glywed cliciadau Caron yn bodio’i gyfrinair i’w iphone.

‘Dwi’m yn gwbod be ’sa chi’n ’neud heb ych blydi mobiles.’

‘Pwy?’ holodd ei ffrind.

‘Chi de! Sdyc i’ch blydi ffona’ symudol fel tasa’ch bywyda chi’n dibynnu arnyn
nhw.’

Tarodd Caron y botwm ‘send’, a gwibiodd ei neges cwta i lawr i Dylan’s yn y
Bae fel wennol fach dawel yn dychwelyd i’w nyth.

‘Ni ar ein ffordd i Juice felli cadwch draw! Gweld ti fori - C x. ’
Roedd y clwb nos ar King’s Street wedi bod yn ddihangfa i Annest ar sawl
achlysur. Os oedd hi am gael Caron iddi hi ei hun am y noson fe wyddai na
ddeuai r’un o’r ‘ieir’ i wasgu dafnau ola’u sgwrs yn Juice. Fe ddiflannai Caron i
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rywle ar ddiwedd y noson hefyd, ond doedd hi’n hidio r’un ffeuen am hynny.
Roedd yn well ganddi ei chwmni ei hun ym mherfeddion dyfna’r nos beth
bynnag. A byddai Caron yn siŵr o’i ffonio yn y bore i ddweud pa mor siomedig
fu ei noson rhwng y cynfasau. Mynd o luch i dafl fu hanes ei berthynas gyda’i
gariadon erioed. Ond wedyn, doedd dim mymryn mwy o lewyrch wedi bod ar ei
llwybrau carwriaethol hithau chwaith; mynd rownd mewn cylchoedd; pawb yn
dianc i’r nos o’i breichiau a hithau ond yn rhy falch o’u gollwng o’i gafael.

***

Rhoddodd ochenaid o ryddhad pan sylweddolodd ei bod wedi deffro yn ei gwely
ei hun ar ei phen ei hun ac na fu’n rhaid iddi ymladd ei ffordd i gael ei bodloni
eto neithiwr. Mor syml y gallai bywyd sengl fod. Mor hawdd oedd peidio.

Wrth i haul cynta’r dydd sleifio drwy’r hollt yn y llenni doedd Annest ddim eto’n
cofio iddi addo i Caron y byddai hi’n ystyried y rhan a gafodd ei gynnig gan
Deledu Aran. Roedd y gwin wedi llacio’i gwefusau gryn dipyn erbyn iddyn nhw
gyrraedd Juice, ac er bod llygaid Caron wedi crwydro gryn dipyn hyd y llawr
dawnsio yn ystod oriau ola’r noson, doedd hynny ddim cyn iddo ei chael i roi ei
gair iddo y byddai’n ei ffonio’n syth ar ôl gorffen darllen y sgript. Gwawriodd
arni fod ei ffrind wedi bod allan ar berwyl neithiwr ac wedi llwyddo. Roedd wedi
awgrymu fod swm go sylweddol wedi ei nodi yn y gyllideb gyferbyn â’i henw.
Ond roedd o wedi cynnig abwyd arall iddi hefyd; un a oedd mor felys fel na
allai Annest wrthod y demtasiwn o dderbyn cyn iddi agor y sgript, heb sôn am
ei ddarllen. Gwyddai Caron bod ei ffrind wedi llyncu’r pryfgenwair, y bachyn a’r
wialen bysgota mewn un. Ond doedd Annest ddim eto wedi dadebru digon i
gofio’u sgwrs feddw.

Roedd ei hail ben mawr mewn deuddydd yn waeth na’r cynta, a’r atgofion am y
noson yn ddarniog ac aneglur i gychwyn. Dim ond yn ysbeidiol y dôi ambell
ddarlun yn ôl i’w chof. Caron yn dweud fod yr hogyn bach del hefo’r bandana
coch am ei wddw wedi ei hadnabod ac yn gofyn am ei llofnod. Rhyw lafnyn yn
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cael ei luchio allan am regi’r barman. Dwy ferch yn ymladd fel ci a chath yn y
toiledau. Caron yn diflannu i’r nos hefo’r hogyn bach del hefo’r bandana coch yr un hen stori.

Gorweddodd ar ei gwely yn falch ei bod yn unig am unwaith. Roedd un o’r
bownsars yn y Juice wedi trio’i orau i’w pherswadio i fynd ymlaen i barti yn nhŷ
rhyw ffrind ym Mhenarth. Ond roedd clydwch a chynhesrwydd y tacsi a blinder
y noson flaenorol wedi bod yn ddigon iddi neidio i mewn a chau’r drws yn glep
yn ei wyneb. Roedd wedi glanio adra hefo’r un bownsar ar sawl achlysur o’r
blaen ac wedi cael ei siomi bob gafael. Carwr trwsgwl, brysiog, oedd prin yn
agor ei falog i’r pen.

Ymbalfalodd am ei phwrs a suddodd ei chalon. Dim golwg o’i bag. Roedd wedi
ei adael yn y tacsi. Llamodd o’i gwely mewn panig a dechrau gwisgo amdani’n
ffwndrus. Cofiodd bod ei ffôn symudol yn ei bag hefyd. Damia’r blydi
nosweithia meddw ’ma! ebychodd iddi ei hun. Cododd ei jîns a chael ei bag yn
gorwedd oddi tano. Rhyddhad. Gorweddodd yn ôl ar ei gwely yn lled-wenu
wrth weld fod Caron eisoes wedi anfon tecst ati. Agorodd y neges:

‘Wel . . . beth ti’n meddwl?’
Crychodd ei thalcen mewn penbleth cyn i’r holl sgwrs wrth y bar yn Juice
ddechrau llifo’n ôl fesul cymal. Cofiodd am yr abwyd. Roedd Iwan Prys, un o
actorion mwyaf llwyddiannus Cymru, wedi derbyn prif ran y bachgen yn y ffilm.
Os oedd y sgript yn ddigon da i Iwan Prys, roedd o’n sicr yn ddigon da i Annest
Gwilym. Ond fyddai hi byth yn cyfaddef hynny ar goedd i r’un enaid byw. Nid
yn sobr beth bynnag.

Credai Annest ei bod wedi llwyddo i guddio peth o’i chynnwrf oddi wrth Caron
neithiwr; ond mor hawdd yw twyllo’ch hun dan haen o lwch a photeleidiau o
win a brandi. Ar yr un eiliad ag yr oedd Annest yn cysuro’i hun yng ngwres
diddos ei chwrlid porffor na fu yn oreiddgar am y rhan roedd Caron yn danfon
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tecst arall at Angharad Prysor, yn union fel yr oedd honno wedi ei siarsio i
wneud.

‘Mae hi yn y bag ‘wi’n credi! - x .’
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PENNOD 5

HENDRE EBOLION, MEDI’R 10fed, 2112

Lle unig, anial yw Cwm Dirgel, lle mae’r tir yn gorsiog a llwydaidd. Yn y cefndir,
clywn sŵn hymian awyren unig yn hedfan yn weddol isel ac mae’r awyr yn
dywyll, ddi-liw. Smotyn bychan yn y pellter yw Hendre Ebolion, a’r argraff
gyntaf a gawn yw mai tŷ gwag ydyw. Ond wrth inni oedi a chraffu ar yr olygfa,
sylwn fod yno arwydd o fywyd pan groesa merch gymharol ifanc y buarth a
rhedeg i gyfeiriad y beudy. Nid ydym yn ddigon agos eto i sylwi ar unrhyw
fanylion, ond gwelwn fod y gwynt ffyrnig yn peri iddi orfod gafael yn dynn yn ei
siôl ddu, sy’n chwyrlïo uwch ei phen.

Mae’r ferch, Brengain, yn aros am ennyd i edrych i fyny ar yr awyren, yna
mae’n rhedeg i’r beudy a chau’r drws yn glewt. Cyfyd dyrnaid o frain a britho’r
awyr ar sŵn clepio’r drws. Boddir nadu’r

awyren yn raddol gan y gwynt a’r

glaw a’r crawcian, a chlywn sŵn anadlu yn graddol ymuno â’r cacoffoni. Fel y
diflanna sŵn yr injan yn llwyr daw dwy goes milwr i mewn i flaendir y llun.
Mae’r anadlu rŵan yn gryfach na sŵn y gwynt a’r glaw ac mae’r ffermdy’n
edrych yn llai fyth rhwng coesau cawraidd y milwr.

Ar ei ymddangosiad, clywn alaw ddolefus, foddawl yn cael ei chwarae ar
bibgorn, ac yn raddol daw’r gyfalaw i chwarae mig â hi ar y crwth. Rydym yn
dal i glywed yr anadlu’n hidlo trwy’r gerddoriaeth. Chwerw-felys yw’r
harmonïau wrth i’r ddwy alaw geisio sefydlu eu hunain yn ein clustiau;
weithiau’n asio’n berffaith a’r tro arall yn ddiscord ansoniarus. Mae’r ddau
offeryn fel petaent yn ymladd am fod yn brif alaw nes daw llais tenor addfwyn i
mewn a hawlio’n sylw. Try’r pibgorn a’r crwth yn gyfeiliant i’r llais melfedaidd.
Nid oes geiriau i’r gân ar y cychwyn, dim ond synau; ond wedi symud trwy
ambell gyweirnod mae’r alaw yn dechrau dod yn gyfarwydd inni:

Titrwm, tatrwm, gwen lliw’r ŵyn,
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lliw’r meillion mwyn, rwy’n curo;
mae’r gwynt yn oer oddi ar y llyn,
o flodyn y dyffryn, deffro.
Chwyth y tân; mi gynnith toc.
Mae hin ddrycinog heno.

Mae tinc cyfarwydd, tebyg iawn i David Lloyd, yn llais y tenor mwyn; rhyw
hiraeth am gyfnod a fu; neu sydd eto i ddod - does wybod. Yna daw’r
gerddoriaeth i ben yn ddisymwth, bron.

Mae baban yn cysgu ym mhreseb y beudy. Mae Brengain yn edrych arno yn ei
gwsg diniwed ac awgrym o ddeigryn yn ei llygaid gleision. Yn dawel, mae’n
cordeddu ei siôl yn belen ddu yn ei dwylo ac yn mygu’r baban i farwolaeth.

Gwelwn siot o’r tad yn edrych o’i stafell wely tua’r beudy. Mae fel pe’n gwybod
fod ei ferch wedi gweithredu yn ôl ei ddymuniad.

TAD.

Titus!

TITUS.

Ia nhad?

TAD.

Dos i’r beudy. Mi fydd dy chwaer d’angan di rŵan.

Mae llais merch yn canu’n ddigyfeiliant yn tarfu ar y tawelwch. Llais gwerinol
yw hwn.

Cysga di fy mhlentyn tlws,
nes i’m gau a chloi y drws.
Cysga di fy mhlentyn tlws,
cei gysgu tan y bore . . .
Cei gysgu tan y bore.
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Gwelwn deitlau agoriadol y ffilm ar y sgrîn.

Dros y teitlau byddwn yn gweld Titus yn rhedeg allan o’r tŷ ac yn edrych dros
glawdd y libart. Brawd ieuengaf Brengain yw Titus, ac er ei fod yntau yn ei
dridegau mae rhyw osgo bachgennaidd i’w gorff a’i ymarweddiad. Un fraich
sydd ganddo. Mae’n sylwi ar y milwr ac mae’r milwr yn syllu arno yntau a
golwg bell yn ei lygaid. Yna mae’r milwr yn syrthio’n sypyn ar y gors oer a rhed
Titus yn llawn cynnwrf i gyfeiriad y beudy yn gweiddi, ‘Brengain! Brengain!’

Torrwn i’r beudy, lle mae Brengain yn syllu ar y baban llonydd. Nid yw’n
clywed llais ei brawd na sŵn ei draed yn rhedeg tua’r beudy. Clywn y glicied yn
codi a daw llewyrch o olau ar ei hwyneb gwelw. Torrwn i weld amlinelliad o
Titus yn sefyll yn ffrâm y drws. Crycha Brengain ei thalcen i drio craffu ar
fynegiant ei brawd yn erbyn y golau. Sylweddola fod rhywbeth o’i le.

BRENGAIN.

Be sy’ Titus?

TITUS.

Milwr!

Mae’r camera’n oedi yn agos ar wyneb dagreuol Brengain yn syth wedi ymateb
ei brawd. Mae ei gwedd yn newid a daw arlliw o ofn a thristwch i’w llygaid;
ond, o dan y cyfan, fe welwn rywfaint o obaith yno hefyd.

***

Sgript crap arall am gachu gwarthaig a chefn ffycin gwlad, meddyliodd Annest
gan daflu’r bwndel papur i ganol gweddill ei llanast. Wyddai hi ddim eto fod y
stori eisoes wedi cydio ynddi.
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PENNOD 6

‘Merch ifanc own ben bore . . .’

Tynnodd Cemlyn y bais sidan felen yn ofalus amdano ac edrych ar ei
adlewyrchiad yn y drych. Deuai i hen ystafell ei chwaer bob tro y byddai’n
gwisgo un o’i ffrogiau. Roedd yno ddrych mwy ar ddrws y wardrob ac felly fe
gâi well golwg arno’i hun. Gwthiodd fwy o wadin i’r bronglwm ac edrychodd ar
ei adlewyrchiad o’r ochr. Tylinodd y ddwy fron gan geisio’u cael yn weddol hafal
cyn plymio i mewn i’r ffrog goch llachar a chau’r botymau’n araf. Deuai rhyw
gynnwrf i’w fogel pan welai’r holl ddarnau’n disgyn i’w lle fesul haen.

Doedd dim wedi newid yn y stafell ers i Megan adael cartre bron i ugain
mlynedd yn ôl. Yr un dillad gwely, yr un dodrefn rhad a’r un hen gasgliad o
drincets ffair a gasglodd dros y blynyddoedd. Roedd ganddi dipyn crandiach
pethau’n addurno’i chartref erbyn hyn.

‘Priodi pres’ ddaru ei merch yn ôl Catrin Owen. Daeth Megan yn ôl o Ffair y
Borth un nos Wener oer ym mis Hydref mewn clamp o gerbyd a oedd bron cyn
lleted â’r lôn i Dyddyn Pwyth, a chyflwyno Brynmor i’w rhieni. Roedd wedi bod
yn mela hefo rhyw hogyn o ben arall yr ynys ers sbel ond erioed wedi mentro
dŵad ag o ar gyfyl ei chartref. Cyfaddefodd Megan wrth ei brawd, flynyddoedd
yn ddiweddarch, mai cywilydd oedd arni i ddŵad â Brynmor i Dyddyn Pwyth
cyn y noson honno.

‘Tasa ti’n gweld tŷ rhieni Brynmor mi fasat yn dallt pam oedd gin i gwilydd.’

‘Fyswn i?’

‘Mi fedrat ffitio Tyddyn Pwyth i gyd i mewn i’w cegin nhw.’

‘Ydi hynny rwbath i fod cwilydd ohono fo ta, Megan?’
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‘Mi oedd o ar y pryd. Rŵan mod i’n byw yno fy hun ma’ dwad adra’n haws.’

‘Haws?’

Dwy blaned ar wahân oedd Cemlyn a’i chwaer erbyn hynny. Fel seren gynffon
yn cwympo ar wib o’i chynefin, fe ddiflannodd Megan i’r düwch heb adael dim
o’i hôl ond ei thrincets ffair a’i chywilydd, a phob sgwrs yn ei gwthio ymhellach
o’i chynefin.

‘Dw’t ti rioed wedi bod awydd lledu d’adennydd dwad, Cemlyn?’

Oedd, mi roedd Cemlyn wedi meddwl am fywyd y tu draw i Gamfa’r Gwyddal
a’r lladd-dy, ond buan iawn y deuai hualau ei gyfrifoldebau i dagu’r dychymyg
a sodro’i ddwy droed yn ôl ar libart Tyddyn Pwyth yn glewt.

Prin y deuai Megan adref i ymweld â’i rhieni ar ôl priodi Brynmor, ac ers i’w
thad farw’n ddisymwth roedd ei hymweliadau wedi mynd yn brinnach fyth. Yn
gannwyll i’w lygaid, doedd dim modd i Megan roi cam o’i le yng ngolwg ei thad.
Serch hynny, fe wyddai Cemlyn yn iawn nad oedd Brynmor wedi ennill ei le yng
ngolwg ei fam.

‘Chap neis iawn ’di o,’ fyddai ei dad yn ei ddweud wrth edrych ar y Rover coch
yn chwyrnellu tua’r Giât Lôn ac i fyny gelltydd Llam y Weddw.

Wedi gweld eu cefnau, âi Catrin Owen ar ei hunion i’r gegin i wagio’r paneidiau
llugoer a oedd prin wedi eu cyffwrdd gan fwmial ‘digwyddodd darfu’ dan ei
gwynt. Byddai Brynmor ar frys garw i adael Tyddyn Pwyth ar bob ymweliad ac
roedd hynny’n ei chorddi hithau. Hen yrru gwirion, meddyliai Cemlyn, wrth
weld y car yn herio’r gweirgloddiau i symud o’i ffordd.
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‘Fydd hi angan dim byd os ceith hi ’i thraed dan bwr ym Mhlas Mawr,’ meddai
Richard Owen, wedi un ymweliad byrrach na’r arfer, gan edrych yn llawn
edmygedd ar y car nes iddo ddiflannu’n llwyr o’i olwg.

‘Ti’n meddwl Dic?’ gofynnodd Catrin, wrth ddychwelyd i nôl y bowlen siwgwr a’r
jwg llefrith bach gwyn hefo crac ar ei wefus.

‘Fo ’di’r unig etifedd te Catrin? Pwy arall ceith o? Synnwn i damad bydd
ganddon ni achos dathlu cyn y Dolig, gewch chi weld.’

Ac roedd Richard Owen yn llygaid ei le. Cafwyd priodas anferth ym Mhlas Mawr
y Gwanwyn canlynol a glaniodd y ceffyl a chert crandia’n fyw i hebrwng Megan
a’i thad o Dyddyn Pwyth at yr allor. Daeth y gymdogaeth gyfan allan i weld
merch y tyddynnwr yn priodi mab y plas. Hebryngwyd hi’n dalog heibio capel
Hermon, lle’r addolai teulu Tyddyn Pwyth yn selog bob Sabath, ac ar eu
pennau i’r eglwys, lle roedd Brynmor yn aros amdani. Cyn iddi adael y tŷ,
clywodd Cemlyn ei chwaer yn rhoi ochenaid o ryddhad wrth iddi edrych arni ei
hun yn y drych yn ei ffrog lliw’r galchen; yr un drych yn union ag yr oedd
Cemlyn yn edrych iddo rŵan yn ei ffrog fflamgoch yntau.

Taenodd finlliw pinc yn dew dros ei wefusau a rhoi haenen las ar gaead ei ddau
lygad. Tynnodd net gwallt ei fam dros ei ben cyn gosod y wig yn ei le. Pan
oedd yn gwbl hapus camodd yn ôl i edrych ar y darlun cyflawn. Dechreuodd
cornel ei wefus grynu ryw fymryn a daeth deigryn i’w lygaid. Ymhen dim roedd
yn beichio wylo yn y drych ac yn bloeddio ‘Jaaaaac! Lle yn y byd mawr w’t ti
wedi mynd? JAAAAAAAC!’

‘Brenshiach y bratia! Oes rhaid iti weiddi gymaint Cemlyn bach?’ gofynnodd ei
fam wrth ddŵad i mewn hefo basged wnïo yn ei llaw a rhes o binnau rhwng ei
dannedd. ‘Mi daerwn fod diwadd y byd ar ddŵad.’

‘Da chi’n meddwl ’mod i angan mwy o stwffin?’
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‘Ti angan mwy o hem ar y ffrog ’na, ma’ hynny’n saff ti. Rŵan, saf ar y stôl
fach ’na imi ga’l taro pin neu ddwy ynddi.’

‘Ma-i jesd y peth, Mam! Diolch.’

‘Glenys Ty’n Pant ’di deud ‘i bod hi isio’r paneli melyn ’ma ynddi i ’neud iti sefyll
allan yn y ffinale.’

‘Hefo gwallt gosod sy’n goleuo i fyny a dŵr yn saethu o ’nhethi, mi fydda i’n
siŵr o sefyll allan, peidiwch â poeni!’

Chwarddodd Catrin Owen lond ei bol tra’n hemio’r ffrog i’w mab. Roedd Cemlyn
wrth ei fodd yn clywed ei fam yn chwerthin yn iach fel hyn; chwerthin heb
arlliw o gysgod yn agos iddo. Ac er bod yr achlysuron hynny lle codai hwyliau’r
ddau i’r entrychion yr un pryd yn prinhau bob dydd, roeddan nhw hefyd yn
adegau y byddai Cemlyn yn eu costrelu bob diwedd dydd yn ei gof.

‘Dyna chdi,’ meddai hi, gan roi’r pwyth olaf yng ngodre’r ffrog a thorri’r edau â’i
dannedd yn ddi-lol. Roedd wedi gwneud dwsinau o wisgoedd i‘w mab dros y
blynyddoedd ar gyfer sawl cynhyrchiad, ond ei wisg i’r panto oedd y gwaith
anoddaf o ddigon. Addasu a stwna mewn siopau ail-law yn y dref oedd y drefn
arferol pan fyddai Cemlyn wedi ei gastio i ddrama. Ond byddai’n mynd i fwy o
hwyl o beth mwdril hefo’i wisg i’r panto blynyddol. Cemlyn chwaraeai ran y
dame yn ddi-ffael yn sbloets Nadolig y Theatr Fach, a byddai disgwyl mawr i
weld beth fyddai’r rig-owt a gynlluniai Catrin Owen ar ei gyfer.

‘Be gebyst ddudis di oedd enw’r sioe dwad, Cem?’

‘Jac Ffadan Beni.’

‘Hen enw gwirion.’
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‘Panto di o Mam!’

‘ “Jac yn y Goedan Ffa” alwon ni fo sdalwm.’

‘Rhy hir medda Glenys Ty’n Pant.’

‘Ia, mwn.’

Gwenodd Cemlyn a dechrau tynnu ei wig, ond mynnodd Catrin Owen ei fod yn
aros yn union fel ag yr oedd o iddi gael tynnu ei lun. Roedd ganddi albwm yn
llawn o luniau o Cemlyn yn ei wisgoedd amrywiol ar gyfer pob cynhyrchiad y
bu ynddo o’r cychwyn yn deg, yn was ac yn fwtler, yn ffermwr ac yn glown; a
thoreth o ffrogiau amryliw yn goron ar bob blwyddyn ers tro byd bellach.

‘Reit ta . . . dyna hynna ’di ’neud. Tara hi ar y gwely ac mi ro’ i bwyth ynddi
cyn iti ddŵad adra o gwaith heno. Gei fynd â hi hefo chdi i weld be fydd gin
Glenys i’w ddeud wedyn.’

‘Dwi ’di rhoi’r gora i ’ngwaith ers pythefnos, chi Mam.’

Daeth rhyw olwg bell i lygaid Catrin Owen am sbel. Yna gwenodd ac edrych i
fyw llygaid ei mab.

‘Do’n do ’ngwas i . . . ’R hen Fisdar Griffiths druan. Rhaid gin i bod rwbath
mawr ’di dŵad drosto fo.’

‘Do’r hen gradur.’

‘Mi ddaw ’na rwbath, gei di weld.’
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Rhoddodd Cemlyn y ffrog i orwedd yn ofalus ar y gwely a newid i’w ofyrôls.
Roedd Geraint Big End am ddŵad i fyny cyn cinio i gael un golwg arall ar y fan
iddo. Os nad oedd posib gwneud dim â hi y tro yma, roedd Geraint am ei
gwerthu hi am arian sgrap iddo. Roedd haenen o gen gwyrdd wedi dechrau
ymddangos ar y bonet ac roedd un o’r ieir bellach yn ddigon hapus i fynd i ori
dan yr injian yn achlysurol. Mi fyddai Geraint wedi cynnig gwaith i Cemlyn yn y
garej tasa ganddo fo’r modd i wneud; ond roedd yntau, fel y rhan fwyaf o
fusnesi bychain yr ardal, yn ei chael hi’n ddigon anodd cael y ddau ben llinyn
ynghyd y dyddiau yma.

Edrychodd allan ar yr ieir yn lloffa’n ddiamcan hyd yr iard. Doedd o ddim wedi
eu bwydo y bore hwnnw gan fod ei fam wedi hefru arno ers iddo godi i drio’i
ffrog, felly roedd yr hen chwiorydd ar eu cythlwng yn crafangu’n hurt hwnt ac
yma.

Crwydrodd ei lygaid i lawr y llwybr tua’r môr a rhoddodd ochenaid o ryddhad.
Roedd yn dal i deimlo cysur ei ryddid newydd, er gwaetha’r ffaith fod yr ‘esgid
fach yn gwasgu’ yn o dynn erbyn hyn. Deuai rhyw fymryn o arian rhent i mewn
am y tir yn achlysurol ac roedd yn gwerthu’r wyau oedd dros ben i siop y
pentre. Roedd Catrin Owen, hithau, yn dal i allu gwneud rhyw geiniog neu
ddwy yn altro dillad pan fyddai galw. Ac er fod cael yr edau drwy’r crai yn
mynd yn anos iddi bob dydd, roedd Cemlyn adra rŵan i dendiad a’i helpu hefo
rhyw fanion felly. Doedd o ddim yn mynd i lawr i’r Ship mor aml chwaith, ac
roedd hynny’n arbed dipyn ar y coffrau.

Rhyw feddwl yr oedd o, wrth edrych drwy’r ffenest, tybed a oedd modd
gwneud mwy o arian o’r ddau gae oedd yn ymestyn at Lam y Weddw. Nhw
oedd berchen y ddwy acer rhwng y tyddyn a’r môr, ac er nad oedd fawr o
ddyfnder gweryd i’r tir, roedd yr olygfa yno’n ddiguro. Chydig o garafanau
efallai? Maes pebyll o bosib? Fyddai o fawr o dro yn newid yr hen sied yn
doiledau a dwy neu dair o gawodydd. Efallai y byddai hynny’n rhoi mymryn o
jam ar eu crystyn na’r cildwrn o rent a delid iddynt ar hyn o bryd.
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Wrth synfyfyrio felly ac yn cnoi cil ar y posibiliadau sylwodd fod rhywun yn
cerdded tuag at y tŷ o gyfeiriad y giât mochyn. Roedd y ddau yn edrych yn rhy
ffurfiol o beth coblyn i fod yn gerddwyr. Ond eto, roeddan nhw’n dod o
gyfeiriad Llam y Weddw, felly mae’n rhaid eu bod ar ryw berwyl arall os mai o
gyfeiriad y môr y deuent. Tynnodd ei ffrog yn gyflym pan sylweddolodd eu bod
yn dod tuag at y tyddyn. Be goblyn ma’ rhein ishio? meddyliodd, wrth fustachu
i mewn i’w lodrau melfared a chrys tî tyllog. Daeth cnoc ar y drws cefn cyn
iddo gael hosan am ei droed.

Syllodd y ddau ddyn ar Cemlyn yn sefyll yn droednoeth yn nrws Tyddyn Pwyth
a’i grys tî tu chwith a’i falog ar agor. Falla na fyddai hynny wedi taro’r ddeuawd
siwtiog yn od oni bai am y stremp o wefusau pinc a’r colur glas llachar ar ei
lygaid.

‘Bora da,’ meddai Cemlyn, heb sylweddoli’n llawn y fath olwg oedd arno.

‘Good morning Mr Owen. I’m Mr Wakefield, from Saturn Company Limited, and
this is my colleague, Mr Chapman.’

‘Oh . . . right you are . . . would you . . . um . . . like to come in . . ?’

Suddodd calon Cemlyn wrth feddwl y byddai’n rhaid iddo fustachu hefo’r ddau
ddieithryn yma yn yr iaith fain. Roeddan nhw’n edrych yn ddigon od arno
hefyd, fel tasa ganddo fo gyrn yn dŵad allan o’i dalcen, ond, diolch i’r drefn,
gwrthod y gwahoddiad ddaru nhw a dweud mai dim ond gofyn am ei ganiatâd i
edrych yn frysiog ar y tir yr oeddan nhw ar hyn o bryd, a gwneud rhyw fymryn
o ‘environmental checks’ cychwynnol. Gofynnodd Mr Chapman iddo os oedd o
wedi derbyn y llythyr ddanfonon nhw iddo rhyw bythefnos yn ôl.

‘A letter?’
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‘Yes, you should have received an introductory letter from Saturn a couple of
weeks ago.’

‘Wel ym . . . no . . . I don’t think I . . . well . . . no . . .’

Ymddiheurodd Mr Wakefield am hynny ond eglurodd y byddai rhywun arall o’r
cwmni yn dŵad i’w gweld nhw maes o law i roi rhagor o fanylion.

‘Manylion?’ meddyliodd Cemlyn; ond aeth o ddim i gyboli â gofyn yn uchel
rhag iddo fynd i ragor o ddŵr poeth hefo’i Saesneg. Derbyniodd eu cerdyn
busnes a dweud bod croeso iddyn nhw edrych ar y caeau a chaeodd y drws ar
eu hôl, ond nid cyn sylwi bod yr ieuengaf o’r ddau yn edrych fel petai o un ai’n
dioddef o grampiau go ddrwg yn ei stumog neu’n ymladd i beidio chwerthin yn
ei ŵydd. Yn syth wedi iddo gau’r drws sylweddolodd beth oedd tarddiad y
digrifwch. Aeth yn chwys oer drosto pan welodd adlewyrchiad o fam Jac Ffadan
Beni yn nrych y gegin gefn yn edrych yn ôl arno. Roedd o wedi tynnu’r wig,
ond roedd y net gwallt a’r clips yn goron ar ei gywilydd. Mae’n rhaid bod y
colur wedi rhwbio yn erbyn ei grys tî wrth iddo ddadwisgo’n gyflym gan bod ei
wyneb yn un stremp o liwiau cymysg.

‘Pwy oedd ’na?’ holodd ei fam wedi iddyn nhw fynd. Roedd Catrin Owen wedi
bod yn rhyw how wrando ar eu sgwrs yn y briws, ond doedd hi ddim wedi dal y
manylion.

‘Dynion diarth,’ atebodd Cemlyn, gan redeg y tap dŵr poeth ac estyn am sebon
a chadach gwlanan.

‘ ’Tebis di’r drws â golwg fel’na an’ ti?’ holodd ei fam, hefo gwên yn lledu dros
ei hwyneb rhychio

‘Nes i’m cofio!’
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Ffrwydrodd bloedd o waelod bogel Catrin Owen, a chwarddodd nes ei bod yn
sâl. Ddaru Cemlyn ddim ymuno â hi i gychwyn, ond fel y gwelai ei fam yn
estyn am gadair i’w arbed ei hun rhag glanio’n swp ar lawr y gegin, gwelodd
yntau yr ochr ddigri hefyd. Ond roedd yr ymweliad annisgwyl yn dal i bwyso ar
ei feddwl.

‘Gawsoch chi lythyr yn deud ’u bod nhw’n dŵad draw yma Mam?’ gofynnodd,
wedi iddi gael ei gwynt ati.

‘Llythyr?’ gofynnodd Catrin Owen; a dychwelodd y niwl i’w llygaid.
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PENNOD 7

‘Dyma’r unig gysur gaf . . .’

Taflodd Annest y bwndel papur pinc yn ddi-ffrwt ar ben y bwndeli gwyrdd a
melyn. Doedd darllen tudalen ola’r trydydd drafft o’r sgript ddim yn cynnig dim
mymryn mwy o gysur iddi na’r drafft cyntaf a’r ail. Tarodd ei chlustdlysau
ymlaen a sicrhau fod pob blewyn yn ei le cyn y cyrhaeddai Angharad Prysor i
fynd â hi i’r gogledd i’r clyweliadau. Erbyn hyn roedd y cynnwrf o chwarae rhan
ochr yn ochr ag un o sêr ifanc disgleiriaf Cymru wedi pylu rhywfaint, yn
enwedig gan mai ei enw o a ddefnyddiai’r cwmni ym mhob erthygl a welodd hi
hyd yma yn trafod y ffilm. Rhyw ymddangos ymhlith ‘gweddill y cast’ fyddai ei
henw hi yn amlach na pheidio, ac roedd hynny’n ei chynddeiriogi’n waeth. Yn
sicr doedd ganddi ddim mymryn llai o ran nag a gynigid i Iwan Prys yn y ffilm;
mwy os rhywbeth. A halen ar friw oedd nad oedd unrhyw steil yn perthyn i’r
cymeriad. ‘Merch wladaidd yr olwg,’ oedd y disgrifiad yn y sgript, a doedd
hynny ddim wedi plesio Annest Gwilym.

‘But Annest darling, you said you didn’t want any more auditions for juve
leads!’

‘I know that, Graham, but I didn’t exactly see myself going from the blushing
young lover to playing a middle-aged farmer’s daughter with a half-wit
brother that does nothing but milk goats all fuckin day either!’

‘I’ll try and have a word with them about that Annest, but I’ve just had a call
from your accountant again and . . ’

‘God!’ ebychodd Annest o waelodion ei chrombil. Roedd ganddi ddiwrnod digon
caled o’i blaen heb i Graham grybwyll ei chyfrifydd o bawb.
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‘At least give him a ring Annest. He’s been trying to get hold of you for
months.’

Gwyddai Annest y byddai bil treth anferth yn ei disgwyl ym mis Ionawr ac nad
oedd amynedd ei chyfrifydd na phobl y Cyllid Gwladol yn ddiwaelod. Roedd y
flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn llwm arni o ran gwaith ond, yn anffodus, nid
ar sail ffigurau’r flwyddyn honno y byddai’n cael ei threthu eleni. Roedd wedi
gwneud nifer o hysbysebion y flwyddyn cynt ac roedd y rheiny wedi cadw’r
blaidd o’i drws am sbel. Ond doedd hi ddim wedi cynilo'r un ddimai goch y
delyn o’r celc a gafodd pan oedd yr haul wedi tywynnu rhyw fymryn arni y
flwyddyn flaenorol. Roedd hi wedi arfer byw yn fras trwy’r dyddiau da ac roedd
yn anodd iawn tynnu hen gastiau allan o actores ganol oed/ifanc oedd wedi
cynefino â therapi gwario. Rhoddai ei phen yn ddyfn yn y tywod ar adegau
felly, gan anwybyddu rheseidiau o amlenni oddi wrth y banc. Mor rhwydd oedd
tynnu cerdyn credyd o’i phwrs pan oedd y dynfa yn gryf a’r ewyllys yn wan.
Gyda’r Nadolig ar y trothwy a‘r bil treth yn dynn wrth ei sodlau, roedd y
cytundeb gan Deledu Aran wedi rhythu’n heriol arni o’i desg am ddyddiau. Yn y
diwedd fe wrandawodd ar gyngor ei hasiant a’i chyfrifydd ac, yn erbyn pob
greddf bersonol, fe arwyddodd y darn papur a selio’r fargen.

Ond fe wyddai Annest mai rhyw gildwrn o ymdrech a wnâi’r cwmni a’r awduron
i drio ailwampio’i chymeriad. Gwyddai hefyd y byddai asiant Iwan Rhys yn
cadw llygaid barcud ar bob newid bach neu fawr a wneid i’r sgript, ac na
fyddai’r cwmni’n cael symud sill heb sêl eu bendith hwy. A rŵan, roedd hi ar fin
cychwyn i’r gogledd i helpu hefo’r clyweliadau.

Doedd dim gofyn i Iwan Prys ddod ar gyfyl y rheiny wrth gwrs. Roedd o’n rhy
brysur ym mhen arall y byd yn rhywle yn gwneud ei filiwn nesaf, i fod yn mela
hefo rhyw dipyn o glyweliad. Roedd Annest wedi ystyried gwrthod mynd hefyd,
ond fe gynigiwyd ffî ychwanegol iddi na allai fforddio ei wrthod bellach. Canodd
Angharad Prysor gorn ei M.G Convertible bach glas y tu allan a suddodd calon
Annest wrth feddwl am y daith hirfaith i fyny’r A470 yn ei chwmni. Un peth
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oedd ymdopi â’i phresenoldeb ynghanol ‘yr ieir’ dros wydriaid yn Dylan’s
ambell i noson, ond roedd meddwl am rannu gofod mor gaethiwus am oriau
mor faith hefo hi yn fater gwahanol. O leia byddai Caron yno’n gwmni iddi.
Roedd hi eisoes wedi trefnu hefo’i chyfaill mai hi fyddai’n eistedd yn y sedd
gefn. Er mor gyfyng oedd y car, fe allai esgus ei bod yn pendwmpian os na
fyddai’r sgwrs at ei dant.

Doedd dim yn arbennig am Angharad Prysor ar yr olwg gyntaf. Merch ddigon
disylw fyddai ambell un, gan gynnwys Annest Gwilym, wedi ei ddweud amdani
o’i phasio’n gyflym ar y stryd; gwallt cringoch a thipyn o frychni ar ei thrwyn;
llygaid treiddgar a gwefusau main. Ond nid pawb a welai’r nodweddion yma fel
ffaeleddau. Gall llwyddiant a hyder esgor ar ei dlysni ei hun ar adegau. Ac
roedd Angharad Prysor yn ferch lwyddiannus, a gwelid hynny’n hollol amlwg yn
ei hosgo a’i gwisg. Bu’n rhan o’r tîm ymchwil am sbel, yn gweithio ar raglenni
natur ac ambell raglen ddogfen, ond buan y gwelodd ei chyfle i ddringo’n araf
o’r naill adran i’r llall, a bellach roedd hi’n un o gynhyrchwyr mwyaf
llwyddiannus y cwmni.

Canodd y cynhyrchydd ei chorn am yr eildro ond doedd Annest ddim ar frys i
ymateb iddo. Danfonodd neges at Caron.

‘Ar fy ffordd! x’
Cymerodd ei hamser i orffen ei choffi a chau ei chês. Pam dylwn i ruthro iddyn
nhw? meddyliodd. Un edrychiad cyflym arall yn y drych i wneud yn siŵr fod
pob blewyn yn ei le. Syrthiai ei bob du yn dwt uwch ei hysgwyddau fel sidan
sgleiniog. Roedd ei gwallt wedi ei dorri’n berffaith ac yn un elfen o’i hedrychiad
na allai Angharad Prysor fyth gastadlu ag o. Cip sydyn dros y fflat a chau’r
drws ar ei hôl. Atseiniai ei sodlau yn y ffynnon risiau tra roedd hi’n edrych drwy
ei bag llaw i sicrhau fod popeth ganddi; persawr, colur, arian, ffôn ac i-player.
Byddai hwnnw’n fodd iddi ddianc at ei cherddoriaeth weithiau yn ystod ei
siwrnai - diolch i’r drefn.
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Daeth Caron allan o’i sedd i wneud lle iddi fynd i’r cefn a chododd Annest ei
hael arno’n slei i ystumio ei diffyg brwdfrydedd. Cilwenodd yntau‘n ôl arni ac
aeth hithau i mewn i’r car a’i gwên mor ffals â’i haeliau. Rhoddodd rhyw esgus
o gusan i Angharad ar ei ffordd i mewn a chychwynnodd y tri ar eu siwrnai
flinedig tuag Ynys Môn.

Roedd y daith i’r gogledd yn waeth na’r hyn yr oedd wedi ei ddychmygu.
Angharad yn trafod rhyw raglen roedd hi newydd orffen ei golygu hyd at
syrffed a Caron yn ei dandwn hyd eitha’i allu. Pam oedd o’n crafu gymaint arni
a hithau’n ei drin mor wael? Fe gâi Caron wybod hynny unwaith y llwyddai
Annest i’w gornelu ar ei ben ei hun yn y gwesty.

Diolch byth fod y cwmni wedi eu bwcio i westy’r Tarw ym Miwmares dros y
deuddydd nesaf. Byddai mymryn o foethusrwydd yn ei haros ben arall y
siwrnai yn hwb i’w chynnal ar ei thaith flinderus.

‘Pa wlad arall sydd hefo prif lôn mor drybeilig o wael yn cysylltu de a gogledd
medda chi?’ Torrodd cwestiwn Angharad ar y distawrwydd pan ddaeth i stop
wrth oleuadau ffordd ym Mhenrhyndeudraeth.

Ia, ia, meddyliodd Annest, deud o eto am y ffycin degfad tro! Ond, ‘Ydi ma hi’n
uffernol tydi?’ oedd yr ymateb a leisiodd. A gwyddai Annest yn union beth
fyddai ymateb Angharad tra’n aros i’r goleuadau droi’n wyrdd, ond cafodd
Caron y blaen arni y tro yma.

‘Pam yffach ma’ nhw just yn gwella bits o’r hewl yn y Gogs bob amser? Chi’n
by-paso Porthmadog a nawr chi’n sdyc yn Penrhyn-ffycin-lle-chi’n-galw.’

‘Hollol Caron, mi est â’r geiria o ngheg i. Ddeuthon ni reit deidi tan Dolgella’n
do?’ atebodd Angharad.
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Teidi, o ddiawl, meddyliodd y ferch flin oedd yn gwingo yn y sedd gefn. Roedd
Angharad yn yrwraig ofalus - hynod o ofalus. Rhwng hynny a’r ffaith ei bod
wedi aros am ginio yn Rhaeadr a phaned eto fyth mewn rhyw warws gwerthu
dillad jeriatrics yn Ninas Mawddwy, roedd ei chaethiwed wedi para dipyn hwy
na’r hyn yr oedd wedi ei ddychmygu.

‘Dwi’n difaru f’enaid nad esh i drw’ Beddgelart rŵan.’

‘Ffor’no fyswn i ’di mynd,’ awgrymodd Annest yn swta.

‘Fasa well mi droi nôl ’da chi’n meddwl?’ holodd Angharad yn betrus.

‘Chdi sy’ wrth y llyw,’ oedd yr ateb di-hid o’r cefn.

Penderfynu peidio ddaru nhw’n y diwedd. Roedd Caron wedi clywed fod eira ar
y ffordd.

‘Faint sy’n dŵad i’r clyweliada ‘ma fory ta?’ gofynnodd Annest, i drio torri ar y
rhigol o drafod y tywydd a’r lôn yn ddi-baid.

‘Rhyw igian; wedyn ’da ni’n cyfarfod y plebs ar y dydd Sul.’

‘Plebs?’ holodd Annest.

‘Ia . . . Sion isio dewis wyneba gwledig i olygfeydd y dafarn. ’Di o’m isio
“wyneba clwb nos”, fel mae o’n ’u galw nhw, felly mae o am gastio’r ecstras yn
lleol hefyd’.

‘Wela i.’

Rhoddodd Annest ryw ochenaid fach dawel wrth feddwl y byddai hi’n
berfeddion nos arnyn nhw’n cael cychwyn ‘nôl am adre nos Sul felly. Roedd
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Sion, y cyfarwyddwr, yn un eithaf manwl, ac er fod hynny’n rhinwedd ar bob
achlysur arall, doedd aros iddo bigo’i ‘werin datws’ ddim yn plesio Annest
Gwilym. Onid dyna mae merch colur yn da? meddyliodd, troi actorion ac
ecstras yn wreng neu fonedd yn ôl y gofyn?

‘Sdim rhaid i ti fod ’na ar y dydd Sul. Gei di dday off pryd ’ny,’ ceisiodd Caron ei
chysuro.

Waw! meddyliodd Annest, diwrnod yn rhydd ym Miwmares . . . a hwnnw’n
ddydd Sul! Fedra i’m disgwl! Rhoddodd ei phen i orwedd a chau ei llygaid.
Roedd y dagfa yn Penrhyn yn dal i beswch yn araf yn ei flaen a doedd pen y
daith yn cynnig dim mymryn mwy o gysur iddi chwaith. Gobeithiai i’r nefoedd y
byddai ganddi ystafell go lew i ddianc iddi ym Miwmares.
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PENNOD 8

‘Ple buost ti neithiwr, fab annwyl dy fam?’

Roedd Glenys Ty’n Pant yn gandryll hefo Geraint am beidio dysgu ei linellau’n
iawn a hithau’n ben set. Cwta wythnos oedd ganddyn nhw cyn y perfformiad
cyntaf ac roedd yn dal i fwnglera’i ffordd hefo tameidiau o bapur hyd y set ym
mhobman; byth a hefyd yn anghofio’i giws. Roedd o hyd yn oed wedi anghofio
dod ar y llwyfan o gwbl ryw ddwywaith, dair yn yr ail act. Bob tro y deuai saib
hirach na’r arfer fe gerddai Susan Puw at erchwyn y llwyfan, sefyll yn stond a
throi ei llygaid i gyfeiriad Glenys gan roi ebwch ddofn r’un pryd. Doedd
ganddyn nhw ddim cofweinydd yn y cwmni ers tro byd, ac roedd Geraint yn un
gwael am ddysgu. Deuai Cemlyn i’r adwy trwy aralleirio o bryd i’w gilydd, neu
geisio bwydo llinell i Geraint pan fyddai’n ei chofio; ond doedd o ddim ar y
llwyfan hefo Big End ym mhob golygfa a doedd dim posib iddo sefyll yn yr
esgyll yn neidio i’r adwy ar bob camgymeriad gan fod ganddo gymaint o waith
newid gwisgoedd trwy gydol y sioe.

Roedd ’na dawelwch annifyr yn hongian dros yr ystafell ymarfer fel roedd
Susan Puw yn dweud ei ‘nos dawch’ yn bwdlyd ac agor drws y neuadd cyn
diflannu i’r nos. Gadawodd chwa o awyr rewllyd i mewn i ychwanegu at y
‘rhyfel oer’ a fodolai rhwng y cydwybodol a’r anghyfrifol yn y cwmni ers tro
byd. Safodd Cemlyn yn hurt ar y llwyfan yn aros am ymateb Glenys Ty’n Pant
i’w ffrog.

‘Bob lwc ichi fory Susan!’ gwaeddodd Glenys, cyn i arwres ei phanto wneud ei
hymadawiad olaf am y noson. Clep go hegar ar ddrws y neuadd oedd yr unig
ymateb a gafodd gan ei seren.

‘Duw, duw, fydda i’n ’i wbod o’n iawn erbyn nos Iau siŵr ddyn, be sy’ haru’r
gloman?’ ebychodd Big End.
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‘Nid dyna’r pwynt, Geraint. Panto is all about timing a ’da chi’n lluchio pawb
’ddar ’u hechal; ’nenwedig Susan druan, a hitha hefo’r audition ma’n dŵad i
fyny dros y weekend a phob dim.’

Ceisiodd Cemlyn gael sylw ei gyfarwyddwraig pan ddeuai’r mymryn lleiaf o
fwlch i’r drafodaeth, ond i ddim diben. ‘Sgiwsiwch fi Glenys ond . . .’

‘Chysgith hi’m winc rŵan, gewch chi weld,’ torrodd Glenys ar ei draws.

‘Arglwydd mawr! Mond ryw bwt o Banto ydio Glenys!’ protestiodd Geraint.

‘Ond ma’ pobol yn disgwl y gora ganddon ni Geraint! ’Da chi’n gwbod hynny
gystal â neb gobeithio. ’Da chi’n hen law arni bellach. Mi fydd y neuadd ‘ma’n
orlawn ac mae ’na edrach ymlaen na fuo’r rytsiwn beth.’

‘Audition be ’di o beth bynnag?’ gofynnodd Geraint, wrth dynnu pen ôl y fuwch
oddi amdano a’i hongian ar wal y castell simsan.

‘Ddudodd hi ddim wrtha chi?’ holodd Glenys.

‘Lwcus i ga’l “hyw di dŵ” gin y Susan dyddia yma Glenys bach.’

Estynnodd y gyfarwyddwraig ffotocopi o’r llythyr roedd hi wedi ei dderbyn gan
Gwmni Teledu Aran. Roedd Cemlyn druan yn groen gŵydd drosto wedi i’r oerfel
gael gafael ar y sidan smal coch. Byddai Glenys yn diffodd y gwres yn syth
wedi’r ymarfer i arbed costau ac roedd tymheredd y neuadd wedi plymio’n
gyflym ers ymadawiad ‘y Susan’. Penderfynodd Cemlyn fynd i newid. Fe
ddangosai ei ffrog i’w gyfarwyddwraig yn yr ymarfer nesaf.

‘Wyddat ti rwbath am yr auditions ’ma ym Miwmaris Cem?’ gofynnodd Geraint,
wedi i Glenys hithau ddiflannu i’r nos.
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‘Na wyddwn i,’ atebodd Cemlyn gan hongian ei ffrog yn ofalus a thynnu ei
golur.

‘Soniodd y sguthan ’r un gair wrtha inna chwaith.’

‘Be ‘dyn nhw?’

‘Chwilio am ecsdras i fod mewn ffilm ’ma nhw’n ’neud yn y cyffinia ’ma.’

‘Ti am fynd?’

‘Rhy hwyr rŵan dydi; fedrwn i byth ddysgu dim byd ar rybudd mor fyr.
Meddwl amdana chdi o’n i p’run bynnag.’

‘Fi?’

‘Wbath iti ’neud bysa. Chei di’r un ddima goch y delyn am gicio dy sodla hyd lle
’ma; wa’th ti gicio dy sodla a cha’l dy dalu amdano fo ddim.’

‘Ma’r fan ’di nogio os cofi di.’

‘Awn i â chdi yno siŵr iawn! Be amdani?’

‘Dwn ’im’.

‘Ty’d! Gawn ni olwg ar y llythyr ’ma dros beint.’

Erbyn i Big End lyncu ei drydydd gwydriad, roedd yn daer y dylai Cemlyn fynd
am y clyweliad. ‘Open Audition’ oedd o’n ‘i ddweud mewn Saesneg glân gloyw.
Roedd y fersiwn Cymraeg o’r llythyr dipyn anoddach i’w ddeall, ond roedd o’n
ddigon plaen yn yr iaith fain fod croeso i unrhyw un ddod draw ar y dydd Sul
‘am sgwrs’. Roedd Glenys Ty’n Pant wedi codi mymryn ar wrychyn Geraint yn
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peidio sôn wrthyn nhw tan y funud olaf. Tasa fo heb fod yno pan oedd Susan
Puw yn troi am adra falla na fydda fo wedi cael clywed am y peth o gwbl.
Erbyn iddo ddarllen y manylion yn iawn doedd dim rhaid paratoi araith hyd yn
oed, ac roedd o’i hun yn cael rhyw ail wynt erbyn hynny.

‘Be ’di “open audition” felly, dwad?’ holodd Cemlyn, gan daro’i gôt amdano.

‘Gorad i bawb de Cem - bonedd neu wreng.

‘Pwy?’

‘Ma’ croeso i rywun fynd. Susan Puw a Geraint Big End - pawb! Hyd yn oed
Cemlyn-Tyddyn-Pwyth os ’di o ffansi . . . Peint?

‘Na, well mi throi hi, diolch ti Ger.’

‘Biga-i di fyny am ddeg yli. Fyddwn yno mewn da bryd wedyn.’

‘Feddylia i am y peth.’

Wrth iddo wynebu’r ddwy filltir aeafol am adref, gwasgodd Cemlyn ei gôt fawr
yn dynnach amdano; roedd ias eira ynddi a’r gwynt o’r gogledd yn fain. Os nad
oedd angen paratoi dim byd ar gyfer y clyweliadau yma, yna efallai y mentrai i
goblyn; fe allai gael cinio dydd Sul hwyr hefo’i fam am unwaith, siawns. Hynny
oedd yn chwarae ar ei feddwl wrth iddo blygu ei ben yn erbyn y gwynt a’i
mentro hi i ganol y ddrycin.

Roedd yr eira’n drwch dros Lam y Weddw pan ddringodd y gamfa olaf ar ei
lwybr am adref. Edrychai’r bwthyn bach fel addurn Nadolig ar gefnlen y frwydr
rhwng y lluwch a’r gwynt o’r môr. Rhuai’r naill a chwipiai’r llall yn erbyn
muriau’r hen fwthyn. Roedd Catrin Owen wedi gadael y golau talcen ymlaen i
oleuo’r ffordd i’w mab. Llosgai gewin o olau drwy’r hollt yn llenni ei hystafell
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wely. Prin iawn oedd yr adegau hynny pan fyddai wedi diffodd a chysgu cyn i
Cemlyn groesi’r rhiniog. Galw ‘nos da’ ar ei mab a diffodd fyddai’r ddefod yn
amlach na pheidio. Ond ambell waith fe alwai ei enw â’i goslef ar i fyny.

‘Cemlyn?’

Prin y clywodd lais ei fam yn erbyn cnewian y gwynt a hyrddiai y tu allan.
Rhedodd i fyny’r grisiau a tharo’i ben rownd y drws.

‘Da chi’n iawn?’

‘Fasa ti’m yn rhoi mymryn mwy o ddŵr poeth yn y botal ‘ma imi ’ngwas i? Ma’
‘nhraed i fel dwy garrag fedd.’

‘Dwi’m yn synnu.’

‘Eira ’di hwnna’n dy wallt di?’

‘Ia . . . ma ‘i’n chwipio’n o hegar. Dwi’m yn cofio tywydd fel hyn ers sbelan.’

Cymerodd y botel lugoer gan ei fam, ac wedi ei hail-lenwi tywalltodd weddill y
dŵr berw i’r tebot gan adael i’r te fwydo tra byddai’n dweud hanes yr ymarfer
wrth ei fam.

‘Be oedd gin Glenys Ty’n Pant i ddeud am y ffrog ta?’ holodd ymhen sbel.

Pasiodd rhyw eiliad fechan cyn iddo fentro’i hateb.

‘Deud ’i bod hi’n ddigon o ryfeddod Mam.’

Gwenodd iddi ei hun o wybod fod Glenys wedi ei phlesio eleni eto. Tynnodd y
cwrlid dros ei phen a llithro’n esmwyth i gilfan cwsg.
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Ond roedd meddwl Cemlyn yn dal ar ras wyllt yn dychmygu’r penwythnos oedd
o’i flaen. Roedd o wedi darllen am y ffilm yn un o’r papurau lleol, ond soniodd o
r’un gair wrth Geraint am hynny, gan nad oedd am ymddangos yn orawyddus
i’w ffrind. Roedd wedi bod yn pendroni sut yn y byd y gallai fynd i Fiwmares ac
yn ôl heb adael ei fam ar ei phen ei hun am allan o hydion. Roedd y Suliau
wedi dod yn bwysig iawn i’r ddau ohonyn nhw’n ddiweddar. Catrin Owen
fyddai’n rhoi’r cig yn y popty ben bore a’i rostio’n ara deg tra byddai’r ddau yn
yr oedfa. Cemlyn fyddai’n paratoi’r llysiau a gosod y bwrdd cyn iddyn nhw’i
chychwyn hi am gapel Hermon. Ers i’r fan fynd i’w haped roedd Mr Ifans Hen
Dŷ wedi galw amdanyn nhw’n ddeddfol bob bore Sul, glaw neu hindda,
chwarae teg iddo. Yna, cymerai’r ddau eu hamser dros ginio, ac os byddai’r
tywydd yn deg, fe aent am dro yn y pnawniau, a threuliai Cemlyn y min nos yn
dysgu ei linellau neu’n trwsio rhyw fanion hyd y tyddyn. Gwnai hithau bwcs o
smwddio os byddai Cemlyn allan, neu dorri asgwrn cefn ambell ddilledyn a
roed iddi i’w haltro. Ond paned o flaen y tân oedd y ddefod i gloi’r Sul bob
amser, a brechdanau cig oer os byddai peth dros ben.

Er mor ailadroddus oedd y rhigol yma i’w Suliau, roedd Cemlyn yn gwybod fod
y patrwm cyson ar ddiwedd bob wythnos yn bwysig i Catrin Owen. Roedd wedi
trafod hynny hefo’r meddyg teulu dros yr haf. Os gallai Cemlyn greu amserlen
iddo’i hun lle byddai trefn eitha pendant i ambell ddiwrnod o’u hwythnos,
byddai hynny’n rhoi hyder i’r hen wreigan, a chyfle i’w hail a’i thrydydd atgoffa
o ambell i beth. Roedd ei fam wedi deall y gêm i’r dim; bron cystal, os nad
gwell na Cemlyn. Ond gwyddai hefyd y deuai diwrnod pryd y byddai’n gollwng
yr awenau’n llwyr i ddwylo’i mab.

Roedd aberthu ei Sul yn galifantio i ryw glyweliad ym Miwmares wedi chwarae
ar gydwybod Cemlyn byth ers iddo ddarllen amdano’n y papur. Ac yntau’n ddigar byddai ar drugaredd bysus bach Llanfarian, a doedd ganddo fawr o ffydd
yn y rheiny; yn enwedig ar y Sul. Ond rŵan fod Geraint wedi cynnig lifft iddo,
roedd ei feddwl yn gwibio i bobman. Os mai’r cyfan fyddai gofyn iddo ei wneud
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oedd cael ‘sgwrs anffurfiol’ hefo’r cyfarwyddwr, pharai hynny ddim mwy na
rhyw hanner awr, doedd bosib. Byddai’n ei ôl yn Nhyddyn Pwyth erbyn diwedd
y pnawn, fan hwyraf.

Dechreuodd loffa drwy’r bwndeli papur newydd am ragor o wybodaeth. Efallai
y byddai mwy o fanylion yno am y clyweliadau. Os oedd o am fentro draw hefo
Big End ddydd Sul, doedd o ddim am gyrraedd yno heb wybod pob manylyn
posib am y cyfarfod. Ond roedd Catrin Owen yn un arw am gronni pob math o
‘nialwch nes y byddai’r droriau a’r cypyrddau’n gorlifo. Wyddai Cemlyn ddim lle
i ddechrau chwilio am yr hen bapurau.

Chwalodd ton o dristwch drosto wrth iddo ymbalfalu drwy’r droriau. Hen luniau
o’r teulu yn gymysg â llythyrau, hen gardiau pen-blwydd a chardiau Nadolig.
Llanast diwerth i lygaid ambell un, mae’n siŵr, ond i Catrin Owen, roedd yn
llanast pwysig ac yn allwedd i ddeffro ei doe a’i hechdoe. Rhain oedd canllaw ei
chof erbyn hyn.

Crychodd ei dalcen pan sylwodd Cemlyn ar ambell i fil heb ei dalu ymhlith y
cawdel a’i hwynebai. Byddai’n rhaid iddo helpu ei fam i ddidoli’r droriau yma’n
fuan. Roedd ganddo gyfle bellach i roi’r tŷ mewn trefn, ac fe wyddai rŵan lle’n
union i ddechrau. Pan oedd yn gweithio’n y lladd-dy doedd ganddo mo’r cyfle i
gadw llygad ar y post, ond doedd hynny ddim yn esgus iddo bellach. Roedd
llythyr Cwmni Saturn yno’n syllu arno hefyd; wedi ei roi yng nghanol
Aberangof y llanast.

Syllodd ar yr enw ar y llythyr am sbel - Saturn. Tybed beth wnaeth iddyn nhw
ddewis yr enw yna? meddyliodd. Yn sicr, roedd hi’n blaned hardd ryfeddol; un
o’r planedau harddaf o fewn ein galaeth medd rhai, ac edrychai’n ddelwedd
drawiadol iawn ar y pamffled lliwgar o’i flaen. Ond ers yn blentyn, roedd y
blaned Sadwrn wedi codi rhyw fraw anesboniadwy ar Cemlyn. Cofiai ddarllen ei
bod yn blaned oer iawn; planed y nwyon a’r gwyntoedd geirwon, â’i symbol
astrolegol oedd y cryman; erfyn yr hen fedelwr ei hun. Syllodd arni eto heno,
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yn ddyn yn ei oed a’i amser, a chael yr un ofn anesboniadwy yn ei
ymasgaroedd.

Rhoddodd y llythyr a’r pamffled yn ôl yn y drôr. Gwyddai fod mynydd o waith
didoli o’i flaen. Fedrai o gyfiawnhau mynd i Fiwmares ddydd Sul a’r holl bethau
yma angen ei sylw? Pigodd ei gydwybod am yr eildro.
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PENNOD 9

HENDRE EBOLION, MEDI 12fed, 2112

Mae Brengain yn glanhau’r archoll ar grimog y milwr ac mae yntau’n brathu ei
wefus i geisio diodde’r boen yn dawel. Mae’r ddau yn dal llygad ei gilydd ac
mae’r milwr yn llwyddo i wenu drwy’r boen. Gwena Brengain hithau yn ôl drwy
ei swildod, cyn plygu eto i wlychu’r cadach a chuddio’i gwrid. Mae’r milwr yn
cyffwrdd â’i llaw fel y mae hi’n gwasgu’r dŵr o’r cadach. Edrycha hithau i fyw ei
lygaid unwaith eto ac mae’r milwr yn ymdrechu i eistedd i fyny. Mae wynebau’r
ddau yn agos iawn ac mae’r siot yn dynn. Yng nghefndir y llun mae drws y
beudy’n agor led y pen ac mae’r ddau’n gwahanu’n gyflym. Mae Titus yn sefyll
yn y drws ac mae ganddo bowlenaid o gawl yn ei law.

TITUS.

Fytodd o’m cnegwath.

BRENGAIN.

Ty’d ag o i Luca ta . . . d’eith o’m yn wastraff wedyn.

Daw Titus â’r bowlen yn nes, ond mae’n amlwg yn dal yn ddrwgdybus o’r milwr
(gallai yntau fod wedi gwneud â thamaid yn rhagor o gawl hefyd); ond cipia
Brengain y bowlen oddi arno a’i chynnig i Luca. Mae yntau’n ei chymryd yn
ddiolchgar ac yn blasu’r llwyaid cyntaf gan gnoi yn araf. Yna mae’r bwyta’n
cyflymu ac edrycha Titus a Brengain ar y milwr fel petai’n anifail mewn cawell;
y naill yn ofnus a’r llall yn llawn edmygedd.

TITUS.

Ti’m am ddeud wrth nhad?

BRENGAIN.

Dim eto . . . Paid ditha ag yngan gair . . . ti’n dallt?

Mae Titus yn nodio’n ansicr ond yn dal i edrych yn fud ar y milwr ac yn
rhyfeddu at ei awch.
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BRENGAIN.

Neith o ddim niwad iti Titus . . . mond inni ddal i’w fwydo . . .
a’i ymgeleddu.

Titus yn nodio ond yn methu tynnu ei lygaid oddi ar y milwr.

BRENGAIN.

Fedrwn ’neud hefo pâr o ddulo cryfion hyd lle ’ma.

Titus yn nodio eto.

BRENGAIN.

Fedra i’m tyllu’r bedd fy hun bach - mwy na fedri ditha.

Cerdda Titus allan o’r siot; yn amlwg wedi ei frifo gan frawddeg olaf ei chwaer.
Brengain yn edrych arno’n betrus ac yn hanner edifar ei chymal olaf. Yna
mae’n troi’n ôl at y milwr a gwenu.
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PENNOD 10

‘Mae hin ddrycinog heno . . .’

Siomedig oedd y clyweliadau drwy’r dydd Sadwrn. Un ar ôl y llall fe
wrandawodd Annest ar stribed o areithiau’n cael eu hadrodd fel rhaff drwy
dwll. Am unwaith roedd Angharad a hithau’n gwbl gytun ynglŷn â’r safon. Os
oedd yna rywfaint o addewid yn ambell un yna diben cael Annest yno oedd i
gyd-ddarllen peth o’r sgript hefo’r rhai cryfaf. Dim ond rhyw deirgwaith y
gofynnwyd iddi wneud hynny, ac roedd darllen ar yr olwg gyntaf wedi llorio hyd
yn oed y rhai mwyaf addawol.

Digon di-ddweud oedd y criw dros eu pryd yn y bistro, a Sion yn meddwl efallai
y byddai’n werth dod yn ôl ymhen rhyw bythefnos ac ailhysbysebu. Roedd
ambell un wedi methu cyrraedd oherwydd yr eira, ac yntau’n ofni efallai mai’r
goreuon oedd wedi llithro drwy’r rhwyd. Suddodd calon Annest o feddwl am
orfod ailadrodd yr holl artaith.

‘Dwi’m yn meddwl mod i’n rhydd,’ cythrodd rhyw lun o esgus.

‘Weithiwn ni o gwmpas dy ddyddiada di ta. Neith Caron nodyn o d’argaeledd di
a drefnwn ni rwbath.’

Doedd gan Annest ddim ymateb digon cyflym i gynnig Angharad ac fe
fodlonodd ar ryw ‘iawn’ bach swta.

Yr un oedd y stori yn sesiwn y pnawn; gwaeth, os oedd y ffasiwn beth yn
bosibl. Roedd yr eira wedi ffyrnigo a dyrnaid arall wedi ffonio i ddweud nad
oedd modd iddyn nhw gyrraedd. Er mai Annest ac Iwan Prys oedd i chwarae
dwy o’r prif rannau, roedd yna un prif gymeriad arall oedd heb ei gastio, a
doedd hi ddim yn edrych yn addawol pan ddaeth gofalwr y ganolfan i mewn i
gloi ar eu holau ar ddiwedd y dydd.
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Ceisiodd Angharad godi mymryn ar eu hysbryd wrth ddychwelyd am y gwesty.
Gallai synhwyro fod Sion yn dechrau digalonni, a’i gwaith hi fel cynhyrchydd
oedd cadw’r optimistiaeth ar i fyny. Roedd Teledu Aran wedi llwyddo i fachu
dau ‘enw’ i’r cynhyrchiad ac roedd yn bwysig cadw ymchwydd y don o deimlad
da hyd ddiwedd y cyfnod ffilmio. Roedd hi wedi mynd yn anodd denu actorion
oedd wedi cael llwyddiant dros y ffin i wneud unrhyw waith yn y Gymraeg.
Roedd y ffaith iddyn nhw lwyddo i gael dau ‘enw’ yn achos i lawenhau does
bosib? Ond roedd Sion yn dal yn grediniol fod angen ‘Titus’ cryf arnyn nhw i’r
ffilm lwyddo. Roedd yn gymeriad allweddol ac fe allai camgastio luchio
cydbwysedd y stori oddi ar ei hechel.

‘Falla cawn ni fwy o hwyl arni yng Nghaerdydd,’ mentrodd Angharad awgrymu.

‘Hefo acenion gogleddol?’ holodd Sion.

‘Mwy o Gogs fan ‘ny nag yn unman arall weden i!’ cynigiodd Caron.

‘Gogs plastig falla,’ ychwanegodd y cyfarwyddwr.

‘Sgiws mî?’

‘Eithriad w’t ti Annest. Ti’m ’di bod yno’n ddigon hir eto i bigo’r diwn i fyny.’

‘Tiwn?’ holodd Angharad.

Ond gadawodd Sion i’w chwestiwn hofran ar awel Traeth Lafan heb ei ateb.
Gwyddai fod y tri arall yn gwybod yn union beth oedd ganddo dan sylw. Mewn
tawelwch chwithig felly, y cerddon nhw weddill eu llwybr tua’r gwesty. Roedd
mwy o eira ar y ffordd a melltithiodd Annest bob plufyn a ddisgynnai ar y
palmant heb wahoddiad. Os mai mwy o hyn roeddan nhw’n ei addo am dridiau
eto, efallai mai yma y byddai hi tan y Dolig. Duw a’i gwaredo!
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***

Gorweddodd Annest yn ei bath poeth, pefriog yn sipian gwydraid o ddŵr
llonydd, oer. Chwyddai’r swigod wrth i’r dŵr fyrlymu i’r baddon claerwyn a
daeth cnoc ysgafn ar ddrws ei hystafell molchi.

‘Ty’d i mewn Caron.’

Daeth ei ffrind i mewn yn cario dau wydraid mawr o jin a thonig a chnau wedi
eu halltu ac olewydd mewn dwy bowlen wydr fechan. Dipyn mwy chwaethus
na’r gwasanaeth yn y ‘Thistle’, meddyliodd Annest. Rhoddodd Caron yr
hambwrdd i lawr ar silff fechan wrth ymyl y baddon ac estyn ei gwydriad i
Annest.

‘My god, o’n i angan hwn,’ meddai, gan ddrachtio llwnc go helaeth o’r jin.

‘Jest gadel iti wbod bod y ddou arall yn cael drink yn y bar, reit bach?’

Roedd Angharad wedi gofyn am fwrdd i bedwar am hanner awr wedi saith, a
doedd gan Annest ddim math o fwriad bod yn fuan.

‘Geith y sguthan aros. Mi archebodd y bwr’ ’na heb ofyn os oedd o’n iawn gin
pawb arall.’

‘Mond trial bod yn garedig oedd hi.’

‘Pam ti’n achub ’i cham hi bob gafal ’di mynd?’

‘Odw i?’
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‘Wyt!’ Roedd Annest wedi aros yn hir i gael y mymryn cnec yma o’i system. ‘Ti
’di crafu ’i thin hi ers inni adal Caerdydd.’

‘Odi dy ddyddiadur ’da ti?’

‘Nac’di sori, dwi ‘di adal o adra.’

‘Reit . . . wela i di nes mlân te.’ Gafaelodd Caron yn ei ddiod a throi i adael.

‘Pam ti’n osgoi nghwestiwn i Caron?’

‘Annest . . . ’

‘A pham ddois di â diod i fyny i chdi dy hun a wedyn troi ar dy swdwl a mynd?’

‘Pa gwestiwn ti moyn i fi ateb gynta?’

‘Take your pick.’

Suddodd Annest i mewn i’r swigod gan fynd â’i jin hefo hi i’r ewyn; ond roedd
ei dau lygad treiddgar yn dal i edrych i fyw llygaid ei ffrind. Llwyddodd i
ddiffodd llif y dŵr poeth yn fedrus â bawd ei throed a gadawodd i’r tawelwch
siarad am sbel.

‘O’n i’n meddwl bo’ ni’n ffrindia?’

‘Ni yn!’ protestiodd Caron.

‘Ti ’di bod fatha gwas bach iddi ers pan ddois i i mewn i’r blydi car ’na bora
ddoe, a ti’n gwbod hynny.’

‘Do . . .’
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‘A gin ti’r gwynab i gyfadda hynny?’

‘O’s . . . A ti moyn gwbod pam?’

Gadawodd Annest saib bwriadol gan ddal ei llygaid ar Caron a’i gloi yn ei
threm. Yna mentrodd ei ateb ei hun. ‘Ti angan y gwaith, ti’n gorfod cadw yr
ochor iawn iddi am dy fod di’n gwbod mai Angharad Prysor ydi dy ddyfodol di,
mi fasat yn ’i ffwcio hi o bob ongl posib tasa ti’n medru ond gan nad ydi dynas
blaen efo llygad croes ddim at dy ddant di ti’n trio bob tric arall ti’n wbod
amdano fo i’w chadw hi’n sweet.’

Roedd llygaid y ddau yn dal wedi eu cloi, fel tasa nhw’n chwarae gêm syllu.
Cododd aeliau Caron y mymryn lleiaf i awgrymu falla bod Annest yn llygad ei
lle. Cymerodd Annest swig bychan heb symud gewyn a heb ildio ei threm.

‘Pasia olive imi ’nei di gwael . . . a thŵal sych o waelod y gwely.’

Ufuddhaodd yntau i’w dymuniad. Edrychodd Annest arno’n mynd yn ei jîns
bach tyn a’i dop designer cwta, bob amser fel pin mewn papur ac yn ogleuo’n
ddrud. Sychodd y swigod oddi ar ei chorff siapus a gwyddai fod Caron yn
edmygu yr hyn a welai pan ddychwelodd hefo’r tywel moethus.

‘Biti na fasa ti’n ddyn go iawn de Caron; meddylia hwyl ’sa ni’n ga’l.’ Trawodd
fymryn o ewyn ar ei drwyn yn chwareus cyn lapio’i hun yn y lliain cynnes.
Cododd Caron ei wydr a chynnig llwnc destun.

‘I ni!’ meddai, dan wenu.

‘I ni’n dau,’ meddai hithau, ond roedd hi eisoes wedi gorffen ei diod.
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PENNOD 11

‘Os torrith Cob Malltraeth fe foddith fy Mam . . .’

Roedd Catrin Owen wedi mynnu y byddai hi’n iawn ar ei phen ei hun, a
siarsiodd ei mab i beidio poeni dim amdani am weddill y dydd. Roedd wedi
gwneud digon o frechdanau i borthi’r pum mil ac wedi gwahodd Geraint i swper
wedi iddyn nhw ddychwelyd, i ddweud yr hanes. Mynnodd hefyd fod ei mab yn
gwisgo’i siwt. Er y gwyddai Cemlyn y byddai’n edrych fel ’sgodyn allan o ddŵr
pan gyrhaeddai ben ei siwrnai, roedd wedi ufuddhau i’w fam. Stwffiodd
gardigan lwyd i’w fag cyn rhoi’r brechdanau a’r creision a’r fflasg ar ei phen i’w
chuddio. Gallai newid yn y car ar ei ffordd.

Safodd ei fam yn codi llaw ar y ddau nes iddyn nhw fynd o’r golwg dros y grib.
Yna, aeth i daro’r cig yn y popty cyn mynd allan i fwydo’r ieir. Edrychodd i fyny
ar y cymylau duon yn dychwelyd o gyfeiriad y môr. Roedd y pen yma i’r ynys
wedi cael llonydd gweddol gan yr eira ddoe a Geraint wedi dweud wrthi nad
oeddan nhw’n darogan rhyw lawer mwy. Ond roedd yr hen geiliog eisoes yn
mochel yn ei gwt a’r ieir yn hel eu traed am loches.

Roedd Geraint yn yrrwr cyflym. Byddai plant Llanfarian bob amser yn
dynwared Big End ar iard yr ysgol os byth y bydden nhw’n ‘chwara ceir’.
Sgrealu ar ongl rownd corneli yn stumio newid gêr a dynwared sŵn yr injan a’r
cyntaf i gyrraedd y giât fawr fyddai’n ennill. Ond wnaeth gyrru felly ddim lles i
Geraint ar fore’r clyweliad. Mentrodd i mewn i gornel yn rhy gyflym ac i mewn i
sglefr go filain wrth iddo gyffwrdd y brêc. Fel gyrrwr profiadol, fe wyddai nad
oedd diben iddo drio llywio’r olwynion allan o’r llithriad a hwyliodd y car, fel
petai ganddo’i feddwl ei hun, i ben arall y lôn. Trawodd yr olwyn flaen yn erbyn
gwar y palmant a rhoddodd y car herc ar y llain tir gyferbyn.
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‘Damia!’ bytheiriodd Big End, a dyrnodd y llyw, fel petai’r car druan wedi mynd
yno o’i ewyllys ei hun. ‘Blydi eira!’ Roedd yn beio’r tywydd, y llyw a’r olwynion;
mi fasa wedi beio Duw tasa fo’n credu mewn peth felly.

Eisteddodd Cemlyn yno’n dawel gan feddwl beth oedd orau i’w wneud. Roedd
yr eira’n ddi-ildio erbyn hynny. ‘Lwc ar y diawl nad oedd na’m byd yn dŵad i’n
cwr ni Ger,’ meddai, gan roi ei sgarff yn ôl am ei wddw a chwilio am ei fenyg
ym mhoced ei gôt.

Hanner awr yn ddiweddarach roedd Geraint wedi aredig digon o’r tir i blannu
rhes gyfan o datws ynddo, ac roedd mwy o fwd dros siwt Cemlyn na tasa fo
wedi bod yn bwydo hwch fagu. Roedd yna ddau gar ac un bws wedi eu pasio,
ond doedd yr un ohonyn nhw wedi aros i gynnig help llaw.

‘Bastads!’ bloeddiodd Geraint, wrth i’r olaf ohonynt yrru’n ofalus heibio. ‘Dim
ffycin Samariaid yn byw pen yma i’r ynys, yli, Cem!’

‘Dal i fynd ’swn inna hefyd beryg - yn y tywydd yma,’ mentrodd Cemlyn, a’r
gwlybaniaeth, erbyn hyn, wedi mwydo drwy’r brethyn hyd at ei groen.

Doedd gan yr un o’r ddau signal i ddanfon neges o fath yn y byd at neb.
Gollyngodd Geraint y brêc llaw a cheisiodd y ddau wthio’r car heb gymorth yr
injan. Roedd ganddynt ddigon o fôn braich rhyngddynt i symud y cerbyd ryw
droedfedd neu ddwy, ond gan fod eu hymdrech flaenorol wedi aredig gymaint
ar y tir fe lithrai’r car yn ei ôl i’r un rhych bob gafael.

‘Bastad mul, uffar!’ melltithiodd Geraint y car unwaith yn rhagor. Diolchodd
Cemlyn nad oedd ei fam o fewn clyw i’r fath araith a hithau’n ddydd Sul. Ac
roedd gwaeth i ddilyn.

‘Ffycin ddynas tywydd ’na ’di bai. Nath hi’m gaddo llychyn inni heddiw.’
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‘Ddudist o’r blaen na toedd ’na’m tryst arni.’

‘Wrandawa i byth ar y gloman glai byth eto chwaith. Ca’l ’u talu am ddeud
clwydda noeth ar goedd fel ’na. Dagwn i’r ast hefo lîd ’i meicroffon hi taswn i’n
’i gweld hi.’

Rhyw awr a hanner ar ôl yr holl ymdrechu ac roedd y brechdanau a’r creision
wedi diflannu, a golchwyd y cyfan i lawr hefo dwy baned go gry’ o de. Dwy ffag
a phedwar Fishermans Friend yn ddiweddarach ac roedd Geraint yn dal i
felltithio.

‘Bastad teiars ’na oedd drwg ’sti Cem. Ddudish i wrth Tony am ’u newid nhw
imi ddoe ddwytha. Cont bach!’

‘Ia . . . biti de,’ meddai Cemlyn, gan agor mymryn mwy ar ei ffenest i adael i’r
mwg fynd allan yn gynt.

***

‘Fyth, angohofia i fyth y bore gwyn y gwelais i Flodeuwedd gynta rioed,’
rhygnodd yr actor ifanc drwy ei araith mor ddideimlad â choes y bwrdd yr
eisteddai Angharad, Caron a Sion wrtho. Ochneidiodd Angharad yn dawel, a
chysurodd ei hun mai hwn fyddai’r tro olaf iddi orfod gwrando ar Saunders yn
cael ei fwrdro yn Sir Fôn - am heddiw o leia. Dychmygodd y siwrnai hir a
blinedig yn ôl i Gaerdydd. Byddai Annest Gwilym yn fwy pigog wrth
ddychwelyd a hwythau’n hwyr ac yn waglaw, meddyliodd Caron. Dau neu dri
ecstra ac un ailalwad digon amheus oedd y cyfan a gafwyd allan o benwythnos
hir a diflas.

‘Be oeddach chi’n ’i feddwl o hwnna ta?’ holodd Sion yn llugoer, wedi i’r llafnyn
chwyslyd gau’r drws ar ei ôl.
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‘Pam uffar ma nhw’n dewis araith glasurol a nhwtha’n gwbod yn iawn be ’da
ni’n ’neud?’ holodd Angharad.

‘Honna oedd yr unig araith oedd ginno fo ar ‘i go’ beryg,’ cynigiodd Sion.

‘Bach yn ddidoreth on’d o’dd e?’ ychwanegodd Caron.

‘Be?’ gofynnodd Sion.

‘Crap,’ cyfieithodd Angharad.

Daeth y clyweliadau i ben gydag un ebwch ddofn arall gan y cyfarwyddwr.
Rhoddodd ei ben ar y bwrdd o’i flaen a suddodd ei galon fel carreg drwy luwch
o eira.

Roedd ambell actor wedi llwyddo i ddod drwy’r lluwchfeydd ar y dydd Sul ac
wedi erfyn am gael gwrandawiad. Fel arfer byddai Angharad wedi gwrthod ildio
i’w swnian, ond doedd ganddi ddim dewis a hwythau’n dal heb gastio’r un o’r
rhannau llai, heb sôn am ran Titus. Caeodd ei llyfr nodiadau oedd yn frith o
eiriau cableddus am berfformiadau gwael. Rhwygodd ei nodiadau yn ddarnau
mân rhag i unrhyw un arall eu darllen.

‘Panad?’ cynigiodd i’r ddau.

‘Ie!’ cytunodd Caron, gan ddanfon tecst at Annest ’run pryd i ddweud eu bod ar
eu ffordd yn ôl. Roedd Sion wrthi’n cadw’i nodiadau yn ei fag pan gerddodd
Cemlyn i mewn a gofyn, ‘Ydan ni rhy hwyr?’

Edrychodd Angharad yn syn ar y creadur mwdlyd a safai o’i blaen â’i lygaid yn
llydan a’i wynt yn ei ddwrn yn edrych yn ymbilgar arni.

‘Pardwn?’ gofynnodd y cynhyrchydd.
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‘Fa’ma ma’r auditions i’r ffilm ia?’

‘Ia ond . . .’

‘Gafon ni ryw chydig o hic-yp ar y ffor yma a glanio’n din clawdd.’

Roedd Geraint wedi mynd i barcio’r car, a Cemlyn wedi rhedeg i mewn i’r
neuadd yn syth, rhag ofn y byddai’r criw ar fin gadael. Glaniodd Geraint yn
dynn wrth ei sodlau a dechrau ailadrodd y stori. ‘Sori bo’ ni’n hwyr. Ddoth ’na
gar yn syth amdanai’n Llanachmêdd a fuo raid mi swyrfio i osgoi’r uffar; lwc ar
diawl mod i ’di bod ddigon o gwmpas ’y mhetha i fanŵfro heibio fo . . . de
Cem?’

‘Ia . . .’ ategodd Cemlyn yn ddryslyd.

‘Ar fin gadal oeddan ni, fel ‘da chi’n gweld,’ meddai Angharad.

‘Sgynnoch chi’m ryw bum munud i sbario? Mond i ddeud ryw hyw-di-dŵ sydyn
’lly?’ ymbiliodd Big End.

Ond cyn i Angharad ymddiheuro a gadael fe ddaliodd Sion ei llygad a rhoi un
edrychiad arni a oedd yn ddigon iddi newid ei meddwl. Gwyddai hithau’n iawn
pa mor llwm oedd pethau wedi bod hyd yma, ac roedd Sion yn amlwg wedi
gweld rhyw lygedyn o oleuni ar ddiwedd y dydd.

‘Dwi’n siŵr medrwn ni drefnu rwbath hefo’r gofalwr, y’n medrwn Caron?’
ychwanegodd Sion, a’i gwestiwn yn fwy o orchymyn na dim byd arall.

Llyncodd Caron yr awgrym a mynd i drefnu hanner awr ychwanegol iddyn nhw
yn y neuadd. Cildwrn i’r gofalwr a galwad i’r gwesty i ohirio’r coffi ac roedd
Geraint yn eistedd o flaen y cynhyrchydd a’r cyfarwyddwr yn dweud y byddai’n
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fodlon rhoi ‘shilff ’i din’ i ga’l bod mewn ffilm. Roedd yn perthyn o bell i Hugh
Griffiths (medda fo), ac er na wyddai Geraint yn iawn sut yn union yr oedd yn
perthyn i actor enwoca’r ynys, roedd ei fam wedi dweud wrtho sawl tro ei fod
yn ‘ewyrth o fath’ iddo, a’i bod ‘wedi cael gweld ei Oscar unwaith.’

‘ . . . a dduda i rwbath arall wrtha chi hefyd, ma’r Cemlyn bach ’ma sy’ hefo mi
yn chwip o actor bach da, tasa ginno chi bart go lew yn mynd.’

‘Felly?’ ymatebodd Angharad Prysor yn nawddoglyd.

‘Ydy, chi; fo ‘di’r actor gora sginno ni’n Theatr Fach ’cw. ’Sa werth chi weld o’n
mynd trw’i betha pan mae o yn ‘i hwylia.’

Awgrymodd Sion fod Geraint yn dŵad i gael sgwrs hefo nhw’n gynta, tra roedd
ei ffrind yn trio cael mymryn o drefn arno’i hun yn y toiled. Ceisiodd Cemlyn
olchi’r baw gwaethaf oddi ar waelodion ei drowsus, a chan fod y gwresogydd
yn chwilboeth, roedd wedi rhoi’r llodrau arno i sychu am sbel. Tynnodd ei
siaced ac estyn ei gardigan lwyd a’i rhoi i hongian ar fachyn y tŷ bach yn y
gobaith y byddai’n dadgrychu tipyn cyn iddo gael yr alwad i fynd i mewn. Ac
felly y cafodd Caron o’n sefyll, yn ei drôns a’i grysbas, pan aeth i ofyn iddo os
oedd o’n barod.

‘Pidwch becso,’ gwenodd Caron arno, ‘byddan nhw moyn rhyw bum muned
bach arall i drafod Geraint, siŵr o fod.’

Sylwodd Caron nad oedd y llipryn a laniodd yn y neuadd rhyw bum munud yn
gynt mor eiddil ag y tybiai. Os nad oedd halio miloedd o anifeiliaid trymion
oedd yn ymladd am eu hanadl olaf wedi bod yn dda i’w enaid, roedd wedi
gadael ôl digon llunaidd ar gyhyrau’r tyddynwr tlawd.

‘Chi moyn bach o help?’ cynigiodd Caron, wrth weld Cemlyn yn rhoi’r goes
anghywir yn ei drowsus tamp a phoeth.
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‘Fedra i ’mdopi’n hun diolch ichi.’

‘Na fe te . . . cymerwch eich amser a weda i’ch bod chi ar eich ffordd.’

Glaniodd Big End fel roedd Caron yn troi’n ei ôl am y neuadd. Roedd perlau
bach o chwys ar dalcen y mecanic. ‘Wel?’ holodd Cemlyn, gan roi’r droed iawn
yn y goes iawn a theimlo’r trowsus yn llaith a chynnes yn erbyn ei goes
grynedig.

‘Mae yn y bag i chdi ddudwn i de Cem. A dwi ’di deud wrthyn nhw y bydda’n
werth iddyn nhw wrando arna ti’n mynd drw’ dy betha.’

Roedd Cemlyn yn ddigon nerfus fel ag yr oedd hi, heb i Geraint agor ei geg.

‘I be oeddat ti’n deud hynny wrthyn nhw?’

‘Duwcs, gin ti ddigon o ryw hen betha fedri di neud, toes?’

‘Fel be?’ gofynnodd Cemlyn, a’i lais yn mynd i fyny gyweirnod hefo pob
cwestiwn.

‘Deud y speech ’na sgin ti ar ôl i Jac fynd i’r castall ar ddiwadd Act Dau?’

‘Fedra i’m gneud araith allan o blincin panto siŵr iawn!’

‘Duw, mi feddyli di am rwbath, gei di weld.’

Daeth Caron yn ei ôl ymhen pum munud union a dweud fod Angharad a Sion
yn barod amdano. Yn crynu yn ei esgidiau mwdlyd, fe ddilynodd Cemlyn ei
hebryngwr tuag at y neuadd. Roedd yn ymwybodol o bob cam wleb a gymerai
ar hyd y llawr tuag at y ddau a eisteddai y tu ôl i fwrdd reit ym mhen pella’r
247

stafell. Atseiniai sŵn ei gamau yn eco’r ganolfan. Roedd ei sanau’n sglewtsian
yn gynnes yn ei esgidiau, a rhwng y mwd, y chwys a’r gwres roedd yn
grediniol fod ei draed yn drewi hefyd. Roedd yn difaru ei enaid ei fod wedi ei
roi ei hun yn y fath sefyllfa. Ychydig iawn a wyddai ar y pryd mai’r olwg fach
ryfedd yma oedd yr union edrychiad yr oedd Sion Trystan wedi bod yn chwilio
amdano trwy’r penwythnos dilewyrch.
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PENNOD 12

‘Ac os weithiau byddi’n llwyddo . . .’

‘Be ti’n feddwl “dŵad draw i’r ganolfan”, Caron?’ holodd Annest ryw hanner awr
yn ddiweddarach, pan gafodd alwad arall gan ei ffrind.

‘Ma’ Sion moyn ti ddod draw i ddarllen.’

‘Ond ddudis di’ch bod chi ar y’ch ffor yn ôl!’

‘Ma’ fe wedi newid ’i feddwl.’

‘O geith o’i newid o eto felly’n ceith.’

Eglurodd Caron wrth yr actores styfnig beth yn union oedd wedi digwydd, a
bod Cemlyn wedi gwneud tipyn o argraff ar y cyfarwyddwr; roedd o felly wedi
rhoi copi o’r sgript iddo gael cyfle i edrych dros yr olygfa ac am i Annest ddŵad
draw mor fuan ag y medrai i gyd-ddarllen hefo’i ‘ddarganfyddiad’ newydd.

‘So . . . ti moyn i fi weud wrtho fe bo ti’n ffili dod, wyt ti?’

Gadawodd Annest saib eithaf hir cyn ateb.

‘O! God! Ma’ hyn mor annoying, Caron!’

‘Na ti te, bach, dere di draw pan ti’n galler. Weda i wrth Angharad bo ti ar dy
ffordd.’

Dyma ni eto, meddyliodd Annest, rhedeg a rhisio i’r ffycars a dim mymryn
uwch fy mharch.
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***

‘Fasa ni’n licio ichi ddarllan ryw fymryn o’r sgript inni,’ oedd yr unig
gyfarwyddyd gafodd Cemlyn ganddyn nhw wrth adael y stafell. Roedd wedi
cael dwy dudalen o ddeialog i gael cip sydyn arnynt tra roedd rhyw actores ar
ei ffordd draw o’r gwesty.

‘Ffwcin ’el, Cem, ma’ raid bo chdi ’di gneud chwip o argraff arnyn nhw ta.’

‘Ti’n meddwl?’ gofynnodd Cemlyn, a’i galon yn curo’n ei wddw ac yn trio
gwneud rhyw fath o synnwyr o’r ddeialog o’i flaen.

‘Syrt iti. Ofynnon nhw ddim i mi ddarllan yn naddo? A ges i hwyl go lew arni;
er ma’ fi sy’n deud.’

Roedd Cemlyn yn un o’r goreuon am ddarllen ar yr olwg gyntaf fel arfer ond
doedd yr un gynneddf ddim fel petai hi’n dŵad i’r adwy iddo heddiw. Nofiai’r
llinellau o flaen ei lygaid ac roedd holl egni ei nerfau wedi troi’n gryndod yn ei
goesau.

‘Pam ti’n ysgwyd dy benaglinia i fyny ac i lawr, Cem?’

‘Be ma’ “cnegwath” yn ’i feddwl?’

‘Ti fatha blydi pi-pi-down, ’chan.’

‘Nerfa ’di o de.’

‘O rho gora iddi, wir ddyn!’

‘Be ma’ “cnegwath” yn ’i feddwl Big End?’
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‘Be?’

‘Ryw lein yn y sgript ma; “Fytodd o’m cnegwath”.’

‘Chlywish i rioed neb yn ‘i ddeud o.’

‘Na finna chwaith.’

‘Fasa’m gwell ti ffonio adra, Cem? I ddeud wrth dy fam bo chdi ’di ’i glanio hi.’

Roedd Cemlyn wedi poeni am ei fam sawl gwaith tra’n aros i gael eu hachub
o’r eira; ond byth ers i ryw lafnau oedd wedi dŵad allan i chwarae yn y lluwch
roi bôn braich ychwanegol iddyn nhw roi hergwd i’r cerbyd allan o’i rych roedd
pethau wedi carlamu yn eu blaenau fel mai prin y cafodd o eiliad i feddwl
amdani. Penderfynodd mai gwell fyddai gadael i bethau fod nes y byddai wedi
gwneud y darlleniad. Fyddai ei fam ddim yn deall ei gynnwrf; a gallai ddweud
yr hanes wrthi wedi iddo gyrraedd adref.

‘Falla bydd hi’n gwbod be ’di o sdi,’ cynigiodd Geraint.

‘Na fydd siŵr, ne fyswn i ’di chlwad hi’n ’i ddeud o’n byswn?’

‘Esu! Fydd hi’n prowd ohona chdi.’

‘Tydw i’m ’di ca’l cynnig dim byd eto!’

‘Gwranda di be dwi’n ’i ddeud wrtha ti! Fyddi di yn y blincin ffilm ’ma cyn
wiriad â bod gin i dîn mawr a phidlan fwy.’

Gwenodd Cemlyn a chymryd un olwg arall ar y sgript cyn cael ei alw’n ôl i
mewn i’r neuadd. Teimlodd ei drowsus a oedd yn dal i grasu ar y twymwr.
Roedd wedi rhoi ei sanau i sychu arno hefyd, ac roedd aroglau digon
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anghynnes yn llenwi’r toiled erbyn hyn. Crychodd Caron ei drwyn pan ddaeth i
mewn i alw Cemlyn am yr eildro.

‘Bob lwc ti, Cem,’ meddai Big End gan estyn am ei becyn ffags

‘Bydd rhaid chi fynd mas os chi moyn mwgyn,’ meddai Caron, bron â thorri ei
fol am gael un ei hun.

‘Pardwn?’ holodd Geraint.

‘Allwch chi ddim smoco miwn fan hyn, sori.’

‘Siŵr iawn,’ atebodd Geraint, heb fwriad yn y byd o fynd allan i’r oerfel.
Unwaith y byddai wedi cael cefn y ddau fe agorai’r ffenest a mwynhau ei ffag
mewn llonyddwch. Yng nghanol stafell a oedd yn drybola o arogleuon yn barod,
pwy allai snwyro rhyw fymryn o fŵg baco?

Roedd trowsus Cemlyn yn gynnes braf pan wisgodd nhw am yr eildro. Roedd ei
sanau wedi caledu gan y chwys a’r mwd sych, ond roedd yn teimlo dipyn mwy
cyffyrddus y tro yma.

‘Reit, af fi miwn i weud wrth Annest Gwilym eich bod chi ar eich ffordd te
Cemlyn . . . a phob lwc!’ Rhoddodd Caron rhyw droell bach sydyn ar flaen ei
droed a’i deintio hi nôl am y neuadd.

Edrychodd Cemlyn yn hurt ar Geraint. Oedd o wedi clywed yn iawn? Ai Annest
Gwilym, un o’i hoff actoresau, lefarodd y dyn? Yn y stafell drws nesa!

‘Ti’n iawn, Cem?’

‘Dduw o’r Sowth!’
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‘Naci!’ medda Big End, ‘Un o Ros-y-bol ydi o.’

Wyddai Cemlyn ddim lle i droi. Dan amgylchiadau cyffredin fe fyddai wedi ei
heglu hi’n syth am y neuadd i weld yr actores enwog. Ond, â phwt o sgript
dieithr yn ei law, teimlai’n fwy fel dianc i dwll go ddyfn.

‘Yli, fyddi di’n iawn sti. Ti ’di hen arfar.’

‘Annest Gwilym ddudodd o jest rŵan?’

‘Pwy?’

‘Annest Gwilym! Dolby City a Crimes of Passion?’

‘Chlywish i rioed amdani.’

‘Uffar o bishyn.’

‘Arglwydd mawr! Cemlyn Owen ddudodd beth felly jest rŵan? Does ryfadd ’i
bod hi’n lluwchio.’

‘Annest Gwilym . . . yn Biwmaris o bob man!’

‘Ydi’r gardigan ’na fymryn rhy fach i chdi ’da Cem?’

‘Ydi hi?’

‘Tynna dipyn ar ‘i llawas hi a phob lwc ti boi.’

Rhoddodd Geraint swadan go hegar ar ysgwydd ei ffrind cyn cymryd dracht
ddofn arall o’i sigaret. Eisteddodd ar sedd y toiled i fwynhau gweddill ei fygyn a
sylwodd bod yr eira wedi codi bron at hanner ffenest y tŷ bach.
253

***

Pan gerddodd Cemlyn i mewn i’r neuadd roedd Annest Gwilym yn eistedd yn y
gornel yn edrych dros ei sgript. Roedd golwg bell arni. Mae’n siŵr mai
canolbwyntio mae hi, meddyliodd Cemlyn. Eisteddai’r tri arall y tu ôl i’r un
bwrdd yn yr un drefn ag yr oeddan nhw pan redodd i mewn gynnau â’i wynt yn
ei ddwrn; ond roedd golwg mymryn mwy ffurfiol arnyn nhw y tro yma.

Cymerodd Annest gip sydyn trwy gornel ei llygaid ar y creadur bach rhyfedd
oedd newydd gerdded i mewn i’r neuadd. Roedd ei gardigan fechan wedi
crychu ac yn friwsion caws a nionyn hyd-ddi a’i wallt fel petai wedi ei dynnu
trwy ddrain. Llusgai carai un o’i esgidiau hyd y llawr glân, fel hogyn ysgol oedd
ar fin cael cerydd gan brifathro. Plymiodd ei chalon wrth feddwl am orfod cydddarllen hefo’r ffasiwn lwdwn. Ychydig iawn a wyddai mai’r ffigwr pathetig o’i
blaen oedd yr union greadur yr oedd Sion Trystan wedi bod yn chwilio amdano
drwy’r penwythnos.

Angharad gyflwynodd y ddau actor i’w gilydd, ac er gwaethaf ysgydwad llaw
lipa Annest, roedd Cemlyn wedi ei gyfareddu gan dynerwch ei chroen. Sylwodd
ar ei hewinedd perffaith ac roedd meddalwch ei llais wedi ei lorio’n llwyr. Roedd
hyd yn oed y rhychau bychain dan ei llygaid, na sylwodd arnyn nhw erioed o’r
blaen, yn ychwanegu at y rhin a berthynai iddi. Gofynnodd Sion i’r ddau sefyll
ryw bum llath o flaen y bwrdd gan ddarllen yn eitha naturiol yn eu hamser eu
hunain. Roedd y ddau yr un taldra, eu crwyn yn welw a’u llygaid yn leision.
Gwenodd y cyfarwyddwr iddo’i hun.

‘Ti’m am ddeud wrth ‘nhad?’ oedd llinell gyntaf Cemlyn, ac fe’i gofynnodd yn
syml a naturiol. Edrychodd Annest arno am eiliad. Er mor syml oedd y llinell,
roedd Cemlyn wedi llwyddo i’w gofyn fel petai'r un actor arall wedi gofyn hynny
iddi erioed o’r blaen. Syllodd i’w lygaid am eiliad cyn dweud ei llinell hithau yr
un mor naturiol; ‘Dim eto . . . paid titha ag yngan gair . . . ti’n dallt?’
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‘Ga’i ddechra eto?’ gofynnodd Cemlyn ac edrychodd Annest yn hurt arno.
Doedd y llinell yna ddim yn y sgript. Be goblyn oedd yn bod arno?

‘Cewch tad,’ meddai Sion, ‘ond oedd hwnna’n swnio’n iawn i mi.’

‘Ia wel, dduda i wrtha chi be sy’, fydda i byth yn licio darllan rwbath os na
dwi’n i ddallt o’n iawn, ag o’n i ’di meddwl gofyn cyn cychwyn be ma’
“cnegwath” yn ’i feddwl, ond gan mod i mor nyrfus mi anghofish i ofyn.’
Llithrodd yr eglurhad fel lli’r afon o’i wefusau. Gwenodd Sion, Angharad a
Caron at onestrwydd yr hogyn. ‘Gobeithio bo chi’m yn meindio i mi ofyn a sori
am stopio.’

Trawodd Annest ei sgript yn erbyn ei chlun yn ddiamynedd ac edrych ar y
nenfwd.

‘Na, dim o gwbwl Cemlyn. Cwestiwn da,’ meddai Sion, ‘a wyddoch chi be?’

‘Na wn i,’ atebodd Cemlyn.

‘Does gen i ddim syniad be ’di o fy hun,’ ac edrychodd ar ei gynhyrchydd am
gymorth ond roedd Angharad hithau’n y niwl yn llwyr.

‘Gwerth ceiniog,’ meddai Annest, heb godi ei llygaid o’i sgript. ‘Ceiniog-werth
’di troi’n cnegwath.’

‘Duwcs! Tydi rywun yn dysgu rwbath newydd bob dydd dudwch? Diolch yn
dalpia. Dwi’n dallt yr olygfa’n well rŵan ’lwch.’

Chwarddodd Sion yn uchel a gofyn iddyn nhw gychwyn unwaith eto a chymryd
eu hamser. Yn gymysgfa o nerfusrwydd ac eilunaddoliad roedd anadlu Cemlyn
yn denau a herciog. Bwydodd Annest ei llinellau hithau’n fwriadol anghyson
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iddo, gan drio’i luchio oddi ar ei echel. Yn wahanol i’r tri arall yn y stafell,
doedd hi ddim wedi cynhesu at y llipryn lleol o gwbwl. Roedd golwg od arno,
roedd yn drewi, ond yn waeth o’r hanner, y llwdwn yma oedd yn gyfrifol am ei
chadw yma yn erbyn ei hewyllys. Gallai fod yn tynnu am Ddolgellau erbyn hyn
tasa’r lembo yma ddim wedi glanio. Daliai ambell linell yn ei hôl yn y gobaith y
byddai yntau’n bwydo’r nesaf yn rhy gyflym ac, os gwnâi, torrai ar ei draws yn
fwriadol gyda’i llinell hithau; gwyddai Annest Gwilym y triciau i gyd. Ond roedd
yna gynneddf naturiol yn narlleniad hogyn Tyddyn Pwyth, ac os deuai ambell
gam gwag i’r dehongli o bryd i’w gilydd, doedd hynny’n gwneud dim ond
ychwanegu at ddifyrrwch y gwrando i’r tri arall. Llwyddai i lenwi’r seibiau â
rhyw ystum neu ebwch. Roedd hyd yn oed ansicrwydd y bachgen yn edrych yn
ddifyr ac yn ymatebion y byddai Sion yn gallu gwneud defnydd da ohonynt yn
y golygu.

‘Diolch Cemlyn,’ meddai Angharad ar ddiwedd y darlleniad.

‘Oedd o’n iawn?’

‘Oedd, diolch iti Cemlyn.’ Roedd gan Sion Trystan ddau reswm dros y wên
lydan ar ei wyneb. Roedd y gwahaniaeth natur rhwng y ddau actor a safai o’i
flaen yn ogleisiol iawn; ond yn bwysicach na hynny fe wyddai hefyd ei fod wedi
castio rhan y brawd yn ei ffilm.

‘ ’Da chi ’di gorffan hefo fi rŵan?’ gofynnodd Annest tra’n hel ei phethau.

‘Ydan, diolch iti Annest,’ meddai Angharad â’i phen yn ei nodiadau.

Cerddodd Annest allan o’r neuadd heb ddweud sill arall wrth Cemlyn, ond
gwyddai yn iawn y byddai’n ei gyfarfod eto cyn bo hir. Roedd pethau’n ddigon
drwg fel roedd hi, heb i amatur arall wthio’i big i mewn i bethau.
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PENNOD 13

‘Mae hi’n oer, mi ddaw yn eira.’

Roedd Geraint ar dân i wybod holl fanylion y clyweliad, ond roedd Cemlyn
bellach yn poeni am ei fam. Doedd hi ddim yn ateb y ffôn, ac roedd hynny’n
pwyso ar ei feddwl.

‘O, mi ddudon rwbath wrthat ti siawns, a nhwtha wedi d’alw di nôl i mewn?’

‘Deud bysan nhw’n cysylltu eto, dyna i gyd.’

‘Arglwydd, am betha sâl!’

‘Ginnyn nhw glyweliada yng Nghaerdydd wsos nesa, felly fyddan nhw ddim yn
gwbod yn iawn tan hynny - sbïa lle ti’n mynd Ger!’ bloeddiodd Cemlyn, pan
sylweddolodd fod Geraint yn canolbwyntio mwy arno fo nag ar y lôn. Er fod y
Cyngor wedi bod allan yn graeanu roedd yr eira’n dal i ddisgyn yn drwch a’r
tymheredd yn gostwng yn gyflym. Y peth dwytha oedd ar Cemlyn ei angen
rŵan oedd damwain arall. Roedd Geraint yn gyrru fymryn yn arafach ar y
ffordd yn ôl, ond doedd ei lygaid ddim ar y ffordd mor gyson ag yr hoffai
Cemlyn iddyn nhw fod.

Ceisiodd ffonio’i fam am y trydydd tro, ac yna collodd y signal unwaith eto.
Gwibiai ei feddwl i bobman. Un munud roedd yn dal llygad Annest Gwilym
unwaith eto, a’r funud nesaf yn poeni bod ei fam wedi gwaelu, neu’n waeth
fyth, wedi cael damwain ac yntau ddim yno i’w helpu.

Doedd dim modd i Geraint yrru’r car i fyny at y tyddyn, felly diolchodd Cemlyn
i’w ffrind am y lifft a cherddodd yr hanner canllath o’r lôn at y tŷ. Brasgamodd
drwy’r eira trwchus ac, yn ei frys, sylwodd o ddim ar yr ôl traed yn yr eira yn
mynd am gyfeiriad y lôn bôst. Ond fe sylwodd yn syth nad oedd yna olau yn y
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tyddyn. Neidiodd ei galon i’w wddw ac ymbalfalodd am ei oriad. Roedd y golau
talcen ynghyn, ond edrychai’r tŷ mor oer a digroeso â phlaned Sadwrn ei hun.

‘Mam!’ galwodd yn uchel tra’n ceisio cael yr allwedd i mewn i’r twll clo. Rhwng
bod ei fysedd yn fferru a’r panig yn pwmpio trwy ei wythiennau câi hi’n anodd
cael yr allwedd i mewn. ‘Mam?’ galwodd wedyn, pan lwyddodd i agor y drws.
Syrthiodd ei lais fel carreg i drobwll a dim ond y gwynt a’i hatebodd. Tawelwch
llethol, cyn i hyrddiad arall aflonyddu’r parwydydd.

Yn yr eiliadau gweigion hynny fe rasiodd pob math o bosibiliadau trwy feddwl
Cemlyn. Rhedodd i bob ystafell gan gynnau golau pob un. Pa ddiben oedd agor
drws y cwpwrdd eirio? Ond fe wnaeth yr un fath yn union. Galwodd arni o’r
drws cefn, edrychodd yn y cwt ieir a’r sied, edrychodd yn y pantri; roedd eu
cinio dydd Sul heb ei gyffwrdd. Rhedodd yn ôl i fyny’r grisiau ac edrych am yr
eildro yn y stafelloedd gwely. Chwiliodd am nodyn ymhobman ond doedd yna
ddim arwydd bod Catrin Owen wedi gadael unrhyw neges iddo.

Ystyriodd ffonio’r heddlu ac roedd ar fin gwneud hynny pan sylwodd nad oedd
ei chôt fawr yn hongian ar ei bachyn. Oedd hynny’n arwydd da neu ddrwg?
Agorodd ddrws y ffrynt unwaith eto, a dyna pryd y sylwodd ar olion traed ei
fam yn y gwynder. Roedd trwch newydd o eira wedi syrthio ar yr olion, felly
dyfalodd ei bod wedi gadael y tŷ ers rhyw hanner awr go dda. Trawodd ei gôt
fawr amdano’n sydyn a charlamodd tua’r gamfa. Fel roedd ar fin llamu drosti
clywodd y ffôn yn canu yn y tŷ. Rhedodd yn ei ôl ar unwaith.

‘Mam? Chi sy’ ’na?’

‘Ia Cemlyn, wedi ca’l menthyg ffôn lôn Mr Ifas Hen Dŷ ydw i.’

‘ ’Da chi’n iawn?’ yn gymysg o gerydd a rhyddhad.

‘Wrth gwrs ’mod i’n iawn. Wedi anghofio’r rhif pin ydwi.’
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‘Rhif pin?’

‘Ia . . . ddoth Mr Ifas i fy nôl i o ben lôn i siopa yldi. Poeni bod ‘na fwy o eira ar
y ffor’ a nghwpwr i’n wag, chwara teg iddo fo, felly mi gynigiodd ddŵad â mi i
Spar ar ôl rysgol Sul.’

‘O . . . wela i.’ Gollyngodd ochenaid sydyn o gael y darlun yn gyflawn.

‘A mi anghofish rif ’y mhin! Diolch i’r tad dy fod di adra Cemlyn. Be ’di o,
d’wad?’

‘Tri, pump, tri, pump Mam.’

‘Tri, pump, tri be?’

‘Mam! Peidiwch â’i weiddi o er mwyn tad, ne’ fydd y byd a’i frawd yn ’i wbod o!’

‘Chlywodd neb Cemlyn bach; a ph’run bynnag, mond ni a Marian Spar sy’ yma.
Rŵan deud o eto’n ara deg i Mr Ifas ga’l ’i sgwennu fo i lawr.’

Ailadroddodd Cemlyn y rhif yn araf â gwên ar ei wyneb. Be oedd ots fod y byd
a’r betws yn gwybod y rhif, roedd ei fam yn saff, ac roedd hynny’n llawer
pwysicach iddo erbyn hynny.

‘W’t tisio rwbath at bora?’

‘Be?’

‘I dy focs bwyd. W’t ti’n brin o rwbath?’

‘Dwi mond isio chi adra’n saff. Fydda i’n ben lôn yn ych aros chi.’
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Rhoddodd Cemlyn y derbynnydd yn ôl yn ei grud hefo rhyw gymysgedd o
ryddhad ac euogrwydd. Roedd dwylo saff yn gofalu am ei fam wedi’r cwbl.
Chaech chi neb ffeindiach na Mr Ifans, Hen Dŷ; ac roedd Marian Spar wedi bod
yn angyles hefo’i fam hefyd. Lawer gwaith, roedd hi wedi ffonio’n dweud fod
pwrs ei fam yn saff yn y siop neu fod ei fam wedi anghofio mynd â’i cherdyn
o’r peiriant ac wedi trefnu bod rhywun yn ei danfon yn ôl adref weithiau pan
oedd wedi colli’r bws.

Bu bron i Cemlyn ofyn i Marian fynd hefo fo i’r pictiwrs yn y dre unwaith, i weld
Breathless hefo Richard Gere a Valérie Kaprisky; ond methodd fagu digon o
blwc. Roedd wedi darllen yn rhywle bod y ffilm yn ymylu ar fod yn
bornograffig, ac ofnai y byddai Marian yn meddwl llai ohono am ei llusgo i weld
y ffasiwn beth. Aeth i weld y ffilm ar ei ben ei hun yn y diwedd a’i chael yn
dipyn gwell peth na’r adolygiadau a dderbyniodd. Erbyn hyn, meddyliodd
Cemlyn, mae’r ffilm yn ffilm gwlt a Marian Spar druan yn magu dau o blant ar
gyflog un.

Daeth yn ôl i’w bresennol a’i benbleth yn dal i’w gnoi. Aeth i daro dŵr berw
dros y llysiau ac aildwymo’r cig yn y popty. Hwyliodd y bwrdd a phenderfynodd
na fedrai dderbyn y rhan yn y ffilm dros ei grogi. Hyd yn oed pe cawsai ei
chynnig fory nesa roedd ei fam fwy o’i angen nag unrhyw ffilm o fath yn y byd.
Cerddodd tua cheg y lôn i’w hebrwng yn ôl drwy’r tywydd mawr; ei gydwybod
yn ysgafnu a’i galon yn drom.

260

PENNOD 14

‘Pwy ddaru dy guro di . . .?’

‘Och a gwae a dwbwl gwae! Be dwi’n mynd i ’neud?’ bloeddiodd Cemlyn, gan
sychu ei ddagrau a gwasgu’r dŵr o’r hances i mewn i fwced felen â smotiau
coch oedd ar flaen y llwyfan. ‘Mae Jac wedi gwerthu’r fuwch am ddyrnaid o
ffaaaaaaaaaaarrrrrgh!’ Gafaelodd mewn sosban fawr goch a tharo Big End ar ei
ben ryw deirgwaith hefo hi, a neidiodd hwnnw dros y llwyfan yn ffugio ei fod
mewn poen ofnadwy.

‘Mam! Mam! Be ’da chi’n ’neud? Peidiwch er mwyn dyn! Yn jêl fyddwch chi os
na watsiwch chi!’

‘Am be dwad? Am guro fy mab am daro bargan mor wirion?’

‘Naci! Am siarad fel dynas a gwisgo ffrog mor wirion!’

Pwysodd Cemlyn y botwm a dechreuodd ei fronnau fflachio mewn golau oren a
glas i gyfeiliant seiren fyddarol. Bloeddiodd y dorf eu chwerthiniad a
chymeradwyo’n frwd. Sychodd Catrin Owen y dagrau oddi ar ei gruddiau a
theimlodd wefr fechan yn ei chynhesu o’r tu mewn. Roedd ei chyfraniad hithau
yn rhan o’r gymeradwyaeth a’r chwerthin a’i hamgylchynai yn y neuadd fach,
glòs.

‘Paid di â meiddio deud dim am fy ffrog newydd i’r cena drwg i ti!’ crochlefodd
mam Jac, gan roi swadan arall i Big End hefo’r sosban.

Tynnodd damaid o gortyn yn ei lawes a chododd ei ffrog i fyny i ddangos nicyrs
lês piws a phâr o deits fishnet. Gwnaeth ryw ddawns can-can ryfedd nes bod y
dyrfa yn eu dyblau. Er bod osgo Cemlyn yn ddigon heglog pan gerddai hyd y
buarth, gallai neidio a gaflio fel ebol blwydd ar lwyfan pan oedd galw am
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hynny. Yr adrenalin yn sbardun i’r giamocs rhyfedda. Roedd ei ‘ddawns ddigri’
flynyddol yn un o uchafbwyntiau’r cynhyrchiad, a byddai ’na hen edrych
ymlaen a thrafod beth fyddai ‘dawns Cemlyn eleni’. Rhyw gan-can orffwyll oedd
yr arlwy y tro hwn a Big End, fel ei mab dwl, yn edrych yn wirion ar ei ‘fam’ yn
gorffen gam-ar-led i gymeradwyaeth fyddarol y dorf. Wedi i’r cymeradwyo bylu
roedd Jac yn edrych yn gegrwth ar goesau hirion ei fam yn y teits can-can.

‘Nefi Mam, o’n i’n gwbod y’n bod ni’n dlawd, ond siawns na sginno chi bâr o
deits hefo llai o dylla na hynna!’

‘Wel NAGOES! Y llipryn dwl! Ti ’di gwerthu’r unig fuwch oedd ganddon ni! Be
’nawn ni rŵan?’

‘Duw, gin ti ddigon o ieir toes Cem?’

Edrychodd Cemlyn yn hurt ar ei gyd-actor am eiliad cyn iddo sylweddoli fod
Geraint wedi anghofio llinell nesa’r sgript. Ar adegau felly fe ddywedai’r peth
cyntaf a ddeuai i’w feddwl. Byddai’r gynulleidfa wrth eu boddau yn clywed Big
End yn paldaruo’n fyrfyfyr fel hyn bob blwyddyn, ond roedd Glenys yn mynd yn
benwan hefo’i ychwanegiadau dwl.

‘Dwi wedi deud a deud wrtha chi, Geraint, ’da chi’n lluchio gweddill y cast ’ddar
’u hechal. Doedd gan Susan druan ddim syniad lle i ddŵad i mewn. Chi a’ch
bali ieir!’

Roedd y cast yn cael rhyw bum munud o egwyl yn yr ystafell werdd ac roedd
Glenys yn bytheirio am gadw pethau i fynd a llai o din-droi a byrfyfyrio.

‘Sori Susan, fedrwn i’m yn fy myw â chofio be oedd dy giw di,’ ymddiheurodd
Geraint.

‘Chesh i rioed mo’no fo gin ti!’
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‘Gei’dio gin i nos fory, dwi’n gaddo.’

‘O, diolch am ddim byd Geraint,’ meddai Susan Puw yn surbwch gan roi tro ar ‘i
sawdl a mynd i’w hystafell wisgo i dwtio’i gwallt a chymoni dipyn ar ei cholur.

‘Oedd angan bod mor biwis â hynna dudwch?’ gofynodd Geraint.

‘Susan druan. Oedd hi ’di meddwl yn siŵr y bydda hi wedi ca’l cynnig rwbath ar
y ffilm ’na a hitha ’di gneud audition mor dda.’

‘Ddaru hi?’

‘Mi a’th yn ddi-fai medda hi, Geraint.’

‘Chesh inna’m cynnig diawl o ddim ginnyn nhw chwaith, tasa hi’n dwad i
hynny.’

Roedd Geraint yn fwriadol yn cadw’r wybodaeth bwysica yn ôl hyd nes y
dychwelai Susan Puw a gweddill y cast. Aeth dros ei linellau hefo Cemlyn, ac
oedodd Glenys yn fwriadol yno hefyd, i wneud yn siŵr y byddai golygfa godro’r
fuwch yn para tri munud yn hytrach na’r deg y parodd hi’r noson cynt. Yn
raddol daeth gweddill y cast yn eu hôl i’r ystafell werdd i gael nodiadau funud
olaf yr ail ran gan Glenys.

‘Rŵan ta . . . mi glywsoch yr ymatab y’ch hunan, ma’ nhw’n amlwg yn
mwynhau. Ma’ch mam yn rowlio chwerthin wrth f’ochor i Cemlyn, ond liciwn i
tasa ni’n medru gorffan am ddeg ar y dot heno, ac nid am chwartar i un ar
ddeg fel yr a’th hi neithiwr. Felly, llai o’r crwydro gwirion ‘ma oddi ar y sgript . .
. iawn Geraint? Dwi’n gwbod ’i fod o’n ddigri, ond ma’ pobol isio mynd i’w
gwlâu fel pawb arall! A ma’ ’na ben draw i bob dim. Rŵan ta, ewch amdani hi
bawb, a welwn ni chi am saith nos fory.’
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Roedd y cast i gyd yn y stafell werdd erbyn hyn, a phob un yn barod i fynd
ymlaen i olygfa agoriadol yr ail act. Ond neidiodd Geraint ar ben cadair wrth
ymyl y drws cyn i neb gael cyfle i adael, cliriodd ei wddf a dechrau ar ei araith.

‘Cyn ichi fynd gyfeillion! Liciwn i ddiolch i Glenys yn gynta, am yr holl waith
ma’ hi wedi ’i ’neud hefo ni.’

‘O nefi wen!’ protestiodd Glenys, gan droi’n ddynes swil ar amrantiad. Er ei bod
yn rhoi ei phrotest flynyddol i Geraint i beidio gwneud rhyw ‘ddiolchiadau
gwirion fel hyn’, roedd yn mwynhau bob munud o’r brolio mewn gwirionedd.

‘Rhaid imi gyfadda bod isio ’mynadd Job hefo rei ohona chi weithia, toes
Glenys? Nenwedig rheiny ohona chi sy’n wael am ddysgu’ch leins!’
ychwanegodd Big End. ‘Ond ma Glenys, chwara teg iddi, yn chwaer i’r hen Job
yn ôl be dwi ’di ddallt. Yr unig gŵyn sgin i Glenys ydi hyn . . .’

‘O, ia?’ holodd y gyfarwyddwraig.

‘Mi wn i’n iawn na tydach chi ddim yn fy ngalw i’n Big End am mod i’n dda am
ffeindio partia ceir, ond tydy hynny ddim yn esgus i’m rhoi i’n ben ôl y blincin
fuwch bob blwyddyn chwaith yn nacdi?’ Chwarddodd y criw, a Glenys yn
gwrido a thwt-twtian. Aeth Geraint yn ei flaen: ‘Ac os mai yn y pen ôl fydda i
eto flwyddyn nesa, dwi’sio rywun sy’n rhechan llai nag Alun Pant yr Hwch yn y
pen blaen!’ Chwerthiniad arall, cyn i Geraint estyn dwy botelaid o shampên, a
chyflwynodd un ohonynt i Glenys am ei gwaith diflino dros yr holl flynyddoedd
hefo’r cwmni.

‘I mi ma’r ail botal ta Ger?’ holodd Alun.

‘Callia nei di Pant yr Hwch,’ meddai Geraint. ‘Ond lasat ga’l gwydriad i ddathlu.’
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‘Diolch yn dalpia!’

‘On second thoughts, ydi beryg i’r swigod godi mwy o wynt arna chdi dwad?’

‘Dathlu be felly, Geraint?’ gofynnodd Glenys, yn llawn cywreinrwydd.

‘Dathlu bod Cemlyn Owen wedi ca’l recall i’r ffilm ’ma ma’ nhw’n ’i ’neud.’

Ymateb digon cymysglyd oedd yn y stafell werdd. Ambell un yn y niwl yn llwyr,
a dyrnaid arall yn cymeradwyo’n reit frwd. Pylodd y wên ar wyneb Susan Puw
wedi’r holl rialtwch.

‘O, nefi wen! Pam na fasa chi wedi deud wrthan ni’r hen beth gwael?’

‘Mond recall gesh i gynnig, Glenys.’

‘A dw’t ti’m yn ca’l cynnig un o rheiny ar chwara bach yn nagwyt?’ dadleuodd
Big End.

‘Pryd ’da chi’n mynd ta Cemlyn?’ holodd Glenys yn daer.

‘Tydw i ddim.’

Syrthiodd rhyw ddistawrwydd sydyn dros y stafell werdd. Yna un llais gwichlyd
yn torri ar y tawelwch.

‘Be?’ Roedd llais Geraint wedi neidio gyweirnod neu ddau a’i lygaid yn soseru.

‘Dwi’m yn mynd, medda fi. Dwi ’di newid fy meddwl. Rŵan dowch, ne’ fydd y
cawr ’na ’di troi’n sowldiwr!’
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Cododd ei ffrog goch a melyn rhag ofn iddo faglu ar un o’i exits mwyaf
dramatig ers iddo ymuno â’r Theatr Fach. Roedd y dorf yn fud; ac roedd
Geraint Big End yn ynfyd.
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PENNOD 15

HENDRE EBOLION

MEDI’R 15ed, 2112

Mae Brengain a Titus yn gwylio’u tad yn anadlu’n anghyson. Mae’n ymladd am
ei einioes ac yn gorfod brwydro’n galed am bob anadliad. Clywn soddgrwth yn
chwarae a’i nodau’n isel a chwynfannus. Does dim arlliw o alaw ar gyfyl y
nodau dolefus. Mae’r nodau’n peidio’n ddirybudd. Distawrwydd:

TITUS.

Dio ’di marw?

Saib.

Mae’r tad yn cael nerth i gymryd llond ’sgyfaint arall o rywle.

BRENGAIN.

Dim eto Titus . . . .

Mae Brengain yn gwlychu gwefusau ei thad a sychu’r chwys oddi ar ei dalcen.

Saib. Mae’r ddau yn edrych ar eu tad ac yna ar ei gilydd.

TITUS.

Ti ‘di deud wrth y sowldiwr?

BRENGAIN.

Rhaid i rywun dyllu’r bedd y’n toes. Pwy arall ’neith?

Mae Brengain yn casglu ychydig o lestri ar hambwrdd a chychwyn allan o’r
stafell. Mae’n edrych drwy’r ffenest ar ei ffordd allan a gweld y milwr yn
dechrau tyllu ar lain o dir gyferbyn. Mae’n dal ei lygaid a gwenu.

BRENGAIN.

Aros hefo fo am sbel. Rho floedd os bydd rhyw newid.
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Mae Brengain yn agor y drws a’i gau. Mae Titus yn edrych i gyfeiriad y drws,
yna ar ei dad. Mae’r tad yn agor ychydig ar ei lygaid ac yn edrych i fyw llygaid
ei fab.

TAD.

Sowldiwr?
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PENNOD 16

‘. . . ’rôl gwario mhres bob dime’

Bu’n rhaid i Annest edrych yn syth yn ei blaen wrth basio ffenestri’r siopau ar
ôl bod yn gweld ei chyfrifydd ar Stryd y Santes Fair. Pefriai Arcêd Morgan o
addurniadau a danteithion Nadolig ac roedd y demtasiwn i edrych bron yn
annioddefol. Roedd wedi trefnu i weld Caron am baned yn Yr Ais rhag ofn y
byddai arni angen rhywun i godi ei chalon. Cafodd fod ffigurau’r cyfrifydd yn
waeth nag yr oedd wedi ei ofni, ac roedd wedi danfon neges i’w ffrind yn ei
rybuddio ei bod angen ‘lot fawr’ o sylw a chydymdeimlad.

‘Wedi canslo dolig OK? Am10 mlynadd o leia!!!!! Woe is meeeeee!’
Xxxxx
Roedd yr arcêd yn orlawn o siopwyr â llond eu hafflau o anrhegion a
danteithion. Ysai Annest hithau am gael bod yn drwmlwythog o fagiau a
bocseidiau dan bob cesail nes byddai ei breichiau yn gwegian a’i thraed yn
bynafyd. Doedd yna ddim poen tebyg i boen siopa. Roedd coffi’n felysach a
thacsis yn fwy cysurus pan oedd y pwrs yn wag a’r breichiau’n llawn.

‘Caron, dwi mor depressed!’ cwynodd Annest, â’i phen yn ei dwylo a’i chalon
yn ei sodlau.

Rhoddodd Caron ei choffi latte o’i blaen a dwy chocolate chip cookie i drio codi
fymryn ar ei hysbryd. ‘Dere bach! Dou ben yn well nag un medde nhw.’

‘Dwi mewn gymaint o gaca Caron, fasa dau gant o benna’ ddim yn fy ngha’l i
allan ohono fo. Dwi’m jesd d’at fy ngheseilia mewn shit sdi; dwi ’di mynd reit
o’dano fo!’

‘Go on te, arllwys y ffa pob i Yncl Caron.’
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Tywalltodd Annest holl gynnwys ei sgwrs hefo’i chyfrifydd wrth Caron heb
betruso i ddal ’run manylyn yn ei ôl. Cyfaddefodd nad oedd wedi cynilo'r un
ddimai ar gyfer ei bil treth ac roedd hi eisoes wedi gorwario’n ddifrifol ar ei
chardiau credyd. Roedd ei ffrind yn y ffasiwn gyflwr fel na thrafferthodd Caron
ddweud wrthi mai fo oedd piau’r ail chocolate chip cookie yr oedd hi wrthi’n ei
sglaffio.

‘Nei di’m deud wrth neb yn na ‘nei Caron?’

Rhwng yr igian crio a llond ei cheg o’r chocolate chip, ddeallodd Caron ’r un
gair o’i hymbil taer.

‘Llynca beth sydd ‘da ti’n ginta a gofyn e ’to, cyriads.’

Cymerodd Annest swig o’i choffi a llyncodd ei chookie cyn gofyn eto.

‘Nei di’m deud wrth neb, medda fi.’

‘Mother’s death, bach!’

‘Ydy dy fam yn dal yn fyw?’

‘Hanging on in there, odi.’

Daeth rhyw saib yn y sgwrs gan nad oedd gan Caron air o gysur i’w gynnig i’w
ffrind. Synhwyrodd Annest hynny a dolefodd unwaith yn rhagor. ‘Oh my
god! . . . . Ma’ hyn mor embarrassing!’

‘Nyge ti yw’r cynta o bell ffordd. Wi’n nabod dysine sydd yn yr un cwch.’
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‘Tydi hynny ddim cysur imi ar hyn o bryd, ond dwi’n dallt pam ti’n ’i ddeud o,
diolch.’ Un brathiad arall o’r chookie a rhoddodd ei phen yn ei phlu unwaith eto.

Roedd y farchnad Nadolig yn Yr Ais dan ei sang a’r cacoffoni o gerddoriaeth
siwgwraidd y clychau a sŵn cyfarch a bargeinio yn ychwanegu at frath yr
oerfel. Teimlodd Annest y coffi’n colli ei wres fesul cegaid a thrawodd ei mýg yn
glewt ar y bwrdd plastig o’i blaen. Torrodd Caron ar y mudandod.

‘Ma’ un tymed bach o goss ’da fi i ti os ti moyn e.’

‘O?’ Cododd Annest ei phen yn syth i gael y newydd.

‘Y bachan bach od ’na dda’th i’r clyweliade yn y Gogs.’

‘Oeddan nhw i gyd yn od Caron.’

‘Yr un ‘na o’dd Sion wedi lico.’

‘Be amdano fo?’

‘Mae fe wedi gwrthod y rhan.’

‘Twat!’

Teimlodd Annest ryw siom anesboniadwy rywle yn ei hymysgaroedd. Pam yn y
byd mawr y byddai’n teimlo rhywbeth felly a hithau wedi casáu bob eiliad yn ei
gwmni?

‘Pam g’nath o beth felly?’ holodd yn syth.

‘Sai’n siŵr. Sion yn devastated.’
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‘Ogla cachu gwarthaig yn ’i droi o mlaen dyddia yma ma’ raid, tydi.’

‘Do’dd dim profiad ’da fe, ta p’un ‘ny.’

‘Na chardyn Equity. Dim fod rheiny’n da i sod all dyddia yma.’

‘Anyway, dyw e ddim yn ’i neud e nawr.’

‘Bechod.’ Edrychodd Caron ar Annest gan geisio dyfalu pa mor ddidwyll oedd ei
hymateb deusill.

‘“Bechod”?’ holodd Caron.

‘Rhaid ti gyfadda bod ginno fo rwbath, doedd?’

‘O’dd e’n itha da’n d’odd e?’

‘Jesd ddim dy deip di, ia Caron?’

‘Weden i ddim ’na.’

‘A, wel! Fydd rhaid i Iwan Prys ‘neud y tro iti rŵan ta, bydd?’

‘Ha! Ac mae Daniel Craig moyn cwrdd â fi’n Juice nes mla’n ’fyd. On’d yw
bywyd yn llawn opsiyne?’

O leia roedd y siarad gwag wedi symud meddwl Annest ar drywydd llai poenus
am sbel. Ond dechreuodd rhyw awgrym o fand pres ymgynnull y tu allan i siop
Howells a gwyddai y byddai yno dipyn o sŵn ymhen rhyw chwarter awr. Roedd
yn trio magu digon o blwc i ofyn ffafr i Caron a gwyddai na allai wneud hynny i
gyfeiliant seindorf aflafar yn chwythu carolau. I goroni’r cyfan, roedd ’na ddyn
bach o’r Iwcraen hefo’i wraig a’i fab wedi dechrau chwarae ei hyrdi gyrdi y pen
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arall i’r sgwâr. Byddai’r mab ar eu gofyn cyn bo hir hefo cwpan blastig wen,
wag, a doedd gan Annest yr wyneb i’w wrthod na’r arian i’w wastraffu.

‘Ti’n meindio os awn ni i rwla tawelach Caron? Gas gin i blydi carola, a ma’r
gwynt ’ma ’di dechra troi tu min.’

‘Ble ti moin mynd?’

‘Rwla efo cwrw rhad a’r un garol ar cyfyl.’

‘Wetherspoons?’

‘Di-fai! Ty’d’.

Roedd yr hogyn bach o’r Iwcraen hefo’i gwpan blastig wen bron â chyrraedd eu
bwrdd pan afaelodd Annest yn ei sgarff a rhoi ei chap gwlân am ei phen.
Dechreuodd tad y bachgen bach chwarae ei hyrdi-gyrdi, a’i wraig yn waldio
tamborîn ar ei chlun yn orfrwdfrydig. Penderfynodd y band pres y byddai’n well
iddyn nhw ddewis cornel llai cystadleuol gan ymadael i gyfeiliant y Calinca.
Gafaelodd Annest ym mraich Caron rhag iddi lithro ar y palmant rhewllyd.
‘God! Dwi’n difaru f’enaid byta’r chocolate chip cookies ‘na rŵan. A doeddan
nhw’m yn rei neis iawn chwaith!’ meddai, gan adael y cerddorion i ymladd am
eu cornel a’u ceiniogau.

***

Roedd y dafarn yn weddol gysurus a chynnes wedi oerfel y stryd. Dewisodd
Annest gornel fach dawel ym mhen pella’r stafell, ac aeth Caron i’r bar a
phrynodd botel o’r gwin coch rhataf. Rhoddai hynny ryw hanner awr o lonydd
i’r ddau i sgwrsio heb yr ymyrraeth o orfod codi i’r bar byth a hefyd.

‘Bryna i’r nesa OK. Dwi’n meddwl medra i grafu potal o win.’
273

‘Mae’n iawn cyriads, ’wi’n itha flush heddi ta p’un ’ny. Christmas bonus.’

‘Ti’n angal.’

Trawodd y ddau eu gwydrau dros y bwrdd coffi ac eisteddodd Annest yn ôl yn y
soffa ledr-smal frown. Roedd cymaint mwy o gysur mewn swig o win na
llymaid o goffi pan oedd ysbryd rhywun yn isel, ac er ei bod yn gwybod yn
iawn y byddai’n rhaid pigo’r darnau i gyd i fyny fore trannoeth, roedd yr oriau o
ddianc dros dro yn werth pob dimai.

‘O’n i angan hwnna,’ meddai Annest, ar ôl yr ail lwnc.

‘Dolig llawen, bach.’

‘O, na fydd Caron, fydd o blydi wel ddim! Dwi rŵan yn wynebu’r Dolig mwya
crap dwi rioed ‘di ga’l.’

‘Alli di wostod ddod draw ato i, os ti moyn.’

‘Ti’m yn mynd adra?’

‘I beth? ‘So Dad wedi siarad llawer ‘da fi ers i fi ddod mas.’

Estynnodd Annest am y botel ac ail-lenwi gwydrau’r ddau.

‘’Wi jyst yn mynd i ga’l cwpwl bach o ffrindie draw a joio.’

‘Reit . . . wel . . . feddylia i am y peth, ta. Diolch.’
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Edrychodd Caron ar ei ffrind yn anwesu ei hail wydraid cyn drachtio’n helaeth
ohono. Roedd mor dawedog, ond efallai y byddai’r ail wydraid yn llacio mymryn
ar ei thafod.

Roedd ei chyfrifydd wedi gofyn i Annest a fyddai modd iddi gael rhywfaint o’i ffi
ymlaen llaw gan Gwmni Aran; byddai unrhyw arwydd ei bod yn dechrau rhoi
arian yn y banc yn gymorth iddo ddadlau ei hachos hefo swyddogion Cyllid y
Wlad. Awgrymodd hefyd y gallai ofyn am ei chostau ymlaen llaw i’r cwmni. Fe
allai hi, o leiaf, dalu cyfran fechan o’i bil wedyn. Ystyriodd ofyn i Graham wneud
yr ymholiad ar ei rhan, ond ofnai y gadawai ormod o’r gath allan o’r cŵd
ynglŷn â’i phicil ariannol. Sais rhonc oedd y dyn, nad oedd yn deall fod
cyfrinachau a chelu yn rhan annatod o fyw yn y Gymru fach, gyfryngol.
Byddai’n rhaid iddi ddelio â’r sefyllfa yma o’i phen a’i phastwn ei hun.
Cychwynnodd trwy gyfaddef i Caron nad oedd am i Angharad Prysor wybod am
ei sefyllfa fregus.

‘Unwaith bydd yr ast yna’n dŵad i wbod pa mor fain ydi hi arna-i, fydd ’na’m
taw arni wedyn.’

‘Beth ti moyn i fi neud te?’

‘Ti’n nabod rhywun yn yr adran gytundeba?’

‘Odw . . . Beth ti moyn i fi ofyn?’

‘Arian mlaen llaw . . . Deud mod i angan car newydd i fynd i fyny a lawr o’r
gogledd ne’ rwbath. . . . ti’n meindio?’

‘Nagw i bach . . . Ofynna i i Adrian bore fory os ti moyn.’

‘Ti’n sant Caron.’
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‘Angel, sant . . . Pryd ti’n dyrchafu fi’n dduw te calons?’

‘Unwaith bydd ’na jec yn y post a mi gei fod y tri yn un!’ Rhoddodd gusan
fflamgoch ar foch ei ffrind ac aeth i’r bar i archebu’r botel nesaf. Sychodd
Caron y minlliw a thynnodd ei ffôn symudol o’i boced tin. Anfonodd decst bach
tawel arall at Angharad.

‘Moyn gair da ti nes mlân. Ble byddi di???’
Hedfanodd y testun i lawr i’r Bae mor dawel â siffrwd adenydd angel.
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PENNOD 17

‘Mae ofn ar fy nghalon mai fi gaiff y cam . . .’

Doedd Cemlyn ddim wedi gorfod mynd i lawer o fanylion am y clyweliad hefo’i
fam wedi’r cwbwl. Rhwng yr eira a llwyddiant ysgubol y panto, roedd y cyfan
wedi mynd yn angof iddi. Roedd Geraint wedi ffonio’r tŷ ryw unwaith neu ddwy
i drio perswadio Cemlyn i fynd am yr ailalwad, ond doedd dim yn tycio. Roedd
o hyd yn oed wedi galw draw i Dyddyn Pwyth ar y pnawn Sul ar ôl i’r panto
orffen, ond dal ei dir wnaeth Cemlyn a dweud ei fod wedi cael traed oer.

‘Difaru ’nei di, gwranda di ngeiria i,’ mynnodd Geraint.

‘Falla dy fod di’n iawn Ger, ond fedrwn i ddim gadal Mam ’i hun. Be tasa ‘na
rwbath yn digwydd iddi a finna ddim yma?’

‘Duw, duw mi edrychwn i ar ôl dy fam siŵr iawn.’

‘Dew! Fasa ti?’ gofynnodd Cemlyn, fel bwled i ben bustach mewn lladd-dy.
‘Fasa ti’n medru mynd â hi i’r clinic cof imi Ger? Fasa ti’n medru ymdopi hefo’i
thabledi hi? Atab llythyra? Fedri di chwara canasta? Fedri ’di ga’l eda drw’
nodwydd os byth y bydda angan? W’t ti’n gwbod sut i godi pwyth nôl ar y
gweill os bydd hi wedi colli un? Heb sôn am godi pwytha’i chof.’

‘Arglwydd mawr mond am ddwrnod bydda gofyn iti fynd!’

‘Dim os cawn i’r rhan yn naci? Mi wyddost sut ma’r petha ffilmio ’ma. Wrthi tan
berfeddion weithia tydyn? Bob sut.’

‘Fedar dy chwaer ddim helpu weithia ta?’
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‘Tydi Megan ddim ’di twllu’r lle ’ma ers dechra’r flwyddyn heb son am gynnig
helpu.’

‘Arglwydd mawr!’

‘Ca’l strach hefo’r fenga, medda hi.’

‘Ia-ol-reit . . . Ond, Asu bach! Dwi’n dy weld di’n colli cyfla de Cem.’

‘Mam sy’n dŵad gynta Ger.’

***

Safai Catrin Owen yn y stafell molchi’n trio cael ei hun yn barod i fynd i’r clinig
cof. Roedd wedi cael tasg gan y nyrs y tro dwytha y bu hi yno i drio cofio
rhywbeth, a fedrai hi yn ei byw â’i ddwyn yn ôl i’r cof y bore hwnnw. Byddai
Cemlyn yn siŵr o gofio, ac felly rhoddodd floedd arno tra roedd yn dal yn ei
meddwl hithau.

Roedd Cemlyn yn bwydo’r ieir pan glywodd ei fam yn galw arno, eisoes wedi
molchi a newid yn barod i fynd â hi i’r dre. Byddai gofyn iddyn nhw adael mhen
deng munud os oeddan nhw am ddal y bws o ben y lôn a bod yn ôl erbyn y
glaniai’r dyn o Saturn. Cawsai Cemlyn ei bump ar y llythyr yn ddigon buan y
tro yma; llythyr swyddogol yr olwg yn dweud y byddai

‘Mr Rheon Orwig’ yn

dod i’w gweld am ddau i drafod mwy ar y mater. Rhedodd i’r tŷ a daeth ei fam i
lawr y grisiau yn araf. Sylwodd Cemlyn ei bod wedi mynd yn fwy musgrell dros
yr wythnosau diwetha. Tybed oedd yr hen dywydd oer yma’n cael gafael yn ei
hesgyrn?

‘Be goblyn oedd y dasg ’na gesh i yn y clinig tro dwytha buon ni d’wad?’

‘ ’Da chi’m yn cofio Mam?’
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‘Nac’dw i, be oedd o hefyd?’

‘Triwch chi gofio rŵan.’

Gwnaeth Catrin Owen ryw fymryn o ymdrech eto i ddeffro’r hen gorneli tywyll
yna oedd yn gwrthod goleuo iddi. Ond pella’n y byd y ceisiai weld i mewn i’r
corneli mwya’n y byd y collai afael ar pam yr aeth hi yno yn y lle cynta. Roedd
y dryswch yn amlwg ar ei hwyneb ar adegau felly, a byddai Cemlyn yn hanner
difaru chwarae’r gêm. Gwelodd ei llygaid yn chwilio’n ofer am bin mewn siop
siafins.

‘Na, does ’na ddim byd yn tycio. Be aflwydd oedd o?’

‘Isio i chi drio cofio rwbath oedd hi’n te?’

‘Ia, dwi fel ’swn i wedi ca’l gafal ar hynny. Ond fedra i’m yn ’y myw â dal ’i
chynffon hi am ryw reswm. Rho lygedyn imi Cem?’

‘Ydi ‘Davies’ yn golygu rwbath i chi?’

Yn syth wedi i Cemlyn ddweud yr enw, daeth y cyfan yn ôl iddi fel lli’r afon.
Roedd pob golau yn y cof wedi ei gynnau unwaith eto ac fe adroddodd y cwbwl
fel plentyn bach yn dweud ei adnod: ‘Clarence Davies, Seven Mountain View,
Ashcroft-on-Tyne, Devon, WD12 1JX.’

‘Dyna chi ylwch! ’Da chi’n ’i gofio fo i gyd yn diwadd.’

Roedd y nyrs wedi rhoi cyfeiriad dychmygol i Catrin Owen drio’i gofio rhwng y
naill sesiwn a’r llall, a thrwy ryw ryfedd wyrth, roedd yr ymarfer bach hwnnw
wedi glynu’n solat yn y cilfachau. Gwenodd yr hen wraig wên fuddugoliaethus;
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roedd wedi trechu’r hen gena y tro yma. Ond wyddai hi ddim pa mor aml yr
oedd ei mab wedi chwarae’r ‘gêm’ hefo hi ers ei hymweliad dwytha â’r clinig.

***

Prin yr oeddan nhw wedi rhoi dau gam i gyfeiriad y lôn bost nag y daeth car
mawr arian i fyny i’w cwfwr. Be goblyn ma’ hwn yn ’i neud yma mor fuan?
gofynodd Cemlyn iddo’i hun. Roedd yn bendant mai dau o’r gloch oedd wedi ei
nodi yn y llythyr a dderbyniodd gan Mr Rheon Orwig, ac roedd hwnnw’n swat
yn ei boced. Cymerodd gip sydyn arno i wneud yn hollol siŵr nad oedd o wedi
camgymryd.

‘Nefi wen!’ meddai Catrin Owen, pan welodd y car crand yn glanio fel llong
hwylio o flaen y tyddyn, yn union fel tai’r Royal Charter wedi glanio’n harbwr
Moel y Don. Cododd Cemlyn ei ben o’r llythyr ac fe adnabu’r wyneb yn syth.
‘Oeddat ti’n disgwl pobol ddiarth Cem?’ gofynnodd Catrin Owen i’w mab.

‘Nag oeddwn,’ meddai Cemlyn, a’i galon yn curo fel dryw. Be yn enw’r
greadigaeth oedd Sion Trystan yn ei wneud yn Nhyddyn Pwyth?

Ysgwydodd law hefo Cemlyn ac ymddiheurodd am lanio’n ddirybudd.

‘Lwc ichi’n dal ni,’ ymatebodd y mab, ‘ar ein ffordd i’r clinic oeddan ni.’

Eglurodd Sion na fyddai’n eu cadw’n hwy na rhyw ddeng munud. Eglurodd ei
fod wedi dŵad i fyny i chwilio am leoliadau i’r ffilm a’i fod yn awyddus i gael
un gair bach arall hefo Cemlyn. Eglurodd Cemlyn yntau i’w fam pwy yn union
oedd Sion, a gwahoddodd hithau’r dieithryn i mewn am baned yn syth bin.
Ceisiodd Cemlyn egluro unwaith eto eu bod ar eu ffordd i’r clinig, ac y byddai’n
rhaid iddyn nhw ddal y bws nesa neu mi fydda’n beryg iddyn nhw fethu’r
apwyntiad. Ond doedd dim byw na marw na châi Sion wahoddiad i’r tŷ gan
Catrin Owen.
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‘Wel d’eith o ddim o’ma heb banad siŵr! A fynta ’di dŵad yr holl ffor’ o
Gaerdydd i dy weld di.’

Holodd Sion pryd yn union oedd yr apwyntiad. Gan nad oedd angen iddyn nhw
fod yn y clinig tan un ar ddeg, cynigiodd y byddai o’n mynd â nhw yno ei hun
yn ei gar, ac fe arbedai hynny amser a thocyn bws i’r ddau. Prin yr oedd y
geiriau wedi eu hyngan nad oedd Catrin Owen wedi taro’r tegell ar y tân a
thynnu’r bara brith o’r tun cacennau.

Aeth Cemlyn â Sion i’r parlwr tra roedd ei fam yn hwylio’r hambwrdd a
thynnu’r llestri gorau allan. Er y dryswch, fe allai Catrin Owen synhwyro rhyw
ddirgelwch go ddifyr yn y gwynt. Aeth â’r llestri drwodd tra’n aros i’r tegell
ferwi a daliodd gynffon rhyw sgwrs am ‘ffilm’ a ‘chytundeb’. Roedd Cemlyn yn
gyndyn o drafod dim byd yng ngŵydd ei fam i arbed mwy o benbleth iddi, a
hithau angen mynd i’r clinig. Synhwyrodd hithau hynny ac aeth yn ei hôl i’r
gegin i roi llonydd iddyn nhw.

Eglurodd Sion nad yma i chwilio am leoliadau yr oedd o; roedd o wedi dŵad
yma’n unswydd i gynnig y rhan yn ffurfiol i Cemlyn. Roedd yr arian a gynigiai
yn hael iawn hefyd, ac yn swm na allai Cemlyn ond breuddwydio amdano pan
oedd yn cael ei gyflogi yn y lladd-dy. ‘Nid mynd i Gaerdydd am yr ailglyweliad
oedd fy mhoen fwya i chi, Mr Trystan.’

Cemlyn oedd yr unig greadur oedd wedi galw Sion yn ‘Mr Trystan’ erioed yn ei
fywyd. Gwenodd Sion o’i gofio yn gwneud yr un peth ym Miwmares yn chwys
ac yn fwd trosto.

‘Plis, galwa fi’n Sion, ’nei di Cemlyn? Ma’ Mr Trystan yn taro’n chwithig
uffernol.’
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‘Ia, iawn . . . ond wyddoch chi sut ma’r hen betha ffilmio ’ma . . . wel . . .
gwyddoch . . . siwr iawn ych bod chi’n gwbod.’

‘Gwn.’

‘Anwadal ’di petha te. Rhaid i Mam ga’l cysondeb ’da chi’n gweld Mr . . ym . . .
Sion. Rhywun hefo hi rownd y bedlan.’

Cymerodd Sion eiliad cyn ymateb. ‘Yli Cemlyn, dwi ddim am drio troi dy fraich
di ddim pellach na be dwi wedi ’i neud yn barod, ond mi adawa i betha fel hyn;
be taswn i’n danfon amserlen i chdi? Gei ditha gyfla i edrach yn fanwl arni, a
gweld os oes modd iti weithio petha o’i chwmpas hi. Fedra i’m bod dim tecach
na hynny.’

Cododd Cemlyn ei sgwyddau a rhoi gwên ddiolchgar iddo, heb ddweud dim
rhagor. Galwodd ar ei fam a chawsant eu hebrwng fel brenin a brenhines i
ddrws y clinig hefo digon o amser i gael paned a bourbon yn y cantîn cyn yr
apwyntiad.

‘Hogyn bach clên, toedd Cem?’

‘Oedd, toedd Mam.’

‘Ogla da arno fo.’

‘Oedd dudwch?’

‘Ogla sebon; dim hen ogla potal. Ogla sebon bob amsar yn well ar hogyn fydda
i’n meddwl. Ogla glân. Ogla gonast. Nid cuddio ma’ sebon, ond molchi. Oedd yr
hogyn bach yna wedi molchi.’
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Rhyw ffordd fach ddigri felly fydda gan Catrin Owen o gychwyn sgwrs pan
fyddai hi’n snwyrian am rywbeth. Roedd hi’n amlwg am gael manylion
ymweliad y dyn diarth; ond doedd Cemlyn ddim yn barod i drafod y sefyllfa
hefo’i fam dros baned yn y clinig. Doedd o ddim yr amser na’r lle i’w rhoi ar
ben y groesffordd ddryslyd yr oedd o ei hun yn sefyll arni yr eiliad honno.

***

Roedd Catrin Owen wedi ymlâdd ar ôl cyrraedd yn ôl o’r clinig. Fe aeth yn syth
i’w gwely i orffwys a chafodd Cemlyn hanner awr go dda i gnoi cil dros bethau
cyn y byddai Mr Rheon Orwig yn glanio. Roedd Sion Trystan yn hogyn digon
dymunol, ac roedd wedi rhoi’r argraff i Cemlyn y gallai ymddiried ynddo fel
cyfarwyddwr. Rhoddodd argraff yr un mor ffafriol i’w fam. Er rhyfedded ei
damcaniaeth am yr arogl sebon, gwyddai fod clorian ei fam yn o agos i’w lle
pan roddai hyd a lled rhywun yn y fantol. Rhyw hel meddyliau felly yr oedd o
pan glywodd sŵn car arall yn nesu am y tyddyn. Dau ymwelydd mewn un
bore. Oedd yna newid yn y gwynt tybed?

Fe wyddai Cemlyn fod Cwmni Saturn wedi rhoi Compulsory Land Order ar sawl
eiddo ym mhlwy Bodeurwyn erbyn hyn, ac roedd eu presenoldeb yn lledaenu
fel pla. Sawl cymydog wedi diflannu o’r pentref dros nos heb drafferthu i
ffarwelio â neb. Roedd stryd gyfan o dai a nadreddai at Graig y Morlo a dwy
fferm fechan eisoes yn nwylo Saturn. Er nad oedd gan Cemlyn farn bendant
am y datblygiad, roedd wedi bod yn dyst i sawl dadl boeth yn y Ship yn
ddiweddar. Tynnai Geraint ambell un i’w ben yn lleisio’i gefnogaeth i’r cwmni
gan ddefnyddio Cemlyn fel esiampl berffaith o’r rhai fyddai’n elwa petai yna
orsaf newydd yn dŵad i’r ardal.

‘Chi a’ch cadwraeth gachu! Pwy sy’n mynd i gadw pobol fel Cemlyn ’ma mewn
gwaith ta? Hannar hogia ifanc y pentra ‘ma ar y clwt a dim achlust am swydd
yn nunlla iddyn nhw.’
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‘Digon hawdd i chdi ddeud peth fel’na tydi Big End,’ ffrwydrodd Merfyn Cae
Glas. ‘Pobol fel chdi fydd yn elwa o’r lle. Ma’ nhw’n bygwth rhwygo’r ffarm ‘cw’n
ddwy i ’neud lôn i’r bali peth; a faint o ddewis fydd gin i yn y matar deud di?
Dim hynna bach yli.’ Â chlic ar ei fys a fflam yn ei lygaid, trawodd Merfyn
weddillion ei beint ar ei dalcen, sodro’i wydr ar y bar a’i heglu hi am adra.

Gwyddai Cemlyn yn union beth fyddai byrdwn Mr Rheon Orwig pan gyrhaeddai.
Roedd ’na ddigon o fân siarad hyd y lle am yr hyn fyddai’r drefn erbyn hyn, a
doedd patrwm y ddau ymweliad â Thyddyn Pwyth ddim mymryn gwahanol i
stori gweddill y trigolion. O fewn cwta ddeufis roedd bywydau sawl un wedi
newid yn llwyr. Ambell un wedi gadael yn dawel, eraill dan ganu, a’r gweddill
wedi symud yn anfoddog i’r stad newydd o dai unffurf yr oedd Cwmni Saturn
wedi dechrau eu dodwy ar gyrion Llanfarian.

Roedd rhyw rin angladdol o gwmpas Mr Rheon Orwig. Byrlymai’r Gymraeg oddi
ar ei dafod fel o lyfr, ac eto, doedd yna ddim pridd ar ei chyfyl. ‘Cymraeg Traws
Cambria’, fel byddai Big End yn ei ddweud. Ond er cystal ei Gymraeg, doedd
ganddo ddim byd i’w adrodd nad oedd pawb yn ei wybod yn barod. Roedd y
cyfan yn atgoffa Cemlyn o’r diwrnod y daeth y gweinidog draw i gydymdeimlo
â’r teulu pan fu farw’i dad. Roedd ei fam yn ei gwely y diwrnod hwnnw hefyd.
Dim ond dau beth oedd yn wahanol, meddyliodd Cemlyn; doedd Megan ddim
yno’n igian crio yn y siambar i ddechrau cychwyn, ac yn ail, doedd dim
gymaint o dwyll yn llais y gweinidog. Er y wedd angladdol a’r synau
cydymdeimladol, lleidr oedd yno y tro hwn; llwynog yn aros i rywun anghofio
cau drws y cwt ieir.

Gadawodd Rheon Orwig bamffledyn lliwgar, sgleiniog yn llaw Cemlyn cyn
gadael hefo llun cyfarwydd y blaned Sadwrn ar ei glawr yn serennu ohono.
Gwyddai Cemlyn yn union o ble y winciai pob seren arno ar noson glir pan
fyddai’n sefyll ar ymyl eithaf Llam y Weddw; pob clwstwr, yn eu pryd, yn taflu
rhyw oleuni gwahanol ar y byd a’i bethau. A rŵan, dyma’r seren na
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chynhesodd ati erioed yn syllu arno o’r pamffled o’i flaen, a’i thywyswr mor oer
â’r blaned ei hun.

‘Ma’r Compulsory Land Order ’ma’n swnio’n beth creulon iawn ar yr olwg gynta
Cemlyn, ond pan ystyriwch chi fod y trwyn bach yma o dir yn un o’r safleoedd
mae Cwmni Saturn yn ei ffafrio fwyaf, fe allech chi fod yn sôn am swm go
sylweddol o arian, wyddoch chi.’

‘Tydi arian ddim yn bopeth ydi o, Mr Orwig?’

Synnwyd Cemlyn gan ei ateb ei hun ac fe luchiodd Rheon Orwig oddi ar ei
echel am hanner eiliad hefyd. Ond roedd yr hanner eiliad hwnnw’n ddigon i’r
dieithryn alw ar stôr o atebion i’r tyddynnwr wrth ei ymyl. Beth bynnag
ddywedai’r creadur bach yma wrtho, fe wyddai mai ganddo fo fyddai’r gair olaf,
doed a ddêl.

‘Nac ydi, siŵr, cytuno’n llwyr â chi; tydi arian ddim yn bopeth. Mae gwreiddiau,
cymuned a phobl yn llawer pwysicach yn un peth. Ac mae gwreiddiau,
cymuned a phobl wrth wraidd pob cam yr ydan ni’n eu cymryd yn Saturn. Mi
welwch fod ganddon ni gynlluniau manwl sydd yn ystyried y ffactorau yma i
gyd.’

Byrlymai’r geiriau o enau Rheon Orwig fel llif afon Alaw; stribed o adnodau
wedi eu dysgu ar y cof yn gymorth mor rhwydd i’w gael mewn cyfyngder.

‘Wela i,’ atebodd Cemlyn yn swta.

‘Darllenwch chi’r pamffledyn yna’n drylwyr wedi imi fynd. Swyddi, cyfleon,
cyrsiau, iaith, cymuned; mi welwch ’i fod o i gyd yna. Dyma fy ngherdyn i.
Peidiwch â phetruso cyn codi’r ffôn os bydd yna unrhyw gwestiwn yn croesi’ch
meddwl.’
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‘Mi wnaf.’

‘Da bo chi rŵan ta.’

Ac fel seren wib, fe ddiflannodd Mr Rheon Orwig mor gyflym ag y cyrhaeddodd.
Gwynt teg ar ’i ôl o, meddyliodd Cemlyn iddo’i hun, a rhoddodd y pamffled yn
un o ddroriau trymlwythog y ddresel.

***

Soniodd Cemlyn yr un gair wrth ei fam am y sgwrs. Ond, ar ôl ei chyntun,
roedd yr hen wraig yn llawn cywreinrwydd am Sion Trystan. Roedd o’n amlwg
wedi creu argraff arni, ac yn yr ysbeidiau hynny lle roedd llif gweddol i’r cof,
roedd hi’n mynd trwy ei phethau fel petai hi’n llances ddeunaw oed unwaith
eto.

‘Wedi gofyn imi ystyried derbyn rhan mewn ffilm mae o, Mam.’

‘O ddalltish i gymaint â hynny, siŵr iawn. Lle, pwy a phryd sy’ arna i isio’i
wbod, dim y rhagymadrodd.’

Ceisiodd Cemlyn egluro’r cynnig a wnaed iddo mor syml ag y gallai, ac y
byddai Sion Trystan yn danfon sgript gyflawn ac amserlen iddo.

‘A pryd ma’ honno i fod i gyrradd?’

‘Mi ddanfonith hi ar e-bost imi medda fo.’

‘Ond does gin ti’r un!’

‘Fedra i ’hagor nhw gin Ger.’
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‘Wela i,’ atebodd Catrin, er nad oedd yn llawn ddeall sut oedd modd danfon
sgript ffilm trwy gyfrwng botymau chwaith. Yn y lladd-dy y byddai Cemlyn yn
agor ei e-byst fel arfer, ond wedi iddo adael y gwaith, roedd yn cael eu hagor
yn y garej neu’r llyfrgell.

Edrychodd Catrin Owen yn hir ar ei mab. Doedd ganddi ddim y syniad lleiaf
beth oedd e-bost na DVD nac iPlayer na dim o’r petheuach yma y byddai
Cemlyn yn sôn amdanyn nhw’n achlysurol. Ond roedd hi’n nabod ei mab yn
ddigon da i wybod fod rhywbeth yn pwyso ar ei feddwl heb gymorth technoleg
o unrhyw fath.

‘Be sy’n dy boeni di fwya am y cynnig ’ma felly, Cem?’

‘Be?’

‘Ma’ rwbath yn mynd drw’ dy feddwl di’n does?’

‘Dwi’m yn siŵr iawn os dwi ddigon da i ddechra cychwyn.’

‘Ac w’t ti’n meddwl ‘mod i’n mynd i ista’n fan hyn yn dawal bach os w’t ti’n
mynd i’w gwrthod hi?’

‘Ond Mam . . .’

‘Ti’n meddwl ’mod i wedi bustachu i dy ddanfon di i wersi adrodd, a dy yrru di i
bob cylchwyl a steddfod ers pan oeddat ti’n ddim o beth i dy weld di’n deud
‘na’ wrth y Sion Trefor bach ‘na?’

‘Trystan, Mam.’

‘Nesh i’m prynu’r holl lyfra ’na, a dy lusgo di i’r Theatr Fach am flynyddoedd i
ddim byd wyddos di.’
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‘Mi wn i hynny.’

‘Be sy’n dy rwystro di rhag codi’r ffôn a deud “diolch yn fawr” wrth y Trystan
’na rŵan hyn?’

‘Chi, Mam . . .’

Nid felly yr oedd Cemlyn wedi bwriadu cyfaddef yr hyn oedd ar ei feddwl wrthi.
Nid fel hyn roedd petha i fod i ddigwydd. Ond sut mae rhywun yn dweud wrth
ei riant mai nhw yw’r maen melin sy’n hongian am eu gwddf? Yr union berson
a fu unwaith yn deisyfu ichi ehangu’ch gorwelion a herio’r byd, dros nos, yn
eich ffrwyno a’ch caethiwo?

‘Fi?’ gofynnodd Catrin, a doethineb Solomon yn dynn wrth ei chyneddfau.

‘Ia,’ heriodd ei mab, ‘chi Mam. Dwi’n poeni amdana chi. Poeni pwy fydda’n
gofalu amdana chi taswn i ddim yma.’

Tyrchodd Catrin Owen yn ddyfn i chwilio am ei hateb. Gwyddai yn union beth
oedd picil ei mab, ond ym mêr ei hesgyrn, fe wyddai y byddai’n gwneud cam
â’r ddau ohonyn nhw pe dewisai’r llwybr rhwydd. Y llwybr dyrys, anoddaf, yw’r
gorau i’w ddewis o ddigon bob amser mewn sefyllfa fel hyn. Chwiliodd ei
chalon i’r eithaf i roi’r ateb iawn iddo; doedd o’n haeddu dim llai.

‘Gwrthoda di’r cyfla ’ma Cemlyn, ac mi dorra i ’nghalon.’

‘Ond Mam . . .’

‘Mi wn i’n iawn pam ti’n poeni. Ond dwi am dy weld di’n symud yn dy flaen
cofia. Ti ’di bod yn driw iawn dros y blynyddoedd; rhy driw o beth mwdril fydda
sawl un yn ’i ddeud.’
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‘Ga’ i weld yr amserlen gynta iawn, Mam?’

‘Amserlen o ddiawl . . . Mi ymdopwn ni rwsud.’

Wyddai Cemlyn ddim beth i’w ddweud. Doedd o rioed wedi clywed ei fam yn
rhegi o’r blaen, ond roedd hi’n cynnig allwedd iddo hefyd. Allwedd a allai newid
ei fyd am byth. Cododd Catrin Owen a chychwyn am y gegin.

‘Lle ’da chi’n mynd rŵan, Mam?’

‘Gin i botelad o win sgawan yn y cefna ’ma’n rwla. Dwi’m yn ama’i bod hi’n
bryd imi hagor hi. Be ti’n feddwl Cem?’
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PENNOD 18

HENDRE EBOLION

MEDI’R 20fed, 2112

Mae Brengain yn gosod bwced dan dethi’r afr a dechrau godro’n araf. Mae
blinder yn ei llygaid gleision a rhua awyren unig yn y cefndir. Pwysa ei phen
lluddedig yn erbyn yr afr a mwynhau gwres ei chorff ar ei grudd. Mae’r dagrau
wedi hen gilio.

Torrwn i fuarth Hedre Ebolion lle gwelwn Titus yn syllu ar fedd agored nepell
oddi wrth fedd plentyn ei chwaer. Mae’n codi ei olygon tua’r awyr i edrych ar yr
awyren yn pasio uwchben.

Torri ’nôl i’r beudy a gwelwn Brengain yn tylino’r deth a’r llefrith yn diferu i’r
bwced. Siot dynn o law Brengain yn godro. Mae llaw arall yn ymuno â hi yn y
tylino. Gwelwn lygaid blinedig y ferch yn troi’n gynnwrf ar amrantiad pan
deimla’r llaw laethog arall yn cadw yr un mydr â’i llaw hithau.

Torri unwaith eto i’r tu allan. Rydym yn weddol agos ar wyneb Titus y tro yma.
Gwelwn ei lygaid yn troi tua’r beudy pan glyw sŵn griddfan pleserus y milwr o’r
tu mewn i’r muriau llwyd. Wrth i’r siot ledu, gwelwn wyneb y tad yn
ymddangos yn y ffenestr yn edrych i lawr ar y mab. Mae’n dal i ymladd am ei
anadl, ond mae rhyw benderfyniad yn ei drem hefyd. Try Titus a gweld ei dad
yn syllu arno. Mae’r tad yn amneidio gydag un symudiad o’i ben ar i’w fab
ddod i’r tŷ. Mae Titus yn ufuddhau.

Torri unwaith eto i’r beudy. Mae Brengain a’r sowldiwr yn cusanu’n wyllt a’u
dwylo llaethog yn mwytho’r naill a’r llall yn nwydwyllt. Yn ei gynnwrf mae’r
milwr yn cicio’r bwced laeth ac mae’r llefrith melynwyn yn tasgu dros y
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carthion. Maent yn caru’n orffwyll wrth ymyl yr afr sydd wedi hanner ei godro,
heb sylwi ar y gwastraff gwyn yn goferu i mewn i’r gwter drwy’r baw.

’Nôl yn ei ystafell, mae’r tad yn aros i Titus gyrraedd. Mae’n dal i edrych allan i
gyfeiriad y beudy. Daw Titus i mewn.

Y TAD.

‘Mae o’n dal yma?’

TITUS.

(Yn nodio’i ben)

Y TAD.

A Brengain?

TITUS.

Godro.

Y TAD.

Ia mwn . . .

TITUS.

Ma’r bedd yn barod.

Y TAD.

A ‘dw inna’n barod. Ti neall i?

Dyw Titus ddim yn ymateb am ysbaid. Torri i siot dynn ohono a gwelwn yr
awgrym lleiaf ei fod yn nodio’i ben yn betrusgar - y mymryn lleiaf un.

Y TAD.

Ac mae’r milwr i fynd.

Saib. Nid yw Titus yn ymateb.

Y TAD.

Waeth gin i sut gnei di-o Titus. . . mi fydd yn rhaid iddo
f’ynta fynd hefyd . . .
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PENNOD 19

‘Mae nain mewn bwthyn bach . . .’

Er bod ei hystafell yn y Ship yn ddigon dymunol, roedd yr arogleuon cymysg
yn atgoffa Annest o rywle arall. Gwyddai fod y lleithder glân yma’n gyfarwydd
iddi a cheisiai gofio ymhle. Yn sydyn fe gofiodd am gyfuniad arall o gandlewick
a dodrefn pîn ail law ac aroglau lobsgows yn treiddio drwy’r cyfan. Mewn
amrantiad roedd Annest yn blentyn dengmlwydd oed yn nhŷ ei nain ym
Methesda.

Treuliodd gyfnodau meithion gyda’i nain pan oedd yn blentyn; wedi ei danfon i
aros ati i roi cyfle arall i’w rhieni geisio rhoi’r darnau yn ôl at ei gilydd yn eu
priodas simsan. Gwelodd Annest bob un tolc a chrac yn ymddangos ym
mherthynas ei rhieni dros y blynyddoedd a’r cyfan yn malu’n chwilfriw un bore
dydd Sul pan glywodd sŵn llestri’n torri yn y gegin. Gwyddai nad damwain
oedd un sŵn plât ar ôl y llall yn chwalu’n deilchion ar y llawr. Er na welodd ei
mam yn malu’r llestri, roedd ganddi ddarlun clir ohoni yn ei phen byth ers
hynny. Roedd y rhegfeydd yn gymysg â’r gwylltineb a’r casineb wedi cerfio
delwedd mor glir fel nad oedd angen bod yn llygad-dyst i’r ffrae. Mae synau,
ambell waith, yn creithio argraffiadau dyfnach ar y cof; darluniau nad oes
modd eu dileu. Darlun o ddynes wyneb-galed yn malu pob llestr yn y tŷ fesul
un, i danlinellu’r ffaith nad oedd unrhyw ddyfodol i’r teulu a gysgai dan ei
gronglwyd.

Symudodd i fyw i dŷ ei nain yn barhaol wedi’r storm honno. Ymunodd ei mam
hefo nhw ar ôl sbel ac aros hyd nes i’w nain farw. Gwerthwyd y cyfan wedyn, a
symudodd y fam i fyw at ryw gyn-gariad yn Frodsham. ‘Haws cynnau tân ar
hen aelwyd,’ meddai, gan godi ei phac a gadael ar yr un anadl. Roedd Annest
wedi cychwyn ar ei chwrs yn y coleg erbyn hynny a chodwyd pob arlliw o
wreiddiau a fu ganddi erioed dros nos. Torrwyd ei chysylltiad yn llwyr â’r unig
le y bu hi’n wirioneddol hapus ynddo drwy gydol ei phlentyndod.
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Chlywodd hi’r un gair gan ei thad ar ôl i’w rhieni ysgaru a dim mwy na
chyfarchiad achlysurol gan ei mam. Ambell gerdyn Dolig a phen-blwydd, dyna’r
cwbl a ddeuai o un pen blwyddyn i’r llall. Cardiau bach tila hefo llun o’i ‘brawd
bach newydd’ yn altro o flwyddyn i flwyddyn; cerrig milltir y pellhau. ‘From
mam and family’. Chafodd hi’r un llychyn o’r tŷ i gofio am ei nain, a phan oedd
ei gyrfa yn cyrraedd ei binacl doedd hi’n hidio’r un ffeuen am hynny. Ond heno,
yng nghanol yr aroglau a’r dodrefn rhad, ysai am gael rhannu powlennaid o
lobsgows Nain Pesda unwaith eto.

Canodd ei ffôn symudol i’w hysgwyd o’i hiraeth.

‘Wi yn y bar, beth ti moin?’
Bodiodd Annest neges yn ôl yn gofyn am jin a thonig a gorweddodd ar y
gorchudd candlewick pinc a melyn, pyg, oedd wedi hen weld ei ddyddiau gwell.
Doedd fiw iddi gwyno am ei hystafell gan fod Cwmni Aran wedi ei sicrhau ei
bod wedi cael y suite fwyaf yn y gwesty. Roedd ei chyfrifydd wedi ei rhybuddio
nad oedd ganddi ddewis ond aros hefo’r criw yn y Ship, a gwnaeth Caron yr
holl drefniadau ar ei rhan. Roedd y blaendal a gafodd gan y cwmni wedi ei
lyncu gan ei dyledion a rhoddwyd hi ar ddeiet gwario llym iawn hefyd. Byddai
hynny wedi bod yn gosb lem iddi i lawr yn y Bae ond, mewn lle mor ddiawledig
o anial, doedd dim cysur o fath yn y byd i leddfu ei phenyd. Yr unig rinwedd i’r
twll lle ’ma, ym mherfeddion yr ynys, oedd nad oedd yno affliw o ddim i’w
themtio i wario’r un ddimai. Roedd y fwydlen yn gyfyng a’r cwrw’n llugoer; a
dim ond un siop, a werthai’r nesaf peth i ddim oedd at ei dant, oedd yn y
pentref.

Derbyniodd wahoddiad Caron i dreulio’i Nadolig yn ei fflat. Arhosodd yno am
ddeuddydd digon hwyliog. Ond glaniodd mwy a mwy o ffrindiau Caron o Juice,
ac erbyn Gŵyl San Steffan fe ddiflasodd Annest ar yr holl firi dwl. Gormod o
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bwdin dagith gi, meddyliodd, a dychwelodd i’w fflat ei hun yn y Bae i edrych
dros ei sgript a dechrau meddwl o ddifrif am ei chymeriad yn y ffilm.

Cyrhaeddodd ei cherdyn tila, blynyddol, gan ei mam, a llun o’i brawd bach yn
yr amlen rhyw dridiau cyn y Nadolig. Doedd Adrian ddim cweit mor fach erbyn
hyn. Roedd wedi ymuno â’r fyddin, ac er gwaetha’i groen arddegol, roedd yn
edrych yn hogyn digon dymunol; cannwyll llygaid ei fam bellach, mae’n siŵr.
Roedd yna nodyn bychan ar waelod y cyfarchiad yn dweud ei bod yn amau fod
ei thad yn y carchar am dwyll go ddifrifol. Yn ei breuddwydion gwylltaf roedd
Annest wedi dychmygu ei thad yn ailgysylltu â hi ryw ddiwrnod, yn llawn
edifeirwch a chariad. Gwylio gormod o raglenni teledu dagreuol lle roedd plant
yn ailddarganfod eu teuluoedd coll efallai. Ond doedd yr un tad edifeiriol a
chefnog yn mynd i lanio ar ei stepen drws hi yn ddirybudd, roedd hynny’n
amlwg. Dihangodd yn ôl i fyd ffantasi ei sgript. O leia roedd ganddi’r cysur o
deimlo fod y stori’n cydio yn ei dychymyg fwyfwy ar bob darlleniad.

Edrychodd eto ar lun ei brawd bach ymysg ei chardiau prin a chael yr un
benbleth yn ei lygaid yntau.

***

I lawr yn y lolfa roedd Caron ac Angharad ar eu hail wydriad o win gwyn y tŷ.
Gwyddai’r cynhyrchydd y cyfan am y trefniadau ariannol rhwng Annest a’r
adran gyllid, ond roedd hi a Caron wedi cytuno i gadw’r wybodaeth fach honno
iddyn nhw eu hunain o’r tu allan i’r swyddfa. Doedd wybod beth wnai’r criw
technegol o’r stori pe gwyddent am sefyllfa ariannol Annest Gwilym. Edrychodd
Caron ar y neges ar ei sgrîn fach: ‘Jin a tonic efo lot o rew a dash o
fynadd! Ax’
‘Ydi hi’n cwyno am ’i stafall?’ gofynnodd Angharad i’w chynorthwyydd.
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‘Dim ’to,’ atebodd Caron, gan ychwanegu talp o rew o’r bwced oeri ar ben ei
win gwyn claear. Gwnaeth Angharad yr un peth ac eisteddodd yn ei hôl i geisio
ymlacio ychydig. Gwyddai fod ganddi ambell newydd arall oedd yn mynd i godi
gwrychyn ei hactores styfnig a cheisiodd ei pherswadio’i hun mai hi oedd â’r
llaw uchaf ac nad oedd neb yn mynd i gael troi’r drol ar y cynhyrchiad yma.
‘Dwi’m yn mynd i’w dandwn hi ar hyn sti, Caron; waeth gin i be ddudith hi.’

‘Sdim rhaid iti o’s e? Ma’ hi wedi ca’l ’i choste, lan iddi hi beth ma’ hi’n neud
’dag e.’

‘Fydd hi bownd o gwyno am rwbath ne’i gilydd, gei di weld.’ Cymerodd
Angharad lymaid o’r gwin siomedig tra’n ceisio codi pob carreg bosib. Fe
wyddai nad oedd heno’n mynd i fod yn noson hawdd. Gwyddai hefyd nad oedd
y newydd oedd ganddi am Iwan Rhys yn mynd i wella’r sefyllfa. ‘Angan ’i thrin
hi hefo cyllall a fforc weithia, wir ddyn,’ ychwanegodd, gan droelli’r rhew yn ei
gwydryn.

‘Wedes i wrthi mai fan hyn o’dd y lle rhata alle hi ga’l, a gytunodd hi’n streit i fi
fwco fe iddi. O’dd dim dewish arall ’da ’ddi. Wi’n gweud ’tho ti Angharad, ma
’ddi’n sgint.’

O gil ei lygad, gwelodd Caron fod Annest yn chwilio amdano yn y bar. Gwyddai
nad oedd yn hapus yn cael ei gadael ar drugaredd y werin mewn lle mor
gyhoeddus a galwodd arni o’r lolfa. Sylwodd ar y mymryn panig yn diflannu o’i
llygaid pan glywodd ei lais, a rhoddodd Annest dro ar ei sawdl yn syth a’i
hanelu hi am y lolfa. Chyfarchodd hi’r un o’r criw technegol wrth wthio’i ffordd
drwy’r bar. Pam dylai hi? Doedd hi ddim wedi cael ei chyflwyno iddyn nhw eto
p’run bynnag.

‘Nes i ddim tywallt y tonic iti,’ meddai Caron, pan laniod Annest a golwg fymryn
ar goll arni.
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‘Diolch Caron. Iechyd da.’

‘Gartrefol yma tydi?’ Dewisodd Angharad ei geiriau’n ofalus wrth ei holi. Doedd
hi ddim am roi cyfle iddi gwyno. Roedd gan Annest storfa ddiwaelod o atebion
crafog petai hi wedi gofyn iddi a oedd hi’n hapus hefo’i hystafell. Ond doedd
gan yr actores flinedig fawr o amynedd i dyrchu am unrhyw ymateb clyfar
heno, a bodlonodd ar ryw ‘ydi’, bach swta yn ei le. Tywalltodd hanner y botel
donig ar ei jin ac eisteddodd yn sypyn ar y gadair agosaf.

‘Pryd ma’ mrawd bach i’n cyrradd ta?’ holodd, ar ôl llwnc go helaeth.

‘Ddudish i’n bod ni’n archebu’r bwyd am wyth,’ atebodd Angharad, gan geisio
dyfalu pryd fyddai’r amser gorau i ddweud y newydd am Iwan Rhys wrthi.

‘Gobeithio bydd o ’di molchi tro ’ma, dyna’r oll dduda i.’

Anwybyddodd y ddau arall ei sylw a dywedodd Caron ei fod eisoes wedi danfon
tacsi i’w nôl. ‘Ddyle fe fod ’ma unrhyw funed nawr.’

‘W! Tacsi ia? . . . Oes ’na beth felly i ga’l yn nhwll din nunlla felly oes ’na?’

Rhoddodd Caron ei galwad colur i Annest, a drafft arall o’r ddwy olygfa fyddai’n
cael eu saethu drannoeth. ‘Gobeithio na tydyn nhw’m wedi newid llawar, dwi’n
eitha licio’r ddwy olygfa yma,’ meddai Annest, gan ychwanegu’r mymryn lleia’
o donig at ei jin.

‘Na, sdim llawer o newid. Sion wedi torri ambell air yma ac acw, ’na i gyd.’

‘Edits felly ’di’r rei mwya rhwystredig yn amal. Un gair bach yn lluchio rywun
‘ddar ’i echal yn waeth na thorri brawddeg gyfa.’

‘Ma Sion reit sensitif, chwara teg’.
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‘Ydi o, Angharad?’ gofynnodd Annest, ac ymyl ei gwefus yn bygwth gwên.
Gwyddai yn iawn fod Sion ac Angharad yn rhannu mwy nag oriau gwaith yng
nghwmni ei gilydd ar leoliadau anghysbell fel hyn. Doedd dim disgwyl i
gynhyrchydd fod allan o’r swyddfa am wythnosau bwy’i gilydd fel y gwnâi
Angharad Prysor bob tro y byddai Sion yn cyfarwyddo iddyn nhw. Beth allai
cynhyrchydd ei wneud ar set na allai hi ei wneud o ddiddosrwydd ei swyddfa?
A beth arall fyddai’n ei hudo i le mor ddigysur â hyn, heblaw am yr hyn yr oedd
Sion Trystan yn ei gynnig iddi tu allan i oriau saethu?
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PENNOD 20

‘Mi dderbyniais bwt o lythyr . . .’

Edrychodd Cemlyn ar ei adlewyrchiad yn y drych yn stafell Megan ryw bum
munud cyn i’r tacsi gyrraedd. Gwisgai grys claerwyn a jîns oedd wedi gweld
mymryn yn ormod ar hetar smwddio llawdrwm ei fam, a dechreuodd amau ei
hun. Roedd Catrin Owen wedi mynnu ei fod yn tynnu ei drowsus iddi gael rhoi
gwell rhych i’r ddwy goes cyn iddo fentro dros y rhiniog. Sefyll yno’n aros iddi
daro’r haearn ar ei grys yr oedd o pan sylwodd ei fam ar gyflwr ei lodrau. ‘D’ei
di’m allan yn rheina siŵr iawn! Tynna nhw’r munud ‘ma!’

‘Be sy’n matar arnyn nhw?’ gofynnodd Cemlyn yn daer.

‘Wedi bod yn yr hen gwpwr crasu ’na’n rhy hir o beth mwdril,’ meddai, gan ddal
ei llaw allan a ffeirio’r crys am y jîns. Roedd hi eisoes wedi rhoi sglein go lew ar
ei sgidiau ac wedi mynnu nad oedd yn gwisgo’r ‘hen drainers felltith ’na’
chwaith’. Llithrodd bapur ugain punt i’w boced yn slei wedi gorffen taro’r
haearn, ond roedd Cemlyn wedi sylwi ar y weithred.

‘Mam, dwi’m angan hwnna siŵr iawn!’

‘Cadwa fo’n dy bocad ôl ta, cofn ti ga’l dy ddal yn short. Ma’r petha ffilms ’ma’n
gwario fel tasa ‘na’m fory, medda nhw i mi.’

‘Ydyn nhw?’ holodd Cemlyn â gwên.

‘Dyna glywish i.’

‘Nid fi sy’n talu heno beth bynnag.’

‘Fydd raid ti brynu diod rywbryd yn bydd, Cemlyn bach?’
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Gwenodd ei mab a pheidiodd â dadlau dim rhagor. Roedd ei fam yn amlwg yn
mwynhau’r achlysur bron cymaint ag yntau, ac roedd y ddefod o roi ‘pres
pocad’ yn amlwg yn rhan o’r cynnwrf. Dewisodd beidio dweud wrthi am y
cynnig a wnaed gan Saturn am y tŷ a’r tir am sbel. Gadawodd eu llythyr mewn
drôr yn ei stafell wely, ymhell o afael ei fam. Byddai ymdopi hefo’r patrwm
newydd yn eu bywydau yn ddigon iddi am sbel, heb fynd i boeni am godi pac a
mudo.

Glaniodd y llythyr gan Rheon Orwig ryw ddau ddiwrnod cyn i’r ffilmio gychwyn.
Bu’n rhaid i Cemlyn ei ddarllen deirgwaith cyn gallu amgyffred ei gynnwys.
Roedd y cynnig a wnaed iddynt am y tyddyn a’r tir yn swm o arian nad oedd
wedi breuddwydio amdano yn ei fywyd. Dwy filiwn o bunna, meddyliodd; roedd
yn ffigwr amhosib i’w ddirnad i rywun oedd wedi byw o’r llaw i’r genau dros yr
holl flynyddoedd. Gwibiai’r cwestiynau drwy ei feddwl yn un gybolfa ddiateb.
Beth, tybed, oedd cynnig fel hyn yn mynd i’w olygu iddynt? Pa wahaniaeth
fyddai dwy filiwn o bunnau yn ei wneud i’w bywydau bach syml? Oedd yn rhaid
i arian newid bywyd rhywun? Ond, yn bwysicach na dim, a oedd yn rhaid iddo
dderbyn yr arian? Am heno, roedd yn haws cuddio cynnig felly mewn drôr ac
anghofio am yr atebion - am sbel.

Cymerodd gip arall arno fo’i hun fel y gwelai’r tacsi’n troi o’r lôn bôst am y tŷ.
Rhes arall o gwestiynau diateb. Oedd o’n edrych yn ddigon twt i gyfarfod y criw
ffilmio? Fyddai cwsmeriaid rheolaidd y Ship yn meddwl ei fod o’n trio dangos ei
hun? Fyddai ei fam yn digio tasa fo’n rhoi ei drainers yn lle’r esgidiau duon?
Rhyw amheuon felly a redai trwy ei feddwl pan ganodd corn y tacsi. Rhedodd i
lawr y grisiau a tharo cusan sydyn ar foch ei fam a daliodd ryw falchder
rhyfeddol yn ei llygaid gleision.

Daeth Catrin Owen i sefyll ar y rhiniog i ffarwelio â’i mab yn union fel y
gwnaeth ar ei ddiwrnod cyntaf yn y lladd-dy. Gwyddai Cemlyn fod Tecs Tacsis
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yn crechwenu wrth weld ei fam yn dal i chwifio’i llaw arno wrth iddo gau’r giât
lôn.

‘Ti ’di ca’l part yn y ffilm ’ma o’n i’n dallt,’ meddai Tecs, pan ddaeth Cemlyn yn
ei ôl i’r car, a chysgod y grechwen yn dal ar ongla’i wefus.

‘Do ’chan,’ ymatebodd Cemlyn.

‘Duwcs! . . . Ffilm am be ’di hi felly, dwad?’ holodd Tecs, gan chwilio am ei
becyn sigaréts ym mhoced drws ei gar.

‘Am chwaer sy’n trio cynnal ’i theulu ar ôl llanast niwclear,’ ceisiodd Cemlyn
egluro.

‘Deud di.’ Roedd Tecs yn gwybod yn iawn beth oedd cefndir y ffilm, ond roedd
am gael clywed fersiwn Cemlyn o’r stori.

‘Ryw bwnc digon doji i ddŵad i’r pen yma o’r byd, ydi o d’wad?’ holodd y
gyrrwr, gan chwilio’n ei boced ei hun am y pecyn ffags. ‘Ti’n mynd i fod mewn
ffrog yn hon eto?’

‘Nid fi sy’n chwara’r hogan, siŵr iawn.’

‘Pwy sy’n ’i chwara hi ta?’ holodd y gyrrwr, gan roi hen dro bach ar y gair
‘chwara’.

‘Annest Gwilym.’

‘Di’n da i rwbath?’

‘Ydi, ma hi.’
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‘Deud di . . . . Gobeithio bydd o’n well na’r resd o’r rybish ma’ nhw’n ’i
ddangos, dyna’r oll dduda i.’

Mi wyddai Cemlyn pa mor finiog y gallai tafodau fod am y rhai sy’n llygaid y
cyhoedd yn aml, ond doedd o ddim wedi disgwyl ei flasu mor fuan â hyn. Fe
allai deimlo gwenwyn Tecs yn gymysg â’r mwg a chwythai o’i ffroenau yn
barod. Bu’n gweithio am flynyddoedd ymysg bwtsieriaid, ond o leia roedd y
rheiny’n rhoi min ar eu cyllyll yng ngŵydd eu cwsmeriaid.

‘Ti’n mynd i ga’l ffwcio’r lefran bach ’na’n y ffilm ’ma ta Cemlyn?’ holodd Tecs,
gan dynnu mwg i’w ffroenau fel tasa ’na’m fory.

‘ ’I brawd hi dwi’n actio,’ atebodd Cemlyn yn swta.

‘ ’Nath hynny’m sdopio neb rioed yn naddo?’ Chwarddodd Tecs am ben ei jôc
wael ei hun, gan beswch o waelodion ei fogel. ‘Ti’m yn meindio i mi ga’l
mygyn, nagwyt Cem?’

‘Caria di ’mlaen.’

Gobeithiai Cemlyn y byddai smocio’n rhoi taw ar ei dafod, ond roedd y mwg yn
ei sgyfaint fel petai’n bwydo’r gwenwyn oedd eisoes yno’n crynhoi.

‘Ma nhw’n deud ’i bod hi’n beth dinboeth.’

‘Pwy?’

‘Yr Annest Gwilym bach ’na. Ma ‘i ’di llgadu rei o’r hogia’n y Ship yn barod.’

Clywodd Cemlyn ei dawelwch ei hun yn hongian yng nghanol y mwg a
chwythai Tecwyn o gornel ei geg. Daliodd ei lygaid yn y drych a gwenodd y
gyrrwr yn awgrymog ar ei gwsmer. ‘Wel . . . ydi hi?’ gofynnodd.
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‘Mond unwaith dwi ’di gweld hi.’ Clywodd draw ei lais yn codi nodyn neu ddau.
Penderfynodd mai doeth fyddai peidio ymateb; brathu ei dafod nes cyrraedd
pen ei daith. Ond roedd Tecs yn dal i’w herio. ‘Faint o weithia ti angan y
llwdwn? ’Swn i ’di bod yna cyn ti ddeud Hwfa Môn, taswn i ’di ca’l hannar dy
jansus di.’ Sugnodd Tecs yn ddyfnach ar ei sigarét a chwythodd y mwg drwy
ymyl ei geg gan ddisgwyl ymateb. Ond chafodd o’r un.

‘Wst ti be Cem bach, hen lanc fyddi di am weddill d’oes os na roi di fin ar dy
bensal reit sydyn. Be sgin ti dan y balog ’na, pric lolipop?’

Roedd Cemlyn yn falch o gyrraedd y Ship a dianc oddi wrth hewian Tecwyn. Er
ei fod wedi cael blas o’i dafod sawl gwaith o’r blaen, roedd y mymryn lleia o
eiddigedd wedi miniogi dipyn ar ei safn.

‘Tydyn nhw’m yn cynnwys tip pan ma nhw ’nhalu i; c’ofn ti feddwl mod i’n
mynd i ‘neud fy ffortiwn ar gefna’r diawlad - tydwb i ddim.’

Rhoddodd Cemlyn gildwrn yn llaw Tecwyn. Caeodd ddrws y tacsi ar ei ôl ac
anadlu mymryn o awyr iach i glirio’i sgyfaint a’i ben. Os oedd pobl yn mân
siarad fel hyn yn ei wyneb, be yn y byd mawr oedd yn cael ei ddweud yn ei
gefn?
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PENNOD 21

‘Beth wneir â merch benchwiban?’

‘Arglwydd mawr! Pa barti cerdd dant ti ’di joinio?’ oedd cwestiwn cynta Big End
pan laniodd Cemlyn yn ei grys gwyn, jîns glân a’i sgidiau duon, sglein. Roedd
wedi mynd yn syth i’r bar yn y Ship i gael un llymaid sydyn hefo’i ffrind cyn
mentro i’r lolfa.

‘Be ti’n feddwl?’ holodd Cemlyn, gan ddechrau teimlo’n lletchwith yn syth.

‘Ti’n edrach fatha advert Persil myn uffar i!’

‘Mam, elli fentro.’

‘Ydi dy fam yn gwbod bod sana gwyn a sgidia duon wedi marw hefo Elvis ydi hi
Cem?’

‘Un o’r petha ma-i ’di dechra’u anghofio ma’ siŵr ti,’ meddai Cemlyn yn
chwerw. Doedd o ddim wedi bwriadu rhoi ateb mor bigog i’w ffrind gorau ond
roedd ei du mewn yn dal i gorddi ers iddo lanio. Roedd Tecwyn Tacsis wedi codi
ei wrychyn fwy nag y tybiodd, mae’n rhaid. Cododd Geraint beint iddo heb
ddweud rhagor. Gadawodd y ddau i’r tawelwch wneud y gwaith mendio.

‘Barod amdani?’ gofynnodd Geraint, wrth roi’r peint yn llaw Cemlyn.

‘Cachu plancia.’ Drachtiodd Cemlyn yn o helaeth o’r gwydryn yn y gobaith o
ddarganfod hyder yn ei gwrw.

‘Diolch Ger, o’n i angan hwnna.’
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‘Ti gystal â nhw bob tamad Cem bach, cym’ di hynna gin rywun sy’n dallt y
petha ’ma. Ti ‘di gwatsiad a darllan mwy am ffilms na ma’ rheina ’di ’neud i
gyd hefo’i gilydd.’

‘Un peth ‘di gwatsiad de Ger, peth arall ‘di gneud.’

‘Drwadd yn y lownj ma’ nhw’n d’aros di.’

Rhoddodd ei stumog dro arall wrth i Cemlyn ddychmygu’r darlun ohonyn nhw’n
aros amdano i swpera. Cododd Geraint ei wydr i fyny a chynnig llwnc destun
i’w ffrind. ‘Wel, iechyd da iti Cem!’

Trawodd y ddau eu diodydd ar eu talcen a dechreuodd Geraint holi am y ffilm.
Roedd o wedi darllen yn y ‘papur am ddim’ fod Iwan Prys yn hedfan i Lerpwl
wythnos nesa’ i wneud rhywfaint o ffilmio. Doedd neb yn fodlon datgelu lle
roedd o’n aros, yn ôl y papur, ac roedd Geraint eisoes wedi holi ambell un o’r
technegwyr yn dwll, ond heb unrhyw lwc. ‘Tydyn nhw’m ’di digwydd deud
wrtha chdi do Cem?’

‘Nac’dyn siŵr iawn. I be ’swn i isio gwbod beth bynnag?’

‘Gei wbod ginyn nhw heno debyg?’

‘Caf, ella . . .’ atebodd yn ddi-hid, gan geisio rhoi taw ar yr holi.

Roedd Cemlyn eisoes yn gwybod fod Iwan Prys wedi glanio yn ei westy
moethus ym Mhorth Gwylan ers y noson cynt a’u bod yn mynd yno ar ôl swper
i’w gyfarfod. Roeddan nhw’n mynd i saethu golygfeydd y ‘seren’ i gyd yn yr
wythnos gyntaf a byddai’n rhoi un cyfweliad i’r wasg cyn hedfan yn ei ôl i ben
draw’r byd i wneud ei filiwn nesaf. Miliwn, meddyliodd Cemlyn; roedd gan y
gair ryw ystyr newydd iddo erbyn hyn.
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***

Os oedd Cemlyn yn teimlo fymryn yn chwithig yn cerdded i mewn i’r lolfa,
doedd o ddim oherwydd adwaith yr un o’r tri arall. Roedd ysgydwad llaw
Annest Gwilym yr un mor llipa â’r tro diwethaf iddo’i chyfarfod, ond roedd
Caron ac Angharad Prysor yn groesawgar iawn a glaniodd gwydraid o win yn ei
law cyn iddo gael cyfle i eistedd i lawr. Aeth Caron drwodd i’r bar i nôl y
fwydlen tra roedd Angharad yn rhoi mymryn mwy o fanylion i’r ddau actor. Yn
llawn bwrlwm am y prosiect, diolchodd iddynt am gadw cyfrinach Iwan Prys.
Doedd hyd yn oed y criw technegol ddim yn gwybod y manylion yn iawn, dim
ond y prif ŵr camera a’r cynorthwyydd cyntaf oedd yn gwybod y manylion i
gyd.

‘Pryd fyddwn ni’n mynd draw i’w gyfarfod o ta Angharad?’ gofynnodd Annest,
gan drio celu ei brwdfrydedd drwy swnio’n ddidaro.

‘Tydan ni ddim,’ oedd ei hateb, yr un mor ffwr bwt. Sodrodd Annest ei gwydryn
ar y bwrdd a daeth min i’w llais yn sydyn.

‘Be? Ond ddudis di . . .’

‘Do, dwi’n gwbod.’ Torrodd Angharad ar ei thraws cyn iddi fynd dim pellach.
Roedd y gath allan o’r cwd ac roedd ei hymateb eisoes yn ei le. ‘Ond gawson ni
neges rhyw awr yn ôl yn deud nad oedd Iwan yn meddwl fod hynny’n syniad
da,’ meddai, cyn i Annest brotestio dim rhagor.

‘Pam, er mwyn tad?’ Yn sydyn roedd amddiffynfa Annest wedi ei ollwng yn
llwyr. Hwn oedd y tro cyntaf i Cemlyn weld unrhyw ymateb tu hwnt i’r llugoer
yn y ferch benddu â’r llygaid glas fel dau bwll diwaelod. Welodd o erioed o’r
blaen bâr o lygaid gleision oedd yn gallu tanio mor gyflym.
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‘Mae o’n meddwl y bydda’r pellter rhwng y ddau ohonach chi’n well sbardun
i’ch perthynas chi ar gamera.’ Roedd yn ailadrodd union eiriau’r actor erbyn
hyn ac yn teimlo rhyw fymryn o ryddhad fod y storm wedi torri. Ond roedd yr
asgwrn yng ngheg Annest erbyn hyn, a gwrthodai ei ollwng. ‘A phryd
penderfynodd o hynny, os ca’ i fod mor hy’ â gofyn?’

‘Neithiwr.’

‘Oh, for fuck’s sakes Angharad!’ Lluchiodd Annest ei hun yn ôl ar y soffa ac
edrych drwy’r ffenest ar y glaw. Gadawodd ennyd bwdlyd cyn ychwanegu, ‘ac
mi fydd wedi newid ’i feddwl eto erbyn bora fory mwn.’

‘Dwi’m yn meddwl rwsut, Annest. Mae o’n gwbod be mae o isio allan o’r olygfa,
ac mae Sion wedi cytuno i hynny.’

‘Ydi Sion yn dŵad yma ta?’ Roedd y croesholi’n carlamu’n ei flaen erbyn hyn a
Cemlyn yn ceisio dyfalu pam fod Annest yn gwneud môr a mynydd o beth mor
bitw. Ceisiodd Angharad ei hateb, ‘Nac’di. Mae o hefo . . .’ Ond cyn iddi orffen
ei heglurhad roedd yr actores yn dal ei gafael yn dynn yn ei hasgwrn. ‘Paid â
deud wrtha i; mae o hefo Iwan Prys y funud yma, yn trafod bob lein a phob
siot i’r fodfadd, fetia i ’ngheiniog ola.’

‘Fysa hynny’n beth doeth iti neud dwad Annest?’ Daeth ymateb Angharad fel
bollt i gau ceg ei hactores bigog a glaniodd Caron hefo’r fwydlen i lenwi’r funud
lletchwith. Gwyddai Angharad fod y cwmwl yn cilio ac roedd yn falch o weld
Annest yn suddo’n bwdlyd i’w bwydlen heb ragor o ymateb. Ond roedd yn
ddigon hirben i wybod nad dyna’r peth olaf a glywai am yr achos gan y
benddu. Gwyddai hefyd fod ei hawgrym olaf wedi taro’r man gwan ac na ddylai
fod wedi bod mor barod ei thafod.

Claddodd Cemlyn ei ben yntau yn y fwydlen i adael i’r storm ostegu ryw
fymryn. Daliodd Angharad lygaid Caron i drosglwyddo’r hyn oedd wedi digwydd
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tra roedd o allan mewn un edrychiad. Synhwyrodd yn syth beth oedd achos y
bwdfa a gwyddai yn union beth fyddai ei ran o hynny ymlaen. ‘Reit te, o’s
rhywun moyn starter?’

‘Dim diolch.’ Daeth yr ateb fel bwled o gyfeiriad Annest.

‘Cemlyn?’ holodd Angharad, fel petai ’na’r un arlliw o storm wedi bod ar eu
cyfyl.

‘Mond os oes ’na rywun arall yn ca’l,’ atebodd Cemlyn, gan ddal ei drem yn y
fwydlen. Dywedodd Angharad ei bod hi’n mynd i gymryd y cregyn gleision i
gychwyn a’r penfras i ddilyn.

‘Dwi’m yn ama’ cym’ra inna’n union ’run peth â chi, os ydi hynny’n iawn?

‘Wrth gwrs ‘i fod o!’ ebychodd Angharad, yn falch fod y tensiwn yn llacio.

‘Gymera i’r cawl a stecen wi’n credu,’ ychwanegodd Caron, cyn mentro gofyn,
‘Annest, beth gymri di, bach?’

‘Dwi fawr o awydd bwyd i fod yn onast hefo chdi Caron.’ Gwyddai yn union
pryd a sut i luchio dŵr oer ar bethau a suddodd calon Angharad unwaith yn
rhagor. Gallai deimlo’r gwynt yn troi yn ei ôl a chipio’i hanadl. Neidiodd Caron
i’r adwy.

‘Beth sy’n bod? Ti’n dost?’

‘Poeni dwi Caron.’

‘Am beth nawr te?’
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‘ ’Mod i ’di dysgu llinella’r ddwy olygfa o’n i dan yr argraff mod i’n mynd i’w
ffilmio fory a rŵan dwi’n ca’l ar ddallt nad y rheiny ’da ni’n ’neud yn diwadd.’

‘Odyn bach.’

‘Be?’

‘Ni’n gneud y ddwy olygfa fach ’na ar ôl cino. Ma' fe ar yr amserlen. Co hi.’

Rhoddodd Caron ddiweddariad o’r amserlen i Annest ac edrychodd hithau arno
mewn tawelwch llethol. Wedi iddi edrych ar y manlylion eisteddodd yn ôl yn ei
sedd gan edrych yn syth yn ei blaen heb yngan yr un gair.

‘Hapus?’

‘Be ti’n feddwl Caron? Dwi’n ca’l un drafft ar ôl y llall, ‘da chi’n newid y llinella,
’da chi’n newid yr amserlen: ’da chi’n siŵr ’na ’da chi’m ’di newid y blydi cast
heb ddeud wrtha i?’

‘Gwranda bach . . .’ Ceisiodd Caron atal yr ail storm, ond roedd yn rhy hwyr.

‘Sori Caron, dwi’m isio gwrando ar dy esgusodion di.

Mynnodd Annest gael y gair olaf a sodrodd y fwydlen ar y bwrdd coffi o’i blaen.
‘Dwi’n mynd i’n stafall i edrach dros fy sgript. Wela i chi’n bora.’ A tharanodd
allan o’r lolfa gan adael ei chôt a’i bag a’i sgript ar ei hôl. Roedd Cemlyn yn dal
i astudio’r fwydlen a phatsiyn o chwys yn dechrau ymddangos ar gefn ei grys
claerwyn.

***
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Ychydig oriau yn ddiweddarach roedd Cemlyn wedi bwyta llond ei fol ac yn
mwynhau ei bedwerydd, os nad pumed, gwydraid o win gwyn. Prin y byddai’n
cyffwrdd gwin fel arfer, ond roedd yr ail botel wedi blasu dipyn gwell na’r
gyntaf ac roedd Angharad yn sgut am lenwi ei wydr bob cyfle a gâi. Roedd hi
wedi archebu Sancerre i fynd hefo’r pryd ac wedi gofyn os oedd pawb yn hapus
hefo hynny. Mi fyddai Cemlyn wedi rhoi silff ’i din i gael peint o chwerw ar y
pryd, ond fel roedd y noson yn mynd yn ei blaen roedd yn dechrau cynhesu at
lymeitian gwin. Daliai lygaid Big End o bryd i’w gilydd yn cadw golwg arno fel
tylluan drwy’r hollt o’r bar. Gwyddai Cemlyn y byddai ei bartner wedi rhoi
ffortiwn am gael bod yn bry ar wal y lolfa. Roedd wedi bod yn y tŷ bach rhwng
y prif gwrs a’r pwdin ac roedd Geraint wedi bod yno ar ei warthaf, yn ei holi’n
dwll.

‘Pam a’th hi i’w gwely mor uffernol o fuan ta Cem? Oes ’na rwbath yn matar?’

‘Doedd hi’m yn teimlo’n rhy dda.’ Crafodd Cemlyn rhyw esgus tila, ond doedd
Big End ddim yn fodlon hefo’r atebion. ‘Ti’n deud?’ holodd ymhellach. ‘A’th
heibio i mi fel bolltan fel tasa hi wedi llyncu’r stabal hefo’r mul.’

‘Ddaru hi?’

‘Ma’ rwbath ’di chorddi hi’n saff ti.’ Syllodd Geraint i fyw llygaid ei ffrind gan
ddeisyfu rhagor o wybodaeth.

‘Isio mynd dros ’i leins oedd hi, medda hi.’

‘Oedd rywun ’di mynd dros mwy na’i leins hi ddudwn i,’ meddai Big End yn
amheus. Ymbalfalodd Cemlyn am linell arall i ddianc a chafodd afael ar un go
wael. ‘Well mi fynd yn f’ôl.’

Galwodd Geraint ar ei ôl, ‘Bob lwc ti fory Cem! Gobeithio bydd gwell hwylia
arna chi i gyd!’
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Aeth Cemlyn ddim ar gyfyl y tŷ bach ar ôl hynny nes i Geraint ei throi hi am
adre. Roedd y gwin wedi dechrau mynd i’w ben a gwyddai na fedrai gelu
rhagor petai Big End yn mynd i’w berfedd unwaith eto. Daliodd rhag mynd nes
y gwelodd gar ei ffrind yn diflannu o’r maes parcio a chafodd y rhyddhad
rhyfedda pan gafodd gefn Geraint.

Yn ystod y pryd bwyd roedd Caron wedi derbyn tair neges gan Annest. Daeth y
gyntaf ryw bum munud wedi iddi hi ddiflannu: ‘Be ffwc ‘di’r gêm???’ Daeth
yr ail pan laniodd y starter: ‘Ddoi di a’n sgript i i fyny imi plis?’ Tra roedd
Cemlyn yn y tŷ bach roedd Caron wedi dangos y ddwy neges i Angharad a
chawsant bwl go ddrwg o chwerthin yn ei dychmygu hi’n codi stêm yn ei
stafell. ‘Paid â’i hatab hi. Gad iddi stiwio am dipyn eto,’ oedd gorchymyn
Angharad, ‘nid dy le di ydi ‘i dandwn hi am beth mor fach, siŵr iawn.’

Pan ddychwelodd Cemlyn, gwnaeth Angharad ei gorau glas i drio’i gysuro am
ymadawiad disymwth Annest. Eglurodd fod pawb yn mynegi eu tensiynau a’u
nerfau mewn amryw byd o wahanol ffyrdd cyn dechrau ffilmio. ‘Fydd hi ddim yr
un un fory gewch chi weld.’

‘Na fydd, dwi’n siŵr.’

Ceisiodd Cemlyn gadw’i atebion yn fyr erbyn diwedd y noson gan fod ei
gytseiniaid yn dechrau ei fradychu. Roedd yn ymladd rhyw bwl o’r rhigian
hefyd ac aeth i’r tŷ bach i wlychu mymryn ar ei dalcen. Tra roedd Cemlyn yn
ceisio sobri ei hun yn y toiledau fe laniodd trydydd neges Annest i Caron:
‘Helo?????’
Cilwenodd Angharad pan ddarllenodd y gair. ‘Well iti fynd â’i sgript iddi ta, ne
cheith hi’m byd ond mwy o sterics.’
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‘Reit te. Wish me luck!’ Cipiodd Caron y sgript a chymerodd anadl ddofn cyn
codi o ddiddosrwydd ei sedd.

‘Os dudith hi rwbath Caron, deud wrthi mai fi fynnodd dy fod di’n diffodd dy
ffôn yn ystod y pryd bwyd: rheol y cwmni, deud wrthi.’

Diflannodd Caron i fyny’r grisiau a llanwodd Angharad wydraid gwin Cemlyn i’r
ymylon cyn iddo ddychwelyd. Doedd y rhigian ddim mymryn gwell, ond roedd
Angharad yn rhy feddw ei hun i sylwi ar gyflwr ei hactor dibrofiad erbyn hynny.

***

Curodd Caron yn ysgafn ar ddrws ystafell Annest, ond cyn iddo orffen clywodd
hi’n galw arno: “Mae o ar agor Caron a lle ddiawl ti ’di bod?’ ar yr un gwynt.

Agorodd Caron y drws yn araf a chafodd Annest yn gorwedd yn ei gwely yn
gwisgo pâr o byjamas pinc go drwchus. Roedd yn anwesu ei photel dŵr poeth
fel tasai hi’r ffrind gorau oedd ganddi yn y byd. Ddywedodd o’r un gair wrthi;
dim ond syllu. Ailadroddodd hithau ei chwestiwn: ‘Lle ddiawl ti ’di bod Caron?’
Eglurodd ei fod wedi gorfod diffodd ei ffôn yn ystod y pryd bwyd ac na chafodd
o’i neges hi tan rhyw funud yn ôl: ‘Rheol y cwmni, bach . . . sori.’

‘Rheol y cwmni like fuck Caron Davies. Hi ddudodd wrtha chdi am ddeud hynna
wrtha’i jest rŵan.’

Safodd Caron yno’n fud gan droi ei lygaid ac edrych fel hogyn ysgol newydd
gael ei ddal yn dweud celwydd. Prin y defnyddiai Annest ei gyfenw i’w gyfarch,
dim ond pan fyddai hi wedi colli ei limpin yn llwyr. Dechreuodd Caron gyfrif i
ddeg, ond torrodd Annest ar ei draws cyn iddo gyrraedd pump.

‘Dwi’n iawn, tydw?’
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Gorffennodd Caron gyfrif cyn agor ei geg. Syllodd i fyw ei llygaid a’i herio.
Doedd o wedi gwneud dim o’i le, ac er mai un o’i gyfrifoldebau oedd cadw
Annest Gwilym yn hapus, doedd o ddim yn gweld pam dylai hi gael poeri ei holl
wenwyn i’w gyfeiriad o bob gafael.

‘Grynda Annest, sa i’n mynd i bullshitto ’da ti reit. Nage mai i yw e bod yr
amserlen wedi newid. Nage ’mai i yw e bod y cwmni’n gneud popeth ma’ Iwan
Prys yn moyn; a nage mai i yw bod ti ’di gadel dy sgript yn y lounge; ac yn
sicir nage’n jobyn i yw dod â’r fuckin thing lan yr holl ffordd i dy stafell di
chwaith.’

Sodrodd Caron y sgript ar waelod gwely Annest a throi ar ei sawdl. Roedd yn
amlwg wedi cael llond bol ar yr holl redeg a chowtowio iddi bob gafael.
Agorodd y drws i fynd pan ofynnodd Annest, ‘Oes ’na fwy o win ar ôl?’
Arhosodd Caron yn ei unfan am sbel. Thrafferthodd o ddim i droi ei ben i’w
hateb.

‘Sa i’n siŵr. Wi’n credu bod Angharad a Cemlyn newydd orffen y bedwaredd
botel.’

‘Do, mwn.’

Ennyd arall heb i’r un o’r ddau symud nac yngan gair o’u pen. Gwyddai Annest
yn union faint o fwlch oedd ei angen cyn agor ei cheg: ‘Fyswn i’n mwrdro am
wydraid o win gwyn rŵan.’

Yn araf bach, fe drodd Caron i edrych arni. Dim ond ei llygaid a’i thrwyn oedd
yn y golwg uwch y cwrlid, ond gwyddai ei bod yn hanner gwenu.

‘Pwy fydde ti’n fwrdro gynta . . . Angharad Prysor . . . neu Iwan Prys?
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Taflodd Annest ei photel-dŵr-poeth binc tuag ato a’i daro yn ei lengid.
Chwarddodd y ddau a chwalwyd y pellter gan un weithred. ‘Cer i nôl un imi ’nei
di gwael, a rho hi i lawr ar fy stafall i.’

***

Roedd Cemlyn wedi syrthio i gysgu pan arhosodd y tacsi o flaen drws ffrynt
Tyddyn Pwyth. Eitha peth, meddyliodd, gesh sbario gwrando ar Tecwyn yn
paldaruo. Ymbalfalodd am ei oriad a cheisiodd fod mor ddistaw ag y gallai rhag
deffro’i fam. Aeth i nôl gwydraid o ddŵr a gosod y larwm ar ei ffôn symudol
cyn mynd i fyny’r grisiau fel llygoden. Agorodd ddrws ei stafell wely a chlywodd
lais yn dweud: ‘Nos dawch, Cemlyn bach.’

Gorweddodd ar y cwrlid yn dadansoddi’r noson; sgwrs Tecwyn Tacsis, diawlineb
Annest Gwilym dlws, chwilfrydedd Geraint feddw, holi Caron ac Angharad yn
ystod y pryd bwyd; ac yna’r niwl wedi yfed y gwin. Wedi i Caron fynd i fyny i
stafell Annest roedd gan Cemlyn frith gof iddo fwrw’i galon i Angharad Prysor.
Erbyn hynny roedd y gwin wedi llacio’i dafod ac wedi rhyddhau tipyn ar ei
swildod.

‘ ‘Da chi’n meddwl y byd o’ch mam, tydach.’

‘Ydw. Ma-i ‘di bod yn dda iawn wrtha’i.’

‘Hitha’n meddwl y byd ohona chitha, dwi’n siŵr.’

‘Ffrindia gora, Mam a fi.’

Erbyn hynny roedd Cemlyn yn cael trafferth i ynganu’n iawn a chadw’i lygaid ar
agor a sylwodd fod Angharad yn byseddu rhif ffôn i alw am dacsi iddo. Roedd
yn cofio hynny’n iawn. Roedd yn cofio hefyd fod ei sgwrs am salwch ei fam a’r
ffaith ei fod yn poeni y byddai’n rhaid iddynt symud wedi ei chyffwrdd. Roedd
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ganddo frith gof ei fod wedi crybwyll y byddai hynny yn saff o luchio’i fam oddi
ar ei hechel yn llwyr. Ond a oedd o wedi sôn wrthi am Saturn a’r cynnig a
wnaed? Gallai’n hawdd fod wedi crybwyll rhywbeth; ond doedd o ddim yn cofio
faint o fanylion a rannodd hefo’i gynhyrchydd wedi llowcio’r gwydryn olaf.
Roedd y cyfan yn gymysg yn ei ben a llithrodd i drwmgwsg yn ei grys a’i jîns
a’i sgidiau a’i sanau gwynion a symudodd o’r un fodfedd nes canodd ei larwm
am hanner awr wedi saith fore trannoeth.
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PENNOD 22

‘Myned i odro, o syr mynte hi . . .’

Roedd hi’n bedwar o’r gloch y bore ar Caron yn gadael stafell Annest. Dwy
botelaid o win coch a llond ffroen yr un o ‘galch’ ac roedd y ddau mor effro â’r
dydd. Gan nad oedd yna glwb nos o fath yn y byd yn agos i Lanfarian iddynt
losgi’r egni newydd oedd yn eu gwythiennau, aeth y ddau am dro hyd y
pentref a dilyn eu trwynau llychlyd.

‘Ddudodd y Cemlyn bach ’na rwbath ar ôl imi fynd?’ holodd Annest ’mhen sbel.

‘Dim lot. Wel, dim wrtho i ta beth. ’Sa i’n credu bod e’n arfer yfed gwin.’

Roedd y distawrwydd fel triog rhwng eu hysbeidiau tawedog; dim ond sŵn eu
traed yn linc-di-loncian yng ngolau’r gewin lleuad a drawai ar y talpiau styfnig
o eira oedd yn gwrthod dadmer ym môn y cloddiau. Torrodd Annest ar y
tawelwch. ‘Swn i’n licio tasa fo’n stopio syllu arna fi drw’r amsar, de.’ Ond
roedd ei llais dipyn tynerach erbyn hyn, a’r lleuad yn dal cysgod gwên yng
nghil ei gwefus.

‘Lico ti ma’ fe!’

‘O, go damia Caron! Taw wir Dduw!’

‘Wi’n credu bod e’n ciwt.’

‘God! Lle gest ti dy chwaeth, Argos?’

Roedd dannedd Annest yn clecian erbyn iddyn nhw gyrraedd y drofa am y
lladd-dy a mynnodd eu bod yn troi yn ôl ac agor y botelaid o Sancerre oedd yn
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oeri mewn pwcedaid o rew yn ei hystafell. Dychwelodd ei amheuon hefyd, wrth
i’w phen glirio a’r cymylau ailymddangos.

‘Ti’n meddwl mai gneud rhyw hen esgus oedd Iwan Prys heno?’ gofynnodd,
gan afael yn dynnach ym mraich Caron.

‘Esgus beth?’ holodd ei ffrind.

Teimlodd Annest fymryn o wres yn cynhesu ei bysedd trwy blygion ei lawes.
‘Ti’n meddwl mai trio gwingo allan o’n cyfarfod ni oedd o?’

‘Na.’ Daeth yr ateb yn gyflym a heb arlliw o amheuaeth.

‘Pam ti mor siŵr, Caron?’

‘Pam dyle fe neud esgus lan? Os o’dd e jest ddim moyn dod bydde fe wedi
gweid yn bydde fe? Sdim rhaid i rywun fel Iwan Prys ’neud esgusodion o’s e?’
Roedd Annest wedi poeni am yr olygfa garu o’r darlleniad cyntaf ac wedi cynnig
amryw o fân newidiadau iddi drwy ei hasiant ar bob un drafft. Anwybyddai
yntau ei hefru ambell waith, gan adael i’r storm basio. Roedd hi wedi arwyddo’i
chytundeb a doedd dim modd iddi wingo allan ohono bellach.

‘Brengain! What kind of a name is that, you tell me?’ It sounds like a bloody
crow with a very bad disease!’

‘Annest love, they’ve adapted the sex-scene and Iwan Prys’ agent has agreed
to all of that. They’ve paid you a good sum in advance to ease the Revenue off
our backs and they’ve even sent me a translation of the script. I don’t think I
can push them any further.’
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Chynigiodd Annest yr un sylw pellach. Roedd ei thawelwch ar ben arall y lein
yn brawf fod yr actores yn gollwng gafael ar ei hasgwrn yn raddol; y gynnen
yn llacio fesul galwad - am ryw hyd o leiaf.

‘Whatever you might think of my opinion Annest, it’s a damn good script,’
ychwanegodd ei hasiant.

‘It’s got its moments.’

Yn ei chalon, fe wyddai Annest fod Graham yn iawn, ond roedd heno’n
wahanol. Roedd Angharad wedi tynnu blewyn gwahanol o’i thrwyn y tro yma.

‘Dal ddim yn dallt pam gafodd o’i ffor’ ’i hun ar honna ginno chi de.’

‘Ma fe moyn i’r olygfa ’na fod yn spontaneous . . . ’na i gyd.’

‘Spontaneous o ddiawl! Dim mynadd dŵad draw oedd ginno fo, siŵr iawn. Pwy
uffar mae o’n feddwl ydi o Caron?’

‘Un o actorion mwyaf llwyddiannus Cymru?’

Roedd Caron yn llygad ei le wrth gwrs, ond doedd o ddim yn ddigon o esgus i
drin ei gyd actorion fel baw isa’r doman chwaith, meddyliodd Annest. Roedd
hi’n cael trafferth hefo corcyn y Sancerre ac roedd hynny’n ychwanegu at ei
chynddaredd.

‘Di o’m ots pwy ydi o, nac’di Caron - ti jest ddim yn dewis peidio troi i fyny i
gyfarfod y prif gast y noson cyn ffilmio.’

Oedodd Caron ryw fymryn cyn rhoi ateb. ‘Ife dy asiant di ffonodd i ofyn am
newid yr olygfa ’na wthnos dwetha?’
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Oedodd Annest fymryn llai na’i ffrind. ‘Dwi’m yn cofio.’

‘Annest, gwed y gwir?’

‘Ella . . .’

‘Wel ’na fe te!’

‘ “’Na fe” be, Caron?’

‘Newydd ga’l y rewrite ma’ fe, poor dab. Gytunodd e i’r newid o’t ti moyn, a
nawr ma’ fe moyn ’i ffilmo hi’n gynta.’

‘Ia, ond pam? Ma’ honna’n un o olygfeydd pwysica’r ffilm.’

‘Cer amdani te! Acta rings rownd o fe. Annest fyddi di’n fab . . .’

‘Ti’n meddwl?’

‘ ’Wi’n gwbod byddi di!’

Roedd y newid tacteg yn amlwg wedi gweithio’r tro yma. Roedd Caron yn
fwriadol yn troi’r dŵr i gyd tuag at felin Annest Gwilym ac roedd hithau’n sugno
pob diferyn ohoni. Edrychodd Caron arni’n bustachu i geisio agor y botel olaf.

‘Y corkscrew ’ma ta fi sy’ di mynd?’

‘Ti.’

Lluchiodd Annest yr agorwr poteli i waelod y gwely a gorwedd yn ôl ar ei
chlustog. Roedd hi wedi bod yn noson hir. ‘Ti’n meindio os yfwn ni hon nos fory
Caron? Dwi’n gorfod godro’r blydi afr ’na ben bora tydw.’
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‘Dim probs.’

‘Dwi rioed ’di godro uffar o’m byd yn fy mywyd.’

‘Mond bach o dy linelle withe!’

‘Dos am dy wely’r cena digwilydd!’

Wela-i di’n bore te, bach. Lyfo ti.’

‘Ia . . . Lyfio chdi ’fyd Cârs.’

Cusanodd y ddau a glaniodd Annest yn ôl yn swp ar ei gwely gan ddechrau
adrodd:

‘Rhof fy mhen i lawr i gysgu,
Rhof fy enaid i Grist Iesu.
Os bydda-i farw cyn y bore,
Duw a gadwo f’enaid inne.’

Edrychodd Caron yn wirion arni.

‘What?’

‘Nain Pesda ddysgodd hi imi. Dwi methu mynd i gysgu heb ’i deud hi ers iddi
farw.’

‘Oh, sweet.’

‘Oedd, mi oedd hi.’
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Agorodd Caron y drws cyn dweud nos da. Fel roedd ar fin cau’r drws galwodd
Annest arno, ‘Caron! Ti’n meddwl medri di gyflwyno un o dy smellies i’r hogyn
bach Cemlyn ’na?’

‘Alla i drial.’

‘Dwi’m ffansi ca’l llond ffroen o chwys cesal Moelfra yn fy nhrwyn bob bora am
fis. Oedd hwnna oedd gin ti bora ’ma’n un drud?’

‘O’dd, ond paid becs, dyw e ddim yn brin o ginog.’

‘O?’ Cododd Annest ei hael. Dyma’r tro cyntaf iddi glywed am hyn. Pam na
fyddai Caron wedi dweud hynny’n gynt? Welodd hi ’run arwydd yn agos i’r
llipryn i awgrymu fod ganddo gelc.

‘Angharad wedodd. Ma’ fe’n loaded apparently.’

‘A sut ma’ Lady Muck yn gwbod peth felly medda chdi?’

‘O’dd e tymed bach yn feddw ar ôl y swper a wedodd e wrthi nad am yr arian
o’dd e’n gneud y ffilm hyn.’

‘Pam ta?’

‘Search me . . . Gweld ti’n bore, bach . . . Nos da.’

Caeodd Caron y drws am y tro olaf a chymerodd Annest gip ar yr olygfa garu
unwaith eto cyn taro’i phen ar y gobennydd i freuddwydio am eifr a godro - a
miliwnydd.
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PENNOD 23

HENDRE EBOLION

MEDI’R 23ain. 2112

Mae Luca yn taro croes fechan yn y pridd wrth fedd y babi. Mae’r pibgorn yn
chwarae amrywiad ar yr alaw ‘Cysga di fy mhlentyn tlws’. Rydym yn
ymwybodol fod bedd gwag agored yn ymyl. Daw Brengain ato hefo tusw
bychan o flodau; Gold y Gors, Ffarwél Haf a Llygad Llo Bach, yn un gymysgfa o
liwiau diwedd yr Haf. Ni ddylai’r blodau edrych yn rhai iach iawn. Blodau sydd
wedi brwydro drwy’r pridd ydyn nhw. Blodau bychan, dewr.

LUCA.

Blodau?

BRENGAIN.

Lawr wrth yr afon. Tro cynta imi weld rhai yno.

LUCA.

Arwydd da.

BRENGAIN.

(Yn gwenu) Ydi, mae o.

Mae’n rhoi’r tusw ar waelod y groes a phlygu ei phen.

BRENGAIN.

(Yn syml - ond fel pe’n gweddïo’n daer) Ave . . . Ti sy’n rhoi y
blodau . . . Ave . . . Bydd yno . . . (Cusana’r tusw)

LUCA.

Tasa fo wedi bod yn holliach . . . yn gyflawn . . . fyddat ti
wedi ei gadw?

BRENGAIN.

Roedd o’n gyflawn . . . i mi.

Mae’r rhoi’r tusw bychan ar y bedd.
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BRENGAIN.

Nid braich neu lygaid sy’n dy ’neud di’n gyflawn Luca.

LUCA.

Na . . .

Brengain yn codi ei golygon a gwêl Titus yn dynesu tuag ati.

TITUS.

Ma’ nhad mofyn gair.

Brengain yn codi a mynd yn syth. Luca yn edrych ar Titus.

LUCA.

Mae o am imi fynd tydi.

TITUS.

Ydi.

LUCA.

A be amdanat ti . . . wyt ti am imi fynd Titus?

TITUS.

Dyna’i ’wyllys o Luca . . .

LUCA.

Ma’ Brengain wedi erfyn arna i i aros.

TITUS.

Do . . . wrth gwrs.

LUCA.

Ma’ hi’n poeni amdanoch chi’ch tri . . . Sut ’newch chi
ymdopi?

Titus yn cael ei rwygo gan yr awgrym. Torrwn i stafell wely’r tad. Mae’n
gorwedd yn ei wely yn ei ôl a daw Brengain i mewn.

Y TAD.

Dwi wedi deud wrth Titus be i ‘neud.

BRENGAIN.

Felly r’on i’n dallt.
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Y TAD.

Mae ’na ormod o gega i’w bwydo yma.

BRENGAIN.

’Da chi’n deud?

Y TAD.

Ydw . . . dwi yn deud.

Mae Brengain yn troi i edrych yn ffyrnig ar ei thad ond mae ei drem yntau yr
un mor gadarn ac nid yw ei ferch yn llwyddo i ddweud yr hyn sydd ar ei
meddwl. Mae’r geiriau’n gwlwm ar ei thafod.

Y TAD.

Fydd rhaid iti fod yn ddewr Brengain.

BRENGAIN.

Ond . . .

Y TAD.

Dim dadla! . . . Tra dwi’n dal yn berchen Hendre Ebolion,
waeth pa mor fyr y pery hynny, mi gymri d’orchmynion gen
i . . . ti ‘neall i?

BRENGAIN.

Ydw nhad . . .

Daw Titus i mewn yn cario hambwrdd pren hefo gwydraid o ddŵr a photel
fechan, frown yn llawn tabledi arno.

Y TAD.

Faint bynnag o drefn sydd ar ôl yn y tipyn teyrnas ‘ma, ma’
’wyllys dyn yn dal i sefyll ‘i dir yn o lew.

Mae’r ddau, rŵan, wrth erchwyn gwely’r tad.

T TAD.

A f’ewyllys i, Brengain ydi, y cei di gartra yma hefo Titus . . .
tra byddi di’n ddigymar.
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Mae Titus a Brengain yn dal llygad ond heb yngan yr un gair

Y TAD.

A tydi’r milwr ddim i aros . . . dan unrhyw delera.

Mae Brengain yn cychwyn allan o’r ystafell yn araf.

Y TAD.

Ac os wyt ti’n magu mân esgyrn . . . nid dan y gronglwyd
yma byddi di’n eu suo i gysgu. Ti’n fy neall i?

Saib. Brengain yn ystyried cyn ei ateb. Tydi hi ddim yn edrych ar ei thad y tro
yma.

BRENGAIN.

Dwi’n ych caru chi nhad. A mi ‘na i forol y bydd Titus yn ca’l
y gofal mae o ’i angan.

Mae Brengain yn gadael y stafell. Titus sydd rŵan yn edrych ar y milwr, drwy’r
ffenest.

Y TAD.

Addo un peth imi Titus.

TITUS.

Be?

Y TAD.

Nad ei di’n groes i’m h’wyllys i . . . byth.

Tra’n dal i edrych drwy’r ffenest, mae Titus yn ateb.

TITUS.

Gaddo.

Try i edrych ar ei dad. Mae golwg bell arno, yn ddwfn yn ei feddyliau.

Y TAD.

Mae o wedi gneud ’i waith.
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Mae’n rhoi’r hambwrdd i lawr ar fwrdd simsan wrth ochr y gwely. Mae’n mynd i
gofleidio’i dad.

TITUS.

Nhad!

TAD.

(Yn troi ei ben i wrthod y goflaid) Rhy hwyr i hynna rŵan.

Yn lletchwith a dryslyd mae Titus yn gadael y stafell. Mae’n oedi wrth y drws.

TAD.

Dos, bendith tad.

TITUS.

Dwi’n ych caru chi nhad.

Titus yn agor y drws.

Y TAD.

Wyt . . . dwi’m yn ama dy fod di . . .

Mae’r drws yn cau yn araf. Wedi’r glep dawel mae’r soddgrwth yn cynnig alaw
newydd inni; ond nid yw’n cynnig dihangfa.
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PENNOD 24

‘Mi gofleidiwn flodau’r rhos
Pe bawn i’n agos ati . . .’

Edrychodd Cemlyn arno’i hun yn y drych a chafodd gip o’i dad yn yr
adlewyrchiad. Roedd y ferch coluro wedi torri ei wallt bron hyd at yr asgwrn ac
wedi rhoi haen welwlwyd ar ei groen gan ychwanegu ychydig o gysgod o dan ei
lygaid. Cafodd orchymyn i beidio ag eillio am ryw ddiwrnod neu ddau, a chan ei
fod wedi colli mymryn o bwysau roedd Cemlyn, yn raddol, wedi troi’n Titus o
flaen ei lygaid. Ymlaciodd yn llwyr tra’n cael ei ddandwn yn y gadair coluro a
theimlodd effaith y gwin o’r noson gynt yn ei adael yn raddol. Doedd o ddim
wedi meddwi fel yna ers cynhebrwng ei dad.

Roedd Big End wedi mynd ag o i’r Ship noson yr angladd ac wedi ei feddwi’n
rhacs. ‘Peth dwytha ti’sio ydi bod adra’n gwrando ar dy chwaer yn nadu drw’
nos.’

‘Ia, beryg.’

‘Wa’th ti ’neud yn fawr o’r cyfla bod gan dy fam druan gwmni unnos o leia,
Cem. Weli di mo’r sguthan chwaer ’na eto am sbel go hir, gei di weld.’

Roedd ei fam, hithau, wedi ei annog i fynd allan am y noson hefyd. Gwyddai
gystal â’i ffrind y byddai Megan yn dân ar groen ei brawd ac yn mynd trwy
bethau ei thad hefo crib mân yn chwilio am unrhyw waddol nad oedd wedi ei
enwi yn yr ewyllys. Byddai hynny’n tynnu’n groes i’r graen i’w brawd bach a
mynnodd ei fam ei fod yn derbyn gwahoddiad Big End.

Er mai Catrin Owen oedd i gael y tyddyn a’i gynnwys, fe adawodd Richard
Owen gildwrn go lew i’w ferch. Y cysur o gael byw adref o dan gronglwyd
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Tyddyn Pwyth oedd yr unig beth a dderbyniodd Cemlyn; hynny, a’r elw a
ddeuai allan o’r ychydig aceri o’i gwmpas.

Yna, prin wedi i’r inc sychu ar dudalen ola’i ewyllys, roedd Richard Owen wedi
ei hanelu hi am Graig y Morlo a thaflu ei hun ar drugaredd y môr. Daethpwyd o
hyd i’w gorff ymhen deuddydd wedi ei sgubo gan y llanw ar draeth Llanddwyn
a dyrnaid o wylanod yn pigo’r fan lle bu ei gydwybod unwaith.

‘Fydd gofyn ichi ga’l hangover fel ’na bob dydd rŵan chi Cemlyn,’ meddai
Karen, y ferch colur, oedd newydd greu ei weddnewidiad rhyfeddol, a deffro
Cemlyn o’i atgofion tywyllaf.

‘Argo, bydd?’

‘Ne’ fydd continuity ar f’ôl i’n cwyno na tyda chi ddim ‘run person.’

‘Mond ichi dalu am y gwin ac mi ‘na i fel ‘da chi’n deud.’

Chwarddodd Karen chwerthiniad merch nad oedd yn cario yr un pryder ar ei
hysgwyddau nobl. Merch glws ryfeddol oedd yn llusgo gwerth pymtheg stôn o
floneg a gwerth ffortiwn o golur hefo hi i bob lleoliad a’i hiwmor ffraeth yn
werth pob owns ohono. Cadwai pawb mewn tymer dda drwy gydol pob
saethiad.

‘Sgiwshiwch fi’n gofyn te Karen,’ mentrodd Cemlyn,‘ond pryd yn union bydd
Annest Gwilym yn debygol o gyrradd?’

‘Mond pan licith hi ma’ siŵr gin i, ma’ hi chwartar awr ar ’i hôl hi’n barod.’

Roedd Cemlyn eisoes wedi cael ei gyflwyno i Iwan Rhys yn ei garafán anferth
ar gyrion y set. Doedd o ddim yn rhannu‘r un ystafell wisgo â gweddill y cast,
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ac roedd ganddo lolfa foethus yn rhan o’r uned i ymlacio ynddi, a danteithion
rif y gwlith i’w gadw’n ddiddig yn yr oriau rhwng y naill olygfa a’r llall.

Roedd Cemlyn wedi clywed am yr ‘aros’ bondigrybwyll yma wrth ffilmio, ac
mai’r her fwyaf i actor oedd ceisio cadw rhin y cymeriad rhwng y golygfeydd
tra’n disgwyl i’r technegwyr drafod a goleuo’r olygfa nesaf. Gan y bydden
nhw’n saethu golygfeydd Iwan Rhys i gyd mewn un wythnos fe fyddai’r aros
gryn dipyn yn hirach i bawb arall yn yr wythnos gyntaf, ond roedd Cemlyn yn
barod am yr her honno. Roedd yr aros dipyn yn haws na’r hyn y byddai’n rhaid
i’r defaid druain ei oddef yn y lladd-dy, meddyliodd.

Er ei enwogrwydd, cawsai Cemlyn Iwan Rhys yn foi digon dymunol ar eu
cyfarfyddiad cyntaf. Roedd wedi dweud wrtho y byddai croeso iddo alw i mewn
i’r garafan os oedd o angen mynd dros ei linellau neu drafod unrhyw olygfa
hefo fo. Roedd o hyd yn oed wedi cynnig paned iddo ben bore, ond mynnodd
Karen ei fod yn mynd i dorri ei wallt yn gyntaf ac i roi digon o amser iddi hi
greu y ‘brawd bach rhyfedd’.

‘Dere draw wedyn ’ny te, imi gael gweld shwt fachan yw’r Titus ’ma!’

‘Ia, iawn,’ oedd ymateb Cemlyn, yn methu credu ei fod wedi cael gwahoddiad
am baned gan un o sêr ffilm disgleiriaf ei wlad.

Edrychodd unwaith eto yn y drych. Felly hwn ’di Titus, meddyliodd, ac aeth
allan i geisio cynefino â bod yn ‘greadur unfraich, ansicr ei drem, gydag
ychydig o herc yn ei gerddediad’. Felly roedd awdur y ffilm yn ei ddisgrifio ar
ddechrau’r sgript, a theimlai bod yr esgidiau trymion a’r llodrau tewion yn
gymorth iddo gyfleu yr osgo a ddisgrifid gan yr awdur. Roedd Cemlyn yn
ddehonglwr corfforol wrth reddf, ac roedd wedi ymarfer sawl cerddediad hyd y
caeau yn Nhyddyn Pwyth byth ers iddo ddarllen y sgript. A chanddo holl
breifatrwydd aceri’r tyddyn i arbrofi, roedd wedi mireinio pob ystum tra’n
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ymarfer ei linellau yr un pryd. Edrychai’r ieir yn hurt arno wrth iddo hercio
allan drwy’r drws cefn ambell fore.

***

Wfftiodd Annest Gwilym at y cyfleusterau pan laniodd hanner awr yn hwyr i’w
galwad, a chyn iddi gael cyfle i gymryd anadl, holodd pam nad oedd y prif
gymeriadau i gyd yn cael yr un moethusrwydd. Eglurodd Caron fod prinder lle
ar y set ac nad oedd mwy o ofod i’w gael yn unman. Pan ddechreuodd edliw y
garafán anferth oedd wedi glanio ‘fel o nunlla’ roedd Caron yn barod amdani,
gan iddo amau mai hon fyddai ei chŵyn gyntaf ar y set.

‘Ma’ fe yn ’i gytundeb e Annest. ’Na beth ma’ fe’n arfer i ga’l . . .’

‘Ma-i’n ffycin drewi ‘ma Caron.’

‘Ti ’nghanol buarth fferm. Beth ti’n dishgwl - Coco Chanel? A ti hanner awr yn
hwyr gyda llaw, ma’ Karen tymed bach yn grac.’

‘Twll ’i thin hi! A chdi oedd bai beth bynnag, yn paldaruo am allan o hydion
neithiwr.’

‘Cheeks!’

Sylwodd Annest yn sydyn ar hogyn ifanc yn eistedd ar ben wal y buarth yn
myfyrio. Er fod golwg digon sgyrnog arno, roedd ’na wytnwch dengar am y
bachgen.

‘Pwy ’di hwnna?’ holodd, gan geisio swnio’n ddi-hid.

‘Titus,’ atebodd Caron.
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‘Pwy?’

‘Dy ‘filiwnydd’ bach di yw e Annest.’

‘Wir?’

Dynwaredodd Caron acen ogleddol, yddfol: ‘Cemlyn Owen, Tyddyn Pwyth,
Llaneurwyn, Ynys Môn. Chest fourty two, coller fifteen and a half, inside leg,
thirty one. Single and a bloody damn good actor.’

‘Dal i ddrewi ma’ siŵr.’

‘Roies i anrheg good luck iddo fe bore ’ma. Issey Miyake Intense - Pour
l’homme!’

‘Diolch Caron! Rŵan, cer i ddeud wrth Angharad ’mod i’m yn hapus ‘mod i’n
newid efo’r plebs nei di.’

‘Dwyt ti ddim bach.’

‘Be ti’n feddwl?’

‘Ma’ ‘da ti a Cemlyn stafell newid ych hunen lan yn y tŷ. ‘So ni mor wael a ‘ny
cofia.’

‘Caron, ti’n angal!’

‘Just call me Gabriel dear!’

A throdd Annest ar ei sawdl fymryn yn fwy ‘sgafndroed am y stafell golur heb
ymddiheuriad o fath yn y byd i Karen druan. Ond cyn agor y drws fe gymerodd
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un cip arall ar y bachgen esgyrniog a eisteddai ar ben y wal yn siarad hefo fo’i
hun.
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PENNOD 25

‘Oes gafr eto?’

Doedd Annest ddim yn hapus hefo’i gwisg na’i wig. Galwyd ar Sion i roi sêl ei
fendith ar yr edrychiad cyn iddi fynd trwy’r un gŵyngan unwaith eto fod y sgert
yn rhy fawr a’r wig yn gwneud iddi edrych yn llawer hŷn na’i hoed. Roedd
Karen wedi coluro yn ôl y nodiadau manwl a roddwyd iddi, ond roedd hi’n gallu
cydymdeimlo rywfaint ag Annest hefyd. Meddyliodd am gyfaddawd. Ond roedd
Sion yn hapus â’r ‘Brengain’ a safai o’i flaen.

‘Annest, mi est yr holl ffordd i Fryste i gael fitting i’r wig. Pam na fasat ti wedi
deud rwbath yr adag hynny?’

‘Doeddwn i ddim yn fy ngwisg amsar hynny’n nag oeddwn? Rŵan mod i’n ’i
weld o i gyd hefo’i gilydd dwi’n teimlo mor drab Sion . . . sori . . .’

‘Ond drab dwi isio Annest! Ma’ nhw’n deulu tlawd, does ganddyn nhw ddim
dima rhyngthyn i gynnal ‘u hunan! Be fwy fedra i ddeud?’

‘Betia-i di fod y ‘milwr’ yn edrach fel tasa fo newydd ddŵad ‘ddar wely haul.’

‘Mae o mor welw â wal y beudy ’ma Annest.’

‘Thorrodd o ’mo’i wallt ichi beryg?’

‘Chawn ni ddim. Mae o’n gweithio ar ffilm arall a mae o . . .’

‘. . . yn ‘i gytundeb o, ia iawn . . . OK . . . fedra i fyw hefo’r wig os ca’ i fymryn
mwy o liw ar fy ngwefus a llymad o rwbath ar fy aelia.’
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Daeth rhyw eiliad o ddistawrwydd lletchwith i’r stafell golur. Ond doedd hi ddim
yn un nad oedd Sion yn ei ddisgwyl.

‘Gin i fascara eitha naturiol os ti’shio i mi drio peth Sion? A fedra i fynd dipyn
bach twllach hefo’r gwefusa,’ cynigodd Karen. Rhoddodd Annest un edrychiad
ymbilgar ar y cyfarwyddwr.

Ystyriodd Sion am eiliad cyn rhoi un amnaid i Karen. ‘Mond y mymryn lleia ’ta’,
meddai, cyn cerdded allan i’r buarth.

* * *

Roedd Caron yn y beudy yn trafod oriau gwaith hefo perchennog yr afr pan
ddaeth Angharad Prysor i fyny ato yn flin fel tincer. Eglurodd ceidwad yr afr y
byddai’r anifail angen mymryn o seibiant ar ôl awr a hanner o ffilmio ac o leia
hanner awr o ysbaid os oedd y ffilmio’n mynd yn hwy na hynny. Pwysleisiodd
na fyddai modd ei godro fwy nag unwaith mewn un diwrnod. Cytunodd Caron
i’r telerau gan ddweud ei fod yn gobeithio y bydden nhw wedi gorffen hefo’r afr
ymhell cyn cinio. Aeth gofalwr yr afr yn ei ôl i gribo’i anifail ac aeth Caron yn
syth at Angharad i’w holi beth oedd yn bod.

‘Ma’r ast wirion yn dal i stwna hefo’i bali wig, Caron.’

‘’Wi’n gwbod. ’Wi ’di bod lawr ’na ddwyweth yn trial gweud wrthi ei bod yn
edrych yn lyfli.’

‘Be ddiawl sy’n bod arni?’

‘Wel, os o’s carafán ’dag un seren mae Miss Gwilym yn bownd o drial dangos
pwy yw’r seren arall on’d yw hi.’

‘Ti rioed o ddifri?’
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‘A God help us wthnos nesa pan fydd e wedi hedfan nôl i ble bynnag ma’ fe’n
mynd. Bydd hi’n symud ’i phethe miwn i’r garafán ’na fel siot gei di weld.’

‘Fydd y garafan ’na ddim ar cyfyl wsos nesa Caron bach. Ma’ ’i ’di gneud digon
o dolc yn y gyllideb fel ma-i.’

Tra roedd storm y wig yn ei hanterth roedd Iwan Prys yn siarad yn gwrtais â
pherchennog yr afr; yn ei holi am natur a llinach yr anifail. Mwythodd hi’n
dyner a thrafod techneg y bwydo a’r godro yn fanwl. Rhoddodd gynnig arni,
gan sicrhau fod ei dechneg yn briodol ac nad oedd yn rhoi unrhyw niwed i’r
anifail. Yna cododd yn dawel pan welodd Annest yn cerdded ar y set a mynd i
sefyll i ben pella’r beudy. Roedd hithau’n gwybod, erbyn hynny, nad oedd Iwan
Prys yn bwriadu siarad gair â hi nes y byddai’r olygfa gyntaf wedi ei saethu.
Gan mai’r dwylo oedd yn siarad drwy gydol yr olygfa garu doedd Iwan ddim
am i unrhyw eiriau gael eu hyngan rhyngddynt. Iaith gorfforol oedd yn creu
cynnwrf yr olygfa ac roedd yn dymuno iddi fod felly o’r anadliad cyntaf un.
Roedd Sion wedi egluro mai ymateb agos ar wyneb Brengain fyddai saethiad
cynta’r dydd, yna’n symud yn araf at y dwylo’n tylino, ac os oedd modd cynnal
holl gyffro’r olygfa’n esmwyth mewn un saethiad yna byddai’r camera’n panio’n
raddol tuag at y milwr i gynnwys ei ymateb yntau. Gwyddai pawb oedd ar y set
holl ofynion y siot i’r fodfedd cyn cychwyn saethu.

Cerddodd Annest i mewn i’r beudy gan lygadu’r set a’r criw a’i chyd-actor.
Gwyddai y byddai’n gorfod rowlio caru hefo’r person gyferbyn â hi cyn diwedd
y bore, yn y baw a’r llaca. Gallai’n hawdd fod wedi meddwl am ryw gŵyn i
dynnu’r sylw ati hi ei hun, ond roedd Iwan Prys eisoes wedi llenwi’r set â’i
bresenoldeb ac roedd yna gynnwrf wedi ei sefydlu na feiddiai Annest ei chwalu.
Sylwodd fod yr un awyddfryd ym mhob aelod o’r criw, a chafodd ei sugno i
mewn gan yr egni a oedd yn amlwg wedi ei danio ar y set.
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Fesul un, goleuwyd y lampau, a gofynnodd Sion i geidwad yr afr roi Annest ar
ben ffordd. Wedi meistroli tipyn ar y dechneg daeth Sion â’i ddyn camera i
mewn am y siot gyntaf. Pwysodd Annest ei phen yn erbyn yr afr ac atgoffodd
Sion ei actores o’r blinder a’r pwysau oedd yn llethu Brengain. Rhoddodd yr
arwydd iddi ddechrau godro. Gan nad oedd angen sain ar y siot arbennig yma
siaradodd Sion yn dawel â hi drwy’r olygfa. Rhoddodd Annest, hithau,
amrywiaeth difyr o flinder ac o ofid yn ei mynegiant ac yna, heb rybudd o
gwbl, gafaelodd Iwan Prys yn ei llaw yn dyner a chyd-dylino teth yr afr hefo’i
gydactores. Nid Annest Gwilym yn unig a deimlodd drydan yr eiliad honno yn
tanio’r set. Aeth pob man yn dawel a bron na allech chi glywed calon Brengain
yn pwmpio’n afreolus wrth iddi deimlo’r llaeth cynnes yn diferu dros ei dwylo i’r
bwced wag. Tarodd Sion y dyn camera yn ysgafn ar ei ysgwydd a symudodd
yntau y llun yn araf i ben arall yr afr, lle roedd Iwan Prys yntau’n mwynhau
gwefr y tylino. Llwybreiddiodd y dyn camera ei siot o wyneb yr actor i lawr i’w
ysgwydd ac yna i lawr ei fraich hyd at ei law, oedd yn dal i dylino teth yr afr i
amseru perffaith ei gyd-actores. Diferai’r llaeth i mewn i’r bwced a thros eu
dwylo cynhyrfus, dieithr. Siaradai’r bysedd â’i gilydd mewn iaith na fedrai r’un
creadur byw ei yngan. Edrychodd Sion ar ei ddyn camera. Gwenodd hwnnw
wên lydan a rhoi un nod ar ei gyfarwyddwr.

‘And cut!’ bloeddiodd Sion, a dechreuodd y gweithwyr ar y set gymeradwyo fel
un.

***

Fe aeth gweddill yr olygfa yr un mor esmwyth. Roedd pawb wedi eu hudo dan
gyfaredd Iwan Prys ac eisteddodd Cemlyn trwy pob siot yn gegrwth. Syllodd ar
bob manylyn a dysgodd yn gyflym am yr angen i roi rhywbeth i’r camera
ymhell cyn i neb alw ‘Action’. Sylwodd nad oedd Iwan Prys yn siarad gair rhwng
pob cynnig. Aethai’n syth i gornel eithaf y beudy i feddwl yn ddwys am y siot
nesaf ar ôl bob cynnig. Arhosai nes y byddai Sion wedi egluro’n union beth
fyddai cynnwys honno i’r holl set ac yna deuai i mewn yn dawel cyn chwarae’r
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olygfa yn union yn ôl dymuniad y cyfarwyddwr. Os mai ailsaethu unrhyw olygfa
a ofynnid ganddo, holai’n fanwl beth oedd angen ei wneud yn wahanol, ac yna
diflannai i’w gornel unwaith yn rhagor, tra byddai’r technegwyr yn ail osod y
celfi a Karen yn sicrhau fod colur y ddau yn cadw’u cysondeb.

Roedd Annest yn rhyfeddol o dawel hefyd. Gwyddai o’r siot gyntaf fod cynllun
Iwan Prys wedi gweithio. Roedd y dieithrwch rhyngddynt wedi tanio cynnwrf
newydd o’i mewn a gwyddai fod dwylo cadarn Sion Trystan yn llywio’r cyfan yn
feistrolgar, dawel. Dyma’r tro cyntaf iddi gael blas ar weithio ers sbel go hir.
Ond fyddai hi ddim yn cyfaddef hynny i neb - dim heno beth bynnag. Roedd
ganddi gynlluniau eraill ar gyfer heno.
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PENNOD 26

‘Carafán mewn cwr o fynydd . . .’

Rhoddodd Iwan dair llwyaid o goffi ffresh yn y cafetière a thywallt dŵr berw am
ei ben. Cododd aroglau’r coffi i’w ffroenau ac anadlodd yn ddyfn pan glywodd
gnoc ysgafn ar ddrws y garafan. ‘Dewch i mewn,’ galwodd yn hamddenol.

Daeth Annest i mewn gan ryfeddu at y moethusrwydd a’i hamgylchynai, ond
ataliodd rhag ymateb na dweud ‘r un gair am hynny. Dyma lle byddai Iwan yn
cael ei wisgo a’i goluro, ymhell o wydd pawb arall. Roedd drws stafell wely’r
garafan yn gilagored a thybiodd mai yno y deuai Karen i goluro’r seren. Roedd
ei wisgoedd i gyd yn hongian yn dwt ar rêl wrth y gwydr coluro a phob
manylyn yn chwaethus ac yn newydd. Hyd yn oed yn ei chyfnod mwyaf
llwyddiannus, doedd Annest erioed wedi gweld dim byd tebyg i hyn.

‘Steddwch,’ meddai Iwan yn dawel, foneddigaidd.

‘Diolch.’

Symudodd Annest ychydig o glustogau melfed, gwyrddion i wneud lle i eistedd.
Fel pob carafán foethus, roedd y seddi’n drwmlwythog o glustogau o bob lliw a
llun.

‘Twlwch nhw ar y llawr Annest,’ meddai Iwan, pan sylwodd ei bod yn eistedd
braidd yn lletchwith â chwshin melfed yn ei llaw.

‘Diolch,’ meddai Annest eto, a thaflodd y clustog yn ddiseremoni i’r llawr gan
drio rhoi’r argraff ei bod yn gwneud hynny’n ddyddiol.

Roedd y ddau wedi cael cawod ar ôl bod yn ymgordeddu am fore cyfan yn y
llaid yn saethu’r olygfa garu. Er eu bod wedi gorfod ailadrodd yr olygfa o bob
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ongl, er mwyn i Sion gael digon o opsiynau yn y torri, roedd cyffyrddiadau
Iwan a’i gusanau wedi ysgogi rhywbeth yn Annest ar bob un cynnig. Yn syth ar
ôl y ‘cut’ roedd ei chyd-actor wedi codi ac ymddihatru i’w gornel yn dawel a
boneddigaidd, gan aros y cyfarwyddyd nesaf bob tro. Prin y rhannai air â’i
gydactores, gan adael i Sion wneud y siarad ar ôl pob cynnig. ‘Popeth yn
iawn?’ oedd yr unig beth a ofynnai os oedd ei gyffyrddiadau wedi bod fymryn
yn fwy mentrus na’r cyfarwyddyd ar ambell saethiad. Nodiai Annest hithau ei
phen gan drio atal ei hun rhag dangos unrhyw gynnwrf mewnol. Deuai Karen i
mewn i ailosod ei wig a cheisio cadw cysondeb a datblygiad yr olygfa. Ac oedd,
roedd peidio bod wedi siarad a thrafod yr olygfa hyd syrffed cyn ei saethu wedi
rhoi gogwydd cwbl wahanol i’w hactio.

Sylwodd Annest fod gŵn faddon Iwan Prys yn foethusach na’r un a gawsai hi.
Roedd hyd yn oed y tywelion, a oedd wedi eu gwasgaru yma ac acw hyd y
lolfa, yn edrych yn wynnach ac yn llawnach na’r cadach llestri o dywel oedd am
ei phen hi y funud honno. Ceisiodd lyncu ei heiddigedd tra’n gwylio’i chyd-actor
yn gwthio hidlwr y cafetière i lawr yn ofalus.

‘Shwt ych chi’n lico’ch coffi Annest?’

‘Du plis . . . dim siwgwr.’

‘Withodd yr olygfa ’na wi’n credu’n do fe?’

‘Do . . . O’n i ’di . . .’

‘Becso?’

‘Wel . . . ia . . .’

‘Finne hefyd. Pob golygfa garu’n anodd on’d yn nhw?’
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‘Nenwedig yn ganol cachu gwarthaig!’

Gwenodd Iwan tra’n estyn ei phaned i Annest. ‘Ie sbo’. Roedd ei dewis o eiriau
yn goglais rhyw ddarlun real iawn iddo o’r llaca yr oedd newydd fod yn rowlio
ynddo funudau ynghynt. Edrychodd allan drwy’r ffenest a sylwodd ar Cemlyn
yn saethu ei olyfa gyntaf. Roedd wedi cynhesu at yr hogyn yn syth, ac edmygai
y ffordd y chwaraeai i’r camera. Doedd o ddim wedi bod yn fwriad gan Sion i
saethu’r golygfeydd agoriadol heddiw ond roedd rhyw olau bygythiol yn
gwaedu dros y corsydd ac roedd am fanteisio ar hynny os nad oedd gan neb
arall unrhyw wrthwynebiad.

Roedd Annest, hyd yn oed, wedi cytuno. Gwelai yn union beth oedd Sion wedi
ei weld dros y gweundir. Golau perffaith i siot agoriadol y ffilm lle roedd Titus
yn croesi’r buarth am y tro cyntaf. Ac roedd symudiadau afrosgo Cemlyn yn
brasgamu’n herciog dros y buarth yn ychwanegu cyfrolau at y darlun
gorffenedig. Llwyddai i hitio’i farc a glanio yn ei olau’n berffaith ar bob cynnig.

‘Actor bach da on’d yw e?’

Oedodd Annest rhyw fymryn cyn ateb.

‘Ydi . . .’

‘’Sai’n credu all neb fyth â hyfforddi rhywbeth fel ’na.’

‘Ti’n meddwl?’

‘Ma’ rhwbeth Gwyddelig ’biti fe.’

‘Gwyddelig?’

‘Ie . . . rhywbeth gonest.’
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Teimlodd Annest ei ffôn symudol yn dirgrynu ym mhoced ei gŵn, ond daliodd i
drio dilyn trywydd sgwrs ei chyd-actor.

‘ ‘Na pam ma’r Gwyddelod wedi ‘i ga’l e’n iawn.’

‘Reit.’

‘ ‘Dy’n nhw byth yn trial efelychu neb arall. Ma’ fe’n dod o’r pridd. Y straeon a’r
acto. Nhw y’n nhw, a neb arall. Os chi’n diall beth sydd ’da fi.’

Doedd Annest ddim cweit yn cael yr un darlun yn y llanc ’sgyrnog a redai allan
o’r ffermdy tuag at y camera, ond fe welai ei fod yn dehongli’n ddeheuig.
Roedd Karen wedi creu rhyw fath o staes i Cemlyn fel y gallai gadw’i fraich
dde’n glós am ei ganol fel y taerech nad oedd gan Titus ond un fraich. Roedd
yntau wedi bod yn ymarfer gyda’r staes ac wedi datblygu osgo gwbl gredadwy
i’r brawd heglog. Gwawriodd arni’n raddol pa mor ddwys yr oedd y
cyfarwyddwr wedi meddwl am ei gynhyrchiad. Gwyddai hefyd fod Iwan Prys
wedi meddwl yr un mor fanwl am y ffilm yma. Fyddai o byth wedi derbyn y
rhan oni bai ei fod yn sicr ei fod mewn dwylo saff. Sylweddolodd Annest nad
neithiwr oedd y tro cyntaf i Sion ac Iwan drafod holl daith y ffilm hefo’i gilydd.
Roedd y ddau wedi bod yn cynllunio ers sbel go lew mae’n amlwg. Teimladau
cymysg oedd ganddi pan gnociodd Caron yn ysgafn ar ddrws y garafan. Ar un
llaw fe deimlai’n flin nad oedd hi wedi cael llais yn y drafodaeth gêl, a gwyddai
fod ei gwefusau wedi meinhau ryw fymryn wrth i hynny wibio drw’i meddwl. Ac
eto, roedd Iwan Prys wedi rhoi sêl ei fendith ar ei chastio, mae’n rhaid, neu
fyddai hi ddim yno’n rhannu ei goffi y funud honno. Ymlaciodd ei gwefusau a
mwynhau’r cyffur a’r cysur yn ei phaned chwerw-felys.

‘Dewch i mewn,’ galwodd Iwan.
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Agorodd Caron gil y drws a dweud wrth Annest fod Karen yn barod amdani yn
y stafell golur.

‘Ddo’ i rŵan Caron, unwaith bydda i wedi gorffan fy mhanad.’

‘’Na ti te bach, weda’i wrthi dy fod di ar dy ffordd.’

Aeth Caron i hongian gwisg Ioan, oedd newydd ddod o’r sychwr, a chasglu’r
tywelion gwlyb oddi ar y llawr. Syllodd Ioan ar Cemlyn dan wenu, a syllodd
Annest ar y seren yng nghanol ei ddigon a’r byd wrth ei draed. Braf,
meddyliodd; wedi bod yn y lle iawn ar yr amser iawn drwy gydol ei yrfa, mae’n
siŵr. Cymerodd un llwnc arall o’i choffi cyn codi o’r soffa foethus i fynd i
drwsio’i cholur a pharatoi ei meddwl ar gyfer yr olygfa nesaf. Yna cip sydyn ar
y neges a dderbyniodd. Dau air gan ei chyfrifydd - ‘Ffoniwch fi’. Suddodd ei
chalon, ond penderfynodd ufuddhau i’w orchymyn.

‘Dwi’m am daflu dŵr oer ar betha Annest, ond dwi ’di ca’l llythyr gan y
Swyddfa Dreth. Maen nhw’n awyddus i gael cyfarfod i archwilio’ch cyfrifon chi
dros y saith mlynadd ddwytha’.

‘Be?’

‘Mae o’n digwydd weithia, os ydyn nhw wedi darganfod unrhyw ddiscrepancy
yn y cyfrifon.’

‘Discrepancy?’

‘Dwi’m yn siŵr be ma’ nhw wedi’i dyrchu, ond mi fedra i holi am hynny.
Ddudan nhw, sy’n beth arall.’

‘Oes rhaid imi fynd?’
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‘Ofni bod.’

‘Ond fedrwch chi ddim bod yno ar fy rhan i?’

‘Mi fydda i yno hefo chi Annest, peidiwch â poeni.

Damia! meddyliodd Annest. Fel roedd hi’n dechrau dygymod â’i sefyllfa dyma
ryw ddiawl arall yn dŵad i’w lluchio oddi ar ei hechel unwaith eto. Roedd wedi
clywed am y cyfarfodydd annisgwyl yma gan yr Inland Revenue o’r blaen.
Roedd ffrind iddi wedi cael ei galw i mewn ac wedi gorfod talu miloedd yn
ychwanegol o dreth am ryw reswm na wyddai’n iawn beth oedd ei waelod.
Roedd hi hefyd wedi clywed am ambell un yn cael carchar wedi’r alwad
annisgwyl. Ond gwyddai nad oedd wedi celu’r un ddimai oddi wrthyn nhw ers
iddi gychwyn gweithio. Ceisiodd gysuro’i hun y byddai’r cyfrifydd yn delio â’r
sefyllfa, er bod rhywfaint o amheuaeth wedi pwyso arni o’r eiliad y derbyniodd
yr alwad. Er iddi roi ei phen yn y tywod gyda’i chyfrifon yn flynyddol fe wyddai,
os byddai yna arlliw o ddrwgdybiaeth ynglŷn â’i ffigurau dros y saith mlynedd
ddiwethaf, nad oedd tosturi’n rhan o eirfa swyddogion y Swyddfa Gyllid.

***

Gwibiai’r technegwyr a’r cynorthwywyr, actorion ac ecstras heibio i Annest yn
llawn cynnwrf, ond doedd dim ohono’n ei chyffwrdd y funud honno. Roedd yr
holl leisiau a barablai o’i chwmpas yn swnio’n bell, bell i ffwrdd, yn union fel
petai’r swigen o ofid yr oedd ynddi yn llawn dŵr a hithau’n gweld a chlywed y
byd fel pysgodyn mewn powlen wydr.

Daeth rhyw ferch ifanc ati hefo galwadau’r ail ddiwrnod o ffilmio ond
chymerodd hi ddim sylw ohoni. Eisteddodd yn fud yn y gadair coluro tra roedd
Karen yn stryffaglio i gael y wig yn ôl ar ei phen.

‘Fedri di jest dal dy ben dipyn bach mwy stiff imi plis, Annest . . . diolch.’
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Safodd Caron y tu ôl i’r ferch colur gan aros i lygaid Annest ei ddal yn y drych.
Sylwodd yntau fod meddwl yr actores yn bell i ffwrdd ac felly rhoddodd rhyw
besychiad bach awgrymog i ddal ei sylw.

‘Be?’ gofynnodd Annest, a’i llais mor farw â hoel.

‘Beth ti moyn gynta - y newyddion da neu’r newyddion drwg?’

O’i phegwn pell fe ymddangosai Caron mor normal iddi fore heddiw. Ei
gwamalwr lliwgar rŵan yn swnio fel rhywun oedd â’i draed ar y ddaear a’i
ddyledion wedi eu talu; dyn oedd â’i fywyd mewn trefn. Gwyn ei fyd,
meddyliodd Annest. Nid mewn drych yr oedd ei adlewyrchiad iddi, ond yn
edrych i lawr arni yng ngwaelodion rhyw geudwll dieithr. Sylwodd ei fod yn
anwesu bwndelaid pinc o dudalennau

‘Be ’di rheina sgin ti’n dy law Caron, rewrites fory?’

‘Ie . . . ’so nhw’n lot, a sdim o dy leins di wedi newid.’

‘Be oedd hwnna felly, y newyddion da ta’r newyddion drwg?’

‘O’s rhwbeth yn bod arnot ti bach? . . . Ti’n OK?’

Agorodd y consýrn yn llais ei ffrind y mymryn lleiaf ar lifddor ei phryder. Fyddai
Annest ddim wedi dymuno teimlo’r deigryn yn cronni yn ei llygaid y funud
honno gan fod Karen yn anelu ei phensil ddu at yr union fan lle cronnai ei
hunandosturi. Caeodd ei llygaid a llifodd dwy raeadr fechan, un i lawr bob
grudd.

‘God! Ti’n OK Annest?’ holodd y ferch colur, na wyddai ddim am ei helbul.
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‘Sori Karen, raid mi ga’l pum munud, iawn. Sori am hyn . . .’

Rhedodd allan o’r ystafell a Caron yn dynn wrth ei sodlau; a phob llygaid yn eu
dilyn yn llawn cywreinrwydd.

‘Reit ta!’ bloeddiodd Karen uwch y lleisiau preplyd, ‘gawn ni pawb sy’
’ngolygfa’r milwyr draw i fan hyn plis, i’r genod ga’l golwg ar ych gwalltia chi.
Diolch.’
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PENNOD 27

HENDRE EBOLION

HAF 2113

Mae Luca’n codi tatws yn yr ardd gefn. Gwelwn siot agos o’r fforch yn plymio i’r
pridd ond prin yw’r cynnyrch ac mae’r dysen yn llaw’r milwr yn chwalu’n slwtsh
wrth iddo’i gwasgu.

BRENGAIN.

Dim gwell na’r llynedd.

MILWR.

Fe ddôn.

BRENGAIN.

Ti’n credu?

MILWR.

Rof fi nhw i lawr yn hwyrach y flwyddyn nesa.

BRENGAIN.

Ia . . . falla.

Torrwn i’r tŷ lle mae Titus yn llnau’r gwn yn barod i hela. Mae’n edrych allan
drwy’r ffenest agored ar Luca. Mae’n anelu ato. (Ymarfer ei annel y mae, ond
cawn ni, y gwylwyr, yr argraff ei fod ar fin ei saethu). Yna clywn sŵn babi’n
crio’n ei grud. Mae hyn yn torri ar ei ffocws ac mae Luca a Brengain yn troi i
gyfeiriad y drws. Rhed Brengain am y tŷ ac mae Titus yn rhoi’r gwn i lawr. A
sylwodd Luca ar Titius yn anelu tuag ato? Rhaid mynegi, o’r ymateb ar ei
wyneb, ei fod wedi synhwyro rhywbeth.
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PENNOD 28

‘Cwyd dy galon, eneth dirion . . .’

Er na wnaeth Annest ddim byd ond cwyno yr holl ffordd yn ôl i Fodeurwyn,
roedd Cemlyn yn ei seithfed ne’. Meddalai’r bytheirio’n betalau melys yn
aroglau’r persawr a lanwai gar ei gydymaith. Gwyddai ei fod yntau’n arogli’n
lled-dderbyniol hefyd, gan iddo fanteisio ar chwistrellu popeth a gynigid iddo
yn y gawod ddiwedd y pnawn. Pwy fyddai wedi meddwl, ryw ychydig fisoedd
yn ôl, y byddai’n cael pas adre gan un o’r actoresau yr oedd wedi bod yn ei
hedmygu o hirbell ers blynyddoedd?

‘Ro’ i lifft yn ôl i chdi, siŵr,’ meddai Annest, pan glywodd un o’r rhedwyr yn
archebu tacsi i Cemlyn, ‘dwi’n mynd heibio dy dŷ di ar fy ffor’ yn ôl tydw?’

‘Wel, ydach ond . . .’

‘O dyna fo ta. ’Nawn ni’m achub y blaned ’ma falla, ond ’nawn ni arbad amball
geiniog i’r cwmni.’

‘Wel, os ‘da chi’n cynnig . . .’

‘Cym’ banad sydyn tra dwi’n sychu ’ngwallt a fyddi di’n dal yn gynt na thacsi,’
meddai Annest, cyn diflannu ’nôl i’r stafell golur hefo’r sychwr.

‘Fydd Tecs Tacsis o’i go,’ ychwanegodd Cemlyn, pan glywodd y rhedwr yn
ymddiheuro a chanslo ar yr un gwynt.

‘Mae o ’di ca’l arian digon del o’n crwyn ni’n barod,’ oedd unig ymateb y
rhedwr, gan adael Cemlyn i dywallt paned iddo’i hun a thrio ail-fyw holl
gynnwrf ei ddiwrnod cyntaf ar y set.
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Cafodd ei luchio oddi ar ei echel am gyfnod pan welodd Annest yn beichio crio
ym mreichiau Caron tua chanol pnawn, ond roedd eu golygfeydd i gyd wedi
mynd yn eithaf esmwyth ar ôl hynny a’r golau wedi para hyd nes y cafodd Sion
bopeth yr oedd ei angen ar eu diwrnod cyntaf.

Edrychai Tyddyn Pwyth fel cwch bregus ar fôr tymhestlog fel y troellai’r car i
lawr y gelltydd o Lam y Weddw. Roedd wedi codi’n wynt go ffyrnig wedi i’r haul
fachlud gan chwipio’r brwyn yn donnog hyd Gors y Meudwy, a llewyrch y lleuad
yn rhoi cip ysbeidiol o’r darlun i’r ddau.

‘Lle braf,’ meddai Annest, gan sylweddoli pa mor ddramatig oedd yr olygfa
oedd yn agor o’i blaen. Rhyfadd, meddyliodd, fel mae amball lecyn yn edrach
cymaint gwell o’r naill gyfeiriad na’r llall.

‘Ydi, mae o,’ meddai Cemlyn, gan syllu ar y rhimyn o wrid yn pylu o wythïen
ola’r dydd ar erchwyn eitha’r gorwel. Dau bâr o lygaid yn syllu ar yr un olygfa o
ddau begwn; yn rhannu’r un llwybr ond nid yr un daith.

Roedd Cemlyn wedi syllu droeon ar y machlud o’r fan yma dros y blynyddoedd
wedi iddo ddychwelyd o rigol ei waith; yn enwedig ar ddiwrnod lladd. Deuai
yma i synfyfyrio a chnoi cil ar ddeuoliaeth ryfedd ei waith yn y lladd-dy. Y
gwichian a’r tawelwch, gwres y lladd ac oerni’r carcas, cynnwrf y funud ac
undonedd yr oriau.

Yn syth wedi i’r bwled drywanu’r anifail, gorchwyl cyntaf Cemlyn fyddai mynd
i’r afael â gwasgu’r mymryn olaf o waed o’i gorpws cynnes, cyn ei hongian
wyneb i waered i gael ‘madael â’r diferion olaf cyn iddynt geulo. Roedd y defaid
a’r moch dipyn yn haws i’w trin na’r gwartheg. Synhwyrai’r rheiny’n syth fod
rhywbeth ar droed, a phan fethai’r saethwr â chyrraedd ei darged ar y cynnig
cyntaf, gallasai’r gyflafan fod yn fwy na llond llaw. Rhoed y moch mewn twbyn
o ddŵr cynnes yn syth wedi eu lladd i gael gwared â’r blew yn gyntaf. Byddai
angen symud yn gyflym wedyn, gan fod rigor mortis yn gyflymach mewn moch
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na’r gwartheg â’r defaid. Gwylio’r machlud a’r sêr fyddai’n dod â’r cyfan yn ôl
i’w le wedi diwrnod o waith. Yna, ar noson glir, aros i’r clwstwr cyntaf
ymddangos i wenu’n ôl arno hefo’u hen, hen winc ar draws y canrifoedd.

‘Neith fama’n iawn, chi,’ meddai Cemlyn, pan sylwodd fod Annest yn arwyddo
ei bod yn troi.

‘Ti’n siŵr?’

‘Fyswn i’n y’ch gwadd chi i mewn am banad ond ma’ ginno ni bobol ddiarth i
weld.’

Suddodd calon Cemlyn pan sylwodd fod car ei chwaer ar y libart o flaen y
tyddyn. Be ddiawl ma’ hon isio rŵan? meddyliodd, wrth ddiolch yn garedig i
Annest am y lifft.

‘Ddo’ i heibio chdi bora fory os lici di?’

‘Ew! ’Da chi’n siŵr?’

‘Ydw. Os ti’n gaddo peidio ngalw i’n chi bob gafal?’

‘O . . . iawn ta, wel . . . wela i di fory felly, ta. Diolch.’

‘Wyth’ish?’

‘Wyth’ish yn ddi-fai . . . a diolch eto.’

Roedd Cemlyn wedi dychmygu y byddai gan Annest Gwilym dipyn crandiach
car na’r peugeot 208 oedd yn canu grwndi i lawr yr allt tua’r Ship. Beth tybed
wnaeth i bersonoliaeth mor fawr â hi ddewis car mor fach a di-nod?
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PENNOD 29

‘Roedd hi’n ofni yn ei chalon . . .’

Cerddodd Cemlyn y canllath cyfarwydd o’r lôn bôst tuag adref yn llawn
dryswch a chynnwrf. Roedd wedi cael un o’r diwrnodau gwaith gorau a gawsai
erioed, ac eto roedd ei ben ar chwâl. Er i Annest Gwilym fod yn fêl i gyd bron
drwy’r dydd, bu i’r euogrwydd o adael ei fam ar ei phen ei hun ei ddwysbigo
drwy gydol yr oriau gwaith. Ac er iddo gael y ffasiwn wefr o gydweithio hefo
Sion Trystan a Ioan Prys, roedd ei galon wedi plymio fel carreg i drobwll o’r
eiliad y gwelodd gar Megan y tu allan i Dyddyn Pwyth. Prin y byddai hi’n codi’r
ffôn ar ei mam y dyddiau yma, heb sôn am alw i’w gweld.

Sylwodd Cemlyn fod golwg digon di-raen ar ei char wrth iddo ddidol drwy ei
fwndel goriadau dan y golau talcen. Arferai Megan newid ei char bob lleuad
newydd wedi iddi hi briodi Brynmor ond gan fod yr hogia mewn ysgol fonedd
erbyn hyn, tybed a oedd hynny’n gwaedu’r coffrau? Er hynny, ddychmygodd
Cemlyn erioed y byddai Megan yn rhedeg ei char yn rhacsyn fel hyn. Anadlodd
yn ddyfn a mentro i mewn gan weddi ‘helooo’ yn y porticol. Aeth i’r parlwr
bach a chael ei fam a’i chwaer yn eistedd wrth y tân, fel yn yr hen ddyddiau,
a’u mudandod syber yn siarad cyfrolau.

‘Megan! Does ryfadd fod y gwynt ’di troi.’

‘Andrea, Fron Heulog ffoniodd i ddeud bod Mam yn Iceland heb bwt o gôt
amdani,’ poerodd Megan.

‘Gesh dacsi’r holl ffor yno, ’dwn ’im pam ma hi’n hefru gymaint,’ protestiodd
Catrin Owen.

‘Ma hi’n ganol gaea’ Mam! Oeddach chi mewn blows ha’ a sgert gotwm!’
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‘Ac yn Iceland dre o’n i, nid yr un yn y North Pôl!’ meddai’r fam, gan godi ei
hael i gyfeiriad Cemlyn.

‘Ond mis Ionawr ydi hi, Mam! A peth dwytha ddudis i wrth adal tŷ oedd ichi
gofio mynd â’ch côt, ynde?’ atgoffodd Cemlyn hi.

‘Dwi’n cofio rŵan tydw. Ond, wst ti fel ydwi.’

Gwenodd Cemlyn, a rhoi cusan ar foch ei fam a chynnig paned i’r ddwy.
Gwrthododd Megan, gan ddweud y byddai’n rhaid iddi ei throi hi am adra i
wneud swper i Brynmor. Synhwyrodd Cemlyn yn syth fod ei chwaer yma ar fwy
nag un perwyl pan welodd y pamffledyn sgleiniog wrth ochr ei bag llaw
treuliedig. Cododd ar ei thraed gan esgus hel ei phethau, ond fe wyddai ei
brawd mai ei gornelu’n y gegin fyddai ei cham nesaf, fel yn yr hen ddyddiau.
Anodd tynnu castiau oddi ar hen ast, meddyliodd.

‘Dewadd! Rhyw ogla crand ar y diân a’n ti, Cemlyn. Lle ti ‘di bod?’ gofynnodd
Catrin Owen yn llawn chwilfrydedd.

‘ ’Dach chi’m yn cofio?’

Safodd Cemlyn wrth ddrws y parlwr bach yn aros i’w fam chwarae’r gêm
ddyfalu a ddaethai’n rhan mor naturiol o’u diwrnod erbyn hyn.

‘Be ti’n feddwl ‘ddim yn cofio’? Wrth gwrs ’i bod hi’n cofio, ’da ni ’di bod yn
siarad am y peth drw’r pnawn; yn do Mam?’

A dyna ddiwedd ar y gêm ddyfalu fach yna, meddyliodd Cemlyn, gan roi
ochenaid fach dawel.

‘Ydan ni?’ holodd y fam, dan grychu ei thalcen ac yn filain hefo hi ei hun.
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‘Sôn am Cemlyn yn y ffilm! Tydach chi ddim ’di siarad am unrhyw beth arall ers
pan rois i nhroed dros y rhiniog,’ ychwanegodd Megan.

‘Wel y nefi wen, ia siŵr iawn. Wrth gwrs mod i’n cofio.’ Daeth gwên lydan i’w
hwyneb rhychiog. Roedd fel pe bai’r sgwrs a gafodd gyda’i merch wedi diffodd
pob arlliw o sirioldeb ar wyneb Catrin Owen a rhyw lwydni pell wedi gwthio’r
goleuni i’r naill du. Ond yn sydyn, dychwelodd y balchter a’r cywreinrwydd i’w
llygaid.

‘Wel, sut a’th hi ta Cem? Fan’no ces di’r ogla gneud ’na beryg?’

‘Ia Mam,’ gwenodd Cemlyn, gan ddweud ei fod yn mynd i daro’r tegell ymlaen
wrth gamu’n amheus o’r ystafell. ‘Gewch chi’r hanas wedyn.’ Fyddai dim blas
adrodd unrhyw stori tra roedd Megan yn ei wynt.

Aeth Cemlyn yn syth am y gegin a chyn pen dim clywodd sŵn traed ei chwaer
yn tip-tapian i’w ganlyn. Mae sŵn traed yn gallu dweud mwy cyn i’r un gair
gael ei yngan weithiau. ‘Reit ta, ’sa well ’mi throi hi am adra dwi’n meddwl,’
meddai Megan, gan wisgo’i menyg fel tasa hi ar fin mynd i’r oedfa.

‘Welwn ni chdi cyn Dolig nesa’ falla?’

‘Fasa chditha wedi medru galw acw’r un fath yn union.’

‘Hefo be Megan, hen feic peniffardding?’

‘Sut gwyddwn i fod y fan ’di chwthu’i phlwc?’

‘Tasa ti’n atab fy negeseuon i lasat ga’l gwbod yr hanas i gyd.’
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Ac ystyried fod Megan ar dipyn o frys wrth ffarwelio â’i mam, roedd swper
Brynmor wedi mynd yn angof llwyr erbyn iddi gyrraedd y gegin. Rhoddodd ei
bag a’r pamffledyn yn ofalus i lawr ar y bwrdd ac estyn stôl iddi ei hun.

‘Gymi di damad o swpar tra dwi wrthi ta? Waeth ti hynny ddim os w’t ti am
setlo. Sbarion ddoe ydio ma’ ddrwg gin i.’

‘Dim diolch, mi wyddost fod gas gin i fwyd eildwym.’

‘Ac ma’ gas gin inna wastraffu. Paid â deud na chest ti gynnig.’

Trawodd Cemlyn y tegell ymlaen i wneud paned i’w fam cyn cychwyn paratoi
tamaid o swper iddo’i hun. Gadawodd i’r chwithdod rhwng ei chwaer ac yntau
hongian yn y gegin am sbel ac aeth o gwmpas ei bethau fel na phetai hi ar
gyfyl y lle. Waldiodd y mudandod gydag ambell glep sosban a thrawiad cyllell
neu fforc i atalnodi’r dieithrwch oedd rhyngddynt. Gwnaeth hi mor anodd â
phosib i’w chwaer ffeindio’i thrywydd. Taniodd y stôf a thywallt olew yn o hael
i’r badell ffrïo gan droi y fflam i’w heithaf.

‘Fyddi di’n o brysur efo’r ffilm ’ma am sbel rŵan felly?’

‘Bydda, am ryw hyd.’

‘Wrthi bob pen o’r dydd beryg.’

‘Dim mwy nag oeddwn i yn y lladd-dy. Llai os rwbath.’

‘Llai?’

‘Mond bod yr oria’n anwadal, dyna’i gyd.’

‘Be ti’n feddwl “anwadal”?’
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‘Amball benwythnos lle bydd gofyn imi fod yng Nghaerdydd.’

‘Caerdydd?’

Torrodd Cemlyn ddau wy i mewn i jwg pridd a’u curo’n ffyrnig. Yna tafellodd
weddill tatws y cinio dydd Sul o’r bowlen beirecs i mewn i’r olew chwilboeth
gan adael i hisian y saim foddi enw’r brifddinas. Cododd Megan ei llais
uwchben yr hisian. ‘Caerdydd?’ meddai hi am yr eildro.

‘Dyna pam codis i’r ffôn arnat ti Megan. Meddwl falla byddat ti’n fodlon dŵad
draw i warchod.’

‘Gwarchod?’

‘Be arall galwi di o?’

‘Ti’n siarad fel tasa ti’n sôn am blentyn.’

‘Titha’n siarad fel tasa ti’n osgoi atab.’

Ffyrnigwyd y saim unwaith yn rhagor wrth i Cemlyn ychwanegu tomatos a
madarch at y gymysgedd. Yna tywalltodd yr wyau yn araf a throi’r gwres i lawr
rhyw fymryn. Taenodd ychydig o bupur du a phinsiad hael o halen dros y cyfan
a rhoi caead arno i dawelu’r hisian. Manteisiodd Megan ar y distawrwydd i
ailgydio’n eu sgwrs herciog.

‘Fedra i neud y deunawfad os ydi hynny o ryw help iti?’

‘Mi gest fy ngalwada i felly.’

‘Wedi dŵad yma i gynnig helpu ydw i Cemlyn, nid i grafu esgyrn.’
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‘Gymi di banad ta be Megan?’

‘Paid â’i gneud hi’n rhy gry ta. Oedd yr un nath Mam fatha gwaed mul.’

Aeth Cemlyn â phaned drwodd i’w fam a thywalltodd Megan ragor o ddŵr i’r
tebot. Roedd Catrin Owen yn cysgu’n sownd pan aeth Cemlyn ati, ond
gosododd y baned wrth ei hymyl yr un fath yn union. Gadawodd iddi
bendwmpian o flaen y tân am sbel. Byddai’n siŵr o’i holi’n dwll yn nes ymlaen,
wedi i Megan ei throi hi am adre, ac os oedd yna ddadlau i fod, yna byddai’n
well ganddo feddwl amdani’n cysgu nag yn clustfeinio ar unrhyw gecru.
Rhoddodd fymryn rhagor o lo ar y tân a thynnodd y llenni’n dawel. Roedd hi fel
y fagddu erbyn hyn, a phob arlliw o fachlud wedi ei sugno o’r awyr. Pan
ddychwelodd i’r gegin roedd Megan yn sipian paned a oedd bron mor welw â’i
hwyneb.

‘Dynnish y gwres i lawr, ’cofn iddo fo losgi.’

‘Diolch,’ meddai Cemlyn, gan estyn cyllell a fforc a photel sôs brown a’u rhoi ar
y bwrdd.

‘Fedra i’m gneud y penwythnos wedyn, dwi’n mynd â’r hogia i Gala Nofio. Fydd
yr êtînth ‘na o ryw help?’

‘Bydd. Falla daw Marian Spar draw i gadw golwg arni’r wsos wedyn.’

‘Marian Spar?’

‘Ma-i ’di cynnig fwy nag unwaith, chwara teg iddi.’

Tro Cemlyn oedd tynnu stumiau rŵan, pan welodd liw ei baned yn ei fýg.
Trawoddd fag arall yn y tebot a gadael iddo sefyll am sbel ar yr Aga.
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‘Mi ofynna inna i Andrea os medar hi bicio i mewn i’w gweld hi hefyd.’

‘Ydi Mam yn nabod yr Andrea ’ma?’

‘Andrea Fron Heulog? Wel ydi debyg. Oedd hi'r un class â fi’n r’ysgol.’

‘Arglwydd Megan, ti’n meddwl bod Mam yn cofio pawb oedd ’run dosbarth â
chdi yn ‘rysgol w’t ti?’

‘Wel . . .’

‘Fuo hi yma hefo chdi rioed - yr “Andrea” ’ma? Ta oedd gin ti ormod o gwilydd
dŵad â hitha dros y rhiniog ’na?’

‘Paid â bod mor biwis er mwyn dyn, mond trio helpu ydwi.’

‘Mam yn colli nabod ar amball un o’i chymdogion erbyn hyn, heb son am rywun
na welodd hi rioed yn ‘i bywyd o’r blaen.’

‘Ydi hi’n nabod y Marian Spar ’ma ta?’

‘Gweld hi bob dydd. Siarad hefo hi bob dydd. Mi ’neith Marian gymwynas â
Mam bob cyfla geith hi, chwara teg. Dim byd yn ormod iddi.’

Tywalltodd Cemlyn lwybr igam-ogam o sôs brown dros ei swper a phoerodd y
botel ei gweddillion olaf gydag ebwch o ryddhad. Trawodd fymryn o’r dŵr berw
i’r botel fel na wastraffai ddiferyn o’r hyn oedd yn glynu i’w gwaelodion.
Gwasgodd y cyfan dros ei swper ac edrychodd Megan arno’n gegrwth.
Edrychodd yntau nôl i fyw ei llygaid a gofyn, ‘Lle cest ti dy bump ar y pamffled
ta Megan?’
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‘Picio i weld Andrea ar fy ffordd yma nesh i.’

‘Duwcs, finna’n meddwl dy fod di ar frys i weld Mam.’

‘Nei di plîs orffan cnoi be sgin ti’n dy geg cyn ’i hagor hi Cemlyn. Mi fasa’n neis
tasa ti’n ’i lyncu fo hefyd, ond ’neith cnoi y tro am rŵan.’

Roedd hyn fel yr hen ddyddiau yn union. Mân gecru nad oedd byth yn arwain
at sgwrs o fath yn y byd a Megan yn cael y llaw uchaf bob gafael. Ond nid
heno, meddyliodd Cemlyn. Roedd ’na ryw hyder newydd yn deffro o’i du mewn
yn rhywle a doedd Megan ddim yn mynd i gael ei ffordd ei hun ar chwarae
bach.

‘Fuo nhw’m yma ta?’ holodd y chwaer.

‘Pwy?’

‘Y bobol Saturn ‘ma?’

Cymerodd Cemlyn gegiad arall o’i swper a chnoi yn araf gan ddal i edrych ar ei
chwaer. Gwenodd arni tra oedd hithau’n syllu arno’n disgwyl am yr ateb.

‘Pam nad atebi di fi Cemlyn?’

Llyncodd ei fwyd a chymerodd damaid o grystyn i sychu gweddillion yr ŵy a’r
sôs brown oddi ar ei blat.

‘Chdi ddudodd wrtha i am beidio siarad hefo llond fy ngheg,’ meddai, dan wenu
arni eto. Dechreuodd gnoi ei damaid olaf yn araf a synhwyrodd Megan fod ei
brawd â’i afael yn dynn ar law ucha’r sgwrs. Roedd yn deimlad dieithr ac roedd
ei hyder yn simsanu. Estynnodd Cemlyn ei hances boced a sychu y naill ochr
i’w geg, yna’r llall, fel tai mewn tŷ bonedd yn swpera.
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‘Andrea wedi cael cynnig hael iawn gynnyn nhw, medda hi.’

‘Faint?’ holodd Cemlyn, gan gymryd llymaid o’i de i olchi’r cyfan i lawr a thorri
gwynt yn uchel.

‘Cant ac igian o filoedd; am hen dŷ cyngor . . . meddylia! Ma’ ’i ’di ca’l tŷ bach
digon o ryfeddod ym Mryneurwyn a phres dros ben i ga’l hot tub.’

‘Prin bydd hi angan ‘hot tub’ unwaith cynhesith y môr ’ma ryw fymryn eto.’

Anwybyddodd ei ffraethinebu gan geisio cael y gwynt at ei melin ei hun. ‘Fuo
nhw’m yma ta?’ holodd.

‘Pam ti’n ama hynny?’

‘Holi Mam ’nes i. Ddudodd hi na doedd ’na neb diarth ’di galw ers sbel, medda
hi.’

‘Llond gwlad o bobol ddiarth ’di galw yma Megan bach, ond fasa Mam dlawd
ddim yn cofio’r un ohonyn nhw.’

‘Ma’ ’na rywun ’di bod ta?’

‘Un ne’ ddau, oes.’

‘A?’

Sodrodd Megan ei bag yn ei ôl ar y bwrdd â’i llygaid wedi eu hoelio ar Cemlyn.

‘Beryg bydd Brynmor ar ’i gythlwng gin ti?’
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‘Di o mond yn iawn imi ga’l gwbod Cemlyn. Mae o’n gartra i mi gymaint ag ydi
o i chditha cofia.’

‘Ti’m ’di alw fo’n hynny ers y dwrnod yr est ti lawr i’r eglwys ’na mewn ceffyl a
chart.’

‘A faint ’da chi ’di ca’l ‘i gynnig ta?’

‘Tydw-i’m ‘di trafod y peth yn iawn hefo nhw eto. Dwi’m ishio lluchio Mam ‘ddar
‘i hechal ddim mwy na sy’ raid. Nes bydd yr holl ffilmio ‘ma drosodd o leia.’

‘Ma nhw bownd o fod wedi trafod ryw swm hefo chdi siawns.’

‘Mond yn fras.’

‘Faint Cemlyn?’

‘Rhyw gwpwl o filiyna.’

‘Faint?’

Prin y gallai Megan anadlu, ond ceisiodd beidio dangos yn ormodol i’w brawd
beth fyddai swm felly o arian yn ei olygu iddi bellach. Wedi’r cwbwl, am a
wyddai Cemlyn, roedd hi’n dal i fyw bywyd bras ar etifeddiaeth ei gŵr. Doedd
gan Megan ddim math o reswm i amau y gwyddai Cemlyn fod yr hwch ar fin
mynd drwy’r siop ym Mhlas Mawr a bod ei theyrnas fechan yn breuo wrth y
funud.

Rhyw dair blynedd ynghynt y dechreuodd pethau fynd o chwith ym mywydau
Brynmor a Megan. Doedd etifedd Plas Mawr ddim yn weithiwr hanner mor
gydwybodol â’i dad. Ond roedd digon wrth gefn yn y blynyddoedd cynnar i
dwyllo’u hunain fod popeth yn iawn, a gwariwyd swm sylweddol o arian yn
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arallgyfeirio rhan o’r tir ar gyfer maes carafanau go chwaethus; cynllun na
welodd olau dydd hyd yma gan fod holl awyddfryd Brynmor wedi claearu.
Roedd sawl un wedi cwestiynu dilysrwydd y caniatâd cynllunio ac yn amau a
oedd cyfeillgarwch y perchennog ag ambell aelod o’r cyngor wedi hwyluso’r
penderfyniad. Gofynnwyd am ymchwiliad cyn y gellid symud ymlaen a chollodd
Brynmor ddiddordeb yn y prosiect wedi hynny; a thua’r un pryd y
cychwynnodd golli ei ddiddordeb yn Megan hefyd.

Nid fod Brynmor na Megan wedi cydnabod hynny i’r un adyn byw, ddim hyd yn
oed iddyn nhw’u hunain. Ond claear iawn oedd eu perthynas bellach - tu ôl i
ddrysau caëdig Plas Mawr. Dyna pam y gadawodd hi Dyddyn Pwyth y noson
honno gyda’r deunawfed yn dwt yn ei dyddiadur a phwythau ei chynllun i gael
ei siâr o gynnig Saturn yn dechrau troi’n batrwm pendant ar ei gweill.
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PENNOD 30

HENDRE EBOLION

DIWEDD YR HAF, 2113

Mae Titus wrthi’n paratoi i fynd allan i hela. Daw Brengain i mewn yn cario’r
babi mewn siôl (fel y byddai merched y cymoedd yn arfer ei wneud ers talwm).
Mae golwg fodlon iawn arni.

TITUS.

Ti yn dy ôl yn fuan.

BRENGAIN.

Ac fel gweli di . . . yn waglaw.

TITUS.

Wyt . . .

BRENGIAN.

Werthis i’r llaeth a’r wya i gyd.

TITUS.

Go dda.

BRENGAIN.

A thair o’r llwyau roedd Luca wedi eu cerfio.

Mae Titus yn taro’i gôt amdano. Nid yw’n ymateb i frawddeg olaf Brengain.

BRENGAIN.

Ydi Luca wedi mynd allan?

TITUS.

Ydi . . . Mae o’n taeru iddo weld brithyll yn yr afon.

BRENGAIN.

Ti’n ama’i air o Titus?

Saib. Y ddau yn syllu ar ei gilydd am ennyd.
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TITUS.

Nid ’i air o dwi’n ’i ama.

Cerdda Titus allan o’r tŷ hefo’r gwn yn ei law.
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PENNOD 31

‘Dime, dime, hen blant bach . . . ’

Aeth Annest yn syth i’w stafell i ddarllen yr olygfa oedd i’w saethu ben bore
drannoeth. Roedd Iwan Prys wedi gofyn am alwad fymryn yn hwyrach ac felly
roedd Sion wedi ychwanegu un olygfa fer rhwng Titus a Brengain i’r amserlen a
honno oedd i’w saethu yn syth ar ôl brecwast. Yn wahanol i’r disgwyl, doedd
Annest ddim wedi cwyno’r un sill am y newid sydyn. Er fod Angharad a Caron
wedi eu paratoi eu hunain am brotest arall ganddi, roedd gan Annest ormod ar
ei meddwl i boeni am alwad gynnar. Penderfynodd lenwi ei baddon yn syth ar
ôl cyrraedd yn ôl, estyn ei sgript a golchi ymaith ei holl drafferthion ariannol.
Câi hynny aros. Fe allai fod yn fisoedd cyn y câi’r alwad o swyddfa Cyllid y
Wlad.

Dychmygodd ryw swyddog bach trist tu ôl i’w ddesg mewn stafell fyglyd yn
rhywle yn edrych drwy ei ddyddiadur yr eiliad honno i drefnu eu cyfarfod.
Cysurodd ei hun y byddai yfory, o leia, yn well diwrnod iddi hi na’r credadur
boldew hwnnw, hefo’i ffigurau a’i feiro rhwng ei fysedd chwyslyd. Chwistrellodd
hylif swigod i lifeiriant y tap dŵr poeth a gwyliodd y gymysgfa’n chwyddo’n
belen frochiog o fewn dim.

Roedd y dŵr yn falm wrth iddi suddo i’w goflaid a theimlodd yr un
cynhesrwydd yn llenwi o’i thu mewn. Ffrwydrodd y swigod bach gloyw wrth iddi
gamu drwyddynt a gwrandawodd arnynt yn siffrwd yn dyner yn ei chlust tra
gorweddai yn ei hôl yn mwydo yn eu canol. Doedd hi ddim wedi teimlo fel hyn
ers sbel go lew a cheisiodd ddyfalu beth oedd wedi tanio’r fath fodlonrwydd
ynddi. Roedd yr alwad ffôn gan ei chyfrifydd wedi ei lluchio’n llwyr ychydig
oriau ynghynt, ond rŵan fe allai deimlo bob un cwlwm yn datod, a phob cwmwl
yn cilio hefo’r diferion olaf a sugnid yn swnllyd i’r pibelli, gan adael dim ond y
mymryn lleiaf o ewyn pefriog yn wincio’n ôl arni o waelod y baddon claerwyn.
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Byddai ei nain yn arfer dweud wrthi fod haul yn siŵr o ddod yn ei ôl er
gwaetha’r storm. Ond doedd ei storm hi prin wedi torri eto, heb sôn am gilio.
Beth felly oedd y dedwyddwch rhyfedd yma a ddaethai drosti wedi iddi
ddychwelyd i westy digon digysur ar ôl diwrnod o ffilmio mewn gwisg o frethyn
llipa yn rowlio mewn mwd am fore cyfan?

Ond wedyn, roedd hi wedi bod yn rowlio yn y mwd hefo un o’r sêr disgleiriaf y
gwyddai amdano; roedd ‘na dîm cefnogol yn tendiad arni drwy’r dydd, y sgript
wedi llifo a’r cyfarwyddo wedi bod yn ystyrlon a sensitif. Er hynny, fe wyddai
Annest, ym mêr ei hesgyrn, mai cwmni’r llwydyn bach rhyfedd hwnnw a
gerddodd i mewn i’r cyfweliad ym Miwmares ryw ychydig fisoedd yn ôl oedd
wedi ailgynnau’r gwres o’i thu mewn. Ond yr amheuaeth o’r teimladau hynny
oedd hefyd yn ei drysu; fel y swigod rheiny oedd wedi wincio arni ychydig
eiliadau ynghynt a oedd rŵan yn edrych mor ddiddim, neu’r dŵr cynnes oedd
wedi lapio’n gysurus amdani a oedd rŵan yn oeri rywle yn y gwterydd y tu
allan. Ai gwres dros dro oedd yn ei chynhesu hithau? Sut y gallai hi, a oedd
wedi bod mor ddilornus ohono pan drawon nhw ar ei gilydd rhyw ychydig
fisoedd yn ôl, sut y gallai hi rŵan deimlo’r fath gynhesrwydd tuag ato? Ai cyfaill
‘hawdd ei gael mewn cyfyngder’ oedd hwn, neu a oedd hi wedi ei weld mewn
goleuni cwbl newydd ar y set heddiw? Yr hogyn yn ei gynefin yn actio mor
naturiol, ac mor rhwydd. Safodd yno’n pendilio o un pegwn i’r llall nes y
teimlodd oerfel yr ystafell yn gafael ynddi’n ddirybudd.

Trawodd y gwresogydd ymlaen a gwisgo’i choban gynnes. Agorodd y ffenest a
thanio sigarét waharddedig, ond angenrheidiol. Cofiodd am y botel win
Sancerre

wrth droed ei gwely a galwodd y dderbynfa i ofyn am fwcedaid o

rew. Byddai Caron yn ei ôl cyn bo hir. Ond waeth pa mor felys fyddai ei sgwrs,
doedd hi ddim am noson rhy hwyr heno; roedd ganddi linellau i’w dysgu a
lludded i’w ddiwallu - a chydwybod i’w roi’n ei wely.

***
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Pan laniodd Caron roedd hi’n tynnu am naw o’r gloch ac roedd Annest eisoes
wedi yfed gwydraid go helaeth o’r gwin. Eglurodd yntau ei fod wedi gorfod
mynd yr holl ffordd i stesion Bangor i nôl dwsin o ieir a dau actor. Roedd y
creadur ar ei gythlwng pan gyrhaeddodd stafell Annest ac wedi iddynt gael
powlennaid o gawl a thoc o fara menyn roedd Caron, yntau, yn barod am ei
wely.

‘O’s ots ’da ti os af fi lan?’ gofynnodd, dan ddylyfu ei ên yr un pryd.

‘Dwinna am wely cynnar hefyd, ar ôl mynd dros fy llinella.’

‘Ti moyn i fi redeg drwyddyn nhw ’da ti?’

‘Dim os ti wir wedi blino Caron.’

‘Naf fi fe os ti moyn.’

‘Ti’n angal, Caron’, meddai Annest, gan estyn yr olygfa o’i bag a’i rhoi i’w
ffrind.

‘Wi’n fed up o fod yn blincin angel erbyn hyn.’

‘Pwy ’sa ti’n licio fod?’

‘Annie Sinclair.’

‘Pwy?’

‘Cariad newydd Iwan Prys. ’Na pwy fi moyn bod . . . heddi.’

‘Reit,’ meddai Annest, ddim yn hollol siŵr beth oedd yr ysgogiad a rhyw
awgrym o gwestiwn yn ei hymateb.
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‘Glaniodd hi ar y set heno i bigo Iwan lan,’ eglurodd Caron. ‘O’n nhw’n dishgwl
mor hapus, Annest. ‘Na fel fi moyn bod t’wel, yn deit ar bwys y bachan sy’n
mynd i’n garu i am weddill fy mywyd. “Enaid hoff cytûn” sydd ddim yn moyn
neb arall ond fi, ta beth arall na pwy arall sy’n dod hibo.’

Gallai Annest fod wedi dweud ‘Amen’ i bob gair ddaeth o enau ei ffrind ond
aros yn fud ddaru hi gan syllu’n dawel ar y sgript o’i blaen heb ddarllen yr un
gair. Tywalltodd wydraid o win i Caron a darllenodd yntau gefndir yr olygfa’n
uchel.

‘Gwelwn Titus yn rhedeg hyd y buarth ar ôl un o’r ieir ac, er gwaetha’r ffaith
mai dim ond un fraich sydd ganddo, mae’n llwyddo i’w dal yn ddi-lol. Mae’n troi
ei chorn gwddw ac mae’r aderyn yn trengi’n syth. Mae’n edrych allan a gwêl ei
chwaer yn dod am adre â’i phlentyn bellach yn cerdded wrth ei hymyl.

Torrwn i’r beudy, lle mae Titus yn pluo’r aderyn erbyn hyn. Pan agora Brengain
y drws mae’r plu fel cawod eira o gwmpas ei brawd. Sylwn fod Brengain wedi
cael tipyn o sioc fod ei brawd wedi bod mor afradus.’

Hon oedd un o hoff olygfeydd Annest. Roedd yn pitïo nad oedd hi a Cemlyn
wedi cael cyfle i gydweithio dipyn mwy cyn mynd i’r afael â golygfa mor anodd.
Ac eto, fe wyddai rŵan y byddai Sion yn rhoi digon o amser iddynt gynhesu
iddi cyn saethu’r un ebwch. Mor wahanol i ambell gyfarwyddwr yr oedd hi wedi
gweithio hefo fo yn y gorffennol; rhai’n treulio oriau’n goleuo’r set o bob ongl a
thrafod pob siot hefo’u dyn camera hyd at syrffed, yna’n galw’u hactorion ar y
set ac o fewn dim roedd y cyfan wedi ei saethu heb roi amser iddynt anadlu
bron. Ond roedd Sion yn un o’r cyfarwyddwyr prin hynny oedd yn gwybod yn
iawn os na fyddai ei actorion yn gyfforddus yn eu rhannau na fyddai diben i
unrhyw luniau caboledig, waeth pa mor gywrain fyddai’r goleuo a’r cefndir.
Dechreuodd y ddau ddarllen y sgript a cheisiodd Annest anwybyddu’r ffaith fod
Caron yn cloffi ryw fymryn gyda’r acen ogleddol.
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BRENGAIN.

Titus!

TITUS.

Be sy’?

BRENGAIN.

‘Da ni’n ca’l cig eto . . . mor fuan?’

TITUS.

Tamad i aros pryd . . .

BRENGAIN.

‘M o dy ddallt di.

TITUS.

Dwi’n dathlu.

BRENGAIN.

W’t ti?

TITUS.

(Cilwenu. Nid yw’n edrych ar ei chwaer) Ydw . . . dan yr hen
drefn.

BRENGAIN.

Dathlu be?

TITUS.

Wedi ca’l cariad ydwi.

SAIB. MYNEGIANT BRENGAIN YN NEWID.

TITUS.

Mae hi am symud yma i fyw hefo mi Brengain. Mi ga’ i fy
nghysuro a’m mwytho rŵan - fel chditha. Tro ar fyd te?

BRENGAIN.

Ydi . . . ydi mae o Titus.

TITUS.

Fydd dim rhaid imi wrando ar rywun arall yn caru o hyn allan
yn na fydd? Ac mi ga’ i neffro’n y nos rŵan gan grio fy
mhlentyn fy hun . . .
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BRENGAIN.

Wyt ti . . .

TITUS.

Ydw Brengain. Dwi’n mynd i fod yn dad . . . a chditha’n
fodryb.

Er gwaetha’r tensiwn mae Brengain yn rhedeg i gofleidio’i
brawd ac mae yntau’n derbyn y goflaid.

BRENGAIN.

Dwi mor hapus drosot ti Titus.

TITUS.

(Yn ansicr) W’t ti?

BRENGAIN.

Ydw . . . wir . . .

Mae’r ddau yn wirioneddol hapus am ysbaid. Ond pan dry
Brengain i edrych ar ei phlentyn ei hun yn chwarae allan ar yr
iard, mae’r gofid am eu dyfodol hwy yn gwmwl dros ei
hwyneb.

Wrth i Caron yn darllen y cyfarwyddyd i gloi’r olygfa canodd ffôn symudol
Annest rhywle yn nyfnderoedd ei bag llaw. Ymbalfalodd drwy’r holl
drugareddau oedd ynddo ond erbyn iddi ddod o hyd iddo yng nghanol y cawdel
colur a’r ‘nialwch arferol roedd y canu wedi peidio.

‘Damia!’ bytheiriodd. Doedd hi ddim yn adnabod y rhif a diolchodd nad ei
chyfrifydd oedd yno’n swnian. Tybed pwy oedd yn trio cael gafael arni’r adeg
yma o’r nos? Aeth Caron i’r lle chwech pan seiniodd ei ffôn yr arpejio
cyfarwydd fod rhywun wedi gadael neges iddi ar ei pheiriant ateb. Safodd wrth
y ffenest i gael gwell derbyniad. Clywodd lais Cemlyn yn ei chyfarch a llamodd
ei chalon.
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‘O . . . haia . . . fi sy’ ’ma . . . Cemlyn. Ca’l ryw fymryn o draffath hefo’r olygfa
’ma ’da ni’n ’i neud ben bora. Meddwl tybad os oedda chitha’n yr un cwch - mi
biciwn i draw i’w rhedag hi ryw unwaith-ddwy os ydach chi heb fynd i’ch gwely.
Ond falla’i bod hi braidd yn hwyr arna-i’n galw. Wedi bod allan yn trio dal ieir
hefo un law a ddim ’di sylweddoli ’i bod hi ’di mynd mor hwyr . . . Hitiwch befo
os ’da chi wedi mynd i’ch gwely - sori i styrbio. Mam yn ’i gwely - felly fedrwn
ddŵad lawr i’r gwesty os ’da chi’n yr un picil. Fel arall - cysgwch yn dawal a
wela-i chi’n bora.’

‘Neges?’ holodd Caron, gan gasglu ei bethau cyn ei throi hi am ei wely.

‘Graham. Dim byd ecseiting,’ meddai Annest, gan geisio cuddio’r cynnwrf yn ei
llais. Roedd Caron wedi synhwyro rhywbeth, ond doedd ganddo mo’r egni i
fynd i’w berfedd heno. Rhoddodd gusan i Annest ar ei boch a diflannu i’w
ystafell wely fel wennol i fondo.

***

Diffoddodd Cemlyn ei ffôn â’i galon yn curo’n ei wddf. Roedd wedi gadael ei
neges bwnglerus i Annest Gwilym a rŵan yn hanner difaru gwneud hynny. Beth
feddylai hi ohono’n gadael neges mor wirion iddi yr adeg yma o’r nos? Sut
fyddai o’n ei hwynebu hi’n y bore heb wybod beth oedd ei hymateb? Ond cyn
iddo gael cyfle i bendroni rhagor, canodd ei ffôn yn ei law a bu bron iddo ei
luchio i ganol yr ieir yn ei fraw, a hwythau’n dal i grwydro’n ddryslyd hyd yr
iard yn methu deall beth oedd achos yr holl ymlid rhyw ychydig funudau yn ôl.

Cyflymodd ei galon eto pan welodd enw Annest Gwilym ar sgrin ei ffôn
symudol. Eiliad o oedi, ond roedd yn haws iddo wynebu’r cerydd am ei styrbio
hi rŵan na gadael y cyfan tan y bore. Pwysodd y botwm ateb a llyncu ei boer
yr un pryd.

‘Helo?’
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‘Cemlyn, chdi sy’ ’na?’

‘Ia . . . helo . . .’

‘Helo . . .’

‘Sori am . . .’

‘Na . . . ia grêt . . . fyswn i wrth ‘y modd yn mynd dros yr olygfa. Dwi’n ca’l
traffath hefo hi fy hun, ond meddwl falla bysa hi’n haws i mi ddŵad draw acw
gan nad oes gin ti olwynion.’

‘Wel . . . ma’ gin i ddigon o olwynion hyd lle ’ma te; yn anffodus, toes ’na’r un
ohonyn nhw’n cofio sut ma’ troi.’

Gwenodd Annest a thynnodd yr allweddi a’i minlliw o’i bag.

‘Ydio’n iawn i mi alw acw ta?’

‘Ia . . . ydi siŵr . . . ro’ i’r teciall ymlaen rŵan yli.’

‘Ydi dy fisitors di wedi mynd?’

‘Ydyn tad . . . Mond Mam a fi a’r ieir sy’ ’ma.’

‘Reit, fydda i yna mhen rhyw ddeng munud.’

Tywalltodd Annest wydraid mawr o ddŵr iddi ei hun a chwistrellu mymryn o
bersawr. Dim gormod. Doedd hi ddim am i Cemlyn synhwyro unrhyw
orfrwdfrydedd. Cymerodd ei hamser i yfed y dŵr gan deimlo’i oerni’n clirio’i
phen. Trawodd y mymryn lleiaf o finlliw ar ôl gorffen yfed y dŵr a sylwodd ar y
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ddau wydraid llawn o win oedd heb eu cyffwrdd. Dyna’r tro cyntaf i Caron a
hithau ymwrthod â gwydraid o win, meddyliodd. Tro ar fyd.

***

Lluchiodd Cemlyn y sgidüach a orweddai’n dwmpath yn y porticol, tu cefn i’r
setl dderw, a cheisiodd dacluso ryw fymryn ar y gegin cyn i Annest gyrraedd.
Tybiodd mai’r fan honno fyddai’r lle gorau i fynd i ymarfer gan fod yna fymryn
mwy o le i symud, a llai o nialwch yno nag unrhyw un o’r stafelloedd eraill.

Fe sylwodd, ar ei ddiwrnod cyntaf, nad oedd yr actorion yn aros yn eu hunfan
wrth gydredeg eu llinellau, ac er na fyddai’r olygfa ddim byd tebyg pan ddeuid
i’w chwarae ar y set, roedd creu rhywfaint o symudiadau wrth ymarfer yn rhoi
mwy o enaid yn y dehongliad ac yn gyfle i’r actorion ddechrau darganfod rythm
naturiol yr olygfa. Roedd o hefyd wedi bod yn gyfle iddo yntau ymarfer ei herc
a dweud ei linellau yr un pryd.

Estynnodd yr hen degell copr o’r parlwr, gan feddwl y byddai’n taro hwnnw
rhwng ei bengliniau i fod yn iâr i’w phluo. Gan mai dim ond un law oedd gan
Titus byddai’n rhaid iddo ddal yr aderyn yn gwbl gadarn rhwng ei goesau i’w
phluo.

Clywodd sŵn car yn y pellter a llamodd i daro’r golau talcen ymlaen a chau’r
ffenestri yr oedd wedi eu hagor er mwyn cael gwared o unrhyw aroglau
bresych a ieir. Tywalltodd ddŵr poeth i’r tebot, a chydag un chwistrelliad sydyn
o aroglau da, llamodd am y drws i’w agor iddi.

‘Dowch i mewn, dowch i mewn . . .’

Safodd Annest yn ei hunfan gan adael i’r glaw mân orffwys yn berlau arian ar
ei gwallt, tywyll fel y fagddu, a orweddai’n dwt uwch ei hysgwyddau. Syllodd
arno, wedi ei fframio yn y drws derw, yn edrych fymryn yn ansicr. Ebychodd.
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‘Cemlyn, dwi’n mynd i roi tro ar fy swdwl a syth yn f’ôl am y gwesty os na roi
di’r gora iddi ngalw i’n “chi” bob gafal.’

‘Ia . . . sori . . . ’na i ddim eto. Ty’d i mewn.’

Wrth gamu dros riniog Tyddyn Pwyth, teimlodd Annest y cynhesrwydd yn ei aillapio’i hun amdani. Er symled, ac er tloted oedd yr aelwyd, roedd y cyfan yn
siarad cyfrolau am gariad a gofal a dedwyddwch. Daeth llinell yn ôl iddi o rywle
mhell, bell yn ôl, ‘Mae gennyt dref, ceraint a theulu, tad a mam a brodyr, fel
nad wyt ti’n ddieithr yn y byd.’

‘Ty’d drwadd,’ meddai Cemlyn, gan wneud lle ar y bwrdd i’r tebot a’r cwpanau.

‘Chdi sy’n trwsio sana?’ holodd Annest dan wenu.

‘Naci,’ chwarddodd Cemlyn. ‘Mam ’di’r unig un ar ôl ar yr ynys ’ma sy’n dal i
drwsio sana dybiwn i,’ meddai, gan roi’r hosan a’r nodwydd o’r neilltu.

‘Oedd nain ’run fath. Fydda hi’n taflu’r un pilyn os oedd ’na unrhyw fodd o’i
drwsio. Gwastraffu’n rheg yn tŷ nain.’

‘Fama’r un fath yn union.’ Yna, tawelwch. Gwenodd y ddau. Doedd dim angen
geiriau.

Roedd hyd yn oed y baned yn fwy cysurus yng ngwres yr Aga a’r glaw mân
wedi troi’n gawod drom erbyn hyn. Hyrddiai’r diferion ar y ffenest yn union fel
petai rhywun yn tabyrddu’n ysgafn arni â blaenau ei fysedd. Bu’r ddau yn yfed
heb yngan gair am sbel, gan adael i’r gwynt a’r glaw lenwi’r distawrwydd.
Rhyfeddai Annest nad oedd yna unrhyw letchwithdod yn y tawelwch. Roedd
sipian te poeth a myfyrio mor naturiol ag anadlu yn y bwthyn bach yma. Nid
mudandod oedd o, ond distawrwydd rhadlon na phrofodd hi erioed o’r blaen.
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‘Fasa well ni roi cychwyn arni ma’ siŵr,’ meddai Cemlyn, gan eistedd ar y stôl
drithroed a gosod y tegell copr rhwng ei ddau benglin. ‘Bora fory ddaw.’

‘A be ti am ’neud hefo’r teciall ’na rhwng dy goesa?’ holodd Annest dan wenu.

‘Nid teciall ydi o . . . iâr,’ atebodd Cemlyn, gan ddechrau pluo’r ffowlyn
dychmygol. Edrychai mor naturiol wrth ei waith a theimlodd Annest ei thu
mewn yn cynhesu fwyfwy tuag ato. Aeth allan i’r lobi gan redeg ei llinellau’n
gyflym drwy ei chof. Yna agorodd y drws am yr eildro ac yn syth i mewn i’w
golygfa.

“Titus!” cyfarchodd ei brawd. Cododd yntau ei ben ac edrych arni drwy lygaid
cwbl wahanol i’r person yr oedd hi wedi siarad ag o ryw funud ynghynt.

“Be sy?” holodd yntau, â gwên fach slei ar ei wefus.

Roedd rhywbeth yn teimlo’n iawn am hyn i gyd, meddyliodd Annest. Aroglau’r
swper yn deffro atgofion yn ei ffroenau a gwres yr Aga yn lapio’i hun fel hen
ffrind yn dynn amdani. Roedd hyn i gyd yn teimlo fel ‘dŵad adra’. Ac eto i gyd
doedd hi rioed wedi bod ‘adra’ go iawn, rioed wedi profi’r diddosrwydd yma o’r
blaen; dim ond yn ysbeidiol, yn nhŷ ei nain.

“Da ni’n ca’l cig eto . . . mor fuan?”

Er mai Brengain oedd yn siarad rŵan roedd rhywun arall yn graddol ddeffro o’r
tu mewn i Annest. Plentyn. Hogan fach ifanc oedd wedi bod mewn trwmgwsg
hir. Hogan oedd wedi gorfod tyfu i fyny yn llawer rhy gyflym. Ond llifodd y
ddeialog yn ei blaen.

TITUS.

Tamad i aros pryd . . .

BRENGAIN.

‘Mo dy ddallt di.
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TITUS.

Dwi’n dathlu.

BRENGAIN.

W’t ti?.

TITUS.

Ydw . . . dan yr hen drefn.

BRENGAIN.

Dathlu be?

TITUS.

Wedi ca’l cariad ydwi.

SAIB.

Roedd y saib yn hir. Yn rhy hir, o bosib. A rhywle yn y saib fe ddiflannodd Titus
am ennyd. Edrychodd Cemlyn i fyw llygaid Annest, ac fe ailadroddodd y
geiriau.

“Wedi ca’l cariad ydwi.”

Collodd Annest ei lle yn llwyr. Ac er mai llinell arall gan Cemlyn oedd i ddilyn,
wyddai hi ddim o hynny ar y pryd. Diflannodd Brengain o’r ystafell a churodd y
glaw ei fyrdwn ar y gwydr glas. Ailfeddiannodd Cemlyn ei hun a dechreuodd
bluo’r tegell copr unwaith eto.

TITUS.

“Mae hi am symud yma i fyw hefo mi Brengain. Mi ga’ i fy
nghysuro a’m mwytho wedyn - fel chditha. Tro ar fyd te?”

BRENGAIN.

“Ydi . . . ydi mae o Titus.”

TITUS.

“Fydd dim rhaid imi wrando ar rywun arall yn caru o hyn
allan, yn na fydd? Ac mi ga’ i neffro’n y nos o hyn ymlaen
gan grio fy mhlentyn fy hun . . .’
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Y cyfarwyddyd yn y sgript oedd fod Brengain yn ‘rhedeg i gofleidio’i brawd ac
yntau’n derbyn y goflaid’. Roedd Annest wedi penderfynu ymhell cyn hyn y
byddai’n ymateb yn union yn ôl y cyfarwyddiadau. Rhedodd tuag ato, gan afael
yn dynn am ei ysgwyddau.

BRENGAIN.

“Dwi mor hapus drosot ti Titus.”

TITUS.

(Yn ansicr) “W’t ti?”

BRENGAIN.

“Ydw . . . wir . . .”

Arhosodd y ddau yno’n llonydd, gan adael i’r goflaid lenwi’r eiliadau. Gostegodd
y gwynt a daeth yr olygfa i ben. Ymestynnodd Cemlyn ei freichiau a gafael yn
dynn am ei gydactores. Teimlodd hithau gyhyrau ei ysgwyddau’n ymlacio. Nid
Titus oedd yno bellach. Teimlodd Cemlyn ddeigryn bychan yn llifo’n gynnes i
lawr ei wddf nes mwydo’n llaith yn ei grys. Symudodd y ddau’r un gewyn. Dim
ond y dagrau oedd yn rhedeg.

‘Cemlyn!’ galwodd ei fam o’r llofft. Tynhaodd y cyhyrau unwaith eto a
diflannodd y gwres o’i freichiau.

‘Ia Mam?’

‘W’t ti’n iawn Cemlyn bach?’

‘Ydw Mam.’

‘Nos dawch ta ngwas i.’

‘Nos dawch Mam. Wela-i chi’n bora.’
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Wrth i’r gwynt ailgipio’r diferion, roedd mydr y tabyrddu’n fwy cyson. Llaciodd
Cemlyn ei afael a gwenodd ar Annest.

‘Ti’n iawn?’

Sychodd Annest ei llygaid â chefn ei llaw. ‘Ydw Cemlyn . . . berffaith iawn,
diolch iti.’
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PENNOD 32

‘Ffarwél fy mam, a bellach rhowch follt ar y ddôr . . .’

Edrychodd Cemlyn allan drwy’r ffenest am y canfed gwaith. Lle ddiawl ma’
Megan yn hel ’i thraed ar fora mor bwysig? Roedd wedi gadael neges iddi
ddwywaith ar ei pheiriant ateb yn gofyn iddi roi galwad yn ôl iddo i ddweud lle
roedd hi arni, ond doedd dim ebwch wedi dŵad o’r pen arall. Er fod y parti
ffarwelio wedi mynd ymlaen tan yr oriau mân yn y Ship, roedd Cemlyn wedi
aros yn weddol sobr, gan ei fod yn amau y byddai hi’n fore go anodd iddo. Nid
ar chwarae bach y byddai’n gallu gadael ei fam am y penwythnos yng ngofal ei
chwaer.

Roedd wedi sicrhau fod digon o brydau parod yn y rhewgell a gadawodd y tri
blwch dal tabledi hirsgwar hefo dyddiau’r wythnos arnynt mewn lle digon
amlwg i Megan eu gweld. Roedd wedi labelu’r tri hefo bore, pnawn a nos
arnynt, fel nad oedd posib iddi wneud unrhyw gamgymeriad. Wrth eu hymyl
rhoddodd restr gydag ychydig o awgrymiadau o’r hyn yr oedd ei fam yn hoffi ei
wneud ar benwythnosau os byddai hwyliau go lew arni. Ychwanegodd ambell
gyngor ar sut i gadw’r ddysgl yn wastad hefyd.

1) Paid â rhoi gormod o fwyd ar ei phlât neu fe wrthodith ei fwyta.

2) Os ydi hi’n mynd allan, mae’r gardigan werdd yn plesio, (yn y drôr isa’).

3) Mae hi’n dal yn mwynhau mynd i Spar, ond cofia’i hatgoffa fod ganddi
ddigon o domato sŵp, bîns a sôs coch.

4) Os ydi hi’n mynnu gneud panad ’i hun, cadwa lygad arni, mae hi’n rhoi’r
teciall ymlaen heb ddŵr ynddo fo weithia.
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5) O . . . a fasa’r ieir yn gwerthfawrogi amball ddyrnaid o hada pan gei di gyfla
hefyd!

Diolch.

O.N. (Ceinwen, Miss Marple a Bigger End ydi’r tair gochan a Doris a Dorien
ydi’r ddwy iâr ddandan. Miss Marple (yr un wen) ydi’r un fwya pigog, felly
cofia’i bwydo hi’n gynta. ‘Caradog’ ydi’r hen geiliog (fo sy’n dod yn ail).

Mynnodd Cemlyn y byddai’n dal tacsi i’r gwesty fel na fyddai’n rhaid i Annest
ruthro wrth hel ei phethau ar ei bore olaf. Gwyddai’n iawn fod ganddi dipyn o
waith pacio a chlirio’i llanast a hithau wedi bod yn y gwesty am y nesaf peth i
fis. Roedd o wedi bod yn ei hystafell yn achlysurol dros wythnosau’r ffilmio yn
rhedeg dros eu llinellau a thrafod ambell olygfa. Doedd dim byd arall wedi
digwydd rhwng y ddau ers i’r gwres aeth drwy ei freichiau yn Nhyddyn Pwyth y
noson honno ei adael. Dim oll. Er i’r ddau fod ar eu pen eu hunain ryw unwaith
neu ddwy yn yr ystafell, doedd Cemlyn ddim wedi teimlo dim mwy na
chynhesrwydd cyfeillgar rhyngddynt oddi ar hynny.

Beth ddigwyddodd, tybed? Ai’r ffaith iddi daflu ei hun mor angerddol i’w
freichiau’n annisgwyl oedd wedi ei ddrysu? Ai dagrau actores deimladwy a
lifodd i lawr ei frest nes peri iddo ymgolli’n llwyr yn yr ennyd? Ai dyna’r cyfan
oedd o? Dim byd mwy na pherfformiad meistrolgar? Amheuai weithiau fod
rhywbeth arall yn celu dan yr wyneb a bod Annest bellach yn aros iddo fo
wneud y cam nesaf. Ond beth petai’n cymeryd anferth o gam gwag a chwalu’r
berthynas waith oedd wedi tyfu rhyngddynt? Cadw pethau fel ag yr oeddan
nhw oedd gallaf a pheidio troi’r drol heb fod angen, a’i droi yntau’n destun
gwawd ar amrantiad.

Er hynny, roedd hi wedi mynnu ei fod yn teithio yn y car hefo hi i’r de. ‘Allwn ni
drafod ein golygfeydd ar y ffordd wedyn,’ oedd ei byrdwn. A dyna pam yr oedd
o, rŵan, ar binnau’n aros i’w chwaer gyrraedd. Un cip arall ar y lôn drol ddi-gar
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ac aeth yn ôl i’r parlwr lle y cafodd ei fam yn syllu’n fud ar y cês wrth y bwrdd
coffi.

‘I lle dwi’n mynd d’wad, Cemlyn?’

‘’Da chi’m yn mynd i nunlla Mam. Fi sy’n mynd i ffwrdd am ryw dipyn o
ddiwrnodia i ffilmio.’

Daeth lliw yn ôl i’w gruddiau a mymryn o gynnwrf i’w llais. ‘Ia siŵr. Be sy’ haru
mi?’

‘Megan ar ’i ffor.’

‘Ydi,’ meddai’r fam yn ddi-ffrwt. Llusgodd ei thraed am y gegin gan fwmial dan
ei gwynt.

***

Pan laniodd Megan roedd hi’n llawn ffwdan ac yn waglaw. Fe wnaeth rhyw
esgus tila fod y car wedi gweld gwell dyddiau ac aeth yn syth i daro’r tegell
ymlaen i wneud paned iddi ei hun. Sylwodd Cemlyn fod ei gwallt yn ddi-raen
a’r cochni yng ngwyn ei llygaid yn arwydd o flinder. Neu ôl crio efallai? Roedd
Tecs Tacsis wrth ei chwt, a rhoddodd Cemlyn floedd arno i ddweud ei fod ar ei
ffordd.

Aeth yn ei ôl i’r parlwr lle roedd ei fam yn hepian cysgu erbyn hynny. Sylwodd
fod ei thalcen wedi crychu fel petai hi mewn penbleth. Tybed beth oedd ei
breuddwyd? Ystyriodd am eiliad ai gwell fyddai gadael iddi gysgu a neidio i’r
tacsi heb ffarwelio. Yna clywodd Megan yn clepian drysau a bytheirio na fedrai
ffeindio’r te yn unman. ‘Cwpwr uwchben y sinc,’ bloeddiodd, gan ddeffro’i fam
yr un pryd.
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‘Dwi’n mynd, Mam. Ma’r tacsi ’di cyrradd,’ meddai’n dawel.

‘Ia, ’na chdi, ngwas i.’

‘Ma’ Megan wrthi’n gneud panad i chi.’

‘Chymri di’m un yn ’i chysgod hi?’ gofynnodd hithau.

‘Na, well imi fynd. Fydd Annest ar binna.’

Ceisiodd hithau glymu llinyn y cliwiau yn araf. Megan. Tacsi. Annest. Yna
gwenodd ar ei mab. ‘Bydd, siŵr iawn.’

Rhoddodd Cemlyn gusan ysgafn ar ei thalcen pan laniodd Megan hefo dwy
baned wan a bisgeden blaen rhwng ei dannedd. Safodd wrth y drws am ennyd
yn syllu ar law rychiog ei mam yn gafael yn dynn am wddf ei brawd. Teimlodd
braidd yn chwithig yn dyst i’r goflaid. Gosododd y paneidiau ar y bwrdd coffi a
chymerodd gip ar y nodyn ar y silff ben tân.

‘Be ’di hon, rhestr siopa ta stori fer?’ holodd, gan edrych yn reit ddi-feind ar y
cyfarwyddiadau yr oedd ei brawd wedi eu gadael iddi.

Hwtiodd Tecwyn ei gorn y tu allan yn ddiamynedd a gafaelodd Cemlyn yn ei
gês gan anwybyddu cwestiwn ei chwaer. Edrychodd Catrin Owen ar ei phaned
ddi-liw, ond thrafferthodd hi ddim i estyn amdani.

‘Dwn ’im pam mae o’n gneud y ffasiwn ffys, na wn i wir,’ meddai Megan, wedi
iddi gael cefn ei brawd.

‘Ofn i mi ga’l cam mae o beryg’, atebodd ei mam, gan wrando ar y tacsi yn
chwyrnu’n flin i lawr y lôn drol tua’r ffordd fawr. Yna, rhoddodd ochenaid hir a
chau ei llygaid unwaith eto, a thaflodd Megan y nodyn o’r neilltu.
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***

‘’Da chi fel liciwch chi tydach,’ meddai Tecwyn yn flin, gan danio sigarét ac agor
ei ffenest mewn un symudiad mecanyddol.

‘Pwy?’

‘Ffwcin actorion de. ’Da chi gyd ’run fath. Byth yn barod. Byth yn deud diolch.
Byth yn gadal cildwrn.’ Chwythodd Tecs y cwmwl rhyfeddaf o fwg allan o’i
sgyfaint, a daliai i raeadru rhwng ei ddannedd melyn tra hefrai’n ei flaen.

‘Ddudodd y cwmni ’u bod nhw’n gofalu am hynny,’ ceisiodd Cemlyn egluro. Ond
chafodd o ddim ymateb, dim ond gwên sarhaus a thynnodd y gyrrwr fwy o fwg
i’w sgyfaint. Ac felly ddywedodd Cemlyn ’run gair yn ychwaneg i godi gwrychyn
ei hebryngwr pigog. Gwyddai’n iawn nad oedd Tecs wedi cael llawer o gwsg
gan ei fod wedi cael gwahoddiad i’r parti neithiwr ac wedi manteisio’n llawn ar
haelioni’r cwmni teledu i ddrachtio o’i hochr hi hyd yr oriau mân. Roedd yn dal i
lowcio’r gwin coch fel tasa ’na ddim yfory fel yr oedd Cemlyn yn ei throi hi am
adre. Amheuai’r ymdeithydd a oedd ei yrrwr mewn cyflwr priodol i fod wrth y
llyw mor fuan wedi’r dathliad mwyaf proffidiol a welodd y Ship ers amser
maith.

Eitha tawedog fu’r ddau am weddill y siwrnai, ond fe wyddai Cemlyn nad oedd
Tecs yn mynd i ollwng yr asgwrn a oedd rhwng ei ddannedd ers wythnosau ar
chwarae bach. Erbyn hyn roedd y si ar led fod Cemlyn wedi gwrthod arwyddo
cytundeb hefo Saturn ac nad oedd am ildio am bris yn y byd.

‘Dallt fod ’na’m symud i fod i chi ta, Cemlyn,’ oedd ei gynnig agoriadol.

‘Nid nes bydd rhaid imi,’ atebodd yntau, gan ddewis peidio cymryd arno nad
oedd wedi deall. Doedd Tecs ddim yn un i chwarae hefo’i eiriau.
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‘Pawb hyd lle ma’n d’alw di’n bob enw,’ oedd yr ail abwyd.

‘Cadw Mam ar ’i hechal yn bwysicach na’r un enw ga’ i ’ngalw Tecs,’ nofiodd
Cemlyn heibio’r bachyn.

‘Fasa dwy filiwn yn cadw pawb call ar ’u hechal ddudwn i’, lluchiodd Tecs y lein
yn nes ato, wrth barcio’n gam o flaen y Ship. Doedd ganddo ddim math o
fwriad o fynd allan i gynnig help llaw i Cemlyn hefo’i gesys. Ond fel yr oedd ar
fin tanio’i ddegfed sigarét o’r bore lluchiodd Cemlyn yr abwyd a’r lein yn ôl i’w
wyneb. ‘Dwy filiwn? Lle cest ti afal ar ffigwr mor bell ohoni dwad Tecs?’ A
chaeodd y drws cyn i’r mygwr gael cyfle i ymateb. O fewn dim roedd Tecs allan
o’i sedd ac yn agor y bŵt i Cemlyn. ‘Dyna ma’ pawb yn ’i ddeud, Cem bach,’
meddai, gan estyn y cês allan yn ofalus i’w gwsmer, a’r ffag yn hongian rhwng
ei weflau a llai o frath yn ei holi o beth mwdril.

‘Pobol yn deud dy fod ditha’n gallu bod yn goc oen ar brydia hefyd Tecs, ond
fyswn i’m yn cym’yd ffortiwn am ailadrodd peth felly wrth yr un adyn byw’.

Cymerodd Cemlyn ei gês o law y dyn tacsi cegrwth.

‘Diolch ’ti Tecs. Wela-i di ddiwadd ’r wsos ma' siŵr’, meddai Cemlyn â gwên
lydan ar ei wefus ond nid yn ei lygaid. Ac aeth ar ei ben i dderbynfa’r Ship i
aros am ei gydactores.
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PENNOD 33

‘Mae nghariad i leni yn byw gyda’i fam . . .’

Daeth rhyw don o chwithdod sydyn dros Annest wrth iddi bacio’i bagiau i’w
throi hi am y de. Feddyliodd hi ’rioed y byddai’n teimlo’n drist yn gadael
gwesty mor llwm a diaddurn. Roedd fel petai’r muriau a’r bobl wedi eu rhewi
mewn amser pan nad oedd cysuron byd materol yn bwysig. Ond dyna oedd ei
apêl iddi hefyd. Teimlai ei bod wedi camu dros y Gymru a fu’n dân ar ei chroen
mor hir a glanio yn rhywle lle roedd y rhan fwyaf o’i thrigolion â’u traed yn dal
yn solat ar y ddaear. Roeddan nhw hyd yn oed yn anadlu’n dyfnach yn y rhan
yma o’r byd.

Dros gyfnod y ffilmio roedd wedi closio hyd yn oed at y giwed swnllyd yn y bar
a fyddai yno ddiwedd dydd yn trafod pob ebychiad o’r hyn oedd wedi digwydd
ar y set y diwrnod hwnnw. Byddai holi mawr ar yr ecstras oedd wedi cael eu
dewis ar gyfer ambell olygfa go sylweddol, a rheiny wedyn yn ychwanegu
llathen at bob modfedd o’u stori. ‘Be gafoch chi ganddyn nhw i ginio heddiw
ta?’ ‘Oedd Iwan Prys yn yr olygfa hefo chi?’ ‘Gest ti linell go lew i ddeud ginyn
nhw?’ ‘Ddyliat ti ga’l mwy o bres os gest ti ddeud rwbath siŵr ddyn!’ Doedd
dim cau ceg ambell un, yn enwedig un ffrind i Cemlyn oedd yn glanio ar y set
ambell ddiwrnod heb wahoddiad hyd yn oed. ‘Oedd hi reit slac acw heddiw felly
mi adewis i’r llafnyn ’cw wrth y llyw’, oedd ei fyrdwn wrth snwyro am gyfle. ‘Os
byddwch chi’n brin o filwyr fydda-i yn y lle panad i ddisgwl yr alwad ylwch. Dim
brys.’

Fel arfer byddai’r math yma o ecstra wedi mynd dan groen Annest, ond roedd
hi wedi anwylo at Big End’dros yr wythnosau diwethaf; nid yn unig am ei fod
yn ffraeth, ond roedd o hefyd yn warchodol iawn o Cemlyn. Hyd yn oed pan
gychwynnodd y ffrae ryfeddaf yn y Ship ryw noson, roedd Big End wedi dŵad
i’r adwy i achub cam ei ffrind.
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Parti ffarwelio Iwan Prys oedd yr achlysur ac roedd Annest wedi amau ers
dechrau’r noson fod un hogan ifanc yn y bar yn godro’r tipyn dadl oedd wedi
bod yn mud ferwi ers iddi gyrraedd. Mae rhywun sydd wedi bod drwy’r un felin
ei hun yn gallu nabod eiddigedd o hirbell. Sylwodd arno’n miniogi yng
nghorneli ei gwefusau pan gododd Iwan Prys ar ei draed i ffarwelio â’r cast a’r
criw. Yn ei araith fer, fe ddywedodd y seren ei bod hi wedi bod yn fraint cael
cydweithio gyda’r actor lleol ac fe broffwydodd ddyfodol disglair iddo. Sylwodd
Annest ar guro dwylo llipa’r ferch wrth y bar tra roedd gweddill yr ecstras a
fu’n gweithio ar y set yn bloeddio a chymeradwyo’n frwd.

‘Pwy ’di’r hogan fach bwdlyd hefo’r dillad crand?’ gofynnodd i Cemlyn.

‘Pa un?’ holodd Cemlyn, nad oedd yn gallu deud y gwahaniaeth rhwng Matalan
ac Armani.

‘Honna’n y ffrog goch a gormod o golur.’

‘O, Susan Puw ti’n feddwl. Actores bach dda’, atebodd Cemlyn yn llawn
brwdfrydedd.

‘Ti’n deud?’

‘A Glenys Ty’n Pant ’di honna wrth ‘i hochor hi. Susan sy’n ca’l y star part bob
blwyddyn gin Glenys.’

Edrychodd Annest ar y ferch yn y gornel yn tywallt rhagor o ddiod am ddim
iddi ei hun. Gwyddai’n iawn fod rhywbeth yn corddi’r seren bigog a thaniodd ei
chwilfrydedd yn syth. Hyd yn oed pan ymunodd Iwan Prys wrth eu bwrdd i
ffarwelio, cadwodd Annest un llygad ar y ffrog goch a’r minlliw tywyll oedd fel
pe’n tanlinellu ei hanniddigrwydd. Gallai weld ei bod yn lledaenu rhyw wenwyn
ymhlith y criw oedd o’i chwmpas, ac fel roedd Iwan yn ymladd ei ffordd allan
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o’r bar gwyddai fod Susan Puw wedi llwyddo i danio’r ddadl y bu hi’n trio’i
chynnau ers peth amser.

Asgwrn ei chynnen oedd testun y ffilm. Tasa hi’n gwybod fod y sgript yn rhoi
darlun mor ddiflas o’r sefyllfa fyddai’r un o’i thraed hi wedi mynd yn agos i’r set
yn y lle cynta. Cododd lleisiau’r ddadl ddesibel neu ddwy fel roedd y gwin yn
llacio’u tafodau a sleifiodd y criw cynhyrchu i’r lolfa fesul un am fymryn o
dawelwch. Daeth ennyd o osteg i’r ddadl a rhoddodd y distawrwydd lwyfan
perffaith i’r seren leol glywed rhagor o’i llais ei hun. ‘A dim fi ’di’r unig un sy’n ’i
ddeud o chwaith, ichi ga’l dallt! Llawar un ‘di deud wrthai ‘u bod nhw’n
anhapus.’

Disgwyliodd Susan am ambell air o gefnogaeth i’w baldorddi ond ddaeth ’run
ebwch i’w hachub. Yn y tawelwch, cerddodd Annest i fyny at y bar hefo’i
gwydryn gwag, a’i hannel am y gornel lle roedd Susan Puw yn anwesu’r botel
win coch olaf.

‘Duw, duw hogan! Mond ffilm ydi hi er mwyn tad!’ meddai Big End o ben arall y
bar.

‘Ti ’di newid dy gân mwya sydyn, Geraint. Cwta bythefnos sy’ ers pan oeddat
titha’n hefru am fantais y datblygiad.’

‘Dio ots? Sbia cyfla ma’ pawb ’di ga’l gin y criw ’ma! Ac ella na ddaw ’na uffar o
ddim byd gin y petha Saturn ’ma’n diwadd, wedi’r holl addo.’

‘O, welan nhw ddim lliw fy nhin i ar gyfyl y set ’na eto, waeth gin i amdanyn
nhw.’

‘Rho’r botal win ’na nôl lle cest ti hi ta, a dos adra,’ anelodd Annest ei hymateb
fel saeth o fwa.
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Erbyn hyn roedd hi’n pwyso ar y bar yn wynebu’r ddiva leol sigledig gan ddal ei
llaw allan yn hytrach na’i gwydr. ‘Os na ’di’r cwmni’n ddigon da iti, yna ddyla’u
gwin nhw ddim bod yn ddigon da ichdi chwaith.’ Anesmwythodd Susan Puw
gan roi’r botel yn ei hôl ar y bar a throi at ei chyfarwyddwraig.

‘Rei pobol yn anelu’n rhy uchal yn yr hen fyd ’ma toes, Glenys? Peth anodd ’di
aros ar y top wedi ichi orfod bustachu’ch ffordd i fyny yno.’

‘Mae’n well iti anelu at rwbath a’i fethu nag anelu at uffar o ddim byd a’i daro’n
’i ganol’.

Roedd y bar orlawn fel y bedd a theimlodd Susan Puw fod pob llygaid yn
edrych arni yn disgwyl ei hymateb. Doedd ganddi’r un, ac felly taflodd weddill
ei gwydryn i wyneb Annest a cherddodd allan ar ei sodlau simsan a Glenys Ty’n
Pant yn ei dilyn â’i balchder yn deilchion.

***

Gwenodd Annest wrth gofio’i buddugoliaeth er gwaetha’i throchfa. Roedd yn
gyfarwydd iawn â gwreiddyn yr hyn a gorddai Susan Puw a daeth ton o
ryddhad drosti nad oedd teimladau felly’n dod i’w llethu bellach. Cyn hyn, hi
fyddai’r un yn y gornel yn mwytho potel ola’r hospitality â’r awydd rhyfeddaf
am ffrae yn llosgi yn ei hymasgaroedd.

Ddaru’r ‘hogan goch’ ddim ymddangos wedi’r noson honno, a bu gweddill eu
cyfnod ar y set yn esmwyth a phleserus iawn. Gwelodd dacsi Tecs yn sgrialu ar
y graean y tu allan a chynhesodd ei chalon pan welodd Cemlyn yn rowlio’i gês
bach i mewn i’r dderbynfa. Be goblyn oedd hyn? gofynnodd iddi ei hun. O lle
deilliai’r bodlonrwydd dieithr yma ynddi?

Lluchiodd yr ychydig ddilladach oedd dan ei gwely i’w chês a gwthiodd y llythyr
apwyntiad diweddara oedd ganddi efo’i chyfrifydd i ddyfnderoedd ei bag llaw
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bochiog. Rhoddodd glep ar ddrws ei hystafell wely am y tro olaf a chysurodd ei
hun y gallai werthu’r fflat petai’n hi’n mynd i’r pen arni. Roedd yn mynd i
fwynhau’r wythnos olaf o ffilmio - doed a ddêl.
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PENNOD 34

‘Mae’r gwynt yn oer oddi ar y llyn . . .’

Mynnodd Annest yrru dros Bont y Borth wrth ffarwelio â’r ynys yn hytrach na’r
‘hen beth arall ‘na’. Roedd gyrru heibio’r cadwyni glaswyrdd yn ei hatgoffa o’i
nain bob amser. Arferai ddod â hi i Ffair Borth bob mis Hydref a byddai’n
adrodd yr englyn enwog iddi wrth i’r ddwy edrych dros y canllaw i gyfeiliant
hyrdi-gyrdi’r meri-go-rownd a’r goleuadau’n fflachio’n y llifeiriant du oddi
tanynt.

‘Fydda nain Pesda’n dŵad ’ddar y býs ar y tir mawr bob tro byddan ni’n dŵad
i’r ffair a mynnu’n bod ill dwy’n cerddad dros y bont. Glaw neu hindda, waeth
be, bydda’n rhaid cerddad yr hannar milltir ola i’r ffair bob blwyddyn. “Wyddat
ti mai lawr ar y creigia ‘cw cafodd Cynan ’i gladdu?” fydda hi’n ’i ofyn bob
gafal, a finna ddim hefo’r syniad lleia pwy oedd Cynan. Ti’n gwbod pwy oedd
o?’

‘Na wn i.’

Rhyw hanner gwrando ar ei gydymaith yr oedd Cemlyn. Er iddo lwyddo i ateb
bob un o’i chwestiynau’n ddigon cwrtais, doedd o ddim yn cyfrannu rhyw lawer
at fyrdwn eu sgwrs y bore hwnnw. Tybed a oedd Megan wedi cofio bod ei fam
yn cael ei Chomplan hefo’i phaned ddeg? Yr un hefo mefus ynddo fo. Ac os na
fyddai hi wedi bwyta fawr o ginio a fyddai hi’n cofio rhoi cwpaned o’r Complan
llysiau iddi yn y pnawn? Oedd o wedi cofio rhoi’r manylion hynny i gyd ar y
rhestr i Megan? Beryg nad oedd o. Hyn oll, a mwy, oedd yn mynd trwy feddwl
Cemlyn tra roedd Annest yn mwydro am ffeiriau a neiniau a beirdd a
mynwentydd ar lan y Fenai.

Yn raddol, fe lithrodd Annest hithau i’w byd bach ei hun a’i thu mewn yn
gymysg o hiraeth, dryswch ac ofn. Meddyliodd beth fyddai’r criw i lawr yn y
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ddinas yn ei feddwl o’i chyfaill newydd. Roedd Caron wedi trefnu eu bod i gyd
yn mynd allan i Dylan’s nos yfory ar ôl iddyn nhw orffen ffilmio ac roedd
Angharad wedi erfyn arni i ddod i gadw cwmni i Cemlyn. Fe wyddai Angharad
nad oedd Annest yn or-hoff o bartïon; bob amser yn diflannu oddi yno’n fuan
neu’n cyrraedd yn hwyr ac yn feddw. Ond peidio cyrraedd o gwbl oedd ei thric
mwyaf cyson.

‘Fyddwn ni i gyd yn gwmni iddo fo’n byddwn, Angharad?’ ymatebodd Annest yn
syth.

‘O byddwn, wrth gwrs y byddwn ni. Ond . . .’

Doedd Annest ddim wedi hoffi’r wên fach awgrymog gan ei chynhyrchydd. Beth
oedd hi’n trio’i awgrymu tybed? ‘ “Ond” be, Angharad?’ holodd, wedi saib
bwriadol.

‘Dim. Sion oedd yn awyddus inni i gyd fod yno’n gwmni i Cemlyn nos fory. A
’da chi’ch dau i weld yn dŵad ymlaen mor dda erbyn hyn a . . . ’

Pam ddiawl na orffennith hi ’i brawddega’n iawn? meddyliodd Annest. Be
goblyn oedd Angharad Prys yn drio’i awgrymu? Gadawodd i’w brawddeg
anorffenedig hongian yn yr awyr y tro hwn a bu’n rhaid i Angharad geisio
llenwi’r bwlch yr oedd wedi ei adael ar agor.

‘Mae o i weld mor gyfforddus yn dy gwmni di erbyn hyn tydi’, oedd ei hymgais i
egluro’i hun yn well.

Oedd hi wir yn meddwl fod Cemlyn a hithau’n closio? Oedd hi’n ddigon craff i
fod wedi synhwyro hynny a hithau wedi gwneud bob ymdrech i gelu ei
theimladau? Oedd Angharad Prysor yn gwybod, pe deuai’r cyfle, y byddai hi’n
suddo i mewn i fywyd Cemlyn fel twrch i bridd cynnes y gwanwyn?
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Ond hyd yn oed tasai Cemlyn yn syrthio ar ei liniau ac yn erfyn arni fory nesa,
fedrai hi byth ildio i’w wahoddiad. Feiddiai hi ddim. Gwyddai, ers dyddiau, fod
pawb ar y set yn ymwybodol o’i chyfyng gyngor ariannol. Tyrchu i mewn i’w
boced ac nid i’w galon fyddai eu dehongliad hwy o’r sefyllfa. Toedd hi wedi ei
wawdio o’r diwrnod cyntaf hwnnw pan laniodd yn y clyweliad a golwg y diawl
arno? Wedi bod yn rhy gyndyn i gydnabod ei dalent a’i ffraethineb tra roedd
pawb arall wedi gweld ei rinweddau o’r cychwyn? Fyddai neb o fewn y cwmni’n
meddwl am eiliad fod yna unrhyw seiliau didwyll i’w perthynas.

Â’u pennau’n llawn o’u gofidiau eu hunain y treuliodd y ddau y rhan fwyaf o’r
ffordd ar hyd yr A470 tua’r de.

*

Oni bai fod Annest wedi dweud wrtho ei bod am gymryd y ‘scenic route’ ym
Mhontnewydd ar Ŵy, fyddai Cemlyn ddim wedi dweud yr un gair o’i ben. Roedd
y ffordd i lawr i Gaerdydd mor ddieithr iddo ag i’r dyn yn y lleuad, a fyddai
ganddo’r un syniad fod Annest wedi troi oddi ar eu hald am Lanafan Fawr tasa
hi ddim wedi agor ei cheg. ‘Dwi isho iti weld rwla,’ meddai Annest, gan wyro i’r
dde cyn cyrraedd y pentref ei hun.

Roedd Cemlyn wedi danfon neges i’w chwaer ddwywaith yn ystod y siwrnai yn
holi a oedd popeth yn iawn ond doedd o ddim wedi cael ebwch yn ôl ganddi.
Fyddai o ddim wedi disgwyl i Megan ymateb fel rheol, ond roedd ei angen am
dawelwch meddwl yn drech na’i amynedd heddiw a daeth Annest yn fwy
ymwybodol o anniddigrwydd ei chydymaith fel yr âi’r siwrnai’n ei blaen.

‘Ti’n OK?’ holodd, wrth i’r car esgyn i fyny’r cwm.

‘Megan ’ma sy’m yn f’atab i.’

‘Poeni am dy fam w’t ti?’
389

‘Mi wyddwn mai fel hyn bydda hi.’

Fel roedd y car yn nesu am Lyn y Fan Fach teimlodd Annest ei thu mewn yn
tawelu unwaith eto. Roedd wedi bod yma’n ffilmio ar leoliad flynyddoedd yn ôl
ac o’r eiliad cyntaf y trawodd ei llygaid ar foelni’r cwm, fe deimlodd don o
drydan newydd yn saethu drwyddi. Byth ers hynny fe ddeuai yma am
gyflenwad newydd pan fyddai’r ewyllys yn edwino. Un o’i hoff lecynnau ar y
blaned hon oedd ar lan Llyn y Fan Fach. Roedd am i Cemlyn rannu’r un profiad.

‘Tydi o’n hardd?’

Fedrai Cemlyn, yn ei fyw, â theimlo’r un wefr, ond fe gytunodd â’i gyd-actores
ei fod yn hardd.

‘Ddudis i wrth Sion mai fan hyn ddylia’i fod o wedi saethu golygfa ola’r milwr.
Dipyn gwell lleoliad, ti’m yn meddwl?’

Er bod yna lygedyn o haul Ionawr yn taro ar eu cefnau, haul llwynog oedd o. I
lygaid Cemlyn, roedd y llyn yn dywyll ac anghroesawgar a phrin y gallai’r
hogyn dryslyd ddychmygu unrhyw dylwyth yn byw yn ei waelodion. Roedd
ganddo led atgof o’i athrawes yn adrodd yr hanes rhyfedd am Chwedl Llyn y
Fan iddo yn yr ysgol gynradd flynyddoedd yn ôl, ond doedd y stori ddim wedi
cydio yn ei ddychymyg gymaint ag yr oedd wedi ei wneud i Annest, yn amlwg.
‘Ia, ond pam y byddai unrhyw ferch yn cael ei denu oddi wrth ei thylwyth gan
damaid o fara, er mwyn dyn?’

‘Dim y bara sy’n bwysig. Y ffaith iddo fo ddŵad yn ’i ôl a thrio eto,’ cynigiodd
Annest.
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Crychodd Cemlyn ei dalcen a chodi ei sgwyddau. Doedd o ddim yn deall yr hyn
yr oedd Annest yn ei gael o’r stori. Merch o ddyfnderoedd y llyn oedd hi. Pam
symud o’i chynefin a’i chymdogaeth i fyd mor ddieithr?

‘Stori garu ydi hi Cemlyn. Ti’m yn gweld? Ma’ cariad yn drech nag unrhyw beth
arall yn y byd.’

Edrychodd Annest ar y moelni o’i chwmpas. Doedd yna’r un goeden, gwrych na
blodyn yn tyfu yn unman. Dim ond crib y graig yn taflu ei chysgod du dros y
llyn a dyrnaid o frwyn yma ac acw yn ymlafnio yn erbyn yr elfennau gerwin.
Hynny oedd wedi denu Annest i’r lle dro ar ôl tro. Dim ond y gwydn a’r
penderfynol oedd yn llwyddo mewn lle fel hyn. A’r llyn.

‘Ond pam a’th hi’n ’i hôl i’r llyn ta?’

‘Stori arall ’di honno’ atebodd Annest, a theimlodd wres yr haul yn cynhesu ei
hysgwyddau. Cychwynnodd yn ei hôl am y car a thaflodd un frawddeg i’r gwynt
wrth fynd. ‘Rhaid iti beidio poeni am dy fam bob munud awr wyddost ti,
Cemlyn. Fasa hi ddim dicach tasa hi’n gwbod dy fod di’n rhoi dy fryd ar betha
erill weithia.’ A cherddodd y llwybr yn ôl am y maes parcio ar ei phen ei hun,
wedi anadlu’r nerth yr oedd ei angen arni i ddychwelyd i’r ddinas.

Teimlodd Cemlyn yr oerfel yn dechrau brathu ei wadnau ond roedd ei
letchwithdod wedi ei barlysu am ennyd. Doedd neb wedi dweud dim byd tebyg
wrtho o’r blaen a cheisiodd feddwl be’n union oedd wedi ei chymell. Roedd
pawb wedi ei edmygu am fod mor driw i’w fam erioed; pawb wedi bod yn
dweud wrtho ei fod yn un o fil yn gofalu mor dyner amdani. Neb wedi awgrymu
dim byd arall iddo cyn heddiw. Gwyliodd Annest yn ymlwybro tua’i char yn y
gwaelodion a sylwodd fod yr haul wedi diflannu dros y grib a’r rhewynt yn
ariannu bonion yr hesg ar hyd y glannau. Byddai’r llyn wedi rhewi’n glap erbyn
y bore.
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Torrwyd ar ei fyfyrdod gan sŵn chwerthin o bell a sylwodd ar ddau gariad yn
rhedeg i lawr y moelni y pen arall i’r llyn. Taflodd y bachgen garreg i chwipio ar
ei hechel ar wyneb y dŵr a honno’n codi eto ac eto cyn plymio i’r gwaelodion.
Yna rhedodd y ddau law yn llaw i gyfeiriad y lôn a’u chwerthin yn pellhau wrth
i’r awel feinhau a pheri i Cemlyn, yntau, symud o’r cysgodion.

Wrth nesu at y car sylwodd fod Annest wedi cynnau’r injan a’r beipen egsôst
yn tagu fel mwg taro yn yr oerni. Wyddai o ddim yn iawn sut y byddai’n
cyfarch ei ffrind pan agorai’r drws, ond wrth iddo ddod yn nes at y cerbyd
sylwodd fod Annest yn beichio crio. Cyflymodd ei gamau a chythrodd am ddrws
y gyrrwr a’i agor.

‘Be sy’ Annest? Be sy’ ’di digwydd?’

‘Dim byd Cemlyn. Ddyliwn i ddim bod wedi deud be nes i a . . .’

‘Deud be?’

‘Be ddudis i wrtha chdi rŵan. Doedd gin i ddim hawl i . . .’

Allai hi ddim dirnad o lle daeth y fath ffrwd o ddagrau. Cwta ddeng munud yn
ôl roedd wedi glanio wrth y llyn yn teimlo mai hi oedd arglwyddes y cwm, a
dyma hi bellach yn methu meddwl sut y gallai hi wynebu penwythnos o ffilmio
yn y brifddinas. Roedd hi wedi edrych ymlaen gymaint am gael gorffen y ffilm
a gweld beth fyddai’r ymateb iddi, a dyma hi rŵan fel plentyn dyflwydd yn
methu gorffen ei brawddegau hyd yn oed.

‘W’t ti isho i mi yrru?’ cynigiodd Cemlyn.

Ysgydwodd Annest ei phen a llwyddodd i ddweud, ‘Na, ty’d i mewn. Fydda i’n
iawn mewn munud.’
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Ufuddhaodd Cemlyn i’w gorchymyn ac eisteddodd wrth ei hymyl tra’r hefrai’r
injan a’r twymwr oedd wedi ei droi ar ei uchaf, gan daflu gwres tanbaid i mewn
i’r car. Teimlodd Cemlyn ei fodiau’n tincian wrth iddynt ddadrewi, ond roedd ei
ddannedd yn dal i glecian fel cnocell ar hast. Yn sydyn, diffoddodd Annest yr
injan a dim ond sŵn eu hanadlu oedd i’w glywed.

‘Ma’ wir ddrwg gin i, Cemlyn. Dwn i’m be ddoth drosta i’n deud y ffasiwn beth.’

‘Ma’ Mam yn iawn. Ges i negas gin fy chwaer rŵan, fel o’n i’n dŵad i lawr.’

‘Dwi’n falch.’

‘Finna hefyd. Ond ti’n iawn; mi fasa hi’n flin tasa hi’n gwbod mod i’n meddwl
amdani drw’r amsar.’

Brathodd Annest ei thafod eto. Yna, peidiodd y dagrau. Ond teimlodd ffrwd
arall yn codi o’i thu mewn. Ffrwd o eiriau. Geiriau y byddai Annest wedi eu
mygu’n gorn cyn heddiw. Ond yma, yn ei chyffesgell gynnes, fe lifodd ei
theimladau mor rhwydd. Cyffesodd wrth Cemlyn gymaint yr oedd hi’n ei
edmygu. Dywedodd wrtho na welodd hi’r fath deyrngarwch yn ei bywyd erioed
a falla mai hynny oedd wedi peri iddi frathu’n ddirybudd. ‘Dwi rioed wedi
medru teimlo fel ’na tuag at neb. Ddim hyd yn oed at nain Pesda. Dwi’n cofio
edrach ar ‘i harch hi yn yr eglwys a theimlo’n flin hefo hi am fy ngadal i ar fy
mhen fy hun. Chollis i’r un deigryn. Sut medra hi fynd a marw pan oeddwn i
fwya’i hangan hi? A rŵan, sgin i neb. Neb i rannu dim byd hefo nhw. A hyd yn
oed tasa gin i rywun, a tasa gin i rywfaint i’w roi, dwi’m yn gwbod os medrwn
i‘i rannu fo hefo neb, achos . . .’

‘Annest . . .’
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‘Na, paid â deud dim byd rŵan Cemlyn. Tydi hyn ddim byd i neud hefo chdi.
Wir. Fydda i’n well fory, gei di weld. Unwaith bydda i wedi sortio’r llanast ’ma
dwi ynddo fo, mi fedra i symud yn fy mlaen wedyn.’

‘Oes ’na rwbath . . .’

‘Na, dim byd. ‘Dio’m byd i neb arall . . . hyn.’

Aildaniodd yr injan a chyfeiriodd y car tua’r dwyrain a’r gwynt eisoes wedi
chwipio haen denau o rew dros gyfrinachau’r llyn.
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PENNOD 35

CWM ANIAL

HYDREF 2113

Saif Luca’n edrych allan i’r pellterau. Does dim arlliw o emosiwn ar ei wyneb.
Fel mae’r siot yn lledu gwelwn ei fod yn sefyll mewn cwm anial lle nad oes dim
yn tyfu ynddo. Tir mawnog, diffaith ydyw. Mae o yn ôl unwaith eto yn gwisgo
lifrai’r fyddin a daw milwr ifanc arall, dipyn mwy trwsiadus yr olwg, a rhoi
mwgwd am lygaid Luca. Sylwn fod ei ddwylo wedi eu clymu o’r cefn ac mae’r
milwr arall yn cerdded allan o’r siot. Clywn lais rhywun yn galw gorchymyn i
baratoi i saethu ond mae’r geiriau’n gymysg â sŵn y gwynt a chlebar y brain.
Daw’r alaw agoriadol yn ôl i foddi’r gwynt, ond gallwn glywed sŵn y tanio dros
y gerddoriaeth. Mae Luca yn syrthio allan o’r siot a chwmwl o fwg y gynnau’n
pasio heibio’r llun. Arhoswn ar siot o’r awyr lle y safai Luca cyn syrthio. Daw’r
brain i lenwi’r sgrîn fel huddyg ar ludw. Yna mae’r darlun yn lledu. Mae’r siot
yn ein harwain i ben y foel ac yno, ar lechwedd unig, mae Titus yn edrych i
lawr ar yr olygfa. Arhoswn ar siot dynn o lygaid Titus. Yna torrwn yn ôl i weld
corff Luca yn gorwedd ar y fawnog, wedi ei ridyllu gan fwledi a’i lifrai’n un
gogor o waed.
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PENNOD 36

‘Dwedwch fawrion o wybodaeth,
O ba beth y gwnaethpwyd hiraeth?’

Wrth i’r gefnlen gyfarwydd y brifddinas gyrraedd ei golygon teimlodd Annest ei
chalon yn cyflymu. Pa gynnwrf oedd hwn yn curo yn ei mynwes a hithau wedi
arswydo wrth feddwl am ddychwelyd adref ychydig oriau ynghynt? Ond heno,
fel yr oedd yn gyrru tua’r Bae, roedd posibiliadau’r ddinas yn cynnau yn yr
isymwybod. Posibiliadau y llwyddodd i’w mygu tra’n ffilmio yn y gogledd.
Roedd y ffilm wedi bod yn ddihangfa iddi, a’r newid cynefin wedi pylu’r awydd i
ddianc i gorneli tywyll anghofrwydd. Fel lampau stryd yn y gwyll, roedd hen
gyneddfau’n aildanio fesul un.

Sylwodd ar Cemlyn yn syllu’n gegrwth ar yr adeiladau o’i gwmpas. Mor ddieithr
oedd y strydoedd yma iddo. Tafarndai a gwestai a oedd mor gyfarwydd iddi hi
â chefn ei llaw. Beth oedd yn mynd trwy ei feddwl tybed?

‘W’t ti isio help i gario dy betha?’ holodd Annest, wrth iddi aros o flaen y
dderbynfa y tu allan i Westy Dewi Sant yn y Bae. Roedd wedi ystyried cynnig
iddo ddod i aros hefo hi yn y fflat ond wedi penderfynu mai doethach fyddai
peidio. Roedd y cwmni wedi trefnu’r gwesty iddo cyn iddyn nhw ddechrau
saethu a gwyddai y byddai ’na hen siarad tasa ’na unrhyw newid i’r trefniant.

‘Na, fydda i’n iawn yn fa’ma diolch iti,’ atebodd Cemlyn, gan afael yn dynn yn y
ffurflen archeb yr oedd Caron wedi ei rhoi iddo y noson gynt. ‘Mond rhoi honna
iddyn nhw wrth y ddesg ac fe gei di dy stafell yn syth. Os cei di unrhyw
drafferth, yna ma’n rhif i ar waelod y ffurflen.’ Cyfarwyddiadau oedd wedi rhoi
tawelwch meddwl mawr i Cemlyn.

Roedd rhyw letchwithdod wedi dod rhwng y ddau wedi iddyn nhw adael y llyn.
Cemlyn yn cnoi cil dros y cyfan yr oedd Annest wedi ei ddweud wrtho a
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hithau’n ceisio dyfalu beth oedd Cemlyn yn ei feddwl ohoni erbyn hyn. Roedd
yn dda cael cyrraedd a gwahanu. Diolchodd ei bod yn mynd yn ôl i fflat gwag
ac na fyddai’n rhaid iddi ddandwn neb heno. Hi oedd piau heno; neb arall.

***

Roedd Cemlyn wedi cerdded drwy ambell i ddrws meri-go-rownd o’r blaen, ond
roedd heddiw’n brofiad cwbl newydd iddo. Doedd cerdded i dderbynfa mor
grand â hon i ofyn am eich ystafell ddim yr un profiad â chwarae mig hefo’i
fam tra’n siopa yn Lerpwl slawar dydd. A doedd llusgo cês bach y tu ôl iddo tra
roedd y drws gwydr yn troelli ar ei echel ddim yr hawsaf peth i ymgodymu ag o
chwaith. Cydiodd yn dynn yn ei damaid papur wrth aros ei dro wrth y ddesg, a
phan ofynnodd yr hogan landeg mewn siwt lwyd, ‘Yes sir, can I help you?’ fe
ddywedodd y frawddeg yr oedd wedi ei hymarfer droeon yr holl ffordd i lawr yn
y car. ‘I have a room booked for me by Cwmni Teledu Aran’, a rhoddodd y
tamaid papur iddi ar ei desg ac aeth hithau drwy’r mosiwns arferol ar ei
chyfrifiadur.

‘Have you stayed with us before, Mr Owen?’

Daeth y cwestiwn yn ddirybudd braidd a doedd Cemlyn ddim wedi paratoi ei
hun ar ei gyfer. Ac er fod yr ateb yn ddigon syml fe oedodd ychydig yn rhy hir
cyn ei roi.

‘Ym . . . no.’

‘So, would you be interested in booking a table for a meal with us this
evening?’

Eto, fe oedodd.

‘Yyym . . . no.’
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‘Lifts are over there. Breakfast is in the Tempus and Tides restaurant between
seven thirty and ten. Any newspapers Mr Owen?’

Oedodd unwaith yn rhagor, a sylweddolodd ei fod ar fin rhoi’r un ymateb iddi
am y trydydd tro.

‘Yyym . . . no thank you . . .’

Cymerodd y goriad ac edrychodd arno am eiliad. Doedd hwn ddim byd tebyg i’r
allweddi oedd ganddyn nhw yn y gwestai yr arferai o a’i fam aros ynddyn nhw
pan fentrai’r ddau aros y nos yn Lerpwl ar ambell benwythnos.

‘Anything wrong?’

‘Yym,’ Gwridodd fel y machlud dros y bae. ‘No . . . Good night.’

Cerddodd i gyfeiriad y lifft cyn iddi gael cyfle i ofyn rhagor o gwestiynau a
phylodd y gwrid o’i ruddiau. Edrychodd i fyny i’r nenfwd o lawr y cyntedd a
rhyfeddodd ei fod yn ymestyn i gymaint o loriau uwch ei ben. Daeth rhyw ofn
sydyn drosto. Roedd ei stafell ar y nawfed llawr, a phan ddaeth allan o’r lifft ac
edrych i lawr ar y dderbynfa teimlodd y pensgafndod rhyfeddaf. Roedd fel
petai’n gweld ffigwr o ddyn bach unig yno’n sefyll wrth y ddesg yn dweud
‘Yyyym . . . no’. Gwridodd am yr eildro tra’n chwilio am ddrws ystafell rhif
saith.

Wedi rhoi’r cerdyn yn yr hollt ar bob ongl bosibl ddwsinau o weithiau a chael
dim byd ond rhyw olau bach coch yn wincio nôl arno bob gafael, o’r diwedd, fe
newidiodd y golau’n wyrdd a chafodd fynediad i’r ystafell wely fwyaf moethus a
welodd erioed yn ei fywyd. Roedd tyweli mawrion, melfedaidd ar waelod ei
wely a digon o sebonach i’w gadw’n lân am fis. Roedd ganddo hyd yn oed ei
ystafell ymolchi ei hun! Llanwodd y baddon yn syth bin ac o fewn dim roedd
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wedi ei lapio mewn dŵr poeth ac ewyn hyd at ei drwyn. Roedd ei fam druan
wedi prynu hwda o dywelion newydd iddo gan Marian Spar a mwy o sebon a
shampŵ nag a ddaliai ei gês, a doedd angen yr un ohonyn nhw arno.

‘Cofia di olchi’r bath ar d’ôl rŵan Cemlyn. Ti’m ishio i bobol yr hotel feddwl nad
w’t ti wedi dy ddysgu’n iawn,’ oedd ei byrdwn wedi bod dros y dyddiau
diwethaf.

‘Fydda i wastad yn llnau bath ar f’ôl.’

‘Ia, ond lasat anghofio mewn hotel wyddost ti. Pobol yn tendiad a’n ti’n fanno’n
toes; lasat fynd i feddwl nad oes raid i ti neud affliw o ddim byd. Ond lle
bynnag yr ei di’n yr hen fyd ’ma, ma’ isio ti gofio golchi’r bath ar d’ôl. Ne’ does
wbod be ddyfyd pobol amdanat ti.’

‘Ia, iawn Mam. Mi gofia i’ch cyngor chi.’

Gwenodd wrth gofio’u sgwrs ac estynnodd am ei sgript. Aeth dros ei eiriau ryw
unwaith neu ddwy tra’n socian yn y dŵr poeth. Roedd wedi llenwi’r bath enfawr
i’w ymylon bron; moethusrwydd na fyddai’n ei ganiatau iddo’i hun yn aml iawn
yn Nhyddyn Pwyth, dim ond pan fyddai’r boilar yn drybywndian ac yn agos at
ferwi y byddai modd bod mor wastraffus â hyn. Pan oedd yn blentyn byddai’n
rhaid iddo ddefnyddio’r dŵr bath ar ôl Megan yn amlach na pheidio. Dŵr
llugoer nad oedd posib gwneud dim ond neidio i mewn ac allan cyn i’r gwres
fynd ohono’n llwyr. Suddodd dan y trochion i geisio dileu’r atgof.

Cofiodd am y llyn du a’r anialdir, a geiriau Annest yn dal i ganu’n ei glustiau.
‘Rhaid iti beidio poeni am dy fam bob munud awr wyddost ti Cemlyn. Fasa hi
ddim dicach tasa hi’n gwbod dy fod di’n rhoi dy fryd ar betha erill weithia.’
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Clywodd ei ffôn yn canu a llamodd allan o’r dŵr nes yr oedd llawr y stafell
ymolchi’n foddfa o ewyn. Clymodd dywel am ei ganol ac edrychodd ar y neges
ar y sgrîn.

‘Mam ddim yn dda. Am fynd â hi adra.’
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PENNOD 37

‘Dywedwch wrtho nad wyf yn lecio
ei adael ef fel hyn . . .’

Clywodd Annest glep farwaidd drws ei fflat yn taro’n erbyn mynydd o amlenni a
suddodd ei chalon. Gwyddai’n iawn beth fyddai lliw a chynnwys y rhan fwyaf
ohonynt a dewisodd eu hanwybyddu. Pam dylai hi boeni am arian? Roedd hi
wedi ufuddhau i’w chyfrifydd ac eisoes wedi rhoi lwmp swm go ddel i’r dyn
treth i’w gadw’n dawel.

Ond gwyddai fod biliau eraill heb eu talu hefyd; biliau na wyddai ei chyfrifydd
am eu bodolaeth. A thu mewn i bob llythyr a wasgwyd y tu ôl i’r drws roedd
’na law ddychmygol yn ymestyn ati’n gofyn am daliad, a gwg yr anfonebwr yn
edrych yn sarrug arni drwy ffenest pob amlen frown.

Trodd y gawod i’w lefel ffyrnicaf a’r gwres i fyny i’r poethaf y gallai ei oddef.
Gwyddai y dylai fod yn cynnig ei chwmnïaeth i Cemlyn yn y gwesty heno ond
doedd ganddi ddim math o awydd eistedd mewn awyrgylch mor waraidd a
sidêt, a fyddai Cemlyn ddim yn mwynhau’r math o ddihangfa oedd yn dechrau
troi’n ysfa ddi-droi’n-ôl yn ei thu mewn hithau chwaith. Roedd hi wedi arllwys
yr hyn a allai o’i chalon iddo yn y car a thybiodd ei fod yntau wedi bod ar fin
cynnig rhyw fath o gymorth iddi - os oedd hi wedi darllen ei feddwl yn iawn.
Ond sut gallai o ei helpu? Roedd wedi dewis aros i ymladd ei hawliau yn ei
fwthyn tlawd, doedd ganddo ddim math o gelc y tu cefn iddo, yn berchen ar
damaid o dir a oedd yn werth miliynau ac eto’n dewis byw o’r llaw i’r genau a’r
cyfan er lles ei fam. Allai hi ddim amgyffred y fath deyrngarwch. Na, nid
Cemlyn Owen fyddai ei noddfa wedi’r cyfan.

Sychodd ei chorff â’r tywel oedd wedi bod yn crogi yn ei hystafell ymolchi ers
mis a mwy. Trawodd y tegell ymlaen a phenderfynodd y byddai’n mynd â’r holl
amlenni draw i’w chyfrifydd ar ei ffordd i’r gwaith yn y bore. Â hithau wedi
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ufuddhau i bob gorchymyn, y peth lleia fedrai ei wneud oedd didoli’r cawdel
brown o’i blaen. Fe roddai’r cwbl yn ei ddwylo fo o hyn ymlaen.

Cododd yr amlenni’n un bwndel o’r llawr a dal ei gafael ar yr ychydig hynny
oedd yn ymddangos yn llai bygythiol. Rhoddodd y gweddill mewn bocs a oedd
eisoes yn llawn o’r un math o sothach. Canodd ei ffôn a sylwodd fod ganddi
neges yn ei disgwyl.

‘Ti gytre? Ffansi mynd mas?’
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PENNOD 38

YR HEN DDOCIAU

GAEAF 2117

Siot lydan o hen long rydlyd mewn porthladd sydd wedi gweld ei ddyddiau
gwell. Mae’r siot yn tynhau’n raddol a gwelwn ambell swyddog yn tramwyo’r
dec. Rhyw fath o garcharorion yw’r gweddill a welwn yn llusgo’u traed neu yn
sgrwbio bwrdd y llong segur. Tasgau diamcan, i osgoi segurdod, yn anad dim
arall.

Gwelwn Titus yn syllu i fyny ar y llong o blith y dorf y tu allan i dafarn. Morwyr,
marchnatwyr a phuteiniaid o ryw oes o’r blaen (‘neu ynteu fydd’) yn gefndir
prysur iddo. Mae ambell feddwyn a milwr yn britho’r cefndir hefyd. Does fawr o
lewyrch ar neb na dim i’w weld. Mae tlodi ’run fath ym mhob oes.

Mae Titus yn magu plwc i ofyn i un o’r swyddogion a gaiff o fynediad ar fwrdd y
llong ac mae hwnnw’n gofyn iddo ddangos ei bapurau. Nid ydym yn ddigon
agos i glywed y ddeialog ond gallwn synhwyro mai dyna’u sgwrs o’u hiaith
gorfforol. Mae Titus yn dangos rhyw ddogfennau i’r swyddog a hwnnw’n
craffu’n fanwl arnynt.

Mae un ferch ifanc sy’n sgrwbio’r dec yn codi ei phen. Mae hi’n amlwg wedi
nabod herc ei hewythr. Mae’n codi’n sydyn ac yn rhedeg allan o’r siot.

Mewn stafell gyfyng yng ngwaelodion y llong mae Brengain yn gorwedd yn fud
tra mae un o uwchswyddogion y ‘carchar’ yn tuchan eiliadau olaf ei drachwant
arni. Daw’r cyfan i ben gydag un ebwch ddofn. Nid oes gair yn cael ei ddweud
tra mae Brengain yn gwisgo a gadael y caban cyfyng. Pan ddaw allan mae’r
ferch fach welson ni ar fwrdd y llong yn aros amdani.
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BRENGAIN.

Be sy’?

MERCH.

Dyn Hendre Ebolion.

BRENGAIN.

Be amdano fo?

MERCH.

Mae o yma.

Cysgod o fynegiant yn dod i wyneb diemosiwn Brengain - fel petai hi wedi bod
yn disgwyl hyn ers sbel.
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PENNOD 39

‘O flodyn y dyffryn, deffro . . .’

Roedd Cwmni Aran wedi llogi hen warws wag i lawr yn y dociau ar gyfer y
coluro a’r ystafelloedd newid; sgerbwd o frics a fu’n fwrlwm o drin a thrafod
unwaith. Tipyn gwahanol i foethusrwydd y Bae, meddyliodd Cemlyn wrth iddo
ddod allan o’i dacsi i’r oerfel. Roedd peth o’r adeilad hefyd yn cael ei
ddefnyddio fel rhan o’r set, ac er mai’r un wynebau cyfarwydd oedd wrthi’n ailwampio wyneb allanol y warws, roedd popeth yn teimlo’n gwbl ddieithr.
Gwyddai mai prysurdeb oedd y rheswm dros fudandod y criw technegol ond fe
ysai Cemlyn am un cyfarchiad o rywle.

I’r gwrthwyneb roedd hi wedi bod yn y gwesty. Wynebau dieithr yn tendio a
dandwn hyd at syrffed. Tôst brown ta gwyn? Llefrith gafr ta buwch? Wy wedi ei
sgramblo ta wy wedi ei ffrïo? Te ta coffi? Sôs coch ta brown? Ond ’run gair o
Gymraeg o enau’r un ohonyn nhw. Teimlai fel adyn ar goll yng nghanol yr holl
sylw. Ac er bod digon o fwyd yno i borthi byddin, doedd ganddo fawr o stumog
pan laniodd y platiad full English o’i flaen ar lestr gwyn, chwilboeth. Edrychodd
allan dros y bae i gyfeiliant mân siarad cwrtais a thabwrdd cyllyll a ffyrc
ysgafn, a’i du mewn yn sgrechian. Pam ddiawl nad oedd Megan yn ateb y ffôn?

Doedd o prin wedi cyffwrdd ei frecwast pan ddaeth un o’r gweinyddesau
gorwenog tuag ato. ‘Your taxi’s waiting sir’, meddai, gan edrych ar ei blât oedd
prin wedi ei gyffwrdd.

‘O . . . yes . . . thank you,’ meddai Cemlyn, gan godi’n drwsgl o’r bwrdd.
Edrychodd yn euog ar y plât.

‘I’m sure the taxi will wait if you . . . ‘
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‘No . . . no it’s OK,’ torrodd ar ei thraws. ‘My eye was bigger than my stomach
I think.’ Crychodd yr eneth ifanc ei thalcen ac yna gwenodd. ‘Have a nice day
sir,’ meddai, a chariodd ei frecwast yn ôl i’r gegin. Byddai ei fam wedi dweud y
drefn yn o hallt wrtho am fod mor wastraffus.

Erbyn i’w dacsi gyrraedd y dociau roedd ei stumog yn sgrechian am rywbeth
i’w fwyta. Wedi sefyllian y tu allan am ychydig, daeth Caron ato a’i hebrwng i’r
stafell golur.

Eisteddodd Cemlyn fel delw yn y gadair goluro, ond roedd ei feddwl yn gwibio i
bobman. Pam roedd ei chwaer yn bod mor styfnig? Roedd wedi trio’i ffôn
symudol a ffôn y tŷ sawl gwaith. Siawns nad oedd rhywun yn rhywle yn ddigon
tebol i’w ateb. Oedd Megan yn peidio am fod ei fam yn wirioneddol wael? Oedd
hi’n ceisio’i warchod rhag y gwir plaen tra roedd o’n ffilmio? I rwbio halen i’r
briw, doedd ganddo ddim math o signal i lawr yma’n y dociau nac unrhyw fodd
arall o gael neges ati chwaith. Roedd wedi rhoi rhif Cwmni Aran i’w chwaer ond
doedd ganddo fawr o ffydd fod hynny’n mynd i fod o werth.

Roedd y stafell golur yn gwch gwenyn o fynd a dod. Gan fod yna gymaint o
ecstras ar y set, roedd Karen wedi gofyn am fwy o gymorth heddiw. Ynghanol
yr holl firi fe allai Cemlyn synhwyro fod yna densiwn ymhlith y criw a Karen yn
gwaredu fod Annest yn hwyr i’w galwad - heddiw o bob diwrnod. Daliodd
Cemlyn hi’n codi ei hael ar y ferch oedd yn ei goluro fo, gan gymryd anadl
ddofn. Edrychodd ar ei horiawr a glaniodd Caron hefo’i walkie-talkie yn ei law.

‘Wel?’ holodd Karen yn daer.

‘Ni ’di trial ffono sawl gwaith, ond so ddi’n ateb.’

‘Ddechreua i ar rei o’r ecstras ’ma ta. Rho wbod pan gewch chi unrhyw
newydd.’
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Roedd Cemlyn i fod i orffen ffilmio am bump yn ôl ei amserlen. Ond gwyddai
eisoes y byddai heddiw’n ddiwrnod hir os oedd pethau wedi cychwyn mor wael
â hyn. Fe allai Sion wneud ambell siot heb Annest, i arbed rhywfaint o amser,
ond doedd pethau ddim yn edrych yn addawol iddo ddal y trên chwarter i
chwech. Roedd y posibilrwydd hwnnw yn llithro o’i afael wrth yr eiliad.

‘Sgin ti signal felly?’ holodd Cemlyn.

‘Na . . . dim lawr fan hyn,’ atebodd Caron, ‘wi jesd yn ca’l negeseuon o’r
swyddfa.’

‘O . . . reit.’

Synhwyrodd Caron ddim fod Cemlyn ar binnau hefyd gan fod ganddo ormod ar
ei feddwl. Roedd o wedi gadael Annest mewn dipyn o gyflwr yn Juice neithiwr,
er nad oedd wedi crybwyll hynny wrth neb hyd yma; dim hyd yn oed wrth
Angharad. Roedd Annest wedi archebu mochito anferth pan laniodd eu tacsi
am hanner nos ac fe wrthododd symud o’r bar. Diod bach sydyn i ddathlu eu
dychweliad i’r ddinas oedd neithiwr i fod, ond o’r eiliad y cyrhaeddon nhw’r
clwb, fe wyddai Caron fod Annest ar berwyl tra gwahanol i’r trefniant
gwreiddiol.

Roedd Angharad ar ei ffordd i lawr i’r dociau a gwyddai y byddai’n rhaid iddo
ddweud y gwir wrthi pan gyrhaeddai.

‘Lle fuoch chi ta?’ oedd ei chwestiwn cyntaf, a bu’n rhaid i Caron arllwys yr holl
stori i’w gynhyrchydd diamynedd.

‘Blydi hel Caron! Pam na fasa chdi wedi mynnu ’i bod hi’n dŵad adra hefo chdi?
Oedda chdi’n gwbod yn iawn fod ganddi ddwrnod hegar o’i blaen.’

‘Nes i drial!’ dadleuodd Caron. ‘Ond ti’n gwbod fel mae ’ddi Angharad.’
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‘Oedd hi wedi cymyd rwbath?’ holodd ei gynhyrchydd, gan dreiddio i’w drem.

‘Dim pan adawes i hi - na.’

‘Ti’n deud y gwir Caron?’

‘Odw! Wrth gwrs ’mod i!’

Torrwyd ar eu sgwrs gan wichiad o’r walkie talkie. Atebodd Caron ar ei union.
Cymerodd y neges a gwyddai Angharad nad oedd y genadwri a ddaeth o’r pen
arall yn newyddion da. Roedd Caron yn gwelwi wrth yr eiliad tra’n gwrando ar
y llais o’r swyddfa.

‘Wel?’ holodd Angharad, pan ddiolchodd Caron i’r sawl oedd ar y pen arall i’r
lein. Cymerodd un anadl ddofn cyn ateb ei gynhyrchydd.

‘Ma’r heddlu tu fas i fflat Annest. Dyw hi ddim yn ateb y drws.’

***

Wedi iddo orffen yn y stafell golur aeth Cemlyn i newid i’w wisg. Roedd dau
neu dri o ecstras uchel eu cloch y tu allan i’r stafell wisgo yn llowcio baps cig
moch ac ŵy. Dewisodd Sion wynebau caletach ar gyfer yr olygfa yma;
wynebau dinesig ac actorion tipyn mwy profiadol hefyd, tybiai Cemlyn. Byddai
wedi gwneud llawer mwy o gyfiawnder hefo brechdan gig moch erbyn hyn, ond
roedd Sion wedi gofyn iddo fod allan ar y set yn ei wisg cyn gynted â phosib.
Synhwyrodd fod y tensiwn yn cynyddu ymhlith y criw technegol, ac er nad
oedd neb wedi dweud dim byd yn swyddogol, roedd ei holl gyneddfau’n dweud
wrtho fod rhywbeth mawr o’i le.
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Y cyfarwyddyd oedd iddo newid yn syth a mynd allan i wneud y siots agoriadol.
Byddai Sion yno i fynd ag o drwy’r safleoedd er mwyn y goleuo a’r saethu, ac
roedd angen deg o’r ecstras oedd i gerdded allan o’r dafarn yng nghefndir y
siot ar y set ymhen hanner awr. Nid dyna oedd ar ei amserlen, ond o leia
byddai modd ennill rhywfaint o amser o wneud hynny.

Deuai bob cyfarwyddyd yn llawer mwy clinigol na’r sgwrsio cyfeillgar arferol ar
y lleoliadau eraill. Popeth yn swnio fel gorchymyn bron. Ac er fod Sion mor
ymroddgar â’r wythnosau cynt, roedd y peiriant yn cael mwy o sylw na’r
gweithiwr y bore ’ma, a mwy o densiwn yn yr awyr na’r arfer. Gan fod y
golygfeydd yn ehangach a’r amgylchfyd yn fwy bygythiol, fe dybiodd Cemlyn
ar y cychwyn fod Sion yn fwriadol yn cadw’i bellter. Fel hyn yn union roedd
Titus i fod i deimlo yn yr olygfa. Hogyn ansicr yn dod i chwilio am ei chwaer
mewn tir estron ac yn methu dod o hyd iddi. Adyn ar goll. Roedd angen yr
ansicrwydd yna ar ei wyneb ac fe wyddai Cemlyn yn union sut roedd Titus i fod
i deimlo erbyn hyn.

‘Be sy’?’ holodd pan ddaeth Caron â photelaid o ddŵr iddo, ‘Ydi Annest yn
iawn?’

‘Na, ni wedi cael neges yn gweud ei bod hi’n dost,’ atebodd Caron, ‘Wi’n
credu’n bod ni’n mynd i ‘neud y golygfeydd tu fas yn gynta,’ ac yna diflannodd i
ganol yr ecstras a dechrau galw rhyw gyfarwyddiadau iddynt.

Penderfynodd Cemlyn fynd efo llif y drefn newydd drwy gydol y bore heb
gwestiynu dim rhagor. Beth bynnag oedd wedi digwydd, fe wyddai fod yn rhaid
i’r saethu yma fynd yn ei flaen ac roedd angen i bob siot weithio. Derbyn
cyfarwyddyd a chau ei geg yn drap. Mae’n siŵr y byddai Annest yn cyrraedd
ddiwedd y bore yn llawn ymddiheuriadau.

Roedd yr holl olygfeydd allanol wedi eu saethu erbyn amser cinio a phan
gyhoeddwyd fod y siot olaf yn glir a phawb yn hapus fe ryddhawyd yr ecstras a
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dechreuodd y criw technegol glirio’r set. ‘That’s a wrap everyone. Diolch yn
fawr ichi. Bore da iawn o waith. Thank you.’

‘Wrap?’ meddyliodd Cemlyn. Doedd o ddim wedi disgwyl hynny. Be am weddill
y golygfeydd? Oedd pethau’n waeth nag a dybiodd? Er ei holl amheuon yn
ystod y bore roedd wedi llwyddo i’w berswadio’i hun mai fo oedd yn gorliwio
popeth. Dieithrwch ac ansicrwydd yn chwyddo’r amheuon allan o bob rheswm.
Ond yna, dechreuodd amau’r gwaethaf unwaith yn rhagor.

Roedd y stafell goluro fel y bedd; y brolio a’r brygowthan wedi hen dewi a
gweddill yr actorion wedi eu danfon adre hefo’r esgus fod ambell broblem
dechnegol wedi codi; byddai’r cwmni yn cysylltu hefo asiant y rhai oedd wedi
eu cytundebu am ddiwrnod cyfan i aildrefnu dyddiad. Edrychodd Cemlyn ar wig
segur Annest yn dal i orwedd yn sypyn wrth y colur. Glaniodd Angharad â’i
llygaid yn bradychu’r cyfan. Gwyddai Cemlyn yn syth fod pethau’n ddrwg.

‘Sori am hynna Cemlyn.’ Roedd golwg ffrwcslyd arni a’i llais yn grynedig.
‘Oedd Sion yn meddwl mai’r peth gora fydda gneud yr olygfa’n gynta cyn . . .’
Cliriodd un o’r cadeiriau coluro: ‘Stedda.’

‘Ydi Annest yn dal yn sâl?’ gofynnodd, gan aros ar ei draed.

‘Wel . . .’

‘Ma’ rwbath ’di digwydd?’

Oedodd Angharad am eiliad, ond roedd Cemlyn druan wedi cael ei adael yn y
niwl yn ddigon hir. Doedd dim pwrpas i unrhyw ragymadroddi pellach. ‘Rhywun
wedi ymosod arni neithiwr yn ’i fflat. Maen nhw wedi ei rhuthro hi i’r ysbyty.
Rown ni wbod iti os bydd unrhyw newydd.’
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Doedd Cemlyn ddim yn siŵr beth oedd o’n disgwyl ei glywed ond nid hyn oedd
o. Damwain efallai. Wedi cael rhyw newydd drwg. Ond nid hyn.

‘Fedra i fynd draw i’w gweld hi?’ holodd, a chlywodd ryw ddieithrwch yn ei lais
ei hun.

‘Ddim ar hyn o bryd. Ma’r cyfan yn nwylo’r heddlu, a maen nhw wedi gofyn inni
beidio ymyrryd ar hyn o bryd. Cadw draw fydda ora.’

Edrychodd Cemlyn allan drwy’r ffenest a gwelodd Caron yn cael ei hebrwng
ymaith mewn car heddlu.

‘Lle ma’ nhw’n mynd â Caron?’

‘I helpu hefo ymholiada. Fo oedd y dwytha i’w gweld hi neithiwr.’ A chanodd un
frawddeg yn ei gof. Brawddeg olaf Annest cyn iddo ddweud nos da wrthi. ‘W’t ti
ishio help i gario dy betha?’

Pam na fyddai wedi derbyn ei chynnig? Beth os mai awgrym i dreulio’r gyda’r
nos yn ei gwmni o oedd hynny? Beth os mai cri am help oedd ei hymddygiad
wrth y llyn? Gwyddai’n iawn nad oedd hi wedi edrych ymlaen i ddychwelyd i’r
fflat i ganol ei phoenau ariannol. Pa fath o lipryn oedd o? Oni fydda fo wedi
gallu gwneud rhywbeth arbed hyn i gyd?

Fe’i gollyngwyd y tu allan i’r orsaf a cherddodd i fyny ac i lawr y platfform fel
gafr ar daranau nes y cyrhaeddodd ei drên yn ôl i’r gogledd. Chroesodd o ddim
ei feddwl am eiliad fod ganddo signal i ffonio’i chwaer.
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PENNOD 40

‘Nos Sadwrn mi es adre . . .’

Roedd Cemlyn yn y stesion yn ddigon cynnar i ddal y trên am dri. Cytunodd
Angharad y byddai rhywun o’r cwmni’n bownd o gysylltu pe deuai unrhyw
newydd am Annest. Er hynny, roedd Cemlyn wedi danfon sawl neges cyn iddo
gyrraedd Henffordd yn holi’n daer amdani. Methai fyw yn ei groen.

Ond ddaeth ’r un ebwch o’r brifddinas. Edrychodd allan drwy’r ffenest i geisio
dileu’r delweddau erchyll oedd yn mynnu drysu ei ben. Gweirgloddiau
diddiwedd yn gwibio heibio ac ambell glwstwr o dai rŵan ac yn y man. Roedd
’na gyfoeth yn y rhan yma o’r wlad, meddyliodd. Llewyrch ar y tai a’r gerddi a
graen ar y ffermydd. Mor wahanol i Dyddyn Pwyth yr edrychai bob un.

Wrth i’w feddwl bendilio’n ddryslyd rhwng yr holl ddigwyddiadau, sylweddolodd
Cemlyn nad oedd wedi trio cysylltu efo’i chwaer ers ben bore. Ac er nad oedd
yntau wedi clywed smic ganddi hithau drwy’r dydd, daeth ton o euogrwydd
drosto pan edrychodd ar ei ffôn rhag ofn fod neges wedi dod gan Megan. Wrth
gwrs nad oedd neges wedi dod ganddi; toedd o wedi edrych ar y sgrîn
ganwaith yn disgwyl ymateb gan Angharad Prysor.

‘O’n i’n mynd i dy ffonio di Cemlyn,’ atebodd ei chwaer mewn llais braidd yn
oramddiffynnol. ‘Newydd ddŵad nôl o’r ’sbyty ydwi.’

‘Be sy’? Ydi Mam yn y ’sbyty? Be sy’n bod?’ holodd Cemlyn, heb roi cyfle i’w
chwaer dynnu gwynt.

‘Nac’di. Wedi bod â William i casualty dwi. Ama’i fod o wedi torri ’i goes. Ma’
Mam yn iawn.’

‘Iawn?’ gofynnodd, a’i oslef yn holi rhagor.
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‘Meddwl ’i bod hi’n hel annwyd o’n i. Ma’r hen le ’na’n cymryd oria i’w dwmo
Cemlyn. Dwn ’im pam na rowch chi wres canolog i mewn.’

‘Hefo be Megan . . . botyma?’

Ddaeth ’run ymateb. Dim ond y distawrwydd arferol pan wyddai’r ddau nad
oedd eu sgwrs yn arwain i unman. Mur o chwithdod rhwng brawd a chwaer. Yn
y saib, penderfynodd Cemlyn mai mynd yn ôl i Dyddyn Pwyth a wnâi heno. Fe
drefnai hefo Big End i hebrwng ei fam yn ôl adre yn y bore. Torrodd Megan ar
draws ei fyfyrdod.

‘Ma’r actores bach ‘na sy’ hefo chi mewn dipyn o gyflwr nôl y sôn, tydi?’

Sut yn y byd mawr y cafodd hi afael ar y newydd am Annest? Roedd o wedi
clywed am sibrydion di-sail yn lledaenu o’r brifddinas fel tân eithin mynydd ond
feddyliodd o rioed y byddai’r newydd wedi cyrraedd pen arall y wlad yn gynt
na’i daith drên.

‘Lle clywist ti beth felly?’

‘Ar y radio ar y ffor adra o’r ’sbyty. Wedi bod mewn ryw glwb nos go ryfadd
oedd hi te? Cyffuria’n rhemp yno meddan nhw.’

‘Medda pwy?’

‘Ydi hi’n cymryd cyffuria?’

Dau gwestiwn pigog arall heb eu hateb a’r sgwrs yn hitio wal am yr eildro.
Wyddai Cemlyn ddim a oedd Annest yn cymryd cyffuriau. Mân siarad ar y set;
dim byd mwy na hynny. A beth bynnag, mae gan bawb ei ffaeleddau,
meddyliodd.
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‘Yli, mi ddo’ i draw i nôl Mam yn y bora hefo Geraint, iawn. Wela-i di fory,
Megan.’

Daeth â’r alwad i ben fel roedd y trên yn taranu i mewn i dwnnel a chollwyd y
signal cyn i Megan gael cyfle i ddweud ei ‘nos da’ swta hithau. Lluchiodd
Cemlyn ei ffôn ar y bwrdd o’i flaen. Dim pwt o neges gan Gwmni Aran. Pam
ddiawl na fyddai Angharad Prysor yn ei ffonio? Os oedd y cyfryngau wedi cael
gafael ar yr helynt, siawns nad oedd ganddi hithau ryw newydd iddo yntau.

Syrthiodd i drwmgwsg cyn i’r trên droi tua’r gorllewin. Roedd yn lluchio rhaff
allan o’i gwch i geisio achub rhyw ferch a’i thynnu o’r llyn pan ganodd ei ffôn
symudol. Pe bai Cemlyn wedi clywed y caniad uwch sgrechfeydd ei hunllef,
byddai wedi gweld y neges ymhell cyn i’w drên gosi trwyn Ynys Cybi.

‘Annest yn gyfforddus. ffonio os bydd newid. Tacsi’n d’aros tu allan
i’r stesion. A x’

*

Suddodd calon Cemlyn pan welodd y tacsi melyn cyfarwydd yn aros amdano.
Chwythodd Tecs lond sgyfaint o fwg i’r awyr fain cyn sodro’r stwmp i’r pafin â’i
wadn. Roedd y cysgod o wên ar ei wefus fain yn ddigon o rybudd i Cemlyn y
byddai’r siwrnai adre’n un anodd.

Doedd neges Angharad ddim wedi bod o unrhyw gysur iddo chwaith.
‘Cyfforddus’. Be ar wyneb daear roedd hynny’n ei ddweud wrtho? Oedd Annest
yn ymwybodol? Oedd hi allan o unrhyw berygl? Fe roddai ganiad arall i’w
gynhyrchydd wedi iddo gyrraedd adre. Osgoi ergydion Tecs oedd ei her gyntaf.

‘Dy hogan bach di mewn dipyn o stryffîg?’
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Lluchiodd Cemlyn ei gês i gefn y tacsi gan anwybyddu’r bwled cyntaf o enau
Tecwyn. Rhoddodd wth hegr i gaead y bŵt gan adael i’r glep adleisio’i ymateb.

‘Be ’newch chi rŵan?’ holodd Tecs, heb lyfu ei weflau.

‘Dwi’n gwbod dim gronyn mwy na chditha.

‘Fedrwch chi ’neud hebddi?’

‘Be wn i?’

Trawodd Tecwyn y llyw hefo blaen ei law a phoerodd chwerthiniad fach anadlog
rhwng ei ddannedd.

Hen yrrwr blêr, meddyliodd Cemlyn, pan ddaeth y tacsi i stop herciog wrth y
goleuadau y tu allan i’r stesion. Tasa Tecwyn wedi rhoi ei droed i lawr, byddai
wedi cyrraedd cyn i’r golau droi’n goch yn rhwydd. Roedd yn gyrru fel tasa hi’n
bnawn Sul. Dechreuodd chwibanu ryw alaw heb na phen na chynffon iddi gan
daro rythm anghyson â bysedd a oedd mor felyn â’i dacsi. Edrychodd Tecs ar ei
gwsmer â’i wên yn lletach y tro yma.

‘Be sy’n mynd drw dy feddwl di, Cem bach?’

‘Meddwl pam na bryni di fanual o’n i.’

Daeth yr ateb mor sydyn gan luchio Tecwyn oddi ar ei echel am sbel.
Edrychodd Cemlyn arno am eiliad er mwyn dal ei ymateb. Sylwodd ar rych o
benbleth yn llinell ddofn uwch ei drwyn.

‘Gin i fanual yn y bocad ’na, be sy’ haru ti?’
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‘Nid y llyfr o’n i’n ’i feddwl. Y car ’i hun; hefo gêrs call ynddo fo. Car dyn diog
’di hwn.’

‘Ma’ dda i ti orwtho fo,’ meddai Tecwyn, a gwyddai Cemlyn fod y blewyn a
dynnodd o drwyn y gyrrwr piwis wedi bod yn gamgymeriad. ‘O leia ma’ gin i
gar. Pam na bryni di olwynion efo’r holl bres ‘na ti ‘di ‘neud?’

‘ ’Di troi’n wyrdd ’li Tecs,’ nodiodd Cemlyn tua’r goleuadau. Agorodd Tecwyn y
ffenest a phoerodd gegaid o lysnafedd ar y pafin cyn gyrru allan o’r dre mor
araf â char cynhebrwng.
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PENNOD 41

‘Cei gysgu tan y bore . . .’

Pan agorodd Annest ei llygaid fe glywodd ei nain yn gofyn iddi a oedd hi’n
iawn. Fe fyddai hi’n flin hefo hi, meddyliodd, am fynd ar gyfyl yr hen far yna
neithiwr. Fyddai hi’n deud y gwir wrth ei nain pan ddeffrai? Beth oedd y gwir?
Be’n union ddigwyddodd neithiwr? Roedd llais ei nain yn swnio’n fengach na’r
hyn a gofiai, ond roedd yr un addfwynder ynddo. Doedd hi ddim wedi teimlo’r
tynerwch hwnnw ers blynyddoedd.

‘Annest? Odych chi’n fy ’nghlywed i?’

Gwnaeth ymdrech i godi ar ei heistedd ond saethodd llafn o boen rhywle o
waelodion ei chroth gan wanu ei chalon; poen a barodd iddi gau ei llygaid yn
dynn unwaith eto. Teimlodd law gynnes yn mwytho’i grudd yn ysgafn.

‘Annest?’

Nid ei nain oedd hi. Doedd ei nain ddim yn fyw. Roedd Annest yno’n gafael yn
ei llaw pan fu hi farw. Roedd hi’n ei chofio’n ymladd am ei hanadl olaf yn dal i
fyw mewn gobaith y byddai ei merch yn cyrraedd cyn iddi ddiflannu i’r
‘llonyddwch mawr’. Dyna fyddai ei nain yn galw’r byd nesa bob amser. Er ei
bod hi wedi llusgo Annest i’r Ysgol Sul ar sawl achlysur i ddysgu am blant bach
yn mynd at Iesu Grist ar ôl iddyn nhw farw, a rhyw straeon tylwyth teg felly,
i’r ‘llonyddwch mawr’ yr oedd hi ei hun am fynd pan ddeuai’r amser. Tybed
oedd Annest wedi llithro yno ei hun?

‘Dewch Annest. Cymerwch lymed o ddŵr?’
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Na, nid ei nain oedd hi. Ddaru ei nain rioed ei galw yn ‘chi’. Na siarad mewn
acen fel hyn. Ond falla mai felly roedd pawb yn siarad yn y ‘llonyddwch mawr’.
Pawb yn addfwyn. Pawb yn dyner.

‘Nain?’

Yna syrthiodd i drwmgwsg anesmwyth unwaith eto, lle bu’n rhedeg a rhedeg
trwy gatrawd o filwyr arfog; pob un ohonyn nhw’n sefyll yn styfnig yn ei ffordd.
Pam na symudai’r cnafon? Gwyddai fod ei chariad yn aros amdani ar y llong
ond cipiodd un o’r milwyr ei bag a’i daflu i ganol y dyrfa swnllyd. Roedd y cyfan
oedd ganddi yn y bag, ac fel yr edrychai arno’n chwyrlïo i gyfeiriad y dŵr fe’i
gwthiwyd hithau’n ôl fel nad oedd ganddi syniad lle y glaniodd ei holl eiddo.
Popeth a feddai yn cael ei ddwyn oddi arni. Ond yn sydyn, gafaelodd rhywun
yn ei llaw a’i thynnu i loches

‘Annest? Os ’ych chi’n fy nghlywed i, gwasgwch fy llaw i. Allwch chi, ’nghariad
i?’

Roedd rhywun yno unwaith eto yn anwesu ei llaw ac yn rhwbio’i braich yn
ysgafn â’r llaw arall. Y fath dynerwch dieithr. Ond beth petai hi’n ymateb yn ôl?
Doedd hi ddim am gael ei brifo eto. Dyna oedd yn digwydd bob gafael. Dangos
tynerwch ac yna’n cael eich brifo. Byddai’n haws o lawer dianc yn ôl i’r
llonyddwch oedd yn aros amdani.

‘Dewch Annest. Pidiwch â bod ofn. Gwasgwch fy llaw i unwaith,’ erfyniodd y
llais yn dynerach.

Wyddai Annest ddim a oedd hi’n llwyddo i wasgu llaw ei ‘nain’ ai peidio, ond fe
wyddai ei bod hi wedi trio dweud rhywbeth wrthi. ‘Os bu farw . . .’

Eisteddodd y nyrs i fyny’n ei sedd ar unwaith a gafael yn dynnach yn ei llaw.
‘Beth wedoch chi Annest?’ Daeth wyneb merch ifanc hardd yn nes at erchwyn y
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gwely. Na, nid ei nain oedd hon. Gallai arogli ei phersawr. Arogl gwyddfid a
hafau. Arogl bywyd a gobaith.

‘Triwch ’i ddweud e eto, Annest. Unwaith eto . . . Dewch.’

‘Os bydda-i farw cyn y bore . . . Duw a gadwo f’enaid inne.’ Gwenodd y nyrs
arni a phwyso botwm wrth ymyl y gwely. Canodd rhyw gloch yn dawel yn y
pellter a theimlodd ‘lyfnder esmwyth’ ei chlustog yn ei gwahodd i gysgu
unwaith eto, a’r llaw gynnes yn dal i’w chysuro o erchwyn ei gwely glân.
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PENNOD 42

‘Drwy y nos yn ffaelu a chysgu . . .’

Edrychai Tyddyn Pwyth mor unig heb na golau talcen na dim i’w groesawu
adre. Doedd Megan ddim wedi trafferthu cau’r giât lôn ar ei hôl, hyd yn oed, a
theimlodd Cemlyn ryw ddicter dieithr yn ei stumog. Pam roedd ei chwaer mor
ddi-feind?

‘Duw, reit handi!’ meddai Tecwyn dan ei wynt, ‘sbarith ti godi ‘ddar dy din i’w
hagor hi.’

Roedd Cemlyn wedi cymryd arno hepian cysgu ar y ffordd adref a chafodd
lonydd i ymgolli yn ei helbulon ei hun. Pesychodd y tacsi i fyny’r lôn drol a
theimlodd Cemlyn y rhyddhad o gael dianc o felyndod y cerbyd drewllyd i’r
awyr iach pan ddaeth hwnnw i stop herciog arall y tu allan i’r drws ffrynt. Ond
o’r eiliad y rhoddodd ei droed ar bridd ei filltir sgwâr fe wyddai fod rhywbeth o’i
le. Roedd o wedi cael profiad digon tebyg y noson y gadawodd ei dad y tŷ am y
tro olaf. Dyna pam y rhedodd allan i ddannedd y storm yn llewys ei grys y
noson honno heb ddweud gair wrth ei fam. Rhedeg yn syth at erchwyn Craig y
Morlo a rhyw reddf ynddo yn gwybod yr union fan i fynd iddo. Y man lle byddai
ei dad yn sefyll yn aml i edrych i lawr ar y creigiau’n cael eu dyrnu gan y
tonnau milain. ‘Dwn i‘m sut ma’r hen ynys ’ma’n dal yma efo’r fath waldio’,
glywodd o’n ei ddweud ar sawl achlysur.

‘Gysgist drwy’r news gynna ta?’ holodd Tecwyn wrth agor bŵt y car.

‘Glywis i rywfaint,’ mentrodd Cemlyn gyfaddef. Roedd wedi gwrando ar bob gair
a ddarllenwyd ond heb gymryd arno ei fod yn effro.

‘Dy lefran di’n dal ‘r un fan, ta.’

420

‘Diolch ti, Tecwyn,’ meddai Cemlyn, gan estyn ei gês allan o’r bŵt tra’n
ymbalfalu am ei allweddi ym mhoced ei gôt. Dylai fod wedi rhoi ei bump arnyn
nhw’n gynt fel y gallai fynd o’i afael cyn iddo dyrchu ymhellach. Gwelodd
Tecwyn ei gyfle yn eiliadau’r chwilio.

‘Mewn ryw glwb nos oedd hi, ’nôl bob tebyg.’

‘Ti’n deud?’

‘Weirles ddudodd, dim fi. Lle’n drybola o gyffuria medda nhw. Allan o’i phen
ddudwn i.’

‘Nos dawch Tecs.’

‘Gofyn amdani ma’ raid.’

A dyna pryd y digwyddodd o. Doedd ei gês prin wedi cyffwrdd â’r llawr cyn i
Cemlyn sylweddoli fod migyrnau ei law dde’n eu plannu eu hunain ym moch
chwith y gyrrwr syfrdan. Safodd Cemlyn yn fud am ennyd yn gwylio Tecwyn yn
griddfan wrth ochr ei gar. Roedd y glec yn gymaint o fraw iddo fo ag yr oedd i’r
dyn yr oedd newydd ei lorio.

‘Ti’n iawn?’ mentrodd ofyn yn betrus.

“Be ti’n feddwl?’ holodd Tecwyn, wrth iddo fustachu’n ôl ar ei draed a cheisio
adfer rhywfaint o’i hunanbarch. Sychodd y pridd gwlyb oddi ar ei drowsus a
chyffyrddodd ei foch, lle roedd y chŵydd eisoes yn codi i’r wyneb.

‘Paid â dŵad ar ‘y nghyfyl byth eto Tecs. Ti ‘nallt i?’

‘Ti’m yn ffycin gall!’
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‘Hyd yn oed os cynigian nhw ffortiwn i chdi i ddŵad i fy nôl i, dwi’m isio gweld
lliw dy din di na dy dacsi’n agos i’r lle ’ma.’

Cerddodd Cemlyn at y drws ffrynt gan ddisgwyl y byddai Tecwyn yn mynnu
talu’r pwyth yn ôl. Ond cyn iddo gael yr allwedd i dwll y clo, clywodd Tecs yn
tanio’r injan a chwyrnellu ymaith dipyn cynt nag y gwnaeth ar y ffordd i fyny.
Chaeodd yntau mo’r giât ar ei ôl ychwaith.

***

Roedd y tŷ’n oer ac yn rhyfedd o dawel. Er na fu’r tyddyn yn lle swnllyd erioed
roedd yna wastad ryw rwndi yn y cefndir yn rhywle; radio neu deledu, injan
wnïo neu degell yn mud-ferwi ar yr Aga. Ar ei dawelaf deuai ffrwtian neu fref o
rywle. Ond heno, roedd hyd yn oed y gwynt yn y simnai’n dawedog. Dim hyd
yn oed ebwch olaf marwydos yno i dorri ar y mudandod.

Rhedodd fymryn o ddŵr oer dros gefn ei law dde i geisio lliniaru rywfaint ar
guriadau’r boen. Be yn y byd mawr ddaeth drosto? Doedd o ddim wedi
cyffwrdd pen ei fys yn yr un adyn ers amser maith. Hyd yn oed yng nghanol
dadleuon mwyaf meddw y Ship, fu Cemlyn erioed yn rhan o ffrwgwd bach na
mawr. Codi a mynd yn syth am adref oedd ei reddf erioed pe codai unrhyw
gecru. Dim ond unwaith o’r blaen y gallai gofio clymu ei gwlwm pump a tharo
rhywun. Hogyn yn yr ysgol oedd wedi awgrymu nad llithro oddi ar erchwyn
Craig y Morlo ddaru ei dad y noson y bu farw, a fflach o wylltineb wedi troi’n
ddwrn sydyn. Ond gallai’n hawdd fod wedi mynd i mewn am yr ail ddyrnaid
heno ond rywsut, rywfodd, roedd rhyw gynneddf wedi ymyrryd a’i ddal yn ôl.

Pan aeth i’w wely, a lapiodd y tawelwch o’i gwmpas wrth iddo suddo i’r
gobennydd a llithro i drwmgwsg difreuddwyd, tywyll, tan y bore. Fesul darn y
daeth holl ddarlun ei ddoe a’i echdoe rhyfedd yn ôl iddo, ac fe wyddai na
fyddai’r heddiw oedd o’i flaen ddim mymryn haws iddo chwaith.
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Y bore wedyn roedd y tawelwch yn dal yno. Er fod y wawr wedi hen dorri,
roedd y mudandod yn taro’n rhyfedd ar ei glust. Ai fel hyn fyddai hi wedi i’w
fam druan fynd i’w bedd? Oedd tawelwch yn beth mor llethol â hyn mewn tŷ
gwag? Yn sydyn, fe wawriodd ar Cemlyn na fu erioed yn y tŷ ar ei ben ei hun
o’r blaen. Teimlai fel dieithryn yng nghanol y distawrwydd newydd.

Crawc hen frân a chwalodd ei fyfyrdod, a bref oen bach i’w ganlyn. Gallai
glywed ambell gar yn y pellter erbyn hyn hefyd, ond roedd ‘na rywbeth ar goll
yn y gerddorfa foreol ar wahân i chwyrnaid arferol ei fam. Cân y ceiliog,
meddyliodd. Pam goblyn nad oedd Caradog wedi cyfarch y bore efo’i floedd
arferol?

Llamodd i’r ffenest a gwelodd nad oedd Megan wedi cau drws sied yr ieir y
noson cynt. Roedd ei chwaer wedi addo y byddai hi neu Brynmor yn picio’n ôl i
roi’r adar i glwydo cyn nos a theimlodd y gwylltineb yn dychwelyd am yr eildro.
Bytheiriodd o dan ei anadl wrth lamu am y drws cefn a gwyddai, cyn ei agor,
beth fyddai’n ei aros. Dim ond un o’r ieir roedd y cena barus wedi mynd hefo
fo, gan adael y gweddill yn gorwedd yn gelain, hurt hyd y buarth. Suddodd ei
galon a rhoddodd glep mor ffyrnig i’r drws cefn nes i’r tŷ ysgwyd i’w seiliau.
Diolchodd nad oedd ei fam adre i glywed y rhegfeydd oedd yn atseinio’n ôl ato
o’r parwydydd a’r distiau.

Yna, tawelwch. Agorodd y drws am yr eildro. Yn ei gynddaredd doedd o ddim
wedi ei lawn daro fod rhywbeth arall ar goll o’r buarth. Roedd yr hen fan wedi
diflannu hefyd, a dim ond sgwaryn o wair melyngrin lle bu ei siarabang yn
segura mewn ffrâm o lygad yr ŷch a dafnau o rwd. Be goblyn oedd yn mynd
ymlaen?

Dychwelodd i’r tŷ a llenwi’r tegell tra’n dal i drio meddwl pwy yn enw’r
greadigaeth fyddai’n trafferthu i ddŵad yr holl ffordd i Dyddyn Pwyth i ddwyn
sgerbwd o fan oedd wedi hen fynd i’w haped ers misoedd. Canodd ei ffôn
symudol. Neges o Gaerdydd.
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‘Bore da. Pethau’n edrych yn well. Sion yn ffonio i aildrefnu’r ffilmio
pnawn ’ma - yn y gogledd. Wedi addasu’r ddeialog. sgript ar ei ffordd.
x.’
Erbyn canol bore roedd yr ieir druan a’r hen geiliog balch yn gorwedd yng
ngweryd oer yr ardd gefn. Claddodd Cemlyn yr adar yn ddigon tyfn fel nad
oedd perygl i’r cena barus a’u lladdodd ddychwelyd am ei swper nesaf. Cyn
dechrau ar y claddu, tywalltodd baned gre o de iddo’i hun a chlywodd sypyn o
lythyrau’n glanio ar lechen y porticol. Fel yr oedd yn eu codi o’r llawr, sylwodd
fod yna amlen gan Big End wedi bod yn gorwedd yno ers y diwrnod blaenorol
ac allwedd ynddo. Darllenodd y nodyn oedd ar yr amlen.
‘Wedi cael y part iawn i’r hen fan! Fydd gin ti olwynion newydd erbyn fory Cem! Aweeeee!
Big End.’
Gwenodd wên lydan cyn taflu’r swp llythyrau ar y bwrdd ac aeth allan ar ei
union i weld y fan. Fe gâi bori dros gynnwys gweddill yr amlenni wedi iddo gael
mymryn o awyr iach ei gynefin yn ôl yn ei ysgyfaint.
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PENNOD 43

‘Trist yw’r galon fach . . .’

Syllodd Annest ar y bowlenaid o uwd yn oeri o’i blaen a theimlodd y cyfog
gwag yn corddi unwaith eto; mor wag â’i chof ystyfnig. Roedd yr heddlu wedi
galw heibio’r ysbyty fwy nag unwaith yn ei holi’n dwll heb fod fymryn nes i’r
lan o’r naill gyfweliad i’r llall. Bu Caron yn cynorthwyo gyda’r ymchwiliad hefyd,
ond waeth faint o’u cymowta a ddisgrifiai i Annest, nid oedd dim yn tycio.

‘ ’Dych chi ddim wedi cyffwrdd eich uwd, Annest?’ holodd y nyrs yn dawel.

‘Dim stumog,’ atebodd hithau, gan edrych yn syth yn ei blaen ar ddim byd o
bwys. Ebwch claf a chlonc ymwelwyr yn toddi’n un cawdel dryslyd yn ei phen.
Roedd ganddi ddarlun clir o Caron a hithau’n cyrraedd Juice yn llawn cynnwrf o
fod yn ôl yng nghanol yr holl fwrlwm, ond roedd popeth yn troi’n dywyll wedi’r
glep ar ddrws y tacsi.

Roedd y glep yn dal i ganu’n ei chof; ei chalon yn suddo wrth iddi gau’r drws.
Be oedd mor gynhyrfus am ddychwelyd i’r un sŵn a'r un hen syrffed? Pam na
fyddai hi wedi dweud wrth Cemlyn y byddai hi’n picio draw i’r gwesty yn nes
ymlaen i weld a oedd bob dim yn iawn; mynd â fo allan am bryd o fwyd a’i
wneud i deimlo’n gartrefol? Pam na fyddai hi wedi gwneud hynny yn lle llusgo’i
thraed i ddawnsio i’r un hen guriad didrugaredd? Be oedd y dynfa?

Doedd dim tynfa. Rhigol oedd o, a dim byd arall. Dychmygodd Cemlyn yn
gorwedd ar wely anferth ar goll ym moethusrwydd ei westy a hithau’n troi cefn
arno. Parodd ei heuogrwydd iddi estyn am ei ffôn symudol ac yn ei brys fe
drawodd ei phaned i’r llawr. Chwalodd ei chwpan yn deilchion a llifodd y cyfan
yn ôl iddi ar amrantiad. Syrthio. Cwffio. Ildio. Teimlodd ei hun yn cael ei
hyrddio i’r llawr a rhywun yn ymosod arni o’r cefn. Rhwygo. Dyrnu. Rhegi.
Cofiodd arogl y boen wrth i’w phen gael ei wthio i’r palmant gwlyb a chofiodd
425

saeth yn ei gwanu wrth i’w threisiwr wthio ei hun arni’n ddidrugaedd. Bachgen
ifanc, cyhyrog, cryf oedd yn mynd i gael ei fodloni waeth beth wnâi hi. Cofiodd
yr eiliad y dewisodd ei chorff gofio dim mwy. Goleuadau oren yn nofio’n y
pyllau o’i blaen. Oren a du. Lliwiau calan gaea. Lliwiau ofn.

‘Annest, chi’n iawn?’

Rhedodd y nyrs tuag ati tra’r ymladdai am ei hanadl. Wrth iddi ail fyw yr
hunllef roedd fel petai hi’n dal o dan bwysau ei threisiwr ac yn dal i geisio
gwingo o’i afael; ei chorff wedi tanio pangfeydd o boenau wrth ailagor y
llifddorau.

‘Dewch Annest . . . Beth sy’n bod?’

Rhewodd am eiliad. Ailweindio’r cof. Roedd y darlun yn gliriach. Cofiodd
deimlo’r gwaed yn llifo’n gynnes yn erbyn ei boch. Cofiodd ei bod yn gwisgo’r
ffrog fach ddu. Yr unig anrheg Nadolig a brynodd iddi ei hun pan gafodd ei
chostau gan y cwmni. Cofiodd ei bod yn oer.

‘Ddudis i wrth Caron ’mod i’n mynd adra ac mi ffoniodd am dacsi imi. Ond o’n
i’m ishio tacsi. O’n i’n gwbod be fasa’n digwydd taswn i’n cym’yd tacsi a do’n
i’m ishio mynd i fan’na eto.’

Gafaelodd y nyrs ei llaw yn dyner ac anadlodd Annest yn ddyfnach wrth iddi
ailweindio’r olygfa unwaith eto. Y darlun yn dod yn gliriach bob gafael.

‘Mynd i ble, Annest?’

‘I’r un lle ag o’n i’n arfar mynd iddo fo. Ddudis i na do’n i’m isho tacsi. Do’n i’m
ishio deffro’n bora’n difaru’r un hen betha. Wynebu’r un hen shit . . . a’r un hen
ogla sdêl dros bob man . . . Sori.’
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‘Peidiwch ag ymddiheuro dim Annest fach. Chi’n saff fyn hyn.’

Pam yn y byd mawr oedd hi’n deud hyn i gyd wrth rywun na wyddai’r nesaf
peth i ddim amdani? Hyd yn oed pan fyddai Caron a hithau’n trafod eu caru
dwl, gwamalu fyddai’r nod ac nid bwrw’u calonnau. Cymharu nodiadau am
ffaeleddau eu cariadon unnos fyddai’r ddau, nid mynd o dan groen y gwir plaen
nad oedd yr un owns o gariad wedi bod yn agos i’r un noson a gafodd mewn
gwely hefo dyn erioed. Ffwcio ac nid caru fu’r weithred i Annest o’r cychwyn ac
roedd wedi cael syrffed ohono.

‘O’n i’m ishio bod yn y clwb. O’n i’m isho hyd yn oed bod hefo Caron. ’Run peth
oedd yn digwydd bob tro . . . a felly mi gychwynnis i gerddad. Fy hun. O’n
i’shio bod adra.’

Gwasgodd y nyrs yn ei llaw yn dynnach a’i thynerwch yn cyffwrdd y tu hwnt i
ddwylo. Sut gallai rhywun yr oedd hi prin yn ei nabod ddangos y fath ofal?

‘Dwi’n meddwl ’i fod o wedi ’nilyn i o’r clwb,’ ychwanegodd. ‘Gin i’r teimlad ‘i
fod o wedi bod yno’n gwatsiad fi’n dadla hefo Caron am y tacsi. Gin i go’ o weld
rywun yn stêrio arna ni.’

‘ ‘Ych chi am imi alw’r heddlu, Annest?’

O’i gymharu â’r tynerwch a deimlai yn ei chyffyrddiad, dim ond sŵn oedd
cwestiwn y nyrs, a ddiflannodd i weddill cacoffoni’r ward. Beth allai hi ddweud
wrthyn nhw a fyddai o unrhyw fudd? Dim ond ail-fyw yr hunllef drosodd a
throsodd a wnâi. Disgrifio beth? Nerth? Grym? Poen?

‘Dim rŵan,’ meddai, gan fwynhau gwres y llaw yn dyner yn erbyn ei chroen.
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PENNOD 44

YR HEN DDOCIAU

GAEAF 2117

Daw Brengain allan ar fwrdd y llong. Mae Titus yn aros amdani. Prin y mae’n ei
hadnabod. Colur yn drwch ar ei gruddiau yn cuddio’i thlysni cynhenid. Mae
Brengain yn syllu’n ddifynegiant ar ei brawd. Nid oes arlliw o emosiwn yn ei
llygaid blinedig i gychwyn, ond yn raddol, drwy’r olygfa maen nhw’n fflamio, a
dychwela’r tân yn ei bol unwaith yn rhagor.

TITUS.

(Yn betrus) Brengain?

BRENGAIN.

Dwi’n gwbod pwy ydw i Titus.

TITUS.

Be?

BRENGAIN.

Dwi’n gwbod pwy ydan ni’n dau.

TITUS.

(Yn meddwl ei bod wedi drysu) Gwranda Brengain, dwi am
iti ddŵad adra.

BRENGAIN.

Ma’ f’angan i yma. Ma’ ’na newid i fod.

TITUS.

Brengain, gwranda . . .

BRENGAIN.

Ti ddim yn fy nghredu i, nag wyt?

TITUS.

Ma’r bychan angan gofal. Fedra i ddim cynnal y lle ’cw fy hun.
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BRENGAIN.

Ma’r bobol ar y lan am godi eto, meddan nhw. Yn union fel
oeddan nhw yn y llyfra.

TITUS.

Llyfra?

BRENGAIN.

Taw! Paid â chodi dy lais!

TITUS.

Tydi byw yn fan hyn ddim wedi gneud dim lles iti Brengain.

BRENGAIN.

(Yn chwerw) Oedd gen i ddewis?

TITUS.

Mae gen ti rŵan!

BRENGAIN.

Rhy hwyr.

TITUS.

Ma’r tŷ ‘cw angen . . .

BRENGAIN.

Dynas?

Saib. Titus yn nodio,

BRENGAIN.

I lle diflannodd hi ta?

TITUS.

I’r nos . . .

BRENGAIN.

Milwr?

TITUS.

Be wn i?

BRENGAIN.

Y milwyr sydd wedi mynd â bob dim arall oddi arnan ni.

TITUS.

Nhw sy’ â’r hawl.
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BRENGAIN.

Ond nid felly roedd hi Titus! Nid ar y cyrion yn crafu byw
oedd pobol yn arfar bod.

TITUS.

Sut gwyddost ti?

BRENGAIN.

Y llyfra!

TITUS.

(Yn gwylltio) Chdi a dy lyfra!

BRENGAIN.

Gofyn di i’r bobol ar y lan. Maen nhw’n dechra siarad eto. Fel
yn yr amsar a fu. Dos i siarad hefo nhw Titus . . . a hwyrach
do’ inna adra wedi iti glywad be sy’ ganddyn nhw i’w ddeud.
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PENNOD 45

‘Beth roi di i dy chwaer fab annwyl dy fam . . . ?’

Doedd yr hen fan fach ddim gwaeth na newydd, meddyliodd Cemlyn, wrth i’r
injan ganu’n fodlon yn ei glust ar ei ffordd i hebrwng ei fam adref. Ond
mynnai’r sgyrsiau dychmygol rhwng ei chwaer ac yntau darfu ar y pleser o gael
ei ‘olwynion’ yn ôl ar y lôn a’i fam yn ôl ar ei haelwyd. Dim ond unwaith yr
oedd wedi bod i’r Plas ers i Megan briodi. Parti bedydd yr hynaf o’i neiaint oedd
yr achlysur hwnnw. Doedd o ddim yn cofio iddi gyboli hefo’r ieuengaf; ac os bu
rhyw lun o fedydd, yna fu’r un o draed Cemlyn na’i fam ar gyfyl y dathliad
hwnnw.

Roedd Brynmor wedi gadael giatiau’r Plas ar agor ar ei ffordd allan a sylwodd
Cemlyn pa mor ddi-raen oedd popeth. Drain a chwyn yn y borderi a oedd yn
gynfas o liwiau ar ei ymweliad diwethaf. Doedd Brynmor ddim adref; a doedd
ôl ei lafur ddim yno chwaith.

Gwelodd ei fam yn pendwmpian yn yr heulfan wrth dalcen y tŷ ac aeth heibio
i’r drws cefn rhag ei deffro. Roedd yn gyfle i grafu ychydig o esgyrn efo’i
chwaer tra câi hithau ei chyntun. Roedd y plant wedi mynd hefo’u tad allan o’r
ffordd ac roedd cês bach ei fam eisoes wedi ei bacio, yn hen barod am ei
hymadawiad. Ar y bwrdd, yn un rhes, roedd Megan wedi llungopïo pob sill a
ddanfonwyd iddo gan gwmni Saturn.

‘Dew! Ti ‘di bod yn brysur,’ meddai Cemlyn, gan gymryd cip ar y byrddaid
papurach.

‘Mond trio gweld y pictiwr cyflawn oeddwn i,’ atebodd hithau.
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Mae’n rhaid bod Megan wedi bod yn tyrchu drwy bob twll a chornel yn
Nhyddyn Pwyth i ddod o hyd i’r ffasiwn fanylion. Roedd un neu ddau o lythyrau
yno a oedd yn ddieithr i Cemlyn hyd yn oed.

‘Drwadd ma’ ’i?’

‘Cysgu. Meddwl bysa’n gyfla inni drafod . . . petha.’

‘Be sy’ ’na i’w drafod?’

Gwlychodd Megan y tebot heb ddweud gair ymhellach, a llanwyd y stafell â’r
hen dawelwch cyfarwydd. Gadawodd i’r tegell drechu’r mudandod.

‘Dwi’m yn mynd i ollwng hyn ar chwara bach, ti’n dallt hynny’n dwyt?’

Fel arfer, byddai Megan wedi aros i’w brawd agor ei geg a rhoi ei droed ynddi.
Ond gwyliodd Cemlyn ei chwaer yn tywallt dwy baned â’i dwylo’n gryndod i
gyd. Estynnodd am y ddysgl siwgwr.

‘Dim siwgwr i mi diolch, Megan. Rois i’r gora i hwnna flynyddoedd yn ôl.’

‘Dwi’n gwbod bod Mam wedi rhoi petha’n dy dd’ylo di, ond tydi hynna’m yn
rhoid yr hawl i chdi ista ar ffasiwn bres.’

Crychodd Cemlyn ei dalcen ac edrych yn chwilfrydig ar ei chwaer.

‘Pwy ddudodd mod i’n ista ar unrhyw beth?’

‘Mi wyddost yn iawn be sy’ gin i.’

Er fod Cemlyn wedi dychmygu ei hun yn cael y ddadl ryfedda hefo’i chwaer y
bore hwnnw, fe wawriodd arno’n sydyn nad oedd dim math o’i hangen arno.
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Roedd pethau’n ymddangos yn llawer symlach iddo erbyn hyn. Fe welai’n union
o ble roedd taerineb ei chwaer yn deillio a thosturiodd wrthi. Cymerodd lwnc
o’r te rhad a sylwodd fod lle gwag yn y gornel lle’r arferai cwpwrdd tridarn nobl
sefyll; yr unig ddodrefnyn y mynnodd Megan ei lusgo yma o Dyddyn Pwyth
flynyddoedd yn ôl. Llowciodd weddill ei baned ar ei dalcen.

‘ ’Sa well mi throi hi dwi’n meddwl. Cha’l hi’n ôl i batrwm cynta medra i.’

‘Fasa hi’n symud allan fory nesa medda hi.’

Dyna fyddai tacteg Megan bob amser. Cadw’r cerdyn gorau nes byddai’n rhaid.
Ond roedd Cemlyn gam o’i blaen erbyn hyn. Nid drws y cwt ieir yn unig yr
oedd ei chwaer wedi anghofio’i gau. Roedd holl fywyd Megan druan ar agor led
y pen bellach.

‘W’t ti wedi deud wrthi felly?’

‘Ma’ ganddi berffaith hawl i wbod be ’di ’i gwerth hi, gystal â chdi a finna
Cemlyn.’

‘Oes, d’wad?’

Edrychodd i mewn i’r tristwch yn llygaid blinedig ei chwaer, ac am y tro cyntaf
ers iddo lanio mi faddeuodd y cyfan iddi. Roedd yna gysgod o leithder fel
cwmwl du yng nghornel ei chegin a’r ffenest uwchben y sinc yn graciau traed
brain gan ddiffyg paent a gofal.

‘ ’Da chi’n ista ar ffortiwn yn yr hen hofal ’na. Mi allsa Mam fod yn byw mewn
clydwch am weddill ’i hoes. Mi allsan ni gyd fod . . .’

Daeth rhyw daerineb i’w llygaid a chlywodd sŵn car Brynmor yn tagu ei ffordd i
fyny’r dreif.
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‘Waeth ti heb â dadla nad oes gin i’n hawlia Cemlyn. Dy gyfrifoldeb di ‘di gneud
be sy’ ora i Mam hefo’i heiddo hi. Dwi ’di bod drw bob dim hefo nhwrna ac mae
ynta’n cytuno fod gin i berffaith . . .’

‘Twrna?’ torrodd Cemlyn ar ei thraws cyn i neb arall gyrraedd i droi’r drol
ymhellach. ‘A faint o bres wastraffist ti ar beth felly?’

‘Ma’ James a finna’n dallt ein gilydd yn iawn.’

‘Ydach chi?’

Pan glywodd Cemlyn sŵn drysau ceir yn clepian a chrensian traed ar raean
torrodd y newyddion i’w chwaer yn gyflym ac yn llawer tynerach na’r ddeialog
danllyd a fu’n canu’n ei ben ar y ffordd yno.

‘Adra bydd hi’n aros Megan bach. Dyna ’di’r cyngor dwi wedi ’i ga’l gin bawb. A
falla bysa’n well i ti fynd â hwnna i dy ‘James’ di ga’l golwg arno fo.’

Trawodd y llythyr a dderbyniodd gan Saturn y bore hwnnw ar gynffon y rhesaid
a oedd eisoes ar y bwrdd ac aeth drwodd i nôl ei fam. Roedd yn well ganddo
beidio bod yno pan ddeuai Megan i wybod fod Saturn wedi tynnu’r cynnig yn ei
ôl ac yn egluro nad trwy dir Tyddyn Pwyth y byddai’r lôn newydd yn mynd
wedi’r cwbl.

Pan ddaeth yn ei ôl i’r gegin roedd yr hogia wedi ei heglu hi am y beudài i
chwarae cuddio, a Megan yn dal i sefyll yn ei chwman uwchben y llythyr. Roedd
Brynmor yn tywallt gwydriad hael o wisgi iddo’i hun a syllodd ei lygaid pŵl ar
Cemlyn heb ddweud yr un gair.

‘Awn ni, ta,’ meddai Cemlyn, gan godi’r cês bach hefo’i law dde, tra pwysai
Catrin Owen yn drymach na’r arfer ar ei aswy. Pwysai Megan hithau’n drwm ar
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gornel y bwrdd a llowciodd Brynmor ei wisgi ar ei dalcen. Hebryngodd Cemlyn
ei fam i’r car heb air o ffarwél. Doedd dim modd iddo gau’r drws cefn gan fod
ei hafflau’n llawn, ond clywodd glep go hegar arno fel yr oedd ar fin tanio’r
injan.

Cymerodd un cip ar ei symudol cyn taro’i droed ar y sbrdun. ’Run ebwch gan
neb o Gaerdydd. Hen betha gwael, meddyliodd. Pam ddiawl na fydda ’na rywun
yn codi’r ffôn i ddeud rwbath?

***

Ddywedodd Catrin Owen ’run gair o’i phen ar ei ffordd adref nes iddyn nhw
gyrraedd trofa Ty’n Pant. Doedd Cemlyn ddim wedi sylwi ar ei ffordd i’r Plas fod
ffenestri’r hen dŷ wedi eu bordio a rhes tyddynnod Pen Isa’r Lôn wedi eu
chwalu’n llwyr.

‘Nefi! Be sy’ ’di digwydd fan hyn?’ holodd, â’i llygaid fel dwy soser.

‘Glenys ’di derbyn y cynnig, ma’ raid,’ meddai Cemlyn yn drist.

‘Cynnig? Pa gynnig, d’wad?’ Os oedd cof Catrin Owen yn pylu, doedd yna affliw
o ddim o’i le ar ei chlyw. Roedd Cemlyn ar fin atgoffa’i fam o’r cynigion a
wnaed gan Saturn, ond dewis peidio mynd i unrhyw fanylion ddaru o yn y
diwedd, dim ond dweud ei fod yn cofio i Glenys sôn ei bod wedi cael cynnig
hael am ei thŷ gan rywun.

‘Be ddaw o’r hen banto felly dybad?’ gofynnodd ei fam, heb holi’r un gair am y
ffilm na’r ffaith fod y fan wedi ei thrwsio.

Pan gyrhaeddon nhw Dyddyn Pwyth aeth yr hen wreigen i lenwi’r tegell mor
reddfol ag oen at deth y ddafad. Edrychodd allan drwy’r ffenest yn methu’n lân
â dirnad beth oedd ar goll ar yr iard.
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PENNOD 46

HENDRE EBOLION

GWANWYN 2118

Mae Titus yn dysgu Haulwen i ddarllen. Dim ond cannwyll sydd ganddynt i
oleuo’r stafell ond mae’r ddau wedi ymgolli yn yr hyn a ddarllenant. Mae’r
stafell yn drwch o lyfrau.

HAULWEN.

“Beth yw’r byd i’r nerthol, mawr? Cylch yn treiglo. Beth yw’r
byd i blant y llawr? Crud yn siglo.”

TITUS.

Mae dy ddarllen di’n gwella Haulwen.

HAULWEN.

Be mae o’n ’i feddwl?

TITUS.

Barddoniaeth ydi o.

HAULWEN.

Be ’di hynny?

TITUS.

Geiria wedi ’u gosod hefo’i gilydd mewn patrwm.

HAULWEN.

Fel gwau?

TITUS.

(Mae’n gwenu) Ia . . . fel gwau.

Mae Titus yn edrych drwy’r ffenest ac yn gweld Brengain a Gwawr yn nesu
tua’r tŷ. Sylwn fod tipyn mwy o wyrddni o’u cwmpas ac mae gan Gwawr dusw
o flodau melyn, cryfion yn ei llaw.

HAULWEN.

Gawn ni ganu rŵan?
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TITUS.

(Y cwestiwn wedi ei luchio) Canu?

HAULWEN.

Ia . . .

TITUS.

Oes gen ti gân?

HAULWEN.

Ddysgis i ambell un gin y dynion ar y llong.

TITUS.

Tasa’r milwyr wedi dy glywed di . . .

HAULWEN.

Ddaru nhw!

TITUS.

Be ti’n ’i feddwl?

Daw Brengain i mewn hefo Gwawr ac mae’r fechan yn rhedeg i gofleidio’i thad.
Clywn yr alaw Ffarwél i Langyfelach Lon ar ddau bibgorn.

HAULWEN.

Glywis i ambell un yn chwibanu’r alawon ar fwrdd y
llong . . . yn hwyr yn y nos. Union ’run caneuon ag yr
oeddan ni’n ’u canu yn y selerydd . . . felly mae’n rhaid ’u
bod nhw’n clwad.

TITUS.

(Yn amheus) Y milwyr?

HAULWEN.

Ia . . . Roedd ’na amball un yn dŵad i’r selerydd aton ni.
Toeddan Mam?

BRENGAIN.

Well iti gadw’r llyfr ‘na rŵan Haulwen, mae hi’n amsar gwely.

HAULWEN.

Gawn ni ganu fory?
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BRENGAIN.

Os bydd d’ewyrth Titus yn fodlon.

Mae Haulwen yn edrych yn ymbilgar ar Titus. Mae’n rhoi nod fechan a gwên yr
un pryd. Mae Haulwen yn cau’r llyfr a rhoi cusan i’w mam a’i hewyrth a’r tri yn
dweud ‘nos da’ ac mae Haulwen yn hebrwng ei chyfneither fach i’r gwely. Saib.
Mae Titus yn edrych ar ei chwaer ac yn gweld ar ei mynegiant fod ganddi
newydd. Mae’r sgwrs yn gyfrinachol.

TITUS.

Be sy’ Brengain?

BRENGAIN.

Neges.

Saib hir. Titus yn edrych yn ansicr.

BRENGAIN.

Maen nhw wedi meddiannu’r harbwr ac mae llongau o’r
Werddon wedi glanio neithiwr.

Titus yn codi ac edrych allan drwy’r ffenest.

BRENGAIN.

Mae ‘na ddigon o ola’ dydd iti fynd heno Titus.

TITUS.

Oes . . . (Yn betrus)

BRENGAIN.

Fydd Gwawr yn iawn.

Saib.

BRENGAIN.

Fyddi ditha’n iawn. Gei di weld.
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PENNOD 47

‘Llythyr a ddaeth yn fore iawn . . .’

Wrth iddo ddarllen yr addasiad a wnaed i’r golygfeydd olaf, roedd Cemlyn yn
teimlo fymryn yn well. Er nad oedd dyddiad pendant wedi ei drefnu ar gyfer
eu ffilmio, roedd y ffaith fod drafft arall o’r sgript wedi glanio yn arwydd fod
pethau’n symud rywfaint. Pam felly roedd Caron wedi dweud wrtho na allai
Annest dderbyn galwadau ffôn? Roedd pythefnos wedi pasio a’r cyfan a glywai
o swyddfa’r cwmni oedd fod Annest yn dal yn gyfforddus ond nad oedd yn ateb
galwadau neb.

Doedd o ddim wedi clywed yr un ebwch gan ei chwaer ers iddo ddychwelyd
chwaith, a’r tawelwch yn dweud y cyfan. Doedd ganddi ddim cymhelliad i alw
bellach a doedd Tyddyn Pwyth ddim mwy o werth na phris y farchnad leol
bellach, a hwnnw’n plymio fesul diwrnod. Oni bai fod Saturn â diddordeb roedd
tai go nobl yn mynd am y nesa peth i ddim, heb sôn am dyddyn anghysbell.
Châi Megan ddim cnegwarth o’i siâr am y lle, hyd yn oed tasan nhw’n llwyddo i
werthu. Yn sicr fyddai dim digon o elw iddi grafangu allan o’r twll yr oedd hi
ynddo ar hyn o bryd. Megan druan.

Hel meddyliau felly roedd Cemlyn pan gofiodd ei bod yn amser paned ei fam.
Fel roedd yn gwlychu’r dail, sylwodd ar y postmon yn pasio’r ffenest. Amserlen
y ffilmio falla? Rhedodd i’r drws ffrynt a gwelodd lythyr yn syrthio’n ysgafn ar y
mat o’i flaen. Nid sgript oedd hwn yn sicr. Amlen felen a edrychai fymryn yn
ddieithr ar y teils llwydion ond mi adnabyddodd yr ysgrifen ar unwaith. Roedd
wedi gweld nodiadau Annest yn draed brain ar hyd ei sgript sawl gwaith yn
ystod y ffilmio. Syllodd ar yr amlen am sbel a’i agor yn araf. Yna darllen:

Annwyl Cemlyn,
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Fel ti’n gweld, dwi’n medru sgwennu! Fymryn yn grynedig ella, ond dwi’n OK. Piti ydi
bo’ fi’n medru cofio hefyd! A ma’ gin i gwilydd. Dim am be ddigwyddodd i fi, ond am be
ddudish i wrtha chdi ar lan y llyn. Dwi’m yn medru madda i fi’n hun am hynny. Am
frathu heb feddwl be o’n i’n ddeud. Dwi’n deffro’n chwys doman weithia pan dwi’n cofio be
nes i ddeud.

Ma nhw ’di dal yr hogyn nath. Hogyn ifanc ar gyffuria. Allan o’i ben a ddim yn siŵr
iawn pwy ydio na lle mae o’n mynd. Di o’m yn gwadu dim byd. Sy’n mynd i ’neud
petha’n haws yn y pen draw, medda nhw. Madda fydd yn anodd, ond mi ’na i . . . ryw
ddwrnod. Gin i lot i ddeud wrth bobol sy’m yn gwbod pwy ydyn nhw.

Fedri di fadda i mi ’di’r peth? Dwi ddim yn gwbod be ddoth drosta fi i ddeud ffasiwn beth
wrtha chdi. Edliw dy fam dy hun i chdi! Dwi’n plygu mhen mewn cwilydd wrth sgwennu
hyn a ma’r nyrs newydd ofyn os dwi’n iawn. Ma’ nhw i gyd yn mynd i banig massive
yma pan dwi’n rhoi mhen i lawr yn isal - ond dwi’n OK. Mond pan dwi’n cofio be ddudis i
dwi’n gwingo tu mewn.

Mae nhw’n ailsgwennu’r diweddglo tydyn? Wedi torri rywfaint o’n leins i! Damia! Dim
ishio rhoi gormod o bwysa arna i, ddudodd Caron. Teimlo’n uffernol mod i ’di gneud
traffath i bawb. Ond dwi’n falch bo’ ni’n gneud golygfa’r docia yn Holyhead. Fedra i’m
disgwl i ddŵad yn ôl i ga’l dipyn o awyr iach y Gogs . . . . Shit! . . . Nes i rioed feddwl ’swn
i’n cyfadda peth fel ’na i neb! Fi! Methu disgwl i ddŵad yn ôl i’r gogledd! Wat?

Mi eglurodd Caron pam na fedri di adael Tyddyn Pwyth ar hyn o bryd. Ti’n gneud y peth
iawn, Cemlyn. Gobeithio bod dy fam yn o lew. Edrach ymlaen yn ofnadwy i ddŵad draw
i’ch gweld chi’ch dau pan gawn ni ddyddiad ffilmio. Dwi ’di deud wrth Angharad mod i
ishio union ’run stafall yn y Ship!

Nes i ddim danfon ebost am na ti ond yn ‘u ca’l nhw weithia, medda chdi. A beth bynnag,
ma’ llythyr yn well dydi. Gneud imi godi o ngwely a symud ryw fymryn i sgrownjio am
feiro. Ges i’r papur a’r envelope gin y ddynas neis ‘ma o Canton sy’ ‘di bod drwyddi go
iawn. Ti’n gweld gymaint mewn lle fel hyn. Dŵad â fi at ‘y nghoed.
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Fi ofynnodd i Caron ddeud wrtha chdi am beidio ffonio, gyda llaw. Oedd raid imi ga’l
danfon hwn ata chdi gynta. O’n i angan ymddiheuro ar bapur cyn medrwn i siarad hefo
chdi. Cachwr fuish i rioed. Dwi byth yn medru deud y petha iawn yn y lle iawn ar yr
amsar iawn felly oedd hi’n haws sgwennu. Ond fydda i’n dallt yn iawn os mai nôl i’r llyn
yr ei di ar ôl inni orffan ffilmio - fuish i’n hen ast hefo chdi dair gwaith (o leia!).

Ond ma’ gofyn am faddeuant yn fan cychwyn tydi? A dwi’n dechra teimlo’n well yn
barod. Mae gŵr y ddynas bach o Canton wedi dŵad â bloda iddi a ma’ hi’n crio. Hapus ydi
hi, dwi’n meddwl. Lot fawr o gariad yna. Braf. Ma’ gini hi stamp imi hefyd, medda hi.
Ddim ‘di prynu peth felly ers oes pys! Ddim cweit yn siŵr lle dwi’n ’i sticio fo! A dwi ddim
yn siŵr be i ddeud wrth orffan y llythyr ’ma chwaith. Cofion annwyl yn swnio mor
nainish. Cariad mawr yn fwy fatha nain. Felly dwi jesd yn mynd i ddeud rwbath, OK?

Rwbath,

Annest x

Rhoddodd Cemlyn y llythyr yn ôl yn yr amlen dan wenu ac estyn am ei ffôn
symudol.

‘Beryg fod y banad ’na di stiwio d’wad, Cemlyn?’

‘Ar ’i ffor Mam!’

Danfonodd neges sydyn i lawr i Gaerdydd: ‘Maddau rwbath x’
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PENNOD 48

‘A’r gwynt i’r drws bob bore . . .’

Daeth ‘brecwast yn y gwely’ yn rhan o’r patrwm dyddiol yn Nhyddyn Pwyth heb
i’r un o’r ddau sylwi bron. Mor hawdd oedd llithro i drefn newydd er gwaethaf y
rhigol a fu. Heb i neb ddweud yr un gair, fe gludwyd y paneidau a’r wyau a
thôst i fyny’n foreol. Ildiodd y baned a’r sgwrs gyda chaniad y ceiliog a daeth y
defodau newydd mor ddistaw â’r drafft dan riniog y drws. Ailstyfnigodd y gaeaf
gan ddal ei afael yn dynn ar unrhyw arwydd o wanwyn cynnar.

Roedd Catrin Owen yn dal i wneud paned i’r ddau dan yr un hen drefn, ond
roedd paratoi prydau yn mynd yn anos bob dydd iddi. Mynnai blicio ambell
daten neu foronen ond byddai wedi ymlâdd cyn pen dim. Weithiau, fe ddeuai’r
paneidiau y naill wrth gwt y llall. Dro arall, ddeuai’r un alwad o gyfeiriad y
tyddyn i ddweud fod ‘panad ar bwr’. Dychwelai Cemlyn o’r caeau ambell waith
a chael ei fam yn dal yn ei gwely am hanner dydd. ‘Dowch Mam . . . Deimlwch
chi’n well ar ôl ichi folchi a newid chi,’ fyddai’r byrdwn bryd hynny.

Cymerodd Cemlyn gip sydyn ar y sgript ddiwygiedig tra’n paratoi’r brecwast i’w
fam. Mân newidiadau oedd y rhan fwyaf; deialog Brengain wedi ei docio yma
ac acw er mwyn ysgafnu’r baich dysgu i Annest. Ond sylwodd fod yr olygfa olaf
wedi ei hailwampio dipyn mwy na’r gweddill. Titus rŵan fyddai’n neidio i’r afon
ac nid Brengain. Eglurodd Angharad fod y meddyg wedi eu cynghori i gadw
gwaith corfforol Annest i’r lleiafswm isaf posib gan nad oedd rhai o’r creithiau
wedi mendio’n llwyr.

Roedd ar fin mynd i edrych a oedd ei fam am godi i ginio pan ganodd ei ffôn
symudol. Annest! Llamodd ei galon ac aeth allan i’r iard i gael gwell signal.
Negeseuon testun yn unig fu rhyngddynt ers iddo dderbyn y llythyr ac roedd
pythefnos da ers hynny. Pwysodd y botwm i’w hateb.

442

‘Annest!’

‘Jesd isho deud diolch.’

‘Am be, d’wad?’

‘Y bloda.’

‘Doeddan nhw’m byd’

‘Sut gwyddost ti? Fi cafodd nhw.’

Gwenodd Cemlyn iddo’i hun gan adael iddi gael y gair olaf. Roedd ei llais
fymryn yn wanllyd ond roedd ei thafod yn amlwg wedi mendio’n llwyr.

‘Dda clŵad dy lais di, Annest.’

‘Mi wellith.’

‘A mi welli ditha.’

‘Gnaf . . . Ond o’n i jesd isho deud mod i wir yn. . .’

‘Plis, paid â dechra ymddiheuro. Does dim angan.’

‘Ond . . .’

‘Dwi’n rhoi’r ffôn i lawr os ti’n mynd i gario ’mlaen. Dwi’n iawn. Oedda chdi’n
iawn . . . a dwi’n OK.’

Am unwaith yn ei bywyd wyddai Annest ddim beth i’w ddweud. Cemlyn
gawsai’r gair olaf ar y mater bach yna a theimlodd Annest ryw ryddhad o’i
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glywed yn bod mor ddi-flewyn-ar-dafod. Rhyfeddodd Cemlyn yntau ei fod wedi
llwyddo i fynegi ei hun heb betruso unwaith wrth ddweud ei ddweud. A doedd
dim chwithdod yn yr eiliadau tawel rhyngddynt erbyn hyn chwaith; doedd dim
angen geiriau drwy’r amser, hyd yn oed mewn sgwrs ffôn.

‘Sut ma’r ddynas bach o Canton?’ Cemlyn eto’n cael yr hyder i arallgyferio’u
sgwrs.

‘Ma’ hi’n dal yma. Ond ma’r ddwy ohonan ni’n ca’l mynd adra fory.’

‘O’r diwadd.’

‘Alwodd fi draw at ’i gwely neithiwr i ffarwelio. Deud ’i bod hi’n falch ’i bod hi’n
cael mynd adra i . . .’

Roedd y tristwch yn ei llais yn ddigon. Gadawodd Cemlyn iddi gael ennyd iddi
ei hun. Eco pell y ward yn y cefndir ac ambell ebwch gan Annest yn trio dal y
dagrau yn ôl. Ymwrolodd cyn dweud ei ffarwél yn ei ffordd ryfedd ei hun.

‘Cofia fi at dy fam, Cemlyn.’

‘Mi wnaf’.

‘A biti gin i glŵad am yr hen ieir hefyd.’

‘Llwynogod yn bla hyd lle ’ma ’di mynd.’

‘Yr anifail ta’r math arall sgin ti rŵan?’

‘Bob un, beryg. Ffernols slei ’dy nhw-i gyd.’
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Roedd cael siarad yn ryddhad, a theimlai Cemlyn ryw gwlwm yn dad weindio’n
ei du mewn. Mwy o sŵn cloncian a mân siarad yn y cefndir.

‘Dew! O’s ’a barti ‘di cychwyn acw?’ holodd.

‘Amsar fisitors, a dwi’n gweld Caron yn trio sleifio potal o bybli i mewn dan ‘i
gôt. Ffonia i di fory, ’li.’

‘Ia! Dathlwch dan yr hen drefn!’ Rho ganiad wedi iti gyrraedd adra.’

‘Rwbath.’

‘Be?’

‘Rwbath de. Ti’n gwbod fod gas gin i ddeud ta ta!’

‘O . . ia . . . Rwbath-rwbath i chditha hefyd!’

Roedd Cemlyn yn dal i wenu wrth lamu i fyny’r grisiau am stafell wely ei fam.
Doedd hi prin wedi cyffwrdd ei brecwast ac roedd un o’i thabledi yn dal ar ymyl
ei soser. Agorodd y llenni a sleifiodd yr haul cyndyn i’r ystafell lwyd.

‘Ydach chi am godi i ginio heddiw Mam?’ gofynnodd, wrth estyn am yr
hambwrdd-gwely oedd bellach yn rhan annatod o’r celfi yn stafell wely ei fam.

‘Hwrach g’na i,’ atebodd, gan edrych yn ddryslyd ar weddillion ei brecwast.

‘Be ‘da chi ffansi?’

‘Sgin i fawr o stumog cofia.’
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Suddodd calon Cemlyn wrth glywed yr un hen ateb a cheisiodd feddwl am
drywydd newydd.

‘Annest yn cofio atoch chi’, mentrodd. Ond gwyddai, fel roedd y frawddeg yn
llithro dros ei wefus, na fyddai hynny ond yn ychwanegu et ei dryswch.

‘Annest?’

‘Ia, yr hogan dwi’n actio hefo hi . . .’

‘Yn y pantomeim?’

‘Naci Mam . . . Yn y ffilm.’

Cliriodd y cwmwl, ‘Ia siŵr . . . y ffilm.’

Cododd o’r gwely yn eitha sbriws ac estynnodd Cemlyn ei chôt nos a’i slipars
iddi. Fe gymerai hi gawl tomato i ginio ac un dafell o frechdan wen ar draws y
dorth. Edrychodd allan drwy’r ffenest dros Gors y Meudwy am Lam y Gwyddal.
Syllodd ar y gwylanod yn sgrechian ar yr ewyn yn gwyngalchu’r creigiau oddi
tanynt, fel pe baent yn dadlau â rhywun nad oedd yno. ‘Paid â gneud yr un
camgymeriad â ddaru dy chwaer,’ meddai wrth ei mab, gan ddal ei threm tua
cyfeiriad y graig.

‘Pam ’da chi’n deud peth felly wrtha i rŵan Mam?’

Daeth rhyw gryndod i’w pharabl, fel petai hi’n ymdrechu i gadw’r deigryn o’i
llais.

‘Dim byd gwaeth na phriodas heb gariad. Mi wn i hynny’n well na neb.’
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PENNOD 49

HENDRE EBOLION

HAF 2120

Mae’n tywallt y glaw a gwelwn Brengain yn rhoi tusw o flodau ar fedd. Mae
croes fechan ar y bedd ac enw Luca wedi ei ysgythru arni. Fel mae’r siot yn
lledu gwelwn ferch yn rhoi blodau ar fedd arall sy’n rhedeg yn gyfochrog â
bedd Luca. Bedd ei thaid yw hwn. Fel mae’r siot yn lledu eto, sylwn fod plentyn
rhyw deirblwydd oed hefyd yn sefyll wrth ymyl y beddau.

BRENGAIN.

Gwawr, w’t ti am roi dy flodyn di ar fedd Taid?

Mae Gwawr yn ysgwyd ei phen ac yn rhedeg i ffwrdd. Mae’n rhedeg at raeadr
fechan a lluchio’r blodyn i’r afon. Dilynwn y blodyn nes y daw at bistyll. Mae
Gwawr yn chwerthin ac yn rhedeg gyda’r blodyn wrth iddo gael ei gario gan y
llif. Mae Haulwen yn casglu blodau o’r gors ac yn sylwi ar ei chyfnither yn
chwerthin ac yn dilyn o blodyn. Mae hithau’n ymuno’n yr hwyl. Mae Brengain
yn dilyn hefyd. Maen nhw’n chwerthin wrth i’r blodyn gael ei dynnu’n
gyflymach a chyflymach gan lif yr afon. Yna daw’r chwerthin i stop. Mae’r tair
yn amlwg wedi gweld rhywbeth dieithr iawn. Pan ledaena’r siot gwelwn mai
Titus sydd yno ar lan yr afon yn ’sgota hefo gwialen seml. Mae’n amlwg ei fod
wedi cael bachiad ac mae’n ceisio tynnu’r pysgodyn o’r dŵr.

HAULWEN.

Be mae o’n ’neud Mam?

BRENGAIN.

Pysgota . . .

HAULWEN.

Fel y dynion ar y cwch?

BRENGAIN.

Ia . . . ond welodd yr afon yma ddim ’sgodyn ers cyn co’.
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GWAWR.

Be ’di ’sgodyn?

BRENGAIN.

Bwyd . . .

Mae Titus yn glanio’r pysgodyn.

BRENGAIN.

Bwwwwwwwyd!

Mae Brengain yn dadwisgo ei blows a’i sgert ac yn neidio i’r dŵr yn ei
llawenydd. Yna fe neidia Haulwen a Gwawr i’r afon hefyd, dan sgrechian a
gorfoleddu. Mae’r siot yn codi fel y gallwn weld y cyfan o safbwynt aderyn; yn
uwch ac yn uwch. Gwelwn yr anialdir yn ei holl wylltineb naturiol, hardd, a
theulu, nid annedwydd, yn dathlu yn nŵr yr afon. Daw’r alaw agoriadol i’n
swyno, ond y tro hwn mae naws mwy gobeithiol yn y trefniant.
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PENNOD 50
‘I fryniau a phantiau Pentraeth . . .’
Pan agorodd Annest ddrws ei stafell yn y Ship doedd hi ddim wedi disgwyl i’w
thu mewn roi’r ffasiwn ochenaid o ryddhad. Roedd popeth yn union fel ag yr
oeddan nhw pan adawodd hi dros dri mis ynghynt. Cipiwyd ei hanadl mor
ddirybudd. Ac wrth i’w hysgyfaint fynnu ei gyflenwad nesaf o awyr iach yr ynys
llanwyd ei ffroenau â phersawr lafant a chamffor, Imperial Leather a thywelion
glân. Arogleuon ddoe yn falm ar ei heddiw dryslyd.

Ond cysurodd ei hun fod peth o’r dryswch wedi clirio erbyn hyn. Roedd wedi
rhoi ei fflat yn y Bae ar y farchnad i dalu peth o’r dyledion a fu’n ei llethu
drwy’r gaeaf. Llechen lân. Maddau dyledion. Symud ymlaen. Waeth befo lle.
Roedd y brifddinas wedi gwasgu arni ers iddi symud yno o Lundain; pob cornel
fel petai’n edliw neu watwar rhywbeth iddi. Diflastod swyddfa’r cyfrifydd,
anwadalwch y cwmnïau teledu, syrffed y clybiau a hunllef ei fflat yn y Bae. Pob
ffenest siop yn siom ailadroddus a phob wyneb ar y stryd yn fwgwd
difynegiant.

‘Ma’ whant arno i i byrnu fflat yn y Bae,’

meddai Caron, wrth yrru’r actores

fregus dros y ‘Fenai dlawd’.

‘Wel, os ti ffansi un hefo dwy stafell wely a one careless owner rho wbod. Wn i
am un gei di sy’n uffar o fargan.’

‘Braf!’ meddai Annest, gan fwynhau’r osteg wedi i Caron ddiffodd yr injan.

Caeodd ei llygaid a gadael i’r tawelwch lapio’i hun amdani fel dillad glân ar
wely cyfarwydd. Yna, teimlodd rywn yn ei gwthio’n filain o’r cefn a braich gref
rhywun yn ceisio’i thagu. Cipiodd ei hanadl gan afael yn dynn yn ei sedd;
chwys oer dros ei thalcen mewn amrantiad. Agorodd Caron ddrws y car iddi ac
edrychodd Annest arno fel petai’n ddieithryn wedi dod i’w hachub.
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‘Ti’n ol reit, bach?’

Anadlodd yr awyr iach i’w hysgyfaint a chiliodd yr atgof. Gwyddai’n iawn lle i’w
guddio erbyn hyn. Roedd wedi hen gynefino â chladdu atgofion.

‘Ydw diolch, Caron. Rho funud imi.’

‘Af fi â dy gês di lan i’r stafell.’ meddai ei ffrind, gan adael i’r llonyddwch setlo.
‘Dere di pan ti’n barod.’

Roedd pawb wedi bod mor garedig hefo hi ers yr ymosodiad. Pawb yn dandwn
a thendiad fel tasa hi’n dal yn seren. Fel hyn y byddai pobl yn arfer ei thrin yn
nyddiau cynnar ei gyrfa, ond doedd hi ddim yn siŵr beth i’w wneud ohono fo
bellach. Ond roedd y tawelwch yn dweud wrthi am beidio a phoeni. ‘Mi fydd
popeth yn iawn,’ meddai’r distawrwydd.

Mentrodd allan i’r awyr iach a theimlodd egni newydd yn saethu drwyddi wrth
iddi roi ei throed ar y graean mân. Edrychodd ar arwydd yr hen westy a
gwenodd. Roedd un llythyren wedi diflannu ers iddi fod yma ddwytha. Y Sip
oedd yr enw erbyn hyn. Ond yr un oedd y croeso a gawsai unwaith y mentrodd
roi ei phen rownd y drws.
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PENNOD 51

‘Ac os na ddôn nhw mi ddôn.’

Cyrhaeddodd Big End fel yr oedd Cemlyn yn tywallt paned iddo’i hun. Roedd
hwnnw wedi rhoi caniad iddo’r noson cynt i ddweud ei fod yn chwilio am gartra
i ddwy iâr ddandan a thybed a oedd Cemlyn awydd eu mabwysiadu. ‘Easter
Eggars ydyn nhw ill dwy. ‘Nawn nhw ddodwy wya gwyrdd, glas, pinc a gwyn iti
a ma’ nhw’n blydi lyfli!’ Derbyniodd Cemlyn y cynnig ac fe addawodd Big End y
byddai yno cyn naw. Edrychodd ar y cloc. Chwarter i wyth.

‘Pwy sy’ ‘na?’ galwodd ei fam o’r llofft pan glywodd sŵn car yn gwenynu i
fyny’r lôn drol.

‘Geraint sy’ ‘na Mam,’ galwodd Cemlyn. ‘Dwi’n glychu’r teciall os ‘da chi awydd
panad hefo ni.’

Eisteddodd Catrin Owen yn ei chadair wrth y stôf tra roedd Cemlyn yn tywallt y
te i’r tri. Edrychodd ar y ddau yn eistedd ar y setl wrth y twll-dan-grisia, yn
union fel yr hen ddyddiau. Yr unig wahaniaeth oedd fod y ddau fymryn talach
erbyn hyn a dwy iâr ddandan yn clwcian wrth eu fferau.

‘Glywsoch chi fod Ty’n Pant wedi ‘i werthu?’ holodd Big End.

Er eu bod wedi clywed rhyw si am y cynnig hael gafodd Glenys Ty’n Pant daeth
rhyw chwithdod rhyfedd dros y tri. Neb yn dweud dim byd am sbel. Sŵn
tywallt panad a meddwl. Cemlyn dorrodd ar eu myfyrdod. ‘Beryg na fydd ‘na
banto leni felly,’ mentrodd.

‘Os na neidith ‘na rywun i’r adwy te?’ ychwanegodd Big End.
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Felly roeddan nhw’n cnoi cil ar y sefyllfa pan oedd Annest yn cychwyn o’r
gwesty. Roedd hi wedi dweud wrth Cemlyn y byddai’n dod heibio i’w nôl tua’r
chwarter i naw ‘ma. Roedd Cemlyn â’i lygaid ar y cloc yn meddwl be fyddai
Annest yn ei feddwl o hyn i gyd. Llestri ei frecwast hyd y lle ymhobman, ei fam
yn dal yn ei choban a’i chyrlyrs, Big End hefo un iâr ddandan dan ei fraich
erbyn hyn a’r llall yn dal i swatio dan y bwrdd.

Nid fel hyn oedd wythnos ola’r ffilmio i fod i gychwyn. Roedd Cemlyn wedi
bwriadu mynd â brecwast i fyny i’r gwely i’w fam ac roedd Marian Spar wedi
addo dŵad yno i roi cinio iddi. Roedd wedi gobeithio gwadd Annest i mewn am
baned hamddenol i’r ddau gael sgwrs am yr hyn ddigwyddodd cyn glanio ar y
set. Sgwrs mewn llonyddwch ar ei aelwyd. Gwyddai fod Annest wedi mwynhau
bod yn Nhyddyn Pwyth y tro o’r blaen y bu yno. Ond roedd yn gweld ei
gynlluniau’n dipyn o wy clwc erbyn hyn.

‘Damia nhw!’ meddai Catrin Owen dan ’i gwynt.

‘Pwy, Mam?’ holodd Cemlyn.

‘Nhw te. Pwy bynnag ydy’r giwad ma. Pwy bynnag ddiawl ddoth yma i’n hel ni
o’ma. Ma’ nhw’n gwbod yn iawn be ma’ nhw’n ’i ’neud. Trio troi’r drol ’ma nhw.’

Mi edrychodd Cemlyn ar ei fam mewn syndod ac yna ar Geraint. Roedd pethau
wedi bod yn troi yn ei phen ers iddi fod yn nhŷ Megan mae’n rhaid. Ambell
fore, roedd hi wedi codi o’i gwely’n llawn egni a’i sgwrs yn felin bupur ddifyr a
rhesymegol; fel yn yr hen ddyddiau. Darnau yn disgyn i’w lle, yna’n syrthio’n
glewt eto, a’r blinder rhyfedda’n ei llethu. Mynd a dod fel y llanw a’r trai ar
Graig y Morlo.

Er bod patrwm y bore hwn wedi ei luchio oddi ar ei echel ryw fymryn, roedd
hi’n braf clywed clwcian ieir unwaith eto, meddyliodd Cemlyn. Dim ond megis
cychwyn roedd y ddwy fach yma; ‘Titus’ a ‘Brengain.’ Dyna fyddai eu henwau.
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A dyna roedd Tyddyn Pwyth ei angen rŵan, llond iard o ieir yn clwcian. Tyfu
llysiau. Tocio’r berllan. Dyna rywbeth arall roedd o ar feddwl ei wneud ers
blynyddoedd. Deuparth gwaith, rhesymodd. Teimlodd ryw gynnwrf newydd yn
egino.

‘Dwi’m yn meddwl dôn nhw fy hun,’ taflodd Geraint ei gnegwarth i ganol y
clwcian a thynnu Cemlyn yn ôl o’i gynlluniau.

‘Ti’n meddwl Big End?’ meddai Cemlyn yn obeithiol.

‘Os dôn nhw, os na ddôn nhw, ma’r damej wedi ’i ’neud i Fodeurwyn yn barod,’
ychwanegodd Catrin Owen, gan godi’r trywydd mor llyfn ag eda drwy rîl.
Rhyfeddodd Cemlyn at y miniogrwydd. O ble daeth hwn tybed?

Clywodd Annest yn cyrraedd ac aeth Cemlyn i’w gwahodd i mewn am baned er
gwaetha’r llanast. Er ei fod wedi clywed ei llais yn cryfhau bob tro y siaradai â
hi ar y ffôn, roedd ei gweld yn edrych mor dda yn rhyddhad mawr iddo. Ac
roedd cofleidio’n rhwydd i’r ddau. Y lletchwithdod wedi mynd. Roedd yn falch
o’i gweld. Hithau’r un modd.

‘Ti’n edrach yn dda.’

‘Dipyn o baent yn cuddiad y llanast.’

‘Fedra i’m deud ‘run fath am y gegin m’arna i ofn, ond ma’ ’na banad ar y go
os ti ffansi?’

‘Pam ti’n meddwl dois i’n fuan, Cemlyn? I fynd dros fy leins?’

Fel roedd Cemlyn yn arwain Annest tua’r gegin daeth sŵn clwcian o’r cefnau.

‘Ond o’n i’n meddwl . . .’
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‘Big End,‘ eglurodd Cemlyn. ‘Ty’d drŵadd imi ga’l ’u cyflwyno nhw iti. Titus a
Brengain ’di henwa nhw. Fymryn yn swil i gychwyn, ond os byddi di’n glên hefo
nhw mi gei wya o bob lliw a llun yn ôl.’

Aeth Annest drwadd i’r gegin a chael y llanast yn gysurlon a’r wy ’di ferwi pinc
yn destun sgwrs ddigri iawn rhwng Big End a Cemlyn. Daliodd lygad Catrin
Owen yn syllu’n fanwl arni ryw unwaith neu ddwy. Tybed beth oedd yn mynd
trwy feddwl yr hen garpan?
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PENNOD 52

‘Ond mae llecyn ger yr afon
ylch yn lân heb ddim o’r sebon.’

Wrth nesu tua’r afon i saethu’r olygfa olaf, teimlodd Annest bwl o dristwch yn
golchi drosti fel ton, ac yna’n cilio eto. Llanw a thrai. Mynd a dod. Edrychodd ar
y nant fechan yn troelli tua’r môr. Symud yn ei blaen er gwaethaf pob rhwystr.
Lleoliad perffaith, meddyliodd. Edrychodd tua’r gorwel. Awyr las. Diwrnod olaf
y saethu. Cychwyn newydd.

Roedd cynnig wedi ei wneud ar y fflat a hwnnw’n un digon teg. Tybed ai Caron
oedd wedi ei wneud? Fentrodd hi ddim gofyn iddo heddiw. Gallai hynny aros.
Ond o leiaf roedd pethau’n symud i’r cyfeiriad iawn o’r diwedd. Roedd hithau
mewn lle gwell ei hun bellach. Gwyddai lle roedd hi hapusaf. Â’i thraed yn
rhydd a’i rhagdybiaethau’r chwilfriw. Roedd y byd yn dal yn rhywle i’w ofni, ond
roedd ynddo gilfachau nad oedd eto wedi eu handwyo gan ddynion hefyd.

Doedd ffilmio golygfeydd y dociau ddim wedi bod yn hawdd, yn enwedig yr
olygfa drais ar fwrdd y llong. Bu Sion a hithau’n trafod pob siot fesul ffrâm fel
bod y cyfan yn llifo’n esmwyth heb din-droi’n ormodol ar y set.

‘Cynta’n byd cawn ni hon i’r cans, gora’n byd,’ meddai’r cyfarwyddwr yn dawel.

Eisteddodd Annest yn y sedd golur yn rhedeg ei llinellau iddi ei hun. Lle
perffaith i ymlacio cyn unrhyw ffilmio yw sedd golur os ydy’r byd a chitha ar
delerau da. Roedd dwylo Karen yn dyner wrth daenu’r colur a’r brwsh powdwr
yn esmwyth ar ei grudd. Doedd Cemlyn ddim yn yr olygfa yma ond roedd yno i
gyrraedd ac estyn tasa raid.
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Roedd y colur yn drwch, fel mai prin yr oedd Annest yn ei hadnabod ei hun yn
y drych. Brengain wedi cyrraedd y gwaelodion oedd hon, yn rhygnu byw i drio
cynnal ei phlentyn; dal gafael mewn unrhyw lygedyn o obaith pe deuai heibio.

‘Fi ’di honna?’ ebychodd.

‘Fedra i dynnu fo i lawr ryw fymryn os ti’sho,’ cynigodd Karen yn syth.

‘Na . . . Ma’ hwnna’n berffaith. Diolch.’

Un cip arall yn y drych tra chwistrellai Karen gwmwl arall o Elnett ar ei wig.

‘Brengain druan,’ meddai Annest yn dawel, cyn mentro allan ar y set.

‘Fyddi di’n OK,’ meddai Cemlyn, gan roi paned o goffi du yn ei llaw.

‘W’st ti be? Dwi’n mynd i fod yn well nag OK. Dwi’n mynd i fod yn ffwcin
brilliant!’

Dewisodd Cemlyn lecyn digon pell i wylio’r olygfa fel na fyddai modd i Annest
ddal ei lygad tra’n ffilmio, ond yn ddigon agos i fod wrth law tasa hi angen
unrhyw beth. Er fod Sion wedi sicrhau fod mwy na digon o gymorth iddi tasa hi
angen, roedd Annest wedi gofyn i Cemlyn fod yno hefyd.

‘Jest gafal amdana fi ar ôl imi orffan. Dyna’r oll fydda i ishio.’

Doedd gwylio’r olygfa ddim yn hawdd, a gwyddai Cemlyn mai mynd trwy’r
moshiwns yn unig oedd Annest ar bob cynnig. Ond dyna’n union fyddai
Brengain wedi ei wneud hefyd, meddyliodd. Gorwedd yn fud ac ildio i’w
thynged. Ei holl angerdd yn ysu am gael rhedeg ar y set i wahanu’r ddau actor
a’i reddf yn ei arbed rhag gwneud hynny. Onid dyna pam roedd o’n mwynhau
actio? Dal drych inni weld ein hunain am yr hyn ydan ni. Ein cryfderau a’n
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gwendidau’n cael eu chwifio o’n blaenau i’n sobri a’n diddanu. Dyna pam ’da
ni’n gneud hyn, meddyliodd. Dyna pam dwi yma. I ddangos ’n bod ni angan
brwydro drw’ hyn i gyd. Dyna dwi’n weld o mlaen i rŵan. Hogan yn brwydro
drw’r holl garthion i ddeud rwbath. Dyna pam dwi’n ’i charu hi . . .

Cyn iddo sylweddoli yr hyn oedd wedi gwibio drw’i feddwl roedd Annest wrth ei
ymyl ac yntau’n lapio gŵn nos drwchus am ei hysgwyddau crynedig. Roedd ei
cholur wedi ei ddifetha ac un linell ddu yn rhedeg i lawr ei grudd. Roedd Sion
yn fodlon a’r criw yn dawel. Yn llawn edmygedd.

‘Ti’n iawn?’ holodd Cemlyn yn dawel.

‘Gafal yn sownd yn’a fi, nei di? Plis.’

Roedd ei hangen yn syml, a’i gyflawni’n symlach fyth.

***

A heddiw oedd bore ola’r cynhyrchiad. Roedd Sion eisoes wedi saethu‘r
golygfeydd efo’r merched yn taflu’r blodau i’r afon a’r haul wedi chwarae ei ran
yn berffaith; yn tanio’r grug ac yn goleuo’r afon yn gadwyn i lawr y dyffryn.
Byddai’r cyferbyniad rhwng yr heulwen â mwrllwch llwyd yr olygfa agoriadol yn
asio’n berffaith â holl weledigaeth y cyfarwyddwr.

Edrychodd Annest ar Cemlyn yn ymarfer pysgota hefo’i wialen-gwneud ar
waelod y bryncyn, lle roedd yr afon yn hamddena’n bwll. Mor glyfar fu Sion yn
ei gastio. Yn fronnoeth yn yr haul, roedd Titus wedi tyfu’n ddyn, ei gyhyrau’n
dynn ac yn solet wrth iddo ymarfer stumiau’r sgotwr praff. Cemlyn dlawd. Ei
gyfoeth i gyd yn ei ddawn i ddiddanu ac i garu. Ei filltir sgwâr yn ganolbwynt ei
fywyd a’i orwelion yn bellach nag y tybiai.
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Â’r olygfa anoddaf y tu cefn iddi roedd rhedeg i lawr y dyffryn yn dilyn y blodyn
efo’r merched bach yn rhwydd. Er fod Sion angen sawl ongl i sefydlu’r
pysgotwr unig ar waelod y dyffryn yn cymryd amser, pwy allai gwyno am orfod
rhedeg rhwng y brwyn yn dilyn blodyn am y degfed gwaith?

‘Cino!’ galwodd Caron wedi i Sion gadarnhau ei fod yn hapus â’r siot olaf am y
bore. Yna daeth sgrech o waelod y graig fel roedd pawb yn cychwyn cerdded i
gyfeiriad y babell fwyd. Roedd y merched bach yn dal wrth y graig uwchben y
pwll yn bloeddio ac yn gynnwrf i gyd. Rhedodd pawb i lawr tua’r trobwll a
gweld fod Cemlyn yn brwydro i ddal gafael yn ei wialen. Roedd yn amlwg fod
yna horwth o bysgodyn ar ei fachyn, ac o fewn dim roedd Sion wedi galw ar ei
ddynion camera i ffilmio o bob ongl bosib.

Yn dawel, fe ddechreuodd gyfarwyddo’r actorion ac fe wyddai pawb fod hwn yn
gyfle na ellid ei golli. ‘Gwrandwch, bawb,’ meddai, ‘Os llwyddith Cemlyn i lanio’r
sgodyn mi gariwn i ’mlaen i ffilmio’r olygfa olaf yn union fel y buon ni’n ’i
thrafod hi bore ’ma. Peidiwch â phoeni dim os na fydd hwn yn gweithio, mi
allwn ni ddŵad yn ôl ar ôl cinio a’i saethu dan yr hen drefn. Ond am rŵan,
byddwch yn greadigol. ’Da chi’n gwbod y stori. Daliwch i ffilmio. G’na be fedri
di, Cemlyn . . . Stand by pawb.’

Aeth un o’r dynion camera i mewn i’r hofrennydd yn barod ar gyfer y siot olaf
un. Doedd y gyrrwr ddim i danio’r injan nes y câi arwydd i wneud hynny gan
fod Sion am gymryd y sain tra byddai’r merched a Titus yn neidio i’r dŵr. Pan
fyddai’n hapus fod ganddo ddigon o luniau i gyfleu’r gorfoledd bod yna fyd
newydd ar dro byddai’r hofrennydd yn codi. Unwaith y byddai’r ciw hwnnw
wedi ei roi, roedd pawb arall i lochesu yn yr hen furddun wrth ymyl. Doedd o
ddim am weld yr un creadur byw arall yn agos i’r panorama olaf.

Yn raddol, llwyddodd Cemlyn i dynnu’r sgodyn i’r lan.
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‘Dwi wedi ‘i ddal o, Brengain!’ galwodd Titus o lan yr afon a gorfoledd yn tasgu
ohono.

Gafaelodd Annest yn dynn am ysgwyddau’r ddwy ferch fach gan weiddi nerth
esgyrn ei phen.

‘Bwwwwyd!’ bloeddiodd, nes bod ei llais yn atseinio drwy’r dyffryn.

Rhedodd y merched i lawr tua’r afon gan neidio i mewn i’r dŵr a mwynhau y
rhyddid i chwarae fel y mynnent. Ymunodd Cemlyn yn y rhialtwch a
dechreuodd y tri chwerthin o ddifrif; chwerthin na chofiai Cemlyn ei brofi ers
tro byd. Chwerthin na wyddai ei gyhyrau amdano tan heddiw.

Cododd yr hofrennydd yn raddol ac edrychodd Annest ar y tri yn plymio ac yn
chwerthin yn yr afon, a theimlodd fel adyn ar y lan. Fe wyddai na fyddai
Brengain yn aros yn y fan honno ar ei phen ei hun. Fe sylweddolodd, waeth
beth fyddai hi’n ei wneud i fynegi’r llawenydd oedd ei angen ar ddiwedd y ffilm,
na fyddai’n gyflawn oni bai ei bod hithau’n mentro i’r dŵr. Daeth mymryn o
banig i’w mynwes. Roedd yn rhaid cydio yn yr eiliad neu adael iddo fynd.
Teimlodd yn noeth yn sefyll yno ar y graig a’r tri arall yn dathlu yn y pwll
crisial.

Cododd Cemlyn o waelod y pwll a dal ei llygaid. Deallodd ei lletchwithdod a
gwenodd arni. Gwenodd hithau arno yntau. Yna fe daflodd Titus lond llaw o
ddŵr oer drosti. Gwelodd y merched beth oedd yn digwydd ac ymuno’n y
trochi. Safai Brengain ar y graig yn wlyb at ei chroen a thybiodd Annest weld
Cemlyn yn amneidio arni i fynd un cam ymhellach. Gwyddai hithau fod y
camera’n ddigon pell erbyn hyn i weld unrhyw greithiau. Tynnodd ei chrysbas
a’i sgert gan sefyll ar y graig tra gwaeddai’r tri arall arni i neidio i mewn. Roedd
y graig yn uchel, ond roedd Annest yn gwybod nad oedd ganddi ddewis ond
neidio. Rhoddodd un floedd anferth a phlymiodd i’r dyfnderoedd clir.
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Mor braf ydi bod dan ddŵr dros y’ch pen a’ch clustia. Yn ôl i rwla saff; rwla lle
fedar neb y’ch cyffwrdd chi. Fan hyn dwi ’fod. Reit o dan y dŵr. Glân. Bob dim
yn symud tua’r un lle - i’r un diban. Patrwm. Mae ’na batrwm i bob dim i fod.
Chwalu patryma ma’ pobol. Fa’ma dwi’sho bod.

Edrychodd Cemlyn yn syn ar y cylchoedd dŵr yn pylu ar ymyl y lan. Roedd y
merched bach yn syllu’n fud ar yr union fan lle diflannodd Brengain. Dim ond
sŵn yr hofrennydd yn hymian yn bell uwch eu pennau. Llonyddodd y
cylchoedd.

‘Annest!’

Taflodd Cemlyn y sgodyn i’r lan a phlymio i’r pen dyfnaf lle roedd mymryn o
drobwll yn yr afon dan gysgod y graig. Ac yno roedd Brengain; ei chroen yn
laswyn yn erbyn y tywyllwch. Yr haul yn donnau arian mân hyd ei chorff, oedd
yn hongian fel angel gwyn uwchben allor. Ei llygaid yn bell. Yn rhywle nad oedd
yn perthyn i’r byd hwn.

Yn sydyn, gydag un hyrddiad o egni, saethodd yn ôl tua’r haul gan anadlu’r aer
fel petai’n llenwi ei ’sgyfaint am y tro cyntaf erioed. Dilynodd Cemlyn hi at
wyneb y dŵr. Anadlodd yntau o’r newydd gan edrych yn syn ar Annest. Nid ei
chwaer oedd yno bellach. Nid yr un Annest oedd hi chwaith.

‘Be ddigwyddodd?’ holodd Cemlyn, a sŵn yr hofrennydd yn cilio’n y pellter.

‘Mond be oedd i fod i ddigwydd.’

Gwenodd Annest wên ddireidus gan ddweud: ‘Ty’d i lawr i fan hyn. Ma’ nhw’n
ysu i dy weld di.’

Plymiodd yn ôl i’r llyn a Cemlyn yn dynn wrth ei sodlau.

460

Llyfryddiaeth
Bianchi, Tony, Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol
Cymru 2017. (Gwasg Gomer, Llandysul, Cerdigion), t. 139.
Bickham, Jack M. The Most Common Writing Mistakes (Writer’s Digest Books,
F+W Publications, Inc, 1997, 2700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio
45236) t. 25.
Bickham, Jack M. The Most Common Writing Mistakes (Writer’s Digest Books,
F+W Publications, Inc, 1997, 2700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio
45236) t. 58.
Billington, Michael, The Life and Work of Harold Pinter (Faber & Faber Limited,
1996, 3 Queen Square, London WC1N 3AU) t.122.
Braine, John, How to write a novel (Methuen Publishing Limited, 2000, 215
Vauxhall Bridge Road, London SW1V 1EJ) t. 41.
Braine, John, How to write a novel (Methuen Publishing Limited, 2000, 215
Vauxhall Bridge Road, London SW1V 1EJ) t. 49.
Dafydd, Myrddin ap, Clywed Cynghanedd, (Gwag Carreg Gwalch, Llanrwst,
2003).
Edgerton, Les, Hooked, (Writer’s Digerst Books, East Galbraith Road,
Cincinnati, Ohio, America) t. 71.
Edwards, Sonia, Cyfansoddiadau a Beirniadaethau, Eisteddfod Môn, Paradwys
a’r Fro, 2016 (Uned Argraffu Prifysgol Bangor) t. 22.
Elis, Islwyn Ffowc, Lleufer, ‘Fy Nofel Aflwyddiannus’, Cyfrol xiii, Haf 1957
(Cymdeithas Addysg y Gweithwyr) t. 55.
Ignatieff, Michael, Scar Tissue (Vintage, London, 1994).
Harries, Wyn Bowen, Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod
Genedlaethol Dyffryn Conwy a’r Cyffiniau (Llys yr Eisteddfod/Gwasg Gomer,
Llandysul, Dyfed 1989) t. 174.
Hughes, Owen, Daily Post (Mawrth 30, 2012) t, 12.
Jones, Shoned Wyn, Cyfansoddiadau a Beirniadaethau, Eisteddfod Môn,
Paradwys a’r Fro, 2016 (Uned Argraffu Prifysgol Bangor) t. 22.
461

Jones, Llion, Beirniadaeth y Gadair, Eisteddfod Dyffryn Ogwen, 2013. (Copi yn
llaw yr awdur.)
Jones, Medwyn, Y Cleciadur (Gwasg Casrreg Gwalch, Llanrwst, 1996).
Jones, T Gwynn, Caniadau (Hughes a’i Fab, 1934) t.31.
Killick, John, Dementia Positive, (Luath Press Ltd, Edinburgh, 2013) t. 35.
Killick, John, Dementia Positive, (Luath Press Ltd, Edinburgh, 2013) t. 40.
Kennedy, A. L., On Writing (Vintage Books, London, 2014)
LeDpux, Joseph, The Emotional Brain (Phoenix, London, 1998).
Lewis, Caryl, Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Cymru
2017. Gwasg Gomer, Llandysul, Cerdigion, t55.
Lewis, Elfed, Ynys y Plant (Hughes a’i Fab, Wrexam - 1909) t. 3.
Lewis, Saunders, Blodeuwedd (Gwasg Gee, Dinbych, 1948) Act 1, t. 18.
Lewis, Saunders, Blodeuwedd (Gwasg Gee, Dinbych, 1948) Act 1, t. 98.
Llwyd, Alan, Anghenion y Gynghanedd, Fersiwn newydd (Cyhoeddiadau
Barddas, 2007).
Llwyd, Alan, Sut i greu Englyn (Cyhoeddiadau Barddas, 2010)
Lucaci, Rebeca Alina,<http://www.wurmbrand.ro/wp-content/uploads/
downloads/2011/11/Rebeca-Lucaci-Loneliness-and-the-Tragic-Hero-inShakespeare.pdf> Cyrchwyd, Gorffennaf 18, 2018.
Ogwen, John, Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol
Dyffryn Conwy a’r Cyffiniau (Llys yr Eisteddfod/Gwasg Gomer, Llandysul, Dyfed
1989) t. 174.
Pamffled, Beth yw syndrom Asperger? (Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru)
Peterson, Christian,

< http://www.christianpetersen.com/anglesey/

caerdegoguchaf> Cyrchwyd Medi 2018.
Podhoretz, Norman, Making It (Jonathan Cape, Llundain, 1980) tt. 139-141.
Povey, Meic , <https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/27751177> Cyrchwyd,
Gorffennaf 2018.
462

Roberts, Bob, Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol
Dyffryn Conwy a’r Cyffiniau (Llys yr Eisteddfod/Gwasg Gomer, Llandysul, Dyfed
1989) t. 174.
Roberts, Cefin, Mae Eleni’n Ddeng Mlynedd, (Cyfrol dosbarthiadau cynghanedd
2009-2014) Golygwyd a chyhoeddwyd yn breifat gan Karen Owen, Ebrill 2014.
t. 14.
Roberts, Cefin, Taliesin (Cyfrol

150, Gaeaf 2015) Yr Academi Gymreig, t.

38-39.
Roberts, Glenys, Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol
Cymru 2017. (Gwasg Gomer, Llandysul, Cerdigion) t. 63.
Smith, Patti, Devotion, (Yale University Press, 2017) t, cefn y siaced lwch.
Stephens, Elan Closs, Y Cymro, adolygiad o’r sioe Cymerwch Bwytewch, Cwmni
Theatr Cymru, Mai 10fed (1977), t. 27.
Thomas, David, Y Cynganeddion Cymreig (Hughes a’i Fab, Abertawe, 1976).
Thomas, M. Wynn, Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol
Cymru 2017. (Gwasg Gomer, Llandysul, Cerdigion) t 55.
Wyn, Eifion, cyfieithiad o eiriau John Dryden <https://www.youtube.com/ w a t c h ?
v=Po6qbbjFJwA> cyrchwyd, Gorffennaf 16, 2018.
Welles, Orson, <https://www.brainyquote.com/quotes/orson_welles_142014>
Cyrchwyd Gorffennaf 19, 2018.
Y Beatles <https://www.youtube.com/watch?v=wbxTlxuECJA> Cyrchwyd, 10 Ionawr,
2019.
Y Beibl Cymraeg Newydd, (Cymdeithas Y Beibl, Swindon, 1988), t. 174.
http://resource.download.wjec.co.uk.s3.amazonaws.com/vtc/2015-16/
Adnodd%20Branwen/19themau9.html Cyrchwyd, Gorffennaf 16, 2018.
https://en.wikipedia.org/wiki/Extras_(TV_series Paragraff agoriadol. Cyrchwyd Gorffennaf
20ed,2018.
https://www.theglobeandmail.com/arts/theatre-and-performance/a-new-life-for-ignatieffspowerful-alzheimers-novel/article4099682/ Cyrchwyd Medi 2018.
https://en.wikipedia.org/wiki/Serpents_in_the_Bible Cyrchwyd Medi 2018.
463

Yr wyf drwy hyn yn datgan mai canlyniad fy ymchwil fy hun yw’r thesis hwn, ac
eithrio lle nodir yn wahanol. Caiff ffynonellau eraill eu cydnabod gan
droednodiadau yn rhoi cyfeiriadau eglur. Nid yw sylwedd y gwaith hwn wedi
cael ei dderbyn o’r blaen ar gyfer unrhyw radd, ac nid yw’n cael ei gyflwyno ar
yr un pryd mewn ymgeisiaeth am unrhyw radd oni bai ei fod, fel y cytunwyd
gan y Brifysgol, am gymwysterau deuol cymeradwy.
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