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PENNOD 1

CHWYTHAI’R GWYNT YN gryf o’r môr gan dorri’n 
ddidrugaredd ar geblau’r cychod hwylio i greu curiad o 

fetel yn erbyn metel, a’r taro cyson yn rhybudd mai dim ond ffãl 
fyddai’n mentro allan. Eisteddai Syr Gerald Rees yn gwrando ar 
y glaw’n chwipio ar draws ffenest ei gartref a thaflodd foncyff ar 
y tân i godi tymheredd yr ystafell. Myfyriodd am ychydig, codi 
wedyn ac agor y cwpwrdd diod, anwybyddu’r wisgi a’r cognac ac 
arllwys mesur o fodca – rhaid oedd cadw’r pen yn glir. Llowciodd 
y ddiod mewn dracht dwfn gan werthfawrogi ei chynhesrwydd 
llym. Ailgyfeiriodd y lamp ar ochr arall y gadair ledr a cheisio 
canolbwyntio ar y cylchgrawn hwylio o’i flaen.

Aros yn amyneddgar a chadw’r nerfau o dan reolaeth, dyna 
oedd raid. Dilyn y cyfarwyddiadau – yr ymwelydd yn cyrraedd, 
trosglwyddo’r pecyn, a’r weithred syml yn gam cyntaf yn y 
cynllun i dorri’n rhydd. Pendwmpiodd am ychydig yng ngwres 
y tân ac yna clywodd y sãn y bu’n hir ddisgwyl amdano. Daeth 
car i stop gyferbyn, saib byr ac wedyn clywodd guriad clir a 
phendant ar ddrws y tñ. Ac yntau’n hollol effro yn awr, cododd 
yn bwyllog i agor y drws. Yr ochr arall i’r trothwy safai dyn tal 
wedi’i wisgo mewn du o’i gorun i’w sawdl – cot hir ddu a oedd 
eisoes yn diferu o law a het ddu â’i chantel llydan yn cuddio’r 
rhan fwyaf o’i wyneb.

Syllodd ar yr ymwelydd am eiliad cyn camu i’r naill ochr. 
“Dewch mewn i gysgodi. Alla i gynnig rhywbeth i chi?”

Ufuddhaodd y dyn, i’r graddau iddo gamu i mewn i’r lolfa. 
“Dim byd. Chi’n gwybod pam dwi yma, felly gaf i’r wybodaeth 
os gwelwch yn dda, er mwyn i fi gael mynd?”

“O’n i’n meddwl mai—?”
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“Does dim angen i chi feddwl. Dywedwyd y byddai rhywun 
yn dod, rhywun, dyna’r trefniant. A dwi yma – am cyn lleied 
o amser â phosib. Roeddech chi’n ddigon parod i dderbyn y 
pres a chytuno i’r cynllun. Sdim pwynt ailystyried nawr. Felly, y 
wybodaeth, os gwelwch yn dda.”

Roedd caledwch y llais a miniogrwydd yr acen yn arwyddion 
clir nad gwahoddiad poléit oedd y cais. Na, gorchymyn oedd y 
geiriau, ond nid oedd Gerald Rees am ildio i fygythiadau rhyw 
was bach fel hwn. Plygodd at y ces lledr wrth ymyl y gadair i godi 
amlen wen drwchus. 

“Mae’r data yma’n mynd i roi mantais enfawr i chi yn y 
Dwyrain Canol. Mae’n werth miliynau – llawer mwy na’r symiau 
pitw dwi wedi’u derbyn.” 

Cymerodd yr ymwelydd gam tuag ato ac estyn gwn 
awtomatig SIG Sauer o boced ei got. Sgleiniodd golau’r lamp 
yn erbyn y baril ac wrth i’r boncyff syrthio’n is i’r tân daeth 
crac uchel. Er gwaethaf y chwys oer ar ei dalcen, ymdrechodd 
Syr Gerald i ymddangos yn ddi-ofn. Safodd yn stond, prin yn 
anadlu, yn gwylio’r dyn yn codi’r SIG Sauer yn bwyllog a’i anelu 
at ei galon. Llyncodd ei boer a gofyn, “Pam y gwn?”

“Jyst gwneud yn siãr eich bod chi’n cadw’ch ochr chi o’r 
ddêl. Mae’n hwyr, Syr Gerald, yn llawer rhy hwyr i geisio aildaro’r 
fargen. Am y tro olaf, yr amlen.”

“Sut galla i fod yn siãr y byddwch chi’n cadw at eich gair?”
Gwenodd y dyn yn oeraidd. “Dewch nawr. Sdim dewis gyda 

chi. Rhaid i chi’n trystio ni a rhaid i ni’ch trystio chi – gwaetha’r 
modd.” 

Heb oedi ymhellach, cipiodd yr ymwelydd yr amlen o’i afael, 
troi mewn un cam at y drws a diflannu i’r nos.
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PENNOD 2

“BORE DA, SYR Gerald. Tipyn gwell tywydd heddi na 
ddoe.”

Fel arfer, ateb digon swta a roddai i’w gymdoges, ond 
penderfynodd heddiw nad oedd cwrteisi’n costio dim ac oedodd 
i gynnal sgwrs gyda’r ddynes. “Chi’n iawn, Mrs Jones. Noson 
stormus. Wnaeth y gwynt eich styrbio chi?”

“Wedi i chi fyw mor agos at y môr am gymaint o flynydde, 
chi ddim yn sylwi ar y gwynt. Cofiwch, bues i’n troi a throsi 
ar ôl clywed ryw sãn yn yr orie mân. Ond wedes i wrth ’yn 
hunan, ‘Mari, paid â bod mor dwp, cer ’nôl i gysgu.’ Ac erbyn i 
fi ddihuno ro’dd hi wedi tawelu, fel mae hi nawr i weud y gwir. 
A chithe, Syr Gerald? Gysgoch chi drwy’r cyfan?”

Pwyllodd am eiliad. “Do, diolch, Mrs Jones. Dwi ddim wedi 
byw yn Aberaeron cyhyd â chi ond na, wnaeth y gwynt ddim 
tarfu llawer ar fy nghwsg.”

Syllodd y ddynes ar y siaced drwchus, y trowsus dal glaw a’r 
sgidiau rwber. “Mynd mas yn y cwch?”

“Wel, dyna’r bwriad. Mae’r gwynt wedi gostegu ychydig ond 
mae’n dal yn ddigon cryf ar gyfer diwrnod o hwylio ac ychydig 
o bysgota. Mae’r tywydd i fod i wella, yn ôl y rhagolygon. Os 
wnewch chi f ’esgusodi, Mrs Jones? Mae’r llanw’n galw.”

“Wel, ethen i byth mas i’r môr. Rhy ddansierus. Tir sych i fi 
bob tro. Fyddwch chi ’nôl heno?”

Cofiodd o brofiad chwerw pam nad oedd yn or-hoff o’i 
gymdoges. Dynes fusneslyd oedd Mari Jones, yn bachu ar bob 
cyfle i holi, yn gloncwraig heb ei hail ac yn feistres corn ar 
ymestyn pob stori. Atebodd yn ofalus, “Gawn ni weld os bydd y 
pysgod yn neidio at y bachyn. Hwyl nawr.”
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Cerddodd ar hyd y lôn fechan a arweiniai at y cei. Ar fore braf 
o wanwyn edrychai Aberaeron ar ei gorau – y tai amryliw yn 
sgwarog drefnus o gwmpas yr harbwr bychan a’r porthladd yn 
dihuno’n araf i brysurdeb y dydd. Fe’i cyfarchwyd gan sawl un 
ar y siwrnai fer o’i dñ i’r cei, pob un yn gwenu ac yn barod gyda 
chyfarchiad o “Shwmai” neu “Bore da, Syr Gerald.” Ymatebodd 
yntau gyda gwên neu drwy gynnal sgwrs fer. Er mai dyn dãad 
oedd e, gwyddai fod y cyfarchion yn ddidwyll a bod y rhan 
helaeth o breswylwyr y dref wedi’i dderbyn â breichiau agored. 
Wrth gwrs, bu ei gyfraniadau hael i’r clwb hwylio a’r ãyl bysgota 
yn help i iro’r llwybr hwnnw a chynhesu’r croeso. 

Wrth iddo nesáu at y cei gwelodd Jack Taylor, yr harbwrfeistr, 
yn sefyll ar stepen drws ei swyddfa. Taylor gychwynnodd y 
sgwrs. 

“Bwrw mas i’r bae, Syr Gerald? Chi ’di dewis bore da, jyst y 
tywydd ar ôl stormydd neithiwr.”

“Ie, tipyn o wynt. Unrhyw ddifrod, Jack?”
“Dim byd mewn gwirionedd. Rhai twpsod, y morwyr 

penwthnos, chi’n eu nabod nhw, heb glymu’u cychod yn ddigon 
sownd a finne’n gorfod mynd mas peth cynta i arbed ambell 
dolc. Ar wahân i hynny, dim byd.”

“Dwi’n meddwl hwylio lawr i gyfeiriad Cei a falle ymhellach. 
Beth yw’r rhagolygon diweddaraf? Oes unrhyw rybuddion 
penodol?”

Camodd Taylor i mewn i’w swyddfa a throi at y cyfrifiadur, 
ond cyn iddo gael cyfle i agor y sgrin canodd y ffôn. Deallodd 
Gerald Rees yn fuan mai’r heddlu oedd yno ac ar ôl ychydig 
eiriau gadawodd yr harbwrfeistr y swyddfa a chroesi i’r llecyn 
o laswellt ar lan y cei. Archwiliodd y badau bychan oedd yno, 
dychwelyd ar ei union ac ailafael yn y ffôn.

“Na, ma dingi Bonny Belle a’r lleill yn dal yno. Dim byd yn 
missing, hyd y galla i weld.”

Daeth yr alwad i ben a throdd Taylor at ei ymwelydd. 
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“Polîs Aberystwyth, wedi ca’l galwad gan y Capten am rywun 
yn hongian obwti’r lle tua dau o’r gloch y bore. Gwedwch chi 
wrtho i, pwy fydde mas fan’na nithwr yn y gwynt a’r glaw, yn 
trial dwyn cwch? Ond ’na fe, jyst fel y Capten, yn neud ffys am 
ddim byd. O’dd ei gwch e’n un o’r rhai achubes i rhag wal yr 
harbwr bore ’ma. Dyle fe dalu mwy o sylw i’r fflipin iot ’na yn 
lle gwastraffu amser yr heddlu a’n amser i. Fe a’i blwmin Bonny 
Belle. Paned?”

Doedd dim rheswm i wrthod. Prysurodd Taylor at y dasg 
ac o fewn llai na dwy funud gosododd ddau fẁg o hylif brown, 
cryf yr olwg ar y ddesg. “Paned o de cryf, dim rhyw biso cath. 
Siwgir?”

“Dim diolch… Rhagolygon y tywydd, Jack?”
“O ie.” Ailgyfeiriodd Taylor ei sylw at y cyfrifiadur a symud 

y llygoden i ddatgelu map o Fae Aberteifi. “Dyma ni, forecast 
heddi. Gwynt yn chwythu o’r de/de-orllewin, graddfa chwech 
yn codi i saith, cadw’n sych a chlir ond posibilrwydd o law 
fory.” Symudwyd y llygoden a daeth map manylach i’r golwg. 
“Dim rhybuddion tanio heddi na fory o safle MoD Aberporth. 
Fyddwch chi ’nôl erbyn hynny?” 

“Fwy na thebyg. Os bydd hi’n cadw’n braf falle a’ i mor bell 
ag Abergwaun a chysgu yn y cwch.”

“A throi ’nôl am Aberaeron wedyn?”
“Ie. Mae galwadau gwaith yn golygu nad ydw i’n cael llawer 

o amser i hwylio. Rhaid gwneud y gore o bob munud sbâr pan 
ddaw’r cyfle.”

“Deall yn iawn, Syr Gerald. Dyw trip lawr i Abergwaun 
yn ddim byd i forwr profiadol fel chi. Cofiwch gadw mewn 
cysylltiad â Gwylwyr y Glannau a dod ’nôl ata i os oes problem.” 
Taflodd yr harbwrfeistr gipolwg ar y cloc. “Chwarter wedi deg, 
fe noda i’r amser gadael yn y dyddiadur. Nawr ’te, er mwyn i chi 
ddal y llanw a’ i mas â chi at Gwynt Teg.”

“Chi’n siãr?”
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“Mae dal i fod un neu ddau o jobsys i’w gwneud yn yr 
harbwr. Pan ddewch chi ’nôl, gallwch chi ’ngalw i ar y radio.”

Gadawodd y ddau y swyddfa, cerdded at y lanfa a chamu 
i mewn i fad bychan. Taniodd Jack Taylor yr injan a llywio’n 
ofalus rhwng y cychod eraill i gyfeiriad Gwynt Teg, cwch Syr 
Gerald. Cornish Shrimper ydoedd, pedair troedfedd ar bymtheg 
o hyd, a gallech weld yn syth mai dyma un o’r cychod harddaf a 
drutaf oedd wedi’u hangori yn harbwr Aberaeron. Roedd y corff 
wedi’i beintio’n las tywyll, yr enw mewn gwyn ar y pen blaen a’r 
farnais golau ar bren y dec yn sgleinio fel gwydr. Arafodd Taylor 
yr injan i gyrraedd yn ddestlus wrth ymyl Gwynt Teg.

“Jiw, mae’n gwch pert, Syr Gerald. Clasur, i weud y gwir. Lot 
gwell na Bonny Belle y Capten. Dyw honna’n ddim byd ond gin 
palace, iawn am drip bach rownd y bae. Ond mynd â hi mas i’r 
môr? Dim diolch – man a man i chi fod yn bàth Mam-gu!”

Sadiodd Taylor y bad i roi cyfle i Gerald Rees estyn at raff 
drwchus a dringo i’r dec. 

“Diolch, Jack. Rhaid i chi ddod gyda fi tro nesa. Bydden i 
wrth ’y modd yn gweld hen law fel chi yn trafod Gwynt Teg. 
Meistr wrth ei waith.”

Wrth i’r harbwrfeistr adael at ei orchwylion, camodd Rees i 
gaban Gwynt Teg a chychwyn ei baratoadau ar gyfer y fordaith. 
Roedd y cyfan yn daclus ac o’r safon orau: dau wely yn y pen 
pellaf, cyfleusterau coginio, a nesaf at y llyw roedd cwmpawd 
electronig a radio VHF soffistigedig. Cododd iPhone o fag wrth 
ei ymyl, ei gysylltu â’r cwmpawd a throi at y radio.

“Gwynt Teg calling Milford Haven Coastguard.”
Daeth yr ateb ar unwaith. “Milford Haven Coastguard 

responding. Please state your position and intentions, Gwynt 
Teg.”

“Aberaeron harbour. Leaving now and sailing towards 
Newquay and possibly further south.”

“Ultimate destination, please?”
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“If weather is favourable, I may sail as far as Fishguard, 
anchor there and then return to Aberaeron.”

“Thank you, Gwynt Teg. Your exact departure from 
Aberaeron is timed at 10.36. Sea conditions are calm at 
the moment with possibility of changes to moderate. Tidal 
outflows mean that anchorage at Cardigan is problematic. You 
should also be aware that there are variations in the arrival and 
departure times of Stena Europe ferry from Fishguard harbour 
with warning to support maximum visibility in harbour area. 
Maintain radio contact and inform us further as to final voyage 
plan and likely return to Aberaeron.”

“Will do.”
Tsieciodd lefel y diesel yn y tanc, gwasgu botwm ar y 

dashfwrdd ac ar ôl un pesychiad ymatebodd yr injan bwerus, a’i 
grwndi dwfn yn ergydio drwy’r caban. Pwysodd at gefn y cwch 
i godi’r angor, ac ar ôl iddo wasgu lifer, cododd Gwynt Teg yn 
y dãr a symud yn araf tuag at geg yr harbwr. Gyda chymaint o 
gychod eraill ar y ddwy ochr roedd angen gofal a sylw manwl 
ond ar unwaith bron roedd gyferbyn â muriau’r porthladd a Bae 
Aberteifi yn agor o’i flaen. Cododd law ar ddau gyfaill o’r clwb 
hwylio oedd yn sipian diod tu allan i westy Morawel, ychwanegu 
at sbid yr injan a theimlo grym y peiriant a nerth y llanw yn 
gwthio’r cwch drwy’r tonnau. Roedd yn hen gyfarwydd â 
chyfarwyddiadau gadael yr harbwr ac mewn llai na deng munud 
roedd allan yn y môr agored. Camodd o’r caban i godi’r hwyl 
flaen ac wedyn yr hwyl fawr. Ailafaelodd yn y llyw ac wrth i’r 
gwynt gydio yn y cynfasau coch, dechreuodd ar y dasg o igam-
ogamu i ddal pob awel a throi i gyfeiriad y de. 

Gan sefyll yn stond ar y dec, ceisiodd ymlacio a rhoi ei 
holl sylw i’r pleser o hwylio’r cwch, ond methodd. Ymwelydd 
neithiwr oedd ar fai. Roedd e wedi disgwyl i rywun alw, gan 
fod y trefniadau wedi’u gwneud a chytundeb wedi’i daro. Nid 
yr ymweliad oedd y broblem ond yr ymwelydd a’i ymddygiad 
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bygythiol. Pwy oedd e, a beth ar wyneb daear oedd y rheswm am 
y gwn? Doedd dim angen hynny. Bargen oedd bargen, ac roedd 
pawb wedi derbyn yr amodau. Cyfnewid y pecyn am ddiogelwch 
a chadw cyfrinachau, rhoi gwybodaeth am guddio gwybodaeth, 
dyna oedd y ddêl. Felly pam y gwn, a beth oedd wrth wraidd 
geiriau olaf yr ymwelydd, nad oedd ganddo ddewis? Wel, doedd 
Gerald Rees ddim wedi’i drechu o bell ffordd ac os oedd ei 
bartneriaid am chwarae gêm front gallai yntau droi’r min yn yr 
un modd ac atgoffa’r diawled o’r union gyfrinachau oedd yn ei 
feddiant.

Teimlai’n well yn sgil y ddos o ymresymu mewnol a bwydodd 
gwrs ei daith i’r cwmpawd gyda phendantrwydd newydd, cyn 
disgyn i’r caban a gosod y tegell ar y stof fechan. Arhosodd am y 
chwiban cyn arllwys y dãr berwedig ar y coffi ac ychwanegu joch 
dda o wisgi o fflasg boced. Yna dringodd ’nôl i’r dec. Gallai weld 
traeth a harbwr Ceinewydd yn y pellter ac wrth iddo rowndio’r 
penrhyn gwelodd fod nifer o forwyr eraill wedi manteisio ar y 
tywydd a bachu’r cyfle am fore o hwylio. Cydiodd yn y llyw i 
symud allan i gyfeiriad y bae ac mewn dim roedd y Cei tu cefn 
iddo. Roedd y tonnau’n uwch, nid bod hynny’n mennu dim 
arno. Nid oedd prin fyth yn dioddef o salwch môr a chadwodd ei 
gydbwysedd yn berffaith wrth i Gwynt Teg esgyn a disgyn o dan 
ei draed. Pasiodd Gwm Tydu a Llangrannog a dod at Aberporth 
mewn rhyw hanner awr. Cofiodd am rybuddion Jack Taylor 
wrth nesáu at y safle arbrofi a’i faes tanio. Ar y clogwyni gallai 
weld y tiwbyn hyll o goncrit a arweiniai’n serth o ben y clogwyn 
i’r harbwr gwneud ar lan y dãr. Gwyddai Gerald Rees ddigon 
am y gwaith a wnaed yno – digon, ond nid popeth chwaith. 
Roedd ei gwmni, Condor Technology, wedi ennill cytundeb i 
baratoi meddalwedd i’r drôns dibeilot a chofiodd am ei gyfres 
o gyfarfodydd â bosys Celtiq, un o gwmnïau arfau’r safle. 
Swyddogaeth y meddalwedd oedd arwain y rocedi bychain at 
dargedau yn Affganistan a Gaza, at filwyr y Taliban ac weithiau 
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at deuluoedd diniwed oedd yn crafu byw ar faes y gad. Ond pa 
ots am hynny? Busnes oedd busnes, ac os oedd rhyw anffodusion 
yn dioddef mewn twll o le ym mhen draw’r byd, wel, hen dro! Pe 
na bai Condor Technology wedi cyflenwi’r meddalwedd byddai 
llu o gwmnïau eraill wedi neidio at y cyfle.

Wrth ochr Gwynt Teg sylwodd ar un o’r bwiau a ddynodai 
ffiniau’r maes tanio. Llywiodd oddi wrth y bwi a glynu at ei 
gwrs deheuol. Yn sydyn, ymddangosodd haid o wylanod 
uwchben y cwch, eu llygaid slei yn sbecian am argoel o bysgod. 
Anwybyddodd eu protestiadau gwichlyd, newid onglau’r 
hwyliau i ddal mwy o wynt a chyflymu llithriad y cwch drwy’r 
dãr. Cyn bo hir gwelodd eglwys wyngalchog y Mwnt ac yn 
fuan wedyn daeth Ynys Aberteifi i’r golwg, a thu hwnt i honno 
benrhyn Gwbert ac aber afon Teifi. Nesaodd yn ofalus at 
glogwyni’r ynys, gostwng yr hwyliau a gollwng yr angor. Dyma 
derfyn ei fordaith am y tro.

Disgynnodd eto i’r caban ac o gwpwrdd bychan rhwng y 
ddau wely estynnodd yr offer pysgota. Clymodd linyn neilon 
wrth y rheilen ar gefn y cwch, ychwanegu abwyd a’i daflu wedyn 
mor bell ag y gallai o’r starn. Gan eistedd ar yr astell gul wrth 
y llyw gosododd un darn o wialen ffeibr carbon at y llall, rhoi 
abwyd ar y bachyn a defnyddio nerth bôn braich i gastio allan i’r 
môr. Fel pob pysgotwr, gwyddai fod angen dau beth – tawelwch 
ac amynedd. Yr unig synau oedd slap rythmig y tonnau yn 
erbyn corff y cwch a chri’r gwylanod yn hofran uwchben. Roedd 
ganddo fwy na digon o amynedd a gwerthfawrogodd y synnwyr 
o fod ar goll i’r byd. Ni wyddai neb yn union ble roedd e. Tu hwnt 
i begynau’r porthladdoedd, doedd gan neb syniad. Lle perffaith i 
fod ar goll, lle i ymgolli ynddo a lle i ddianc iddo.

Torrwyd ar ei fyfyrdod gan glec o’r radio. “Milford Haven 
Coastguard calling Gwynt Teg at 14.12. Are you receiving me?”

“Receiving loud and clear.”
“Update on warning of approach to Fishguard harbour. Stena 
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Europe service Rosslare to Fishguard now expected at 23.45, 
that is thirty minutes late due to adverse weather conditions in 
St George’s Channel. Please state your position and confirm that 
ultimate destination is still Fishguard.”

“South of Cemaes Head. In light of likely change in weather, 
will make for Newport and anchor overnight. Will keep you 
posted.”

Diffoddodd Gerald Rees y radio a rhoi ei holl sylw i’r pysgota. 
Teimlodd blwc ar linyn y wialen, gadael iddo redeg am ychydig 
ac yna ei ddirwyn i mewn. Lleden sylweddol oedd ar ben y lein 
– y gyntaf o sawl dalfa. Taflodd y pysgod trwm i focs a’r rhai llai 
yn ôl i’r môr, er mawr werthfawrogiad y gwylanod. Bu wrthi 
am yn agos i ddwy awr cyn codi angor a symud i safle ychydig 
ymhellach o’r lan.

Yn hwyr yn y prynhawn clywodd sãn a gweld bad pleser 
Cardigan Dolphin Trips yn rowndio’r swnt. Roedd y cwch 
yn llawn, a sãn y clebran a’r gweiddi ar y bwrdd yn ddigon 
i frawychu’r dolffin mwyaf byddar. Rhoddodd ffug salíwt i’r 
capten yn boléit a gollwng ochenaid o ryddhad wrth i hwnnw 
droi’r cwch mewn cylch a llywio am Aberteifi. Tawelwch eto, 
diolch i’r drefn, ac yn y llonyddwch gwelodd, mewn byr o 
dro, yr union olygfa y bu’r twristiaid yn ysu amdani – haid o 
ddolffiniaid yn neidio a phrancio lai na hanner canllath i ffwrdd. 
Rhyfeddodd at eu gallu i blymio’n ddidrafferth i’r ewyn gwyn, 
eu cyrff du yn sgleinio’n osgeiddig yn yr haul. Daeth y sioe i 
ben yn llawer rhy fuan ac aeth ati i gasglu’r offer pysgota. Bu’n 
eistedd am yn agos i awr yn pwyso a mesur, cyn datgysylltu’r 
iPhone o’r cwmpawd. Yna, mewn gweithred o hanner tristwch 
a hanner rhyddhad, chwiliodd am y rhif cyfarwydd, llunio 
neges destun, ailddarllen y geiriau a gwasgu’r botwm danfon. 
A hithau’n dechrau nosi, cyneuodd y golau rhybudd a disgyn 
i’r gali i baratoi swper o gawl tun. Ar ôl bwyta, camodd yn 
ofalus ar hyd y dec i ben blaen Gwynt Teg, sefyll wrth y rheilen 
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a syllu ar y tonnau islaw. Gan synhwyro’r tonnau yn codi ac yn 
disgyn o dan ei draed, gofynnodd iddo’i hun am y canfed tro a 
oedd ei benderfyniad yn un doeth. Dim iws, dim iws yn y byd, 
meddyliodd, doedd dim troi ’nôl.


