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Hiraeth, hiraeth, cilia, cilia,
Paid â phwyso’n rhy drwm arna’,
Trof fy wyneb at y pared, 
Ac os tyr y galon, torred. 

Mi wnaf long o dderw cariad, 
A’i mast hi o bren y profiad; 
A rhof hiraeth arni i nofio
O don i don i’r wlad a fynno.

(o gasgliad Hen Benillion T H Parry-Williams)
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SAFODD GWENHWYFAR RHYS yng nghanol y stafell fyw ac 
ymestyn ei dwylo mewn ystum oedd yn ceisio’i orau i fod yn 

fuddugoliaethus, yn ddigon dramatig i ddileu’r hen deimlad sâl 
yng ngwaelod ei bol. Caeodd ei llygaid a chlywed sãn y byd yn 
canu corn ac yn siffrwd mynd y tu allan i’r ffenest fae fawr braf 
a edrychai i lawr ar bromenâd Aberystwyth. 

Roedd y gwely’n rhan o’r stafell fyw fawr, ac wedi cael ei wthio 
at y ffenest yn fuan wedi iddi symud i mewn i’r fflat, er mwyn iddi 
fedru deffro i olau dydd yn ffrydio drwy’r llenni tenau – boddi 
yn y diwrnod fel nad oedd dim amdani ond codi a’i wynebu. Fe 
fyddai Ieu a hithau’n arfer gwrando ar y synau y tu allan ar ôl 
caru, yn y prynhawniau fel arfer, pan oedd y ddau wedi dianc o’r 
coleg. Weithiau fe fydden nhw’n caru heb gau’r llenni, gan roi 
gwledd i unrhyw wylan fusneslyd a ddigwyddai lanio’n bowld ar 
sil y ffenest. Fyddai gwylan ddim yn cario clecs. 

Agorodd ei llygaid ar annibendod y lle, am ei bod yn gallu 
gweld a theimlo croen brychlyd Ieu yn rhy dda pan oedd ei 
llygaid ynghau. Fe ddylai hi symud y gwely o’r ffenest erbyn heno, 
ei noson olaf yn y fflat. Fe fyddai hynny’n weithred symbolaidd, 
meddyliodd, yn arwydd ei bod yn dechrau bywyd newydd heb 
Ieu. Er mai anaml roedd o’n medru aros noson gyfan efo hi yn y 
gwely mawr, rhwng cwsg ac effro byddai Gwen yn dal i estyn ei 
llaw allan i ochr arall y gwely, cyn ei thynnu ’nôl wedyn. 

Roedd bocsys hanner gwag dros y stafell ac ambell un yn 
chwydu’i gynnwys ar hyd y llawr pren – brws gwallt, ambell gas 
CD wedi cracio yma ac acw, hosan heb bartner. Rhythodd Gwen 
ar het Robin Hood oedd wedi ei gosod ar ongl ddigon joli ar y 
gadair yn y gornel.

Roedd hi bron iawn yn ffarsaidd sut y bu i’r siwt Robin 
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Hood chwarae rhan mor allweddol yn eu drama garwriaethol, 
fel rhywbeth fyddai’n gweddu i sgrin deledu.

Golygfa Un: Parti gwisg ffansi’r Adran
Lleoliad: Tafarn brysur
Cymeriadau: Amrywiol! 

Roedd hi mewn gwisg Princess Leia a’i gwallt wedi ei glymu 
o gwmpas cyrn clustiau yr oedd hi wedi eu benthyg gan Swyn, ei 
ffrind. Fe ddylai fod wedi synhwyro rhywbeth pan benderfynodd 
Ieu fynd fel Robin Hood yn hytrach nag fel Darth Vader, â’r esgus 
gwantan ei bod hi’n haws dod o hyd i fwa saeth a het driongl 
werdd na chleddyf golau yn Aber. 

Roedd llewys hurt o hir ei gãn laes Princess Leia wedi troi’n 
llwydaidd a budr o fewn ychydig oriau, yn wlyb ac yn drewi 
o goctel o seidr a lagyr a Duw a ãyr beth arall. Roedd Gwen 
wedi bod yn fflyrtio fel pawb arall, yn eofn yn ei gwisg ffansi, 
yn bihafio’n fwy gwyllt nag y byddai hi fel arfer yn ei jîns a’i 
chrys T. 

Wedi iddi flino ar yr ystrydebau a’r jôcs thematig, roedd hi 
wedi gorfod baglu am y fflat ar ei phen ei hun ar ôl chwilio’n 
ofer am ei Robin Hood i’w hebrwng yno. 

Roedd golau neon powld y lampau stryd ar y prom yn 
goleuo rhywfaint ar y stafell, a hithau wedi anghofio cau’r byd 
allan a chau’r llenni cyn mentro allan oriau ynghynt. Doedd 
Gwen ddim yn hoff iawn o olau bylb lectrig ar y gorau, gan ei 
fod yn torri pob rhith, yn cadarnhau onglau a siapiau caled yn 
ddigyfaddawd, fel bod amwysedd bywyd yn cael ei ddiriaethu a’i 
wneud yn rhy siarp a chlir. 

A’i phen yn y niwl, roedd hi wedi llithro’n llyfn tuag at 
y gwely â’r bwriad o daflu ei hun arno ac ildio i gwsg trwm. 
Ond ar ei ffordd tuag at y nirfana anymwybodol honno, roedd 
ei throed wedi taro yn erbyn rhywbeth ac roedd hi wedi rhegi. 
Ac mi regodd rhywun yn ôl. Roedd hi wedi fferru, cofiai hynny, 
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a bellach roedd yr holl brofiad wedi magu rhin breuddwyd, 
er mai rhyw ddiymadferthedd hurt oedd o wedi bod mewn 
gwirionedd. Pan edrychodd i lawr ar y gwely, doedd hi ddim yn 
syndod, rywsut, fod yno dwmpath go sylweddol yn symud ac yn 
anadlu, yn ddrewdod o gyrff ac o ryw ac o chwys ac o… frad. 

Dylai fod wedi sobri drwyddi. Ond yn lle hynny, roedd hi 
wedi syllu ar y twmpath yn gymysgedd o ofn ac anghredinedd, 
fel petai’n sbio ar ryw anifail oedd yn cuddio yno, ac yna roedd 
hi wedi llithro am yn ôl, wedi symud yn llyfn fel petai ar rew, 
nes cyrraedd y drws. Petai hi wedi medru, byddai wedi llithro 
drwy’r drws heb boeni am bethau fel handlen a stepen, ac wedi 
diflannu fel ysbryd i lawr y grisiau ac allan yn ei hôl i’r nos. 

Ond roedd soletrwydd y drws wedi ei deffro drwyddi, wedi 
cynnau’r gynddaredd fel sbarc y tu mewn iddi. Cyn iddi wybod 
beth oedd yn digwydd roedd hi wedi rhuthro at y twmpath ar y 
gwely a dechrau dyrnu, dyrnu a sgrechian a phoeri a stido nes 
bod y twmpath yn gweiddi ac yn griddfan ac yn bytheirio ac yn 
dweud nad oedd hi’n gall. 

O feddwl am y peth wedyn, wedi’r digwyddiad, fe fyddai hi 
wedi medru maddau i Ieu petai o wedi cael ei gario gan theatr 
y parti gwisg ffansi ac wedi cael ffling un noson. Ond roedd o 
wedi bod yn gweld hon yn achlysurol ers noson ola’r tymor cyn 
Dolig, wedi bod yn dwyn ei damaid, heb falio dim am ran arall 
yr hafaliad oedd ynghlwm â chwedl Robin Hood, yr elfen foesol 
o ddwyn er mwyn daioni yn y pen draw. 

Ac eto, ceisiodd Gwen feddwl bod hyn er lles pawb, efallai, yn 
y diwedd. Doedd anffyddlondeb ar ben anffyddlondeb ddim yn 
rysáit ddelfrydol ar gyfer dyfodol unrhyw berthynas. Tñ wedi ei 
adeiladu ar dywod oedd yr hyn oedd ganddyn nhw. Nid ganddi 
hi yr oedd y fraint o ddewis maddau neu beidio maddau. Felly 
pam yr hen sictod gwag yng ngwaelod ei stumog? Pam roedd 
hi’n teimlo mor uffernol?  

Peth fel hyn ydy llanast diwedd perthynas, meddyliodd, gan 
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afael mewn pentwr o hen bapurau newydd. Roedd o’n wahanol 
i lanast symud tñ, llanast cymoni a rhoi trefn. Llanast gwag 
datgymalu am byth oedd hwn. Hen lanast budr. 

Canodd y ffôn ac edrychodd Gwen o’i chwmpas mewn 
penbleth am eiliad, gan fod y sãn fel petai’n dod o bob un 
bocs ac o bob cornel o’r stafell. O’r diwedd, dadebrodd ddigon i 
ddeall mai o’i bag wrth y drws yr oedd y sãn yn dod. Tarodd y 
swp papurau newydd ar ymyl y gadair a cherdded tuag at y ffôn, 
dim ond iddo dawelu wrth iddi ei gyffwrdd. 

Ymhen eiliadau, daeth sãn arall yn dweud ei bod wedi cael 
neges destun. Rhythodd arni. 

Plis gai dy wld di? Cyn ti fnd? Pn draw prom. 3?

Doedd ’na’m enw, wrth gwrs. Roedd Ieu’n gallach na hynny. 
Ac yna, cyn iddi gael amser i feddwl oedd hi am ymateb ai 

peidio, daeth yr hen flipian diamynedd eto i ddynodi neges 
arall. 

“Blydi hel!” 
Ond neges gan Tony, ei landlord newydd, oedd hi y tro hwn, 

yn holi pryd yn union roedd hi’n bwriadu cyrraedd y fflat, er 
mwyn iddo wneud yn siãr ei fod o yno i’w chroesawu. 

Suddodd Gwen ar un o’r bocsys agosaf a syllu’n wag ar ei 
ffôn. 


