
‘Roedd y llanw ar drai a’r môr yn anadlu’n herciog.Cyn bo hir byddai wedi mynd a gadael y traeth yn noeth,yn rhychau i gyd fel gwely cariadon.’
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RHAN IEbrill yn Dyner
Mae o’n gadael iddi afael yn ei law. Mae hithau’n mentro.Codi ei fysedd oer at ei gwefusau. Nid arni hi mae o’nedrych, ond heibio iddi; edrych allan ar gynffonnaucymylau sydd wedi torri’n rhydd fel darnau o’i gof. Maehi’n dilyn ei olygon drwy frigau’r goeden ar ganol y lawntat lygad dyfrllyd yr haul ei hun, hynny sy’n weddill ohono.Rhyw balet dyfrlliw ydi’r diwrnod hwn i gyd, awyr a haula niwl yn rhedeg i’w gilydd yn flêr, a’r tirlun fel wyneb afu’n wylo.Mae’i gwefus yn cyffwrdd ei wefus yntau. Esgus ogusan. Dydi o ddim yn ei hadnabod hi heddiw ond mae’ntynhau ei afael ar ei bysedd am ennyd. Wrth iddi eisteddi lawr drachefn sylwa fod ei lygaid yn llawn: y llygaidgwyrdd ’na, y llygaid oedd wedi edrych i fyw ei rhai hi aranterth eu caru. Cariad cudd oedd eu cariad nhw, cariadna fu ganddyn nhw erioed hawl arno, go iawn. Ond ar yradegau hynny pan oedd bysedd ac anadl ac eneidiauymhleth, pan oedden nhw’n byw yn llygaid ei gilydd, hioedd pia fo. Doedd neb na dim arall yn bod.Mae hi’n gwybod yn ei chalon nad ydi o’n cofio hynnybellach. Ond mae’i chyffyrddiad hi wedi tynnu dagrau.Gŵyr hynny. Ond ni ŵyr pam. Oes rhyw ddarn wedi
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disgyn yn ddamweiniol i’w le yn y bocs jig-so o feddwlsydd ganddo? Dyna sy’n gwneud iddi sibrwd ei enw.‘Harri?’Mae’r newid lleiaf yn cribo dros ei wyneb fel awel arlyn. Edrycha yntau arni, i fyw ei llygaid. Fel dynes o’i cho’mae hi’n achub ar ei chyfle:‘Dwi’n dy garu di, Harri.’Sawl gwaith dros y blynyddoedd y bu dweud hynnywrth ei gilydd yn dod mor rhwydd ag anadlu? Mae eudweud nhw rŵan yn dod â lwmp i’w gwddw. Rŵan maennhw’n brifo mwy fel gwayw’r cricmala sydd yn ei llaw a’igarddwrn chwith ar dywydd tamp, a’u gwirionedd ynedliw ddoe iddi, yn edliw’r tro cyntaf y bu iddo’i chusanuerioed. Mae’r blynyddoedd yn chwalu’n llwch yn eimeddwl wrth iddi gofio hynny. Eu cusan gyntaf. Ei gofio’nplygu tuag ati, dim byd yn cyffwrdd – dim ond eugwefusau. Fynta’n camu oddi wrthi i gyfeiriad y drws athroi ’nôl i ddweud, bron yn swil: dwi wedi bod isiogwneud hynna ers blynyddoedd.Y wên ar ei wyneb sy’n rhoi sgytwad iddi, yn eithynnu’n ôl i’r presennol. Mae o’n gwenu arni hi fel pebai’n ei hadnabod ac mae’i stumog hi’n rhoi tro.‘Dwi wedi cael fy newis.’ Mae’r cyffro’n pefrio yn eilygaid.A phlyga tuag ati fel ers talwm a’i chalon hithau’ncyflymu’n wirion fel pe bai ugain mlynedd yn ddim ondugain eiliad.‘Be? Be ddywedaist ti, Harri?’‘Dwi wedi cael fy newis,’ medd yntau wedyn. Ac yna, felpe bai’n egluro i rywun dwl: ‘Y tîm cynta, yndê? Dwi wedicael fy newis i’r tîm cynta, Mam!’Ac wrth iddo gyffwrdd â’i braich mae hithau’n rhoi eillaw dros ei law wythiennog heb drio cuddio’i dagrau. Mae
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hyn yn ei gynhyrfu ac yn peri iddo chwilio drwy’i bocediam hances bapur iddi.‘Mam bach, peidiwch â chrio!’Mae’i ogla fo ar y ffunen. Ogla’r petha da annwyd poethsy’n llechu yn ei bocedi. Mae darn o bapur wedi disgyn i’rllawr o’i boced wrth iddo estyn yr hances iddi – darnbregus o bapur glas wedi’i blygu’n bedwar. Wrth iddigodi’r papur mae’i chalon yn methu curiad. Ar bapurfel’na y bu hi’n sgwennu ei llythyrau caru ato. Roedd o’neu llosgi nhw yn syth wedyn, rhag ofn i’w wraig gael hydiddyn nhw. Dyna’r drefn, yr unig ffordd. Roedd hithau’nderbyn hynny, yn deall. Dros y blynyddoedd bu’n rhaididdi ddod i dderbyn lot o bethau. Roedd yn llawer hawsganddi dderbyn bod yn rhaid iddo gael gwared â’rllythyrau na derbyn ei fod o’n mynd i gysgu bob nos ac yndeffro bob bore wrth ochr Beryl.Ond losgodd o mo hwn. Wrth iddi agor y papur o’iblygiadau mae’i dwylo hi’n crynu a’i llawysgrifen hi ei hunyn ddiarth ac yn gyfarwydd yr un pryd. Mae hi’n dal darno’i gorffennol yn ei dwylo, darn ohoni hi ac ohono yntau.Cofia’r diwrnod hwnnw o Ebrill pan roddodd hi’r llythyrhwn yn ei law, a’u cyfarfyddiad olaf yng Nghoed y Gelli’ncau amdanyn nhw fel dwrn:
Harri, ’nghariad i,
Yr eiliad y gwelais i di gyntaf dechreuais syrthio mewn cariad hefo
chdi, er nad oeddwn wedi llwyr sylweddoli hynny ar y pryd.
Newidiaist fy mywyd. Rydan ni wedi bod fel cymeriadau mewn
stori garu, ein stori garu ein hunain. A ti’n gwbod be? Dydi stori
garu go iawn byth yn darfod. Does dim diweddglo iddi. Pe na baen
ni’n gweld ein gilydd byth eto, bydd y stori’n parhau i mi.
Pythefnos, mis. Flwyddyn i rŵan. Pe baet ti isio dod i chwilio
amdana i, yma baswn i. Dim ots lle fyddwn i na phwy oedd yn fy
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mywyd i. Fydd yna ddim symud ymlaen go iawn i mi hebdda ti.
Chdi ydi’r un. Chdi fydd o tra bydda i byw.

Mae’n hamser ni hefo’n gilydd wedi bod yn sbesial. Ydi, mae
hi wedi bod yn anodd, ac yn boenus ar adegau. Ond faswn i ddim
yn newid eiliad. Mae sawl un yn byw oes gyfan heb brofi’r wefr a
gawson ni.

Dwi’n dy garu di, Harri, yn ddigon i beidio sefyll yn dy ffordd di.
Fedri di ddim canolbwyntio ar dy briodas a gwneud pethau’n iawn
hefo Beryl os ydw i yn dy fywyd di hefyd. Fedri di mo’n cael ni’n
dwy. Fasai hynny ddim yn deg ar neb. Dwi ddim yn gofyn i ti
ddewis rhyngon ni. Dweud ydw i nad oes dim lle i mi yn dy fywyd
di os wyt ti am roi blaenoriaeth i Beryl a chdi. Mae’n fy lladd i i’w
ddweud o, ond er cymaint mae o’n fy mrifo, y peth callaf i mi ei
wneud ydi camu’n ôl er mwyn i ti allu gweld pethau’n gliriach.
Hyd byth,
Bet xxx
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GWENLLIANMae hi’n dal yn ddynes ddel. Esgyrn bochau y byddaiswpermodel yn lladd i’w cael. Llygaid trawiadol. A’r mêc-yp yn berffaith. Mae hi’n bendant yn ei saithdegau. Saithdeg dau. Saith deg pedwar, efallai? Mae yna rywbethamdani sy’n ei gwneud hi’n anodd pennu oedran iddi.‘Gwen? Ystafell naw. Mrs Phillips angen help hefo’igwallt.’Does gen i fawr o fynadd hefo Mrs Phillips. Does gen ifawr o fynadd gwneud dim heddiw, a deud y gwir. Dwi’ndal i sefyll a syllu ar y Ddynes ar y Fainc. Felly dwi’nmeddwl amdani, beth bynnag, achos mi fydd hi’n eisteddyno’n aml cyn ei throi hi am adref. Neu lle bynnag y byddhi’n mynd wedyn. Dwi’n ei dychmygu hi’n byw mewn tŷreit grand, ddim yn rhy fawr ond yn chwaethus. Lloriaupren. Llechen Gymreig ar lawr y gegin. Tŷ hefo cymeriada choed rhosod yn yr ardd.Mi allai hi fod yn byw yma, mae’n debyg, o ystyried faintydi’i hoed hi. Mae yna rai fengach na hi, siŵr o fod, yngNghartref Gwern Llwyn. Ond mae hi’n wahanol. Ynannibynnol. Yn sythach na brwynen ac yn gwisgo’nchwaethus. Dydi henaint ddim wedi llwyddo i’wchyffwrdd fel pawb arall.‘Gwen?’‘Dod.’Dwi’n cribo gwallt Mrs Phillips fregus, fusgrell, sydd feldol ail-law a’i chorun yn binc. Nid fel y Ddynes ar y Fainc.Dwi’n siŵr nad oes yna fawr o wahaniaeth oedran rhwngy ddwy. Hen wraig hefo gwallt gwyn ddylai’r Ddynes ar yFainc fod. Dyna natur pethau. Ond nid felly mae hi. Dwi’nmeddwl mai actores neu fodel neu rywbeth felly oedd hiers talwm. Fedra i mo’i dychmygu hi’n gwneud y math o



waith dwi’n ei wneud: cribo gwalltiau, newid gwlâu,gwagio comôds. Torri bwyd yn dameidiau bychain bacha’u cynnig i gregyn gweigion o bobol sydd wedi anghofiosut i agor eu cegau i gnoi. Ambell waith, gydag ambell unmae hi fel trio bwydo deryn hefo fforc.Mae tristwch y lle ’ma’n fy mygu i. Mae gen i bechoddrostyn nhw yn fama, yn eistedd yn eu hunfan yn disgwyleu diwedd. Disgwyl a disgwyl, ac wedyn dim byd. Os nadydyn nhw ynghlo yn eu bydoedd bach eu hunain maennhw’n flin ac yn bigog ac yn gweld bai ar bopeth. Mi fedrai ddallt hynny, am wn i. Pigog faswn inna taswn i’n eistedddrwy’r dydd mewn dwy gardigan hefo blanced dros fynglin ac ogla piso arna i. O fy Nuw, os na cha’ i ddengydallan am smôc yn o fuan mi fydda i wedi tagu un ohonynnhw.‘Gwen, pan fyddi di wedi gorffan yn fanna, wnei di . . . ?’Na wnaf. Cymryd brêc rŵan, Anwen. Tyff shit. Dwi’ngadael i’r drws tân gau’n drwm a chadw’r gwres trymachtu ôl iddo. Mae’r Blackberry’n wincio ym mhoced fyoferôl. Tecst ganddo fo. Dwi’n gwbod mai fo ydi o heb sbio.Golau coch ar ei gyfer o, golau gwyrdd ar gyfer pawb arall.Clyfar ydi’r ffôns ’ma. Gwneud bob dim ond sychu tin.Tasai hwn yn medru gwneud hynny mi faswn i’n gadaeliddo fo wneud fy ngwaith drosta i yn fan hyn. Sgrolio ilawr. Pwyso botwm. Y sgrin yn llenwi ’run pryd â fy llygaidi: Sori, cariad. Heno’n amhosib. Txt u ltr X. Un sws. Mi gesi bedair neithiwr. Pam? Be dwi wedi’i wneud? Callia,Gwen, wir Dduw. Dwyt ti ddim wedi gwneud dim byd,naddo? Dwyt ti ddim yn ei weld o, nac yn siarad hefo fo oran hynny, yn ddigon aml i’w bechu o. Ond does gen i mo’rhelp fy mod i’n teimlo fel hyn weithiau, pan ddaw tecstarall a siom arall.Pam dwi’n fy rhoi fy hun drwy hyn? Pam na fedra i
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gerdded oddi wrtho fo? Duw a ŵyr, mae o’n rhoi digon oreswm i mi deimlo felly. Pam dwi’n bodloni’n llywaeth arfod yn ail orau i foi sy’n amlwg isio aros yn briod hefo’iwraig? Dwi’n gwbod yn iawn be ddylwn i ei wneud, yndydw? Biti na fasai synnwyr cyffredin yn dod iddi. Pe baigen i hanner owns o hwnnw mi fyddwn i’n dileu’i enw foo’r ‘contacts list’ am byth bythoedd amen.Ond mae meddwl na welwn i mohono fo eto am bythbythoedd amen yn chwalu ’mhen i.‘Ma’ ’na ffyrdd cyflymach na hynna i dy ladd dy hun, sti.’Dwi’n diffodd ar hanner fy sigarét cyn i Eifion fynghyrraedd. Euogrwydd ydi o. Fel pan ges i fy nal ynsmocio yn y coed ar gae’r ysgol ers talwm gan athro roeddgen i’r crysh mwya erioed arno fo. Cywilydd. Yr un teimladdwi’n ei gael o hyd pan fydd rhywun yn fy ngweld i hefosmôc. Rhyw gywilydd od achos fy mod i’n gwbod bod o’nhen beth budr a hyll, go iawn. Mae hyd yn oed gollwng ymwg o ’ngheg i ganol pnawn mor braf yn gwneud i mideimlo’n fudr. Pam dwi’n ei wneud o, ’ta? Dyna’r ailgwestiwn mawr dwi wedi’i ei ofyn i mi fy hun yn ystod ypum munud diwethaf. A dwi’n gwbod be ydi’r ateb i hwnhefyd. Rhywbeth arall sy’n dibynnu ar gael lot o synnwyrcyffredin.‘Iawn, Eifs?’Roedden ni yn yr ysgol hefo’n gilydd, Eifion a fi.Gweithio yn y gegin yma mae o. Dipyn o chef, chwarae teg.Mae yna ganmol mawr iddo fo. Mae o’n gwneud cacennaupriodas a ballu gyda’r nosau. Rhosys siwgwr eisin a ballu.Mae o wrthi ar hyn o bryd ar gacen briodas i ferch Anwen,y bòs. Blodau siwgwr melyn yn byrlymu dros ei hochrauhi i fatsio ffrogia’r breidsmeds.‘Sut ma’r deisan yn dod yn ei blaen ar gyfer y “roialweding”, ’ta?’
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Mae o’n sgyrnygu ac yn rhoi darn o gwm yn ei geg.‘Ffycin naitmer! Ti’n gwbod am y Chloe wirion ’na. Rêlei mam. Gobeithio na fyddi di ddim mor demanding panfydda i’n gneud d’un di!’‘Ia, reit dda rŵan.’ Dwi’n difaru diffodd fy smôc. ‘Un eforhuban du rownd ei chanol a ffag ar y top yn lle’r doliagŵr a gwraig cachu rwtsh ’na.’‘Hei, chill out, sister! ’Dan ni’n gwbod fod gen ti ddownarar bob dim priodasol oherwydd fod dy gariad di’ngwrthod gadael ei wraig. ‘Just don’t take it out on me,babes!’Dydi’r malu awyr rhwng Eifs a fi’n golygu dim.Mae o’n tynnu arna i o hyd, yn pupro’i sgwrs hefoAmericaneiddiwch y sothach mae o’n ei wylio ar y teleduac mae o’n fwy ‘camp’ na Paul O’Grady, ond mae’i galon oyn y lle iawn ac mae o’n fêt. Mae hogyn hoyw’n un o’rffrindiau gorau fedar hogan ei gael.‘Sori, Eifs. Fi sy’n flin.’‘Heb gael tecst heddiw, ia?’‘Naci.’‘Wel, mae’r gwynab tin ’na’n golygu felly dy fod ti wedicael tecst ond nad ydi o ddim wedi dweud be ti isio’iglywed. Dwi’n iawn?’‘Mi ddyla Mystic Meg watsiad allan am ei job.’Dwi’n swnio rêl jadan biwis ond does gen i mo’r help.Ac Eifs ydi o, eniwe, de? Mae o wedi arfer hefo fi, yn dalltcymhlethdodau fy mywyd disynnwyr i. Mae o’n gadael ify ngeiriau sarcastig lifo drosto fo fel siwgwr eisin sy’n rhydenau.‘Ti isio hỳg?’‘Nac oes.’Ond dwi’n cael un beth bynnag. Mae ogla’i afftershêf o’nfelys fel persawr dynas. Nid fel y stwff drud mae Rhydian
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yn ei wisgo. Dwi’n teimlo pang o hiraeth fel pigiad pryllwyd.‘Rhaid i mi fynd yn f’ôl i mewn, Eifs. Dwi ddim i fodallan fel mae hi.’Dwi’n troi ar fy sawdl ac yn cymryd y ffordd hiraf ynfwriadol er mwyn osgoi’r anorfod, a hefyd er mwyn myndheibio’r goeden ar ganol y lawnt. Mae honno’n dlws rŵan.Golau bach coch ar y Blackberry eto. Rhes o swsus y trohwn. Bechod. Mae fy nghalon i’n meddalu fel eisin Eifs.Mae hi’n anodd i Rhyds hefyd. Mae o’n trio’i orau. Nid ei faio ydi hi fod ganddo ast o wraig sy’n tsiecio’i ffôn o bobcyfle mae hi’n ei gael, naci?Mae dail newydd wedi dod ar y goeden, dail fel dagraua’u hymylon yn binc. Does gen i ddim gardd hefo pethautlws yn tyfu ynddi, felly dwi’n gwneud yn fawr o ’nghyflei gogio mai fi pia hon. Dwi’n aros, dim ond am eiliad, iedrych arni. I hel meddyliau. I benderfynu maddau iRhydian eto, achos bod bywyd yn fyr a gwir gariad yn brina bod yn rhaid i mi gredu bod yr hyn sgynnon ni’n sbesial.Ei eiriau o. Mae’n rhaid ei fod o’n fy ngharu i. Fasa fo ddimyn fy nhecstio i bob bore’n syth bìn wedi iddi hi adael amei gwaith, na fasa? Bob bore. Y cyfle cyntaf geith o. Fi syddar ei feddwl o felly, ’de, y munud mae o’n deffro? Dwi’ngallu gweld nad ydi dweud ‘nos da’ ddim mor hawdd iddofo a hithau’n eistedd fel rhyw bwdin mawr ar y soffagyferbyn â fo’n gwylio pob symudiad. Weithiau mae o’nllwyddo. Cymryd y risg a hithau yno, cogio tecstio’i frawdneu rywbeth felly. Mae gen i bechod drosto fo. Styc ynfanna hefo hi ac yn meddwl amdana i drwy’r amser. Maefy llaw i’n cau’n feddiannol am y ffôn symudol yn fymhoced. Yr unig gysylltiad sydd gen i hefo fo. Dim ond maifo sy’n gwneud y cysylltu. Does fiw iddi fod fel arall, rhagofn. Wn i ddim be faswn i’n ei wneud pe bawn i’n colli fy
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ffôn. Fedra i ddim cofio amser pan nad oeddwn i’n edrycharno neu’n teimlo amdano yn fy mhoced.Rho’r blydi ffôn ’na i mi ei gadw tan ddiwedd y dydd,meddai Eifs unwaith. Dydi o ddim yn beth iach, tsieciohwnna bob munud o’r dydd. Asu, ‘get a life, babes!’ Ondmae gen i fywyd. Un hefo Rhydian ynddo fo. Dwi’n gwbodei fod o’n rhy uchel ar restr fy mlaenoriaethau i. A dweudy gwir, fo ydi rhif un. Ond fiw i mi gyfaddef hynny wrthEifs. Mae o’n ffrind a hanner, ond fasa fo byth yn dallthynny.‘Ti’n haeddu gwell na hyn, Gwen. You just don’t see it,do you, babes?’Poeni amdana i mae o. Ond does arna i ddim isio neb‘gwell’ na Rhyds. Mae o’n brifo pan fydd Eifs yn rhedegarno fo, dweud ei fod o’n fy iwsio fi ac isio’r gorau o ddaufyd ac ati. Mae hi’n hawdd iawn i Eifs feirniadu. Does nebyn dallt yn iawn heblaw Rhyds a fi.Mae sŵn traed Eifs yn crensian ar y gro mân tu ôl i mi,yn pellhau ac yn cael ei lyncu gan sŵn drws yn agor, ynrhyddhau arogleuon coginio, ac yn cau drachefn. Dwi’nsylweddoli pa mor hir rydw i wedi bod yn llusgo fy nhraedallan yn fama. Mae’r Ddynes ar y Fainc yma o hyd.Eistedda a’i chefn ata i, yn edrych allan dros y lawnt ar ygoeden ddeiliog, binc. Fasen nhw ddim wedi gallu gosodmainc mewn brafiach lle, er nad ydw i fy hun erioed wedieistedd arni. Dydi’r meinciau yng ngerddi Gwern Llwynddim yma ar ein cyfer ni sy’n gweithio yma, am wn i. Doesneb erioed wedi dweud hynny, ond dyna dwi wedi’igymryd yn fy mhen.Dwi’n sylwi ar ei gwallt hi, y wraig dlos a ddylai edrychyn llawer hŷn. Dydi o ddim yn glaerwyn fel y dylai o fod,fel gwallt dol Mrs Phillips. Mae o wedi’i liwio mor gelfyddfel petai gwahanol fathau o arian yn mynd a dod drwyddo.
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Am ryw reswm dwi’n meddwl am bysgodyn â fflachcamera arno, a ’mrawd ar ei gwrcwd yn ei arddangos ynfalch ar lan Llyn Marged a’r haul ar y ddau ohonyn nhw.Dim ond cnonyn bach o atgof a dwi’n ôl yng ngarddCartref Gwern Llwyn a’r haul arna inna. A hitha. Ond dydihi ddim yn troi’i hwyneb ato’n werthfawrogol fel dwi’n eiwneud. Mae hi wedi plygu’i phen arian ac ar draws eihysgwyddau mi fedra i weld y cryndod lleiaf. A dwi’ngwybod fy mod i wedi colli fy nghyfle i ofyn iddi’n glên aihi yw ymwelydd Harri. Dwi’n gwybod yr ateb, wrth gwrs.Hi ydi’r unig un fydd yn dod i edrych amdano’n gysonerbyn hyn. Dwi’n sâl isio tynnu sgwrs hefo hi. Mae ynarywbeth yn ei chylch sy’n gwneud i mi fod isio gwybodmwy amdani.Ond fedra i ddim holi heddiw. Mae hi isio llonydd. Dwi’ngwybod yn iawn sut mae hi’n teimlo. Dwi’n gwybod yniawn fod merch sy’n crio heb wneud unrhyw sŵn o gwblangen bod ar ei phen ei hun.Ac mae dail tryloyw’r goeden binc yn debycach iddagrau nag y buon nhw erioed.



BETRoeddwn i’n byw er mwyn yr adegau y byddwn i a Harri’ncyfarfod. Weithiau doedden ni ddim yn cael llawer mwyna hanner awr. Bu ambell gyfarfyddiad yn ddim ond dengmunud gorffwyll ac yntau’n methu aros oherwydd rhywgreisis neu’i gilydd gartref. Roedd awr gyfan yn sbesial,dwyawr yn nefoedd, mwy na hynny’n brin fel llwch aur,ond roedden ni’n llwyddo’n rhyfeddol bob hyn a hyn. Ygadael oedd y peth gwaethaf, y peth anoddaf. Finnau’ngorwedd yno’n ei wylio fo’n gwisgo amdano’n frysiog a’iwres o’n dal i fod yn y gwely wrth f’ymyl i. Amser wedihedfan a gormod yn dal heb ei ddweud. Dwi’n ei gofio fo’ndweud wrtha i’n gynnar yn ein perthynas:‘Mi ydan ni mewn lle peryglus, chdi a fi.’‘Be ti’n feddwl?’ medda finnau er fy mod i’n deall yniawn. Isio’i glywed o’n dweud y geiriau’n uchel oeddwn i.‘Am ein bod ni mewn cariad,’ meddai. ‘Dwi’n dy garu di,Bet.’‘A finna tithau, Harri. Yn fwy na . . .’Fe’m tawelodd â chusan.‘Dwi’n gwybod. A dwi hefyd yn gwybod faint o fywydauy gallen ni’n dau eu dinistrio pe bai pobol yn dod i wybodamdanon ni.’Finnau, fel taswn i’n trio ategu holl gyfrinachedd y peth,yn tynnu’r llenni’n dynnach at ei gilydd i gau’r dydd aphawb arall allan a Harri’n chwerthin, fy nhynnu’n ôl adweud, hanner o ddifri, ac yn hanner cellwair:‘Does dim angen i ti wneud hynna chwaith – fedran niddim cael gormod o haul.’Mi afaelon ni’n dynn yn ein gilydd wedyn, ystafellddiarth y gwesty rhad hwnnw hefo’r cyrtans tenau a’rpatrwm pilipala arnyn nhw’n od o gartrefol a chlyd mwyaf
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sydyn, yn lloches nad oedd yr un o’r ddau ohonom isio’igadael. Byddwn i’n meddwl o hyd am y llinell honno agopïais tu mewn i glawr fy llyfr Ffrangeg lefel-A: ‘Partir,
c’est mourir un peu.’Roedd ein hathrawes Ffrangeg yn greadures ramantusiawn mewn rhyw ffordd bersawrus, hiraethus. Hen ferchoedd hi ond roedd stori iddi gael affêr hefo gemydd oBaris a oedd, yn ôl y sôn, yn gallu honni fod y gantoresenwog Edith Piaf yn un o’i gwsmeriaid. Beth bynnag fuhanes y garwriaeth honno, roedd yn amlwg fod Miss JôsFfrensh yn mynd i gario croes ei thor calon am byth. Mifyddai’n rhaffu doethinebau lu am garu a cholli wrthan ni,enethod y Chweched Dosbarth, a doedden ni byth ynsyrffedu ar eu clywed nac yn chwerthin am ei phen. Fu hierioed yn jôc gennym; roedd hi’n berson rhy dlws acannwyl, ac roedden ninnau’n wfftio at y dyn na welson nierioed mohono am droi’i gefn ar ferch mor arbennig.‘Roeddech chi’n rhy dda iddo, Miss,’ meddai Alys, fyffrind gorau, wrthi unwaith. Ond wnaeth Miss Jôs ddimbyd ond gwenu’n drist ac mi lenwodd ei llygaid.‘Partir, c’est mourir un peu, Alys,’ meddai.‘Be mae hynny’n ei feddwl, Miss Jones?’ holais innau.Mi edrychodd yr athrawes fach yn hir arna i drwy’ichwmwl arferol o bersawr Chanel No. 5 ac roedd ei lipsticlliw rhosyn yn ei gwneud hi’n debycach nag erioed i ddolfach fregus:‘Bob tro y byddwch chi’n ffarwelio â’ch gwir gariad,mae rhan fach ohonoch chi’n marw wrth ei wylio fo’nmynd.’Yn ddwy ar bymtheg oed fedrwn i ddim uniaethu’nllwyr ag ystyr y geiriau ond roedden nhw’n swnio mordlws. Fe gymerodd flynyddoedd i mi ddod i’w deall yniawn. Wyddwn i ddim beth oedd gwir gariad nes i mi
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gyfarfod â Harri. O edrych yn ôl, hyd yn oed ar ddiwrnodfy mhriodas, doedd yna ddim o’r angerdd gwyllt, gwresoga deimlais hefo Harri. Roedd Dei yn saff a dibynadwy a’ifreichiau’n gynnes a chlyd, ac roedd gen i feddwl y bydohono. Credwn mai cariad oedd hynny, ac mewn fforddroeddwn i’n iawn. Pe na bawn i wedi profi dim bydgwahanol, mae’n debyg y byddwn wedi bodloni ar hynnyfel mae miloedd yn ei wneud ac wedi byw bywyddedwydd. Ac yna daeth Harri, ac roedd un edrychiadganddo fel cael pigiad o gyffur. Dyna ydi syrthio mewncariad: y teimlad o gael eich bwrw’n llwyr fel pe bai walfrics yn disgyn am eich pen chi. Unwaith mewn oes,meddan nhw. A phwy bynnag ydi’r ‘nhw’ ’ma, maen nhw’niawn ynglŷn â hynny. Doedd yna’r un dyn yn bodoli i miwedyn heblaw Harri. Doedd neb i ddod yn agos ato. Doesyna neb arall wedi bod erioed. Hyd heddiw a finnau’n hen,mae’r un cwlwm yn fy stumog i wrth edrych ymlaen at eiweld – yr un wefr, yr un gobaith, yr un hiraeth. Cadwenfach aur o hiraeth yn denau fel blewyn. Does dim digonohoni, bron, i glymu coes deryn to. Ond fedra i mo’i thorrihi. Fedrwn i erioed. Un plwc. Dyna’r cyfan. Ond fedrwn iddim. Dwi’n credu erbyn hyn mai honno sydd wedi dal fynghalon i wrth ei gilydd cyhyd.Ffarwelio â’ch cariad a marw tu mewn chydig mwy bobtro. Roedd hynny’n boenus o wir heddiw. Dwi’n gwybodnad ydi o yn ei bethau bellach. Mae’r salwch wedi dwyntameidiau ohono’n araf bach a hyd yn oed pan fydd o’nchwerthin weithiau nid ein chwerthin ni ydi o. Nid ein jôcni. Fo’n chwerthin wrtho’i hun a finnau’n jyst digwydd bodyno’n eistedd. Dyna’r jôc greulonaf o’r cyfan. Y chwerthinoedd yn ein clymu ni ers talwm, yn dod â ni’n nes panoedd popeth arall yn bygwth ein chwalu ni, pan fyddairhyw newid annisgwyl yn drysu’n trefniadau prin ni, yn
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ein cadw ar wahân o hyd. Mi fyddai carwriaeth arferolwedi cloffi a baglu pe bai’n rhaid iddi wrthsefyll popeth addaeth i gawlio’n cynlluniau ni. Ond doedd hon ddim yngarwriaeth arferol. A’r unig gysur oedd gen i bryd hynnyydi’r cysur sydd gen i o hyd – mae sawl un, mi wn, yntreulio oes gyfan heb brofi’r angerdd a brofon ni.Y rhan fwyaf o’r amser does ganddo fo mo’r syniadlleiaf pwy ydw i. Ac yna, ambell waith, trwy’r niwl sy’nllenwi ei ben o, mae yna lygedyn o olau, fflach o rywbethsy’n peri iddo fo edrych yn iawn arna i, cynnal sgwrs hefofi, ac er nad oes yna unrhyw gyfeiriad yn cael ei wneudaton ni nac unrhyw beth a fu’n rhan o’n gorffennol ni,dwi’n cau fy llygaid yn sŵn ei lais ac yn fy nhwyllo fy hunei fod o’n cofio. Roeddwn i’n ddigon gwirion i godi fyngobeithion heddiw. Ond ei fam welodd o wrth edrycharna i. Roedd yna ryw ffenest yn ei gof yn edrych allan arei blentyndod. Lle mae’r ffenest arall honno, Harri, a’nhanadl ni’n dau arni’n gwmwl gwyn?Eisteddais yno eto a dal ei law yn dynn. Wn i ddim pwyar y ddaear mae o’n ei feddwl ydw i ond mae o’ngyfforddus yn fy nghwmni i, dwi’n sicr o hynny. Mae o’ngwenu arna i weithiau, rhyw wên bell, bron yn garedig,fel pe bawn i’n colli ’nghof ac yntau’n fy nghysuro innau.Efallai mai dyna pam dwi’n dal i ddod yma.Er fy mwyn fy hun.
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GWENLLIAN

Mae hi’n dod yn rheolaidd rŵan i edrych amdano fo, oleiaf unwaith yr wythnos. Mae o’n fy nharo i’n sydynwedyn. Ddaeth hi ddim yma o gwbl tra oedd gwraigHarri’n fyw. Welais i erioed ryw lawer ar Beryl. Ynachlysurol fyddai hi’n ymweld a doedd hi ddim yn dda eihiechyd ar y pryd, mae’n debyg. Neu dyna, o leiaf, oedd eihesgus am beidio dod draw yn aml i weld ei gŵr. Newyddddod yma i weithio i Wern Llwyn oeddwn innau adoeddwn i ddim yn gofalu’n benodol am Harri brydhynny. O’r hyn a welais i ohoni roedd hi’n ddi-wên ranamlaf a braidd yn oeraidd ei ffordd. Dipyn o snoban oeddbarn rhai o’r staff amdani, ac roedd hi’n hawdd gweld pamy byddai rhywun yn meddwl felly. Doedd hi ddim ynarbennig o dal ond gwnâi ymdrech i’w dal ei hun yn syth,ac er gwaethaf ei hoedran roedd hi’n gwisgo’i sodlauuchel yn ddewr. Roedd hi’n amlwg, o’r ychydig a welaisohoni, fod cael awdurdod dros bobol, yn enwedig Harri,yn bwysig iddi.Mae’r ddynes yma mor wahanol: y Ddynes ar y Fainc.Rhaid i mi beidio’i galw hi’n hynny hefyd. Nid a minnau’ngwybod bellach beth ydi’i henw hi. Mae’n rhy hawddbedyddio pobol hefo llysenwau. Dwi eisoes wedipenderfynu mai hen gariad ydi hi. Garantîd. Fedar hi ddimbod yn ddim byd arall. Mae’r ffordd mae hi’n ymddwyntuag at Harri, y ffordd mae hi’n edrych i fyw ei lygaid o, yndod â lwmp i ’ngwddw i. Mae hi’n llawer mwy cynnes achariadus tuag ato nag yr oedd ei wraig ei hun, yn dal eilaw rhwng ei dwylo ac yn siarad yn dyner ac yn isel, morisel fel nad oes modd i neb arall ei chlywed. Hi sy’ngwneud y siarad i gyd, yn plygu tuag ato fel pe bai pob gair
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yn gyfrinach. A phan fydd hi’n ei adael, mae’i llygaid hi’nnofio.Dydi o ddim yn ei hadnabod hi. Collodd adnabod arBeryl hefyd. Dyna pam y rhoddodd hi’r gorau i ddod, siŵriawn. Doedd yna ddim sylw i’w gael ganddo, nag oedd? Aco’r hyn welais i roedd y Beryl honno’n lecio hawlio sylwgan bawb. Pam mae’r ddynes ddel hefo’r gwallt aur yn dali ddod yma, ’ta? Yn dal i’w harteithio’i hun? Heddiw maehi’n dod â blodau’r haul iddo fo. Chwe blodyn mawr felchwech o wynebau mawr, siriol. Mae eu coesau bron ynrhy hir i’r fas ac mae hi wedi troi eu hwynebau’n drwsgwltuag ato.Pan gerddaf i mewn mae Harri’n cysgu, yn pen-dwmpian yn ei gadair a chwsg wedi llacio’r cyhyrau yn eiwyneb o. Mae hithau’n dal i afael yn ei law.‘Sori,’ medda finnau’n chwithig. Sibrydiad. ‘Jystmeddwl, gan ei bod hi’n amser panad . . .’Dwi’n cloffi ar hanner brawddeg ac mae hithau’n troi iedrych arna i a gwenu.‘Yr un un ydi o i mi o hyd.’ Does dim rhaid iddi eglurodim i mi ac yn y ffordd mae hi’n edrych i fyny arna i ac ynynganu’r geiriau mae hi’n amlwg fod y ddwy ohonon ni’ngwybod hynny. Isio dweud mae hi. Isio i rywun arallwybod o’r diwedd faint yr oedd hi, mae hi, yn ei garu o.Faint roedden nhw’n arfer ei olygu i’w gilydd.‘Ddywedoch chi fod yna banad i’w chael, Gwenllian?’Mae hi’n fy nal i eto yn ei gwên a gallaf weld yn hawddsut byddai Harri wedi syrthio amdani ers talwm.‘Sut ydach chi’n . . .?’‘Eich bathodyn chi. Mae’ch enw chi arno fo.’Mae’i llygaid hi’n gymysgedd o wyrdd a glas ac yn ifancfel ei gwallt hi. Meddyliaf am Beryl, hynny a gofiaf amdani.Chynigiais i erioed banad o de i honno.
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‘Llefrith? Siwgwr?’ Dwi isio’i phlesio hi heb wybod yniawn pam. Isio gwneud rhywbeth annwyl.Dydi hi ddim yn ateb fy nghwestiwn i’n syth.‘Mi gymra i banad ’ta, ar un amod. Eich bod chitha’naros i gymryd un hefo fi.’‘Na, wir. Ddylwn i ddim . . .’‘Dowch yn eich blaen. Fydd neb ddim callach o’ch gweldyn dod â dwy banad o de i mewn yma.’ Mae’n amneidio igyfeiriad Harri, sy’n dal i gysgu. ‘Plis? Panad fach sydyncyn i mi fynd? Mi fasai’n neis cael y cwmni.’Dydi hi ddim yn arferol i ofalwraig eistedd i yfed te hefoymwelydd. Ond, fel y dywedodd hi rŵan, pwy fydddamaid callach? I unrhyw un sy’n gweld dwy baned ar yrhambwrdd, un i Harri ac un i’w ymwelydd fydden nhw.Dwi’n torri rheol ac mi ddylwn fod wedi gwrthod yn sythond wnes i ddim. Mae yna rywbeth yn fy nghymell heddiwi wrthryfela.Dwi’n dod yn ôl hefo’r te ac mae Harri’n dal ibendwmpian.‘Mae o i’w weld wedi cael gafael yn ei gwsg,’ medda fi,er mwyn dweud rhywbeth. Torri’r garw. Teimlaf ynchwithig mwyaf sydyn. Difaru fy rhoi fy hun yn y fathsefyllfa.‘Doedd o ddim yn gysgwr trwm ers talwm,’ meddhithau. ‘Methu ymlacio medda fo.’‘Roeddech chi’n ei nabod o’n dda felly?’Hanner cwestiwn, hanner gosodiad. A finnau’n amau’nbarod. Difaru wedyn fy mod i’n swnio’n rhy bowld. A’rateb a ddaw wedyn, yn hanner disgwyliedig, hannerannisgwyl:‘Roedden ni’n gariadon, Harri a fi.’Mi ddylai ei gonestrwydd fod yn fy lluchio oddi ar fyechel a ninnau’n ddim llawer mwy na dieithriaid. Efallai ei
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bod hi weithiau’n haws cyfaddef gwirioneddau mawrwrth rywun nad ydach chi prin yn ei adnabod. Felmerched yn rhannu cyfrinachau â’r sawl sy’n trin eugwalltiau nhw. Mae hi’n amlwg fod yr amser wedi dod iddihithau agor ei chalon. Ac mae hi wedi fy newis i. Fedra imo’i ddisgrifio fo ond yn syth bìn yr eiliad honno rydw i felpe bawn i ar yr un donfedd yn llwyr â’r wraig ddiarth ’masydd cymaint hŷn na fi ac yn amlwg yn perthyn i fyd morwahanol.‘Dwi wedi sylwi arnoch chi ers tro,’ medda fi. Maehynny, a’r ffaith nad oeddwn i’n swnio gynnau fel pe bai’rnewydd yn gymaint â hynny o sioc i mi, yn ei gwneud hi’namlwg, mae’n debyg, mai dyna rydw innau wedi’i feddwlyn barod. Mae’r te’n boeth a finnau’n llowcio’n rhy sydyn.Llosgi fy nhafod. Blydi panad peiriant. Dydi’r llefrith cogiobyth yn ei oeri o ddigon i chi allu’i yfed o’n syth.‘Mi fyddwch chi’n eistedd allan ar y fainc yn yr arddweithia . . .’Efallai na ddylwn i ddim fod wedi dweud hynny. Rêl fi.Dechrau mwydro pan dwi’n meddwl fy mod i mewn twll.‘Nid fy mod i’n busnesu! Wir rŵan, dim ond digwyddeich gweld pan oeddwn i’n mynd allan am smôc . . .’ Adifaru dweud hynny hefyd. Mi fydd hi’n meddwl fy modi’n fwy coman nag ydw i. Ond os ydi fy ngeiriau trwsgwlwedi difetha rhywfaint ar y foment, dydi hi’n cymryd dimsylw o hynny. Dim ond dweud yn llyfn drwy’r wên fachbron yn swil honno:‘Dw innau wedi sylwi arnoch chithau.’ Mae ôl ei lipsticar ymyl y cwpan papur, lliw pinc golau golau fel rhosynyn darfod. ‘Mi ydach chi’n gofalu’n dyner iawn am Harri,chwarae teg i chi. Dwi wedi bod isio diolch i chi am hynny.’‘Dyna un peth na wnaeth ei wraig o erioed . . .’Peth da yw dant i atal tafod. Dyna fyddai Mam yn arfer
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ei ddweud. Dyna fyddai hi’n ei ddweud wrtha i rŵan.Difeddwl ydw i. Gwn fod yna wrid sydyn wedi codi arna ia dwi’n gadael i’r frawddeg grogi yno rhyngon ni fel darno we pry cop yn chwifio mewn drafft. Y peth olaf mae hiei isio, siŵr iawn. Clywed am ei wraig o. Mae’n rhoi eichwpan i lawr yn araf ac mae hi fel pe bai hi wedi darllenfy meddwl i:‘Does gynnon ni ddim dewis ynglŷn â rhai pethau. Dimond dysgu byw hefo nhw.’Edrychaf arni a meddwl amdana i fy hun. Fi a Rhydian.Gweld fy hun ymhen blynyddoedd yn yr un sefyllfa, mewncariad hefo dyn na cha’ i byth mohono, yn heneiddio acyn hiraethu am weddill fy oes. Ai felly y bu bywyd iddi hi?‘Wel, wna i mo’ch cadw chi, Gwenllian. Dwi ddim isio ichi gael stŵr am aros yma’n rhy hir. Mi fyddan nhw’ngweld eich colli chi’n o fuan, mae’n debyg.’ Mae ganddiwatsh fechan, hardd ar ei garddwrn dde. Mae’n fy nharo ifod y rhan fwyaf o bobol yn gwisgo watsh ar yr arddwrnchwith. Mae hon yn un aur – aur pinc, hen ffasiwn.‘Diolch. Dwi’n gwerthfawrogi’ch cwmni chi. A chyda llaw,Gwenllian, Bet ydw i.’‘Mae hi’n iawn, siŵr,’ medda finnau’n gloff. ‘A galwchfi’n Gwen. Dyna mae fy ffrindiau’n ei wneud.’ Y gwir ydi fymod innau wedi mwynhau’i chwmni hithau hefyd. Dwi’nofni i ddechrau fy mod i wedi bod yn bowld yn awgrymuein bod ni’n ffrindiau wrth ofyn iddi ddefnyddio talfyriado f’enw i. Ond mae’i gwên hi’n gyfeillgar, bron ynddiolchgar. Neu fi sy’n dychmygu hynny, mae’n debyg, ynfy awydd i’w phlesio hi. Mae hi’n wahanol ac eto dwi’ngweld rhywbeth ynddi y gallaf ei briodoli i mi fy hun. Maeo wedi’n tynnu ni at ein gilydd heb i ’run o’r ddwy ohononni sylweddoli hynny, ac erbyn hyn mae gen i enw iddihefyd. Nid y Ddynes ar y Fainc fydd hi bellach.
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Mae Harri’n dal i gysgu a hithau’n gadael. Mae’n plygui roi cusan ysgafn ar ei wefus. A dyna pryd mae hi’n troiwynebau blodau’r haul tuag ato fel pe bai hi am iddynnhw ei gyfarch pan fydd o’n deffro.‘Y rhain fyddai o’n eu prynu i mi bob amser. Blodau’rhaul. Gwybod mai nhw oedd fy hoff flodau i. Blodauhapus, wastad yn troi at y goleuni. Byddai wastad yn caelhyd iddyn nhw i mi, hyd yn oed yn y gaeaf.’Mae’i phersawr hi yn yr ystafell am amser hir ar ôl iddifynd – rhywbeth ysgafn, blodeuog. Efallai fy mod i’ndychmygu pethau ond mi daerwn i fod ei phersawr hi’ndeffro rhyw atgof yn Harri wrth iddo agor ei lygaid. Dydio’n ddim byd ac eto mae yna rywbeth. Mae o’n edrych ary blodau.‘Mi wnes i fy ngorau,’ medda fo.‘Be ydach chi’n ei ddweud rŵan, Harri?’ medda finnau.Sythu’i glustogau, codi’r garthen yn ôl dros ei lin.‘Cythral o job,’ medda fo. ‘Out of season. Dyna ddywed-odd yr hogan yn y siop flodau. Ond mi wnes i ddal arni.Gofyn iddi ffonio rownd bob man. Mi gafodd hyd i rai yny diwedd.’ Yn sydyn mae Harri’n cydio yn fy llaw. ‘Do, myndiawl, mi gefais i rai i ti yn y diwedd!’Be fedra i ei ddweud, heblaw gafael yn ei law yntau a’igwasgu’n ôl? Bet mae o’n ei gweld, nid fi. Mae o’n rhy hwyro ddeng munud.‘Maen nhw’n flodau mor hapus,’ medda fi. Ei swcro fo.Trio’i helpu o i ddal ei afael yn ddoe am ychydig bach eto.‘Maen nhw wastad yn chwilio am y golau.’‘Na, dwi’m isio golau.’ Mae o’n gollwng fy llaw fel pe baify nghyffyrddiad i’n llosgi drwy’i groen o. ‘Mae’n brifo’nllygaid i. Ma’n well gen i ista yn y tywyllwch.’ Mae’nswnio’n biwis rŵan, bron yn flin, a’i lygaid yn farwdrachefn. ‘Dim golau.’
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Dydi’n sgwrs am y blodau ddim wedi bodoli iddo fo.Teimlaf lwmp yn dod i fy ngwddw a throf oddi wrtho, onder fy mwyn fy hun dwi’n gwneud hynny. Dydi Harri ddimcallach fy mod i’n torri ’nghalon.Dros Bet.A throsta i fy hun.
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