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SYCHDER

Fel pob nofel arall, mae hon hefyd yn dechrau gyda thudalen 
wag. Ond yn anffodus, dw i ’di bod yn syllu ar sgrin wen fy 
nghyfrifiadur ers misoedd bellach, heb sgwennu mwy na 
brawddeg neu ddwy, paragraff ar y mwyaf, cyn dileu’r cyfan 
a cheisio dechrau eto. Dyma hunllef pob awdur. Anialwch 
ymenyddol. Sychder syniadau. Writer’s block. Ac mae pob 
galwad gan Malcolm Abbeywell, fy asiant llenyddol o gwmni 
ABC Literary Services yn Llundain, yn gwneud y sefyllfa’n 
waeth. 

“Almost there now, Mal,” clywaf fy hun yn dweud wrtho’n 
wythnosol. “Another couple of weeks, tops.” Mae’r celwydd yn 
llifo mor ddiymdrech o ’ngheg fel fy mod i bron yn ei gredu 
fy hun. Bron. Ond, wrth gwrs, mae’r sgrin wag sy’n syllu arnaf 
mor gyhuddgar yn fy atgoffa’n gyson o’r gwir. O fy methiant. Fy 
niffyg. Fy anallu. 

Beth ddigwyddodd? Ble aeth fy nhalent? A oedd talent 
yno yn y lle cyntaf? Mae’r gwobrau, y cyfrif banc ffyniannus 
a’r ffaith fod fy nwy nofel ddiwethaf yn dal i fod yng nghant 
uchaf gwerthwyr gorau Amazon, a hynny ddwy flynedd ar ôl 
cyhoeddi’r ail ohonyn nhw, yn awgrymu fod yna o leiaf ychydig 
o allu yn llechu ynof yn rhywle. 

Fy enw yw Llwyd Owen a dw i’n alcoholig. O, na, arhoswch 
funud, yr AA anghywir yw hwnnw (aelod o Awduron Anonymous 
ydw i). Rwy’n dri deg chwech oed ac, ar wahân i dair blynedd 
ym mhrifysgol Aber, dw i ’di byw yng Nghaerdydd gydol fy oes. 
Ers 2001, dw i ’di cyhoeddi pum nofel – tair yn y Gymraeg a 
dwy yn Saesneg. Daeth fy nofel gyntaf yn ail yng Ngwobr Goffa 



Daniel Owen mewn rhyw Eisteddfod Genedlaethol wnes i ddim 
ei mynychu, gan fethu â chipio’r brif wobr oherwydd ei bod 
hi’n ‘mynd tu hwnt i ffiniau cyhoeddi arferol’, beth bynnag mae 
hynny’n ei olygu. Ta beth, sa i’n chwerw am y peth. Bellach. Nawr 
fy mod i’n filiwnydd (wah ha ha ha ha!!!). Enillodd fy ail nofel 
wobr Llyfr y Flwyddyn yn 2004, ond ar ôl cyhoeddi’r drydedd yn 
2005 penderfynais ehangu fy ngorwelion – heb sôn am falans fy 
nghyfrif banc – a sgwennu’r gyntaf mewn cyfres o nofelau mewn 
arddull Americanaidd, à la fy arwyr mawr Elmore Leonard, Carl 
Hiaasen a George Pelecanos ymhlith eraill. Stori hir yn fyr: gyda 
help Malcolm, fy asiant, gwerthodd y gyfrol gyntaf 426,036 o 
gopïau yn fyd-eang yn ystod y flwyddyn ar ôl ei chyhoeddi, yn 
ogystal ag ennill gwobr y Golden Dagger, cyn cael ei haddasu ar 
gyfer y sgrin gyda Matthew Rhys yn chwarae rhan Idris Roach, y 
prif gymeriad (un o amodau gwerthu’r hawliau i Mr Weinstein 
yn Miramax). Sicrhaodd llwyddiant y ffilm fod yr ail lyfr yn y 
gyfres wedi gwerthu dros ddwywaith cymaint â’r llyfr cyntaf, a 
dyma fi nawr yn ceisio, ond yn methu, cwblhau’r saga, cyflawni’r 
cytundeb ac ymdoddi i dawelwch cyrion Caerdydd i sgwennu er 
pleser, yn hytrach na theipio er gorfodaeth, yn unol â ’nghytundeb. 
Er fod y nofelau’n adrodd hanes anturiaethau cymeriad Idris 
Roach, nid yw’r gyfres yn ddilyniant o ran stori sy’n ymestyn 
dros dri llyfr. Yn wir, ar ddiwedd yr ail nofel, ymddeolodd Idris 
i gaban pren yn y mynyddoedd ar ôl ymchwilio, a datrys, achos 
hynod erchyll, felly gallai’r drydedd gyfrol ei arwain i unrhyw le 
mewn gwirionedd. A dyna, efallai, yw’r broblem. 

A falle’ch bod chi’n meddwl ’mod i off fy mhen wrth 
ddarllen hyn, gan nad yw ‘Llwyd Owen’ wedi cyhoeddi dim 
byd ers Yr Ergyd Olaf yn 2005, a byddech chi’n iawn, ar y ddau 
bwynt i raddau. Ydw, dw i off fy mhen (diolch yn bennaf i’r 
writer’s block, ond heb anghofio cymhlethdodau lu fy mywyd); 
a na, dyw ‘Llwyd Owen’ heb gyhoeddi gair ers 2005. Ond, chi’n 
gweld, er fod Malcolm wrth ei fodd â’r gyfrol gyntaf, heb sôn 
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am y cyhoeddwyr oedd yn ffurfio rhes daclus i daflu arian ataf, 
roedd pob un yn cytuno y byddai fy enw yn rhwystr i lwyddiant, 
yn enwedig yn America. A dyna pam nad yw ‘Llwyd Owen’ wedi 
cyhoeddi dim ers bron degawd, gan mai ‘Floyd Ewens’ yw fy 
enw proffesiynol bellach. Ar ben hynny, sa i byth yn ymddangos 
ar y teledu na’r radio, a dw i’n ceisio osgoi ymddangosiadau 
cyhoeddus ar bob cyfrif, felly sdim rhyfedd nad ydych chi wedi 
clywed amdanaf yn ddiweddar. 

Doedd Lisa ddim yn meddwl fod cyhoeddi o dan enw 
gwahanol yn syniad da, ond doeddwn i ddim yn teimlo’n 
annifyr am y peth o gwbwl. Fel rhywun sydd wedi gorfod addasu 
a newid fy enw ar hyd fy mywyd – un o ganlyniadau tyfu i fyny 
ym mhrifddinas Cymru, wedi fy amgylchynu gan bobol nad 
oedden nhw’n gallu siarad Cymraeg – roedd ‘Floyd’ yn teimlo fel 
hen ffrind ta beth, gan mai dyna oedd fy llysenw ers cyn cof. A 
rhaid cyfaddef ei fod yn well na’r dewisiadau eraill, sef Chlwyd, 
Thlwyd, Swyd, Clwyd ac ati. Roeddwn i’n awyddus i gadw’r 
‘Owen’ ond, rywffordd, perswadiodd Malcolm fi i fabwysiadu 
‘Ewens’. Sa i’n gallu cofio sut na pham, ond rwy’n cofio fod ei 
ddadl yn cynnwys cyfeiriad at Ian McEwan, er fod y cyd-destun 
yn niwlog braidd bellach, fel gweddill fy mywyd. Erbyn hyn, 
wrth gwrs, sdim ots ’da Lisa tasen i ’di galw fy hun yn Gareth 
Glitter, diolch i’r ffaith ei bod hi’n byw fel brenhines ar draul fy 
llwyddiant llenyddol ac yn cyd-breswylio â rhywun arall yn ein 
cartref priodasol. 

Fel pysgotwr heb abwyd, rwy’n castio unwaith eto i lyn lle 
nad oes gobaith bachu unrhyw beth. Ddim hyd yn oed hen 
esgid neu droli Tesco rhydlyd. Mae’r writer’s block yn deillio 
o’r ffaith fy mod i’n ei chael hi’n hollol amhosib sgwennu nofel 
arall am gangsters, hoods a ditectifs preifat. Fi ’di diflasu’n llwyr, 
dyna’r gwir. Er hynny, rhaid i fi sgwennu rhywbeth, neu bydd 
yn rhaid i fi ad-dalu’r blaendal chwe ffigwr. A dw i eisoes wedi 
gwario hwnnw. Y gwir yw ’mod i’n teimlo fel ffugiwr. Twyllwr 
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llwyr. Sa i ’di sgwennu am rywbeth dilys, rhywbeth sy’n golygu 
unrhyw beth i fi, ers fy ail nofel. Mae’r cyfoeth – y gwrthrychau 
a’r asedau – yn neis, i raddau, ond sdim boddhad bellach yn yr 
hyn dw i’n ei wneud i ennill bywoliaeth. Yr hyn dw i eisiau ei 
wneud yw troi’r camera’n fewnol, fel petai, ac archwilio fy ngwir 
deimladau, fy ngwir gredoau, fy ngwir safbwyntiau. Ond rwy 
hefyd yn gwybod fod yn rhaid i fi gyflawni’r cytundeb. Does dim 
dianc rhag hynny. A ta beth, pwy fyddai eisiau darllen amdana i 
a’r hyn sy’n mynd trwy fy meddwl? Mae fy mywyd i mor ddiflas, 
mor ddi-fflach, mor amddifad o antur a diddordeb. Dyma fi, yn 
fy sied, yn halio a smocio ac yfed a chrio: y diwedd. 

Gallaf gofio’r holl gyfiawnhau roedd yn rhaid i fi ei wneud 
ar ddechrau fy ngyrfa oherwydd ’mod i’n sgwennu am ‘isfyd’ 
dinas Caerdydd, a’r troseddu oedd yn rhan annatod o fy 
nofelau, yn hytrach na sgwennu am yr ysgol Sul, y côr meibion 
neu’r tîm rygbi. Dw i ’di dyfeisio cysylltiadau ffug a straeon 
tylwyth teg i gyfiawnhau fy straeon, neu yn hytrach fy hawl i 
ysgrifennu am bethau o’r fath. Ond y gwir yw, ar wahân i un 
digwyddiad yn fy arddegau – sy’n dal i daflu cysgod dros fy 
modolaeth – a fy ymweliadau cyson â Doc, sa i ’di cael lot o 
gysylltiad uniongyrchol â phobol ddrwg y ddinas hon, nac 
unrhyw ddinas arall. Er hynny, roeddwn i’n barod i frwydro dros 
fy hawl i ysgrifennu am beth bynnag o’n i eisiau, ac er fy mod 
yn dal i gredu yn yr hawl i wneud, sa i eisiau gwneud bellach. 
Erbyn hyn, dw i eisiau cyflwyno fy enaid ar blât i’r darllenwyr, 
dadorchuddio fy nghnawd a rhannu fy ngwir deimladau a fy 
holl fethiannau gyda’r byd. Achos, heb os, dyna ydw i yn y bôn 
– methiant mewn cymaint o ffyrdd.

Tase darllenwyr nofelau Floyd Ewens yn gallu gweld realiti 
fy mywyd – y diflastod, y segura, y diffyg antur – bydden nhw’n 
siãr o chwerthin. Yn ddiweddar, gyda’r pwysau’n cynyddu, dw 
i’n canfod fy hun yn dymuno profi bach o gyffro yn fy mywyd, 
yn y gobaith y bydd hynny’n fy ysgogi i ailgydio yn yr ysgrifennu, 
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rhuthro trwy’r drydedd gyfrol ddiawledig ’ma a ffarwelio 
ag Idris Roach unwaith ac am byth. Ond wedyn, dw i’n agor 
potel o Grolsch, tanio sbliff a gwylio’r cymylau o fy malconi ar 
ben Mynydd Caerffili, a meddwl ‘Fuck it, beth yw’r pwynt? Yn 
unrhyw beth?’ A sa i’n credu am eiliad fod Leonard, Hiaasen na 
Pelecanos yn byw bywydau eu cymeriadau yn llythrennol, ond 
fi yn siãr eu bod nhw’n gwneud o leiaf ychydig bach o ymchwil 
– cysgodi’r heddlu, siarad â charcharorion neu gyn-droseddwyr 
neu beth bynnag – yn hytrach na theipio geiriau i Google neu 
Wikipedia fel dw i’n ei wneud. Yr eironi chwerthinllyd yw hyn: er 
fod fy nofelau’n llawn perygl ac arswyd, y peth mwyaf bygythiol 
yn fy mywyd i yw lesbian o’r enw Siân. 

Roedd y weithred o ysgrifennu yn arfer bod mor hawdd a 
diymdrech. Greddfol, hyd yn oed. Ond nawr, o dan bwysau, 
mae’r inc a’r ymennydd wedi sychu, a’r geiriau’n pallu tanio. 
Mae’n ymddangos i fi mai dim ond pan ry’ch chi’n dechrau 
meddwl am y broses o ysgrifennu mae’r problemau’n dod i’r 
amlwg. Ar ben hynny, dw i ’di gwneud ymdrech fawr i ynysu fy 
hun dros y blynyddoedd. Fues i erioed yn blentyn poblogaidd. 
Dim ond dau ffrind oedd gen i’n tyfu fyny. Fi wastad wedi bod 
yn hapus yn fy nghwmni fy hunan. Yn wir, rwy’n hapusach yn 
fy nghwmni fy hunan nag yng nghwmni neb arall. Ar wahân i 
Lisa. A dw i ’di ei gwthio hi i ffwrdd hefyd. Po fwyaf o lwyddiant 
ro’n i’n ei brofi, y lleiaf o ryngweithio cymdeithasol ac/neu 
broffesiynol roedd yn rhaid i fi ei wneud. Cyn y llwyddiant gyda 
nofelau Idris Roach, ro’n i’n cymryd rhan yn rheolaidd mewn 
digwyddiadau llenyddol cyfrwng Cymraeg, yn bennaf yng 
Nghaerdydd ac fel arfer gyda Jon Gower wrth y llyw, neu o leiaf 
yn ganolog i’r drafodaeth. Ond bron dros nos, daeth hynny i ben. 
Yn wyrthiol, doedd dim rhaid i fi wneud braidd dim i hyrwyddo 
fy nofel Saesneg gyntaf, gan fod y gyfrol yn gwerthu heb unrhyw 
fewnbwn gen i. Malcolm a thîm marchnata’r cwmni cyhoeddi 
sy’n haeddu’r clod i gyd, er mai fi sy’n tueddu i’w gael. Fwyaf 



1 2

sydyn, doedd dim rhaid i fi wneud unrhyw ymdrech i wneud 
bywoliaeth, a honno’n fywoliaeth dda. Ro’n i’n gyfoethog. Yn 
gyfoethog iawn. A doedd dim angen neb arna i wedyn. Ddim 
hyd yn oed Lisa. Neu o leiaf, ’na beth o’n i’n ’i feddwl ar y pryd. 
Y peth negyddol am hynny, wrth gwrs, yw po fwyaf ynysig y’ch 
chi, y lleiaf o brofiadau y’ch chi’n eu cael; a’r lleiaf o brofiadau 
y’ch chi’n eu cael, y lleiaf o bethau sydd ’da chi i ysgrifennu 
amdanyn nhw. A dyma fi, yn byw bywyd diflas ac unig ac felly’n 
methu tanio’r dychymyg a llenwi hyd yn oed un ddalen o fy 
nofel newydd. Sa i hyd yn oed yn gallu dibynnu ar fy nychymyg 
bellach, ac mae hynny’n beth digalon tu hwnt.

Does dim cymhelliad i fi ysgrifennu bellach. Dyna’r 
gwirionedd trist. Ar y dechrau, roedd yna deimlad o raid, o angen 
ysgrifennu. Ro’n i eisiau rhannu fy syniadau a fy safbwyntiau 
gyda’r byd. Ond nawr, yn fy nghastell ar y bryn, yr unig beth dw 
i eisiau ei wneud yw cael wanc, smôc a photel o gwrw. Dw i ’di 
cyflawni mwy yn barod nag o’n i erioed yn dychmygu gwneud, 
ond yn lle fy ysgogi i gyflawni mwy fyth, mae fy llwyddiant yn 
gwneud i fi fod eisiau rhoi’r gorau i’r cyfan ac ymddeol. Dw i’n 
parchu Iain Bankses a Stephen Kings y byd ’ma, pobol sy’n cadw 
i fynd am byth (yn llythrennol yn achos Iain Banks), er fy mod 
i’n uniaethu mwy gyda J D Salinger, rhaid cyfaddef.

Dw i ’di ceisio goroesi’r anallu i ysgrifennu trwy ddilyn 
dulliau rhai o fawrion y byd llenyddol – sefyll i sgwennu fel 
Philip Roth, Lewis Carroll, Dickens a Hemingway (anodd credu 
fod yr hen Ernest yn ddigon sobor i sgwennu ar ei draed, ond 
dyna ni); gwisgo dim byd ond fy mhants fel John Cheever, ac yna 
mentro’n noethlymun fel Victor Hugo; datgysylltu’r rhyngrwyd 
fel Jonathan Franzen a Zadie Smith; ac yfed Martini, fel Capote, 
neu Wild Turkey fel Hunter S Thompson: gyda’r un canlyniad 
bob tro. 

Dw i’n syllu ar fy adlewyrchiad ar y sgrin. Ysbryd diwyneb. 
Amlinelliad amwys. Dw i’n falch nad ydw i’n gallu gweld fy 
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llygaid, gan nad ydw i eisiau gweld beth sy’n cael ei adlewyrchu 
ynddynt. Cribaf fy llaw trwy fy ngwallt hir, sydd heb gael ei dorri 
ers yn agos at flwyddyn, ac yna trwy’r barf fflwfflyd sy’n dechrau 
cosi fy ngên a ’mochau. Codaf fy llygaid ac edrych trwy ffenest 
y sied sgwennu – fy nghartref ers dros flwyddyn bellach, ers i 
Lisa ofyn i fi adael – i fyny’r ardd deras, heibio’r tri phwll dãr 
gwyllt ar dair lefel. Gwyliaf was y neidr yn hofran uwchben y 
pwll agosaf, yna’i golli yn yr heulwen a’r cysgodion am eiliad cyn 
ei weld unwaith eto ochr bella’r dãr. Caf fy hudo gan y trychfil 
ffug-wyddonol a’i adenydd anweledig, ac mae fy llygaid yn ei 
ddilyn mewn llesmair llwyr wrth iddo ddawnsio o fy mlaen am 
funud neu ddwy. 

Dw i’n meddwl am Lisa. Ble mae hi a beth mae hi’n ei wneud 
ar yr union eiliad hon? Ond wedi gwirio’r cloc ar gornel y sgrin, 
dw i’n cofio ei bod hi yn y gwaith, fel person normal. 

Mae fy nghartref, ein cartref, yn ymgodi ben draw’r ardd, fel 
atgof brics a morter o’r hyn dw i wedi’i golli. Pagoda mawreddog 
ydyw a adeiladwyd yn y chwedegau yn agos at gopa Mynydd 
Caerffili, ar gyrion maestref Rhiwbeina. Y math o le na fyddai’n 
cael caniatâd cynllunio heddiw. ‘Coedlan’ yw enw’r eiddo, ac 
enw addas iawn ydyw hefyd, gan fod coedwig y Wenallt yn 
ein hamgylchynu i’r gorllewin a’r dwyrain, tra bod glaswelltir 
agored sy’n gartref i fuches o wartheg pori i’r gogledd a’r M4 i’r 
de, wedi’i chuddio gan fwy o goed. Mae ein cymdogion agosaf, 
Mr a Mrs Jenkins a’u hepil, yn byw rhyw ddau gan llath i ffwrdd 
tua’r pentref, sy’n dal yn rhy agos os y’ch chi’n gofyn i fi.

Mae sgrin y cyfrifiadur wedi tywyllu o ganlyniad i fy niffyg 
gweithgarwch. Codaf a throi yn yr unfan. Dw i’n ystyried sortio’r 
gwely soffa, ond beth yw’r pwynt? Bydda i’n paso mas arno fe eto 
mewn mater o oriau. Camaf at yr oergell ac agor y drws, ond sa 
i’n gafael mewn potel o gwrw. Ddim eto. Dim ond tri o’r gloch 
yw hi. Ond, er ei bod hi’n rhy gynnar i yfed cwrw, so hi byth yn 
rhy gynnar i smocio sbliff. 
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Dw i’n estyn yr hen flwch Quality Street o’i guddfan tu ôl i un 
o bedwar uchelseinydd sydd wedi’u gosod ym mhob cornel o’r 
stafell. O ie, nid ‘sied’ arferol yw hon, ond caban pren moethus 
wedi’i insiwleiddio i’r eithaf, gyda system gynhesu dan y llawr, 
stafell gawod fechan ond ddigonol, cysylltiad rhyngrwyd diwifr, 
cegin fechan, wal o records a llyfrau, stereo, teledu 30 modfedd 
a chwaraeydd DVD, heb sôn am gysylltiad Sky, desg, cyfrifiadur, 
gwely soffa ac amryw o greiriau sydd wedi golygu rhywbeth i fi, 
rywbryd yn ystod fy mywyd. O blith yr holl lyfrau, clod, gwobrau 
a champau, y sied hon yw’r peth dw i fwyaf balch ohoni. A diolch 
byth amdani hefyd, ac ystyried fy ‘sefyllfa ddomestig’ gyfredol. 

Dw i’n eistedd yn fy nghadair droelli eto, gan wneud pob 
ymdrech i osgoi fy nghysgod ar sgrin y cyfrifiadur, cyn agor y 
blwch a gweld mai dim ond digon am gwpwl o joints sydd ar ôl 
’da fi. Bodiaf neges gyflym i Doc.

Ti ffansi peint? Dim ond amser am UN sydd da fi cofia

Wrth gwrs, nid peint dw i eisiau o gwbwl, ond yn wahanol 
i chi a’r moch, os byddan nhw’n darllen fy neges, mae Doc yn 
gwybod yn iawn am beth dw i’n sôn. Ar ôl ugain mlynedd o 
berthynas broffesiynol, ni bron yn delepathig. 

Wrth aros am ei ymateb, af ati i rolio, a chyn i fi lyfu’r glud a 
gorffen y job, daw’r ateb roeddwn i’n gobeithio’i gael.

Rho gnoc mewn awr ac fe ewn ni i’r Cayo

Dim brys. Dim chwys. Ond wrth gamu tua’r balconi cefn 
i fwynhau’r awyr iach a’r olygfa, mae’r anochel yn digwydd ac 
wyneb hunanfodlon Malcom Abbeywell yn ymddangos ar sgrin 
fach fy ffôn symudol. Taniaf y sbliff a thynnu’n galed ar y tân, 
cyn chwythu’r mwg o ’ngheg ac ateb yr alwad. 

“Floyd, how are you, old chap?” 
Malcolm yw’r math o Sais sy’n rhoi enw drwg i’r genedl 
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gyfan. Ond yn wahanol i’r chwedl gyffredin ry’n ni a’n cefndryd 
Celtaidd mor hoff o’i lledaenu, nid yw pob unigolyn sydd wedi’i 
eni ar ochr arall Clawdd Offa mor echrydus â hwn. Er hynny, 
rhaid i fi ddweud ei fod wedi bod yn wych i fi ar lefel broffesiynol, 
felly dw i’n ceisio anwybyddu a maddau ei holl ddiffygion, er 
fod hynny’n gallu bod yn heriol iawn. Fel heddiw.

“I think you’ve got the wrong number, butt. There’s no one 
here called Floyd.”

“Come now, Floyd, must we go through this rigmarole every 
time I call?”

“What rigmarole, Malcolm? Floyd is not my name, and you 
know it.”

“It’s close enough, old boy.”
“Close enough! Say my name, Malcolm!” Dw i wrth fy modd 

yn chwalu pen y bastard.
“Come, come. You know I can’t say your name, Taff…” Ac 

mae yntau hefyd yn hoffi chwalu fy un i.
“And don’t call me Taff either, you patronising English 

cunt.”
Dw i’n clywed Malcolm yn tagu ben draw’r ffôn, a dw i bron 

â phisio chwerthin fan hyn, diolch i’r gwair cryf sydd wrthi’n 
tylino fy ymennydd gyda phluen paun seicedelig.  

“Now, now. I don’t think that’s the equivalent.”
“Yes it is. The common nicknames of the people of the 

United Kingdom and Ireland are as follows: Taff, Jock, Paddy, 
Mick and Cunt.”

Mae Malcolm, chwarae teg iddo, yn piffian chwerthin erbyn 
hyn, ac ar ôl iddo ddod ato’i hun mae’n dweud:

“Ok, ok, but I still can’t say your name properly, and you 
know that, old boy.”

“I do, Mal, but I like to hear you make an effort. For your 
number one client, as it were.” 

Credaf fod pob hawl ’da fi i siarad ag e fel hyn, yn bennaf gan 
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ei fod gannoedd o filoedd o bunnoedd yn fwy cyfoethog diolch 
i fy holl waith caled.

“Ok, Thlwyd, how are you today?”
“Good effort, Mal! And not too bad, thanks for asking. What 

do you want? I’m busy.”
Tynnaf yn galed ar y sbliff wrth i fy llygaid grwydro o’r balconi, 

dros y coed sy’n dechrau ailegino gyda dyfodiad y gwanwyn, 
tuag at y draffordd anweledig a thros doeon y maestrefi i lawr 
at ganol y ddinas, y Bae, Penarth a’r Fro tu hwnt.

“Busy smoking Mary Jane by the sounds of it…”
“You know my motto, Mal. Write sober, edit stoned.”
“Ha! Well, I won’t ask how the manuscript’s looking as you 

never give me a straight answer…”
“So why did you call then?”
“I’ve got some good news for you…”
“What?” Dydw i ddim yn hoffi tôn ei lais.
Mae’n adrodd y geiriau fel petai wedi gwneud ffafr â fi. 

“I’ve managed to secure a slot for you at the Hay Festival next 
month…” 

Tawelwch. Tywyllwch. Mae Malcolm wedi ceisio, a methu, fy 
narbwyllo i gymryd rhan mewn digwyddiadau tebyg ddegau o 
weithiau dros y blynyddoedd. A diolch i’r ffaith fod fy llyfrau’n 
gwerthu er gwaethaf fy styfnigrwydd, sa i ’di gorfod gwneud 
unrhyw fath o farchnata na hyrwyddo yn ddiweddar. Fodd 
bynnag, mae Malcolm o’r farn ei bod hi’n bwysig meithrin 
cysylltiad rhwng yr awdur a’i ddarllenwyr, yn enwedig yn yr oes 
sydd ohoni, ac mae’n ymddangos ei fod wedi penderfynu ceisio 
eto, o dan bwysau gan ei fosys, heb os. Ond cyn i fi ddechrau 
cydymdeimlo gyda fe mewn unrhyw ffordd, dw i’n ateb.

“No way, Mal. Not a chance. Not going to happen.”
“Too late, old chap.”
“How the fuck is it too late, Malcolm? Have we travelled back 

through time or something? Have I already done the gig? Is that 
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what’s happened? Is that the situation?”
“No.”
“So, I repeat, how is it too late?”
“Well… uh… I’ve already said you’d do it, haven’t I? And 

it’s Hay. You don’t say ‘no’ to Hay. I’ve even booked a room 
for you at Baskerville Hall. And anyway, it’s already in the 
programme…”

“You devious bastard. You waited until they published the 
programme before telling me! How long ago did you agree?

“It doesn’t matter now, does it?”
“You fucking twat, Malcolm.”
“Oh, don’t be such a baby. It’ll be great publicity for the new 

book. And what with the second film in post-production, it’s a 
great opportunity…”

“I’m not happy about this, Mal…”
“Nothing to worry about, old boy. And you’ll be in safe hands 

as well. Some chap you know will be hosting the event, asking 
the questions, stroking your ego as it were…”

“Who?” gofynnaf. 
“Man by the name of Gower. Jon Gower, I believe.”
“Fuck!”
“What’s wrong? Seems like a thoroughly decent chap.”
“Anyone but Gower. Is it too late…?” dechreuaf, cyn cofio 

fod y rhaglen wedi’i hargraffu.
“What’s wrong with Gower anyway?”
“I’d take Paxman over Gower, any day.”
“Why? Did he use to bully you at school or something?”
“No. Nothing like that. It’s just… Oh, I don’t know. He makes 

me feel… I don’t know… inadequate…” 
Dw i wastad wedi casáu trafod unrhyw beth yn gyhoeddus, yn 

bennaf am nad yw fy ymennydd yn gweithio ac yn adweithio’n 
ddigon cyflym i adeiladu dadl effeithiol. Y peth gorau am fod yn 
awdur yw’r ffaith nad oes rhaid trafod llawer gyda neb arall; fy 
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mhenderfyniadau i yw pob un, ac mae holl boblogaeth fy mhen 
yn tueddu i gytuno â fi. 

“Now, now. Don’t be silly. You’re his equal, at the very least. 
In fact, you’re far better than him, I’m sure…”

“Are you sure sure, Malcolm?”
“Yes. Of course I am.”
“You haven’t got a clue what you’re talking about. You don’t 

even know who he is, do you? Fuckin London cunts! Name me 
one book he’s written, Malcolm. Go on.”

Tawelwch. Llethol.
“That says it all, Mal.”
Dw i’n diffodd y ffôn ac yn gorffen y mwg gan feddwl am 

ddim byd ond y cawr peniog fydd yn fy wynebu yn y Gelli â’i 
stôr diddiwedd o ffeithiau ac anecdotau diddorol. Y bastard.

Ar ôl cawod glou, dw i’n arllwys Optrex i fy llygaid i gael 
gwared ar y cochni, ac yn gwisgo dillad smart a glân. Mae gan y 
Doctor dri amod sylfaenol mae’n rhaid i bawb sy’n galw i brynu 
ei gynnyrch gydymffurfio â nhw, sef dim jîns, dim trainers a dim 
tracwisgoedd o unrhyw fath. Dw i’n cribo fy ngwallt a’i glymu’n 
gwt ceffyl taclus tu ôl i fy mhen cyn anelu am y modur, sydd 
wedi’i barcio ar y dreif ochr arall y tñ. Dw i’n troedio’r llwybr 
bach a’r grisiau i fyny’r terasau yn ofalus, ac yn gweld cwpwl 
o bysgod aur yn torri arwyneb y pyllau ar fy ffordd, gan beri 
i’r hirheglynnod wasgaru a sglefrio tan i’r tonnau bach dawelu 
drachefn. Mae car Siân wedi’i barcio ar y dreif, Mini Cooper go 
newydd gydag enw ei chwmni cadw’n heini yn hysbyseb barhaus 
ar hyd ei ochrau, ond sdim golwg ohoni hi yn unman chwaith. 
Diolch byth, achos dw i’n llawer rhy swrth i gynnal sgwrs gyda 
hi ar hyn o bryd. Dim bod lot ’da ni i’w drafod, wrth reswm. Dw 
i’n ceisio bod yn gwrtais ar bob achlysur, yn y gobaith fod Lisa’n 
gallu gweld pa mor ‘aeddfed’ ac ‘ystyrlon’ ydw i, er sa i’n credu 
ei bod hi’n gallu gweld unrhyw beth tu hwnt i gorff cadarn a 
chyhyrog ei chariad mewn gwirionedd. Dw i’n hanner cerdded, 
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hanner loncian yr ugain llath olaf at y Land Rover ac yn llamu i 
mewn a chau’r drws yn glep tu ôl i fi. 

Sa i’n hoffi Siân. Sa i’n ymddiried ynddi a dw i’n amau ei 
chymhelliad o ran ei pherthynas â Lisa. Ar ben hynny, mae’n 
fygythiol, yn or-hyderus, yn drahaus ac yn ormesol. Ac yn 
fenyw. Hunllef mewn Lycra tyn, hynny yw. Mae’n siarad gyda fi 
fel tasen i’n blentyn adfer, clawdd a pherth. Pwy a ãyr beth mae 
Lisa wedi ei ddweud wrthi amdanaf?

Dw i’n gyrru’n araf ac yn ofalus i lawr y bryn tuag at y pentref, 
gan droi i’r chwith ar ôl y Deri Inn a pharcio’r Land Rover tu fas 
i Spar ar Heol Llanisien Fach er mwyn codi arian parod o’r twll 
yn y wal. Rwy’n tynnu £400 o fy nghyfrif Platinwm Barclays, 
er mai dim ond £250 y bydda i’n ei roi i Doc maes o law. Wedi 
gwneud hynny, dw i’n camu i’r siop er mwyn prynu rhywbeth i 
swper, ond rywffordd, erbyn i mi adael dw i’n cario bag boliog 
sy’n cynnwys y canlynol: torth o fara 50/50, menyn, chwe photel 
o gwrw Asahi, cwdyn aml-becyn o Monster Munch blas cig 
eidion, Double Decker, Flake, Boost, potel o Lucozade oren, 
gwm cnoi, potel o Glenfiddich, pecyn o Cutters Choice a Rizla 
king size lliw arian. 

Dw i ’di drysu cymaint erbyn cyrraedd y til fel fy mod i’n talu 
â cherdyn credyd. 

’Nôl yn y car, dw i’n eistedd mewn tagfa draffig ddisymud 
ar Western Avenue ger Tesco Extra, yn gwrando ar Pink Floyd 
ac yn mwynhau llonyddwch caban eang y cerbyd a’r daith ling-
di-long yn gyffredinol. Mae fy meddwl mor wag â’r dudalen a 
adewais gartref ar fy nghyfrifiadur. Yn ddirybudd, mae bwletin 
traffig Radio Wales yn torri ar draws yr heddwch er mwyn fy 
rhybuddio i osgoi ardal Gabalfa a Western Avenue. Diolch yn 
fawr. Yn dilyn y bwletin mae’r sgwrs yn dychwelyd at statws 
swyddogol yr iaith Gymraeg yng Nghymru. Dw i’n gwrando ar 
ddau alwr sy’n gwneud dim byd ond sbaddu ein hetifeddiaeth 
ieithyddol gyda chyfres o honiadau torcalonnus ac anwybodus, 
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cyn cael fy ngorfodi i ddychwelyd at gysegr melodig y Floyd. 
Mae’r hyn dw i newydd ei glywed yn fy atgoffa o rywbeth 
ddywedodd Fflur Dafydd, yr awdures, yn ddiweddar, sef ein 
bod ni Gymry wedi cael ein coloneiddio mor effeithiol gan ein 
cymdogion nes ein bod ni bellach yn cael ein tramgwyddo gan 
ein hiaith ein hunain. Dw i’n aralleirio, wrth gwrs, ond rhywbeth 
fel ’na ddywedodd hi, fi’n siãr. Yr ail beth sy’n dod i gof yw barn 
Dad bod agwedd y mwyafrif o Gymry di-Gymraeg tuag at yr 
iaith yn llawer gwaeth nag agwedd unrhyw Sais. Roedd yr hen 
ddyn o’r farn bod y Cymry di-Gymraeg yn gweld yr iaith fel 
bygythiad i’w Cymreictod eu hunain, ac felly’n gwneud llawer 
mwy i’w lladd nag unrhyw Sais, nad ydyn nhw’n ystyried yr iaith 
o gwbwl mewn gwirionedd. Yn gyffredinol, mae’r iaith yn hollol 
amherthnasol i’r rheiny sy’n byw dros Glawdd Offa, i’r fath 
raddau nad ydy llawer ohonyn nhw hyd yn oed yn ymwybodol 
o’i bodolaeth, tra ei bod hi yn amlwg yma yng Nghymru ac yn 
llwyddo i godi gwrychyn rhai o’r rheiny sy’n byw yma ond sy’n 
methu ei siarad hi. Yn hytrach na theimlo balchder ei bod hi’n 
bodoli o gwbwl, mae rhai Cymry uniaith Saesneg yn gweld yr 
iaith fel bygythiad i’w hunaniaeth genedlaethol. Sa i’n gwybod 
yw’r hen ddyn yn iawn ai peidio, ond mae Radio Wales wastad 
yn llwyddo i ategu ei safbwynt pan dw i’n tiwnio mewn. 

O’r diwedd, dw i’n cyrraedd cartref Doc ar Heol y Gadeirlan, 
rhyw hanner ffordd rhwng tafarn yr Halfway a thafarn y Cayo. 
Yn wyrthiol, dw i’n parcio’r Land Rover yn ddidrafferth ac yn 
croesi’r ffordd yn cario dogfenfag du trwsiadus yn fy llaw, gan 
gwblhau’r ddelwedd ofynnol. Mae’r rhan fwyaf o dai crand 
yr ardal un ai’n swyddfeydd, yn westai gwely a brecwast neu 
wedi’u rhannu’n fflatiau erbyn hyn. Ond nid un Doc. Mae’r 
lle’n anferthol. Pum llawr gyda’r tri isaf yn gartref iddo fe, ei 
bartner Liz a phedwar ci o feintiau amrywiol, gyda chanolfan 
fusnes y Doctor ar y ddau lawr uchaf. Mae maint y lle yn 
adlewyrchu llwyddiant Doc yn ei faes triphlyg o ddewis, sef 
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gwerthu cyffuriau, cynhyrchu cyffuriau a thrin cleifion dethol 
nad ydyn nhw’n gallu ymweld ag ysbyty fel y gweddill ohonon 
ni.

Yn wahanol i fwyafrif ei gwsmeriaid, dw i’n cael defnyddio’r 
drws ffrynt. A bron ar unwaith, mae’r dyn ei hun yn agor y porth 
mewn siwt lwyd ddrud yr olwg, sy’n cyd-fynd bron yn berffaith 
â lliw ei wallt, ac yn fy ngwahodd i mewn gyda’i fys gan ei fod 
wrthi’n cynnal sgwrs ffôn. Mae’n fy arwain i’r gegin gefn ac yn 
ystumio i fi eistedd wrth y bwrdd derw cadarn. Dw i’n gwneud, 
ac mae yntau’n diflannu, gan barhau i siarad ar y ffôn, cyn 
dychwelyd a gosod bricsen o’r skunk gorau mae’n bosib ei brynu 
yng Nghaerdydd ar y bwrdd o ’mlaen. Dw i’n codi’r llysiau pêr 
at fy nhrwyn ac yn gwledda ar yr arogl melys sy’n treiddio trwy’r 
gorchudd plastig. O, mam fach. Ar y gair, mae’r ci mwyaf yn 
codi o’i wely wrth y drws cefn ac yn cerdded ataf yn araf. Ar y 
ffordd, mae’n dechrau chwyrnu. Dw i’n cachu fy hun yn y fan 
a’r lle ac yn gosod y fricsen yn ôl ar y bwrdd, ond mae’r bwystfil 
yn parhau i arthio. 

“Jimmy,” medd Doc i mewn i’r ffôn wrth gamu yn ôl i’r gegin. 
“Let me call you back in two minutes, I’ve got a visitor.”

Mae’n sefyll yno wedyn, wrth i ‘Jimmy’ barablu arno o ben 
draw ble bynnag. 

“One minute, Jimmy. Literally one minute. I’d be calling you 
back now if you’d have let me go when I initially said I’d phone 
you back in a minute…”

Mwy o weiddi ar ben arall y lein.
“I’m sorry, Jimmy. I know this is no time for sarcasm. One 

minute, please.”
Gyda’r alwad ar ben, mae Doc yn ymlacio ei ysgwyddau. 

Mae’n gwenu arnaf, er ’mod i’n dal i gadw un llygad ar Serberws, 
sy’n parhau i rymial wrth fy ochr.

“Paid poeni am Simba. Dyna fel ma fe’n dweud ‘helo’. Falle’i 
fod e’n edrych yn gas, ond ma fe fel oen, fi’n addo. Alle Dolly 
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draw fyn’na ’i gymryd e mewn ffeit,” mae’n esbonio, gan gyfeirio 
at Yorkshire Terrier llwydfrown llywaeth. 

Gan gredu pob gair, a chyda fy sffincter yn llacio unwaith 
eto, dw i’n rhoi da bach ar ben anferthol Simba, sydd bellach yn 
gorffwys ar fy nghôl, a dannedd miniog y ci prin fodfedd oddi 
wrth fy ngheilliau.

“A sori am y brys, ond mae ’na argyfwng bach… actually, 
argyfwng mawr, rhaid i fi ddelio ag e, felly sa i hyd yn oed yn 
gallu cynnig coffi i ti heddiw.”

Mae Doc wastad ar frys ac ar ei ffordd i rywle. Busnes yw 
unig gonglfaen ein perthynas erbyn heddiw. Mae’r cyfeillgarwch 
cynnar wedi hen ddiflannu a’r cyfeiriad at goffi yn chwerthinllyd 
a braidd yn gywilyddus ar ei ran ef, mewn gwirionedd – sa i’n 
meddwl ’mod i ’di cael paned ganddo ers degawd! 

“Paid poeni,” dw i’n dweud, gan edrych ymlaen at ddychwelyd 
i’r sied er mwyn samplo’r cynnyrch newydd. “Beth sy ’di 
digwydd?” gofynnaf wedyn, heb unrhyw ddiddordeb yn ei ateb.

“Wel, rhyngo ti a fi, ma rhywun wedi dwyn deg kilo o coke 
wrth Jimmy…”

“Jimmy?”
“Y bòs ei hun…” 
“Fuckin hell, Doc. Say no more.” 
A dyw e ddim chwaith, chwarae teg, felly dw i’n rhoi’r arian 

iddo ac yn gosod y ganja yn y dogfenfag, yna’n dychwelyd i’r 
Land Rover ac anelu am adref gyda’r car yn drewi fel tñ gwydr 
diwydiannol ar gyrion Almere. 


