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Yr olygfa agoriadol

Mae hen wraig yn eistedd ar ochr chwith y llwyfan. O’i blaen, mae bwrdd bychan a hen deipiadur, mae tedi 
bychan iawn yn eistedd â’i gefn yn pwyso ar y teipiadur. Mae twmpathau o lyfrau ar hyd y llawr.

Mae hi’n eistedd gan syllu o’i blaen, ond ddim i ofod gwag - mae hi bron fel petai hi’n gallu gweld rhywun, 
ysbryd. Tydi hi ddim yn edrych yn ofnus, mae hi bron fel petai hi’n cyfarch hen ffrind.

Rose: Mags, ti bron mor hardd ag yr o’n i’n dy gofio. Ti ddim ‘di newid mewn 50 mlynedd, ti dal yn 
gwenu, dal yn chwerthin. Yn gwmws fel yr oeddet ti’n wneud yr holl flynydde ‘na’n ôl. Ti’n gwmws 
fel tywysoges o iâ wedi rhewi mewn amser.

Mae’n codi ar ei thraed ac yn cerdded yn araf  tuag at ddrych dychmygol ar y wal.

Ti ddim yn mynd i fy nabod i. Dw i’n hen, hen wraig ac yn gwbod bod fy amser yn dod i ben. 
Mae’n gomic ond maen nhw’n dweud bod dy fywyd di’n fflachio o flaen dy lygaid eiliade cyn 
i ti farw ac mae gen i gymaint o feddylie o’r gorffennol. Ti, Dai ac annwyl Will. Wnes i ddim 
priodi - paid â chamddeall, dw i wedi bod yn hapus. Roedd Will yn iawn, fe wnes i ddod yn 
Shakespeare. Wel, dim cweit mor enwog â fe ond daeth fy llyfre yn deulu ac yn ffrindie i mi. Mae 
fy atgofion wedi nghadw i’n dwym.

Bryd hyn mae’n eistedd yn ôl yn ei chadair, yn cau ei llygaid ac yn sibrwd.

Maggie Smith……………
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Yr Olygfa yn y Bar (Golygfa 1)

Yn y dafarn leol cyn i’r bechgyn adael am y rhyfel, mae Will a Dai yn meimio sgwrs ac mae Rose yn cerdded 
draw atyn nhw ac yn ymuno â nhw.

Rose: Ble mae Mags?

Mae Rose yn eistedd wrth ymyl Will, mae’n dechrau ysgrifennu, rhoi cusan i Will gan sibrwd helo.

Dai: Hwyr ‘to!

Mae Mags yn cyrraedd gan gario siaced ac ymbarel.

Mags: O mae’n flin ’da fi mod i’n hwyr, mae’r tywydd yn ddiflas tu fas. Rose, odi fy ngwallt i’n iawn?

Mae pawb yn rhewi heblaw am Rose sy’n sefyll ar ei thraed, a cherdded tuag at Mags.

Rose: Maggie Smith, neu Mags fel mae hi’n cael ei galw gan amlaf. Deunaw oed, fe gafodd ei magu fel 
pob un ohonon ni, mewn tŷ teras bychan yn y Rhondda. Roedd yn byw gyda’i mam a’i chwaer 
fach Eve. Wedodd wrtha’ i sawl gwaith y bydde hi’n lico dilyn ôl traed ei mam a dod yn athrawes 
ysgol. Roedd hi’n wastad yn dwli ar blant, ond gath hi ddim cyfle i gael rhai ei hun. Roedd hi’n 
fywiog, yn gomic a wastad yn hel straeon. Roedd hi’n bert iawn ac roedd pob bachgen ar ei hôl 
hi. Roedd hi’n wastad yn gwisgo colur ac yn edrych ar ei gorau, hyd yn oed pan oedd hi’n bwrw 
glaw.

Mae pawb yn dad-fferru, mae Mags yn taflu ei hymbarel i Dai.

Rose: Mae dy wallt di’n edrych yn ffein Mags.

Dai: Iawn cariad? (Mae’n rhoi cusan iddi ac yn cymryd ei chôt)

Mae pawb yn rhewi unwaith eto, heblaw am Rose sy’n codi ar ei thraed unwaith eto.

Rose: Cafodd Dai Evans, 19 oed, ei fagu yn y Rhondda. A’th i’r ysgol gyda Mags a buon nhw’n mynd 
mas â’i gilydd erioed. Roedd e’n strab, yn glyfar ac yn hynod o smart. Roedd e hefyd yn un o fy 
ffrindie gore’ ers pan o’n i’n blentyn. (saib) Y cwpl perffaith.

Mae Dai a Mags yn cerdded draw i’r bar, fraich ym mraich.

Will: O beth ti’n ‘sgrifennu nawr? (Yn chwareus)

Mae Will yn rhewi, tra bod Rose yn ei gyflwyno.

Rose: William Davies, fy nghariad - roedd e’n ŵr bonheddig, popeth y byddai unrhyw ferch ei moyn. 
Roedden ni gyda’n gilydd ers pan o’n i’n 16 oed. Fe wnes i ei gyfarfod yn y sinema leol. Pan 
weles i fe, wnaeth fy nghalon doddi ac ro’n i’n gwybod mai fe oedd yr un. Wnes i rioed gwrdd â’i 
rieni, fe gawson nhw eu lladd pan oedd e’n bedair ar ddeg oed a phan wnes i gwrdd â fe, roedd 
e’n byw gyda’i frawd hŷn. Roedd e’n ‘nabod Dai ers pan oedd e’n ifanc. Rhyw ddydd, fe fyddwn 
ni’n priodi. (Mae Will yn dad-fferru). Dim ond sgwennu yn fy nyddiadur odw i, hei mae rhai 
pethau amdanat ti fan hyn! (Yn chwareus)
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Mae Will yn ceisio dwyn y dyddiadur oddi arni a phan mae’n ei dynnu, mae Rose yn ei gusanu ac yn dal ei 
gafael ar y dyddiadur.

Rose: Ti ddim yn cael ei weld e. Mae’r holl fanylion am fy ngwir gariad i yma.  (Yn freuddwydiol) Tal, 
tywyll, golygus....(yn ddireidus) dim byd tebyg i ti.

Will: (Gan chwerthin) Oi, wedest ti ddim ‘ny lawr y ceunant wythnos dwetha.

Rose: (Slap chwareus) Ti’n fachan a hanner. (Saib) Will, fi’n mynd i dy weld ishe di cymaint, ti’n hala fi 
chwerthin, ond y funud hon dwi’n credu dy fod ti’n hala fi i lefen.

Will: Dere ’ma Shakespeare! Bydd y rhyfel hyn yn dod i ben cyn bo hir ac fe fydda i’n ôl fan hyn ’da ti 
mor gloi â ti’n gallu dweud ADOLF HITLER!

Mae Dai a Mags yn dod i mewn dan chwerthin. Mae Mags yn mynd i eistedd ar lin Dai, ond mae’n symud o’r 
ffordd ac mae hi’n syrthio ar y llawr. Mae Albert yn dod i mewn ac mae Mags yn cerdded i mewn tu ôl iddo gan 
wneud hwyl am ei ben. Mae Dai yn gafael ynddi.

Mags: Chi’ch dou yn mynd i weld fy ’isie’ i, yn esgus bod yn arwyr. Beta i, Rose, y bydd y ddau yn lando 
lan yn y gegin, yn plico tatws.

Dai: Byddwn ni ar flaen y gad, yn byddwn Will, a Duw a helpo’r Jerrys fydd o’n blaene ni.

Rose: Fi wedi clywed bod Albert wedi cael ei alw lan.

Mags: Odi, neith ei fam ddim gadael iddo fynd. Mae’n gwylltu os bydd lawr yn y siop am fwy na phum 
munud.

Dai: (Yn gweiddi drosodd) Hei Albert, odi fe’n wir dy fod ti’n ymladd dros dy frenin a dy wlad?

Albert yn nodio.

Mags: Shh! Dai, fe fydd e’n gwybod ein bod ni wedi bod yn clepian amdano fe.

Will: Fi’n gobeithio na fydda i yn yr un baracs â fe. Os na fydd y Jerrys yn fy saethu i, fi’n credu y 
bydd Albert yn fy lladd i gyda’i siarad.

Cerddoriaeth yn dechrau chwarae.

Mags: O, dere, dyma fy hoff gân i, dere i ddawnsio plîs, cariad.

Dai: O na, fi wedi bod yn gweithio trwy’r dydd.

Mae Mags yn twt twtian.

Mags: Oce te!

Rose: Cer i ddawnsio gyda hi Will - ti’n gwybod dy fod ti moyn.

Will: Unrhyw beth i ti cariad! (Mae’n cusanu Rose ar ei boch)

Mae Dai a Rose yn eistedd yn dawel, saib.
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Dai: Rose, alla i ofyn rhywbeth i ti?

Rose: Wrth gwrs.

Dai: Mae e braidd yn bersonol.

Rose: O dere ’mlaen achan, fi sydd ’ma!

Mae Dai yn edrych rownd, ac yna’n sibrwd yng nghlust Rose.

Rose: (Gyda syndod) Priodi hi! O, ’na neis.

Dai: Shh bydd ddistaw! Rose, ti byth yn gwybod pryd i gau dy geg.

Mags a Will yn dychwelyd.

Mags: Am beth y’ch chi’ch dau yn siarad nawr?

Rose: Dim. (Gan wincio ar Dai)

Will, Dai, Mags ac Albert yn fferru. Rose yn sefyll a wynebu’r gynulleidfa, gan edrych fel petai hi’n edrych yn ôl 
i’r gorffennol.

Rose: Dyma’r tro dwetha i’r giang fod gyda’i gilydd i gyd.

Mags: Fi’n dy garu di Dai.

Rose: (gan siarad am y gorffennol gyda’r gynulleidfa) O’r bore wedyn, chawson ni rioed ddod yn ôl at 
ein gilydd.

Dai: (Wrth Mags) Fi’n dy garu di ’fyd.

Rose: Will, fi’n mynd i dy golli di shwt gymaint.

Will: Fi’n dy garu di, bach.

Mae Will a Dai yn rhoi eu breichiau o amgylch y merched. Blacowt.
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Golygfa yr Orsaf Drenau a’r Daith (Golygfa 2) 

Mae Albert yn cerdded i mewn gan siarad gyda’i hun fel petai mewn cerbyd trên gwag. Mae Will a Dai yn 
cerdded ar y llwyfan, gan edrych yn eithaf digalon/wedi dychryn, a chario cesys.

Will: Felly.....pryd mae’r trên yn gadael?

Dai: Sa i’n gwybod. Ond fydd e ddim yn hir.

Mae’r bechgyn yn dod i stop ar ochr chwith y llwyfan ac yn wynebu’r gynulleidfa gan roi eu cesys ar y llawr.

Mags: Sa i’n gwybod beth i’w wneud Rose, beth os na ddaw e getre! (Yn llefain)

Rose: Paid â phoeni cariad, fydd e’n ffein.

Mags: Sa i’n gallu byw hebddo fe.

Rose: (Mae’n rhoi ei braich o amgylch Mags) Paid â bod yn dwp, bydd e getre mewn cwpl o fisoedd.

Mags: Sa i’n gwybod os galla i aros cyment â hynny, o beth odw i’n mynd i’w wneud? Pam wyt ti ddim 
yn poeni am Will?

Rose: Fi’n gweud wrtho ti mod i’n poeni, fi jyst ddim moyn dangos iddo fe neu mi fydd e’n poeni ’fyd.

Mae Rose a Mags yn rhewi.

Will: Sa i’n gallu gwneud hyn. Beth fi’n trial gweud yw fi rili moyn mynd i ymladd dros fy ngwlad ond 
sa i moyn gadael Rose.

Dai: Dere nawr byt, paid â bod yn sisi. Ni’n gorfod mynd ac ymladd dros ein gwlad. Ymladd yr hen 
Almaenwyr ‘na ond fi’n gwybod mod i’n mynd i golli Mags ‘fyd.

Mae’r merched yn cerdded yn drist tuag at eu partneriaid.

Rose a 
Mags: 

Fi’n mynd i dy garu di am byth.

Will a Dai: Hwyl i ti cariad. (Fel drych o’i gilydd)

Maen nhw’n cusanu ei gilydd ar y foch. Maen nhw’n gwahanu yn ddigalon. Mae’r bechgyn yn codi eu bagiau ac 
yn cerdded drwy gyntedd y trên sy’n llawn o bobl eraill ac i mewn i gerbyd Albert.

Saib hir, awyrgylch anghyffyrddus, tydi Dai a Will ddim yn gwybod beth i’w ddweud, ond mae Albert yn sibrwd 
yn sydyn.

Albert: Chi’n nerfus fois?
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Mae’r bechgyn wedi synnu, mae Will yn ateb yn syth.

Will: Wrth gwrs mod i’n blydi nerfus!

Saib hir.

Albert: Chi moyn brechdan fois? Mae mam wedi gwneud digon o frechdane’ a chacenne’ lap i mi fwydo 
byddin Prydain a’r Almaen i gyd. A... mae gen i botel neis o ginger beer i’w olchi fe lawr.

Dai: Wel, mae gen i rywbeth ’chydig yn gryfach na hynna.

Mae’n estyn tair potel, ac yna’n ystumio ar Will i roi potel i Albert.

Will: Iechyd da! (Gan ddal y poteli allan)

Albert: Iechyd da! 

Dai: I’r dyfodol.

Mae Will yn estyn pecyn o sigarets o’i boced ac yn tynnu llun o’r paced.

Will: Bachan! Fi ’di chael hi, Betty Grable! (Mae’n cusanu’r cerdyn)

Dai: O, roia i hanner crown amdani i ti!

Will: Dim siawns. Fi am ei chadw hi yn agos at fy nghalon.

Mae’n rhoi’r cerdyn ym mhoced ei grys.

Dai: Beth fyddai Mags yn ddweud am ’na?

Will: Os nad yw Rose yn gwybod, dyw e ddim yn mynd i’w ‘nafu hi!

Pawb yn chwerthin.

Dai: Ni gyd yn gwybod pwy sy’n gwisgo’r trwser yn eich perthynas chi.

Saib.

Will: (Gan wenu) Felly pryd wyt ti’n mynd i briodi ’te Dai?

Dai: O wel, fi’n mynd i fod yn hen lanc ar hyd fy oes..... (Yn chwareus)

Will: Beth fyddai Mags yn ddweud am hynna?

Dai: Os nad yw Mags yn gwybod, dyw e ddim yn mynd i’w ‘nafu hi!

Mae’r ddau yn chwerthin. Mae Dai yn edrych allan trwy’r ffenestr.
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Dai: Ond mae rhywbeth sbesial amdani....mae unrhyw ferch sy’n yfed Brains Bitter yn dipyn o haden 
yn fy marn i!

Albert: Odi, bydd raid i ni arfer gyda’r hen stwff tramor ’na yn go gloi nawr.

Will: Albert, dim ond i Swydd Efrog ’yn ni’n mynd.

Albert: Fel hyn mae’ddi, os nad Wattstown yw e, mae’n wlad dramor. A dweud y gwir, os nad 23 
Commercial Street yw e, mae’n wlad dramor.

Pawb yn chwerthin.

Dai: Duw a dy helpo di pan fyddi di yn Ffrainc.

Albert: Ie. Wedodd Arthur Jones wrtha’ i pan oedd e’n Ffrainc, roedden nhw’n bwyta malwod a choese’ 
llyffantod.

Dai: Bois bach, tynnu dy gôs di oedd e!

Mae Will yn edrych ar Dai, a Dai yn gwneud ‘stumiau ‘O na ddim eto’.

Will: Wel, pan o’n i’n ifanc o’n i’n hoffi casglu llyffantod, ond wnes i rio’d fwyta’u coese’ nhw chwaith.

Pawb yn chwerthin.

Dai: Wel, ry’n ni’n mynd i fyd arall.

Y golau yn pylu.
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Golygfa Llwyfan Hollt (Golygfa 3)

Mae’r llwyfan wedi’i rhannu’n ddau hanner. Mae’r bechgyn ar ochr chwith y llwyfan yng ngwersyll y rhyfel, ac 
mae’r merched ar ochr dde’r llwyfan yn yr ystafell fyw, yn eistedd o gwmpas radio ac yn gwneud eu hewinedd.

Mags: Mae gen i hiraeth mowr amdano fe’n barod Rose.

Rose: Newydd fynd ma’ fe.

Mags: Fi’n gwybod ond mae gen i hiraeth amdano fe, ac mae gen i ofn. Beth yse fe’n marw a finne byth 
yn ei weld e ‘to? Neu ’falle y cawn ni’n bomio....

Rose: Shgwl. Wnaiff e ddim marw ac fe fyddwn ni’n ddiogel yn fan hyn, ac ry’n ni gyd yn gwybod nad 
yw’r rhyfel yn mynd i barhau am hir iawn. Bydd Will a Dai yn ôl mewn dim.

Mae’r merched yn ffysian gyda’u hewinedd ac ati. Yna fe glywir sŵn blwch llythyrau yn cau.

Rose: Mags, cer i nôl y post wnei di cariad.

Mags: Af i nawr. (Mags yn gadael y llwyfan ac yn dychwelyd gyda dau lythyr) Wel, shgwl ar hyn Rose, 
ni wedi cael dau lythyr posh.

Rose: Wel, beth y’n nhw?

Mags: Fi ddim yn gwybod, beth am eu hagor nhw?

Maen nhw’n agor y llythyrau ac yn eu darllen ar yr un pryd.

Rose a 
Mags: 

 Fi wedi cael fy ngalw lan gan y Nursing Corps yn Ffrainc.

Tawelwch hir wrth iddynt edrych ar ei gilydd.

Rose: Dishgwl fel y byddwn ni’n mynd i’r rhyfel.

Mags: Ydy....gwneud ein rhan dros y wlad.

Y merched yn fferru ac mae’r golau yn codi ar y bechgyn ar ochr chwith y llwyfan. Maen nhw’n gorweddian pan 
mae Sarjant Dril yn ymddangos yn sydyn. Maen nhw’n meimio Sarjant Dril yn ymddangos a chlywir troslais fel 
llais y Sarjant Dril. 

Sarjant Dril: (Troslais) Stand ready for inspection.. Attention!

Bechgyn: (Yn gweiddi) YES SIR!
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Mae’r bechgyn yn sefyll yn syth.

Sarjant Dril: At ease soldiers.

Mae’r bechgyn yn ymlacio rhyw ychydig fel petaen nhw’n cael eu harchwilio. Mae Albert yn dechrau sibrwd wrth 
y ddau arall.

Albert: (Yn sibrwd) Fi’n casau hyn. Dyma’r trydydd un wythnos hyn a dim ond dydd Mawrth yw hi! 
(Maen nhw i gyd yn mygu eu chwerthin). Chi moyn peint wedyn? Fi wedi ffeindio tafarn sy’n 
gwerthu rhywbeth sy’n blasu ‘chydig fel Brains Best.

Dai: Swnio’n syniad da i mi. Bydde’n dda cael peint deche am newid.

Will: Bydde wir, sa i’n hoffi’r rybish tramor hyn.

Albert: Yn gwmws.....

Sarjant Dril: (Yn gweiddi) What are you talking about soldier?

Albert: (Yn sefyll yn syth) Nothing SIR!

Mae Dai a Will yn dechrau chwerthin am Albert.

Sarjant Dril: What are you two laughing at? (Gan weiddi) Do you think I’m funny?

Dai a Will: (Yn sefyll yn syth) No SIR!

Sarjant Dril: Company dismissed.

Mae’r bechgyn yn martsio tuag at gefn y llwyfan, sy’n cael ei ddefnyddio fel baracs. Mae Will ac Albert yn 
eistedd lawr tra bod Dai yn sefyll tu ôl iddyn nhw, gan sythu ei siaced.

Will: Diolch i Dduw am ‘na. Mi fydde’r peint ‘na’n dda nawr, i ’lychu ’mhig i.

Dai: Bydde. Mae ’ngheg i’n sych fel y Sahara.

Mae’r golau yn pylu ar y bechgyn ac yn codi ar y merched. Mae’r merched yn awr mewn ysbyty yn Ffrainc, ond 
mae hi’n dawel iawn.

Mags: Wel, mae hyn yn blwmin’ gwych!

Rose: Beth?

Mags: Yr holl waith y’n ni’n neud mas fan hyn. (Yn sarcastig) Shgwl - mae pob gwely yn llawn, a 
ni’n brysur trwy’r amser. (Meimio rhedeg o  gwmpas yn edrych ar ôl pobl) Cleifion y rhyfel ym 
mhobman!

Rose: (Yn chwerthin) Beth sy’n bod arnat ti? Rho amser iddo fe, ni ‘mond wedi bod yma am rai dyddie.
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Mags: Wel, wnaiff y rhyfel, os dyna be ti moyn ei alw fe, ddim parhau yn llawer hirach.

Rose: Na, ma’ fe wedi bod yn fwy o ryfel geiriau hyd yn hyn.

Mags: Byddet ti’n handi felly, ‘da’r holl ‘sgrifennu ti’n ei wneud. Mae gyda ti wastad rhywbeth i’w 
ddweud. Fe allet ti hyd yn oed ‘sgrifennu llyfr am dy brofiad o ryfel.

Rose: A ‘sgrifennu beth yn gwmws, fe ’nes i eistedd ar fy mhen ôl yn Ffrainc yn gwneud dim byd nes i’r 
rhyfel orffen.

Mae’r merched yn chwerthin wrth i’r golau bylu arnyn nhw a chodi ar Dai ac Albert, sydd yn y baracs. Mae Will 
yn dod i mewn.

Will: Chi di clywed y newyddion byts?

Dai: Naddo.

Albert: Be sy’ Will?

Will: Wel i lawr yn y cantîn o’n i’n siarad ‘da Johnny ac fe wedodd e....

Dai: Ahh, mae Johnny yn llawn clwydde’ rhan fwya’r amser. Ti’n cofio pan wedodd e, ti’n gwybod, bod 
y sarj yn arfer gwisgo lan fel menyw!

Mae Albert a Dai yn chwerthin tra bod Will yn edrych ar y ddau, yn aros i fynd yn ei flaen.

Albert: Sori byt. Beth wedest ti?

Will: Wel, clywes i ein bod ni’n mynd i weld ymladd go iawn yn go gloi, draw yn yr Eidal, ar y Ffrynt 
Gorllewinol.

Albert: Wir?

Will: Dyna beth wedodd e. Ymladd go iawn yn yr Eidal.

Dai: Wel, mae hi’n hen bryd.

Albert: Odi, ni wedi bod yn disgwyl yn ddigon hir. Alla i ddim aros i gael fy nwylo ar y blydi Jerrys ‘na.

Dai: Na finne! Fe wnawn ni gael gwared ar blatŵns o’r Almaenwyr ‘na! Dim ond ni’n tri!

Will: Yn bendant. Fe enillwn ni’r rhyfel hwn ar ein pen ei hunain a dod gartref fel arwyr!

Pawb: GWNAWN GLEI!

Mae’r golau yn pylu ar y bechgyn ac yn codi ar y merched. Mae’r ysbyty yn awr yn brysur iawn a does gan y 
merched ddim llawer o amser i siarad.

Rose: Mags, fi angen dy help di man hyn!

Mags: Aros funud, fi braidd yn brysur ar y funud!
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Mae’r golau yn pylu wrth i’r merched ruthro o amgylch, yn gofalu am gleifion, ac mae’r goleuadau yn codi ar y 
bechgyn sy’n cerdded i mewn i’r baracs, wedi blino’n lân.

Albert: Blydi hel, roedd honna’n sesiwn a hanner.

Dai: Yn bendant.

Will: Mae’n dishgwl fel eu bod nhw’n cael ni’n barod ar gyfer rhyfel.

Albert: Yn fuan iawn ‘fyd. Fyddai’n ôl yn fuan, natur yn galw.

Mae Albert yn rhuthro oddi ar y llwyfan, yn amlwg angen toiled. Mae saib byr.

Dai: Will, wyt ti’n meddwl am Rose weithie?

Will: Odw. Wyt ti’n meddwl am Mags weithie?

Dai: Trwy’r amser. Fi’n meddwl weithie sut mae hi, os yw hi’n caru ‘da unrhyw un - rhyw Frenchy. Dw 
i’n ei cholli hi Will.

Will: Fi’n deall beth wyt ti’n feddwl, fi’n teimlo’r un fath. Wel, heblaw am y darn Frenchy.

Dai: (Yn chwerthin) Na, o ddifrif. Will, fi’n credu mod i’n ei charu hi.

Mae Albert yn dod i mewn.

Albert: Dere ‘mlaen, amser mynd yn ôl. Mae Sarj eisiau i ni fod mas ‘na mewn pum munud.
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Golygfa Llythyr (Golygfa 4)

Mae Dai ar ei ben ei hun yn ei bync, yn ysgrifennu llythyr. Mae Mags a Rose ar ochr y llwyfan, yn yr ysbyty. Tra 
bod Dai yn ysgrifennu ei lythyr, mae Mags a Rose yn meimio derbyn y llythyr. 

Dai: Fy annwyl Mags, All geiriau ddim egluro cymaint rwy’n colli dy gwmni. Dyw bywyd ddim yn rhy 
ddrwg yma, mae’n waith caled ond fi a’r bechgyn yn cael hwyl. Gyda llaw, wyt ti’n cofio Albert 
ryfedd ‘na lawr y stryd, wel ma’ fe’n flôc iawn, ac mae Will a fi wedi dwli arno fe. Ry’n ni’n mynd 
yn aml i far gyda’n gilydd ddim yn bell o’r gwersyll, ond tydi e ddim yn teimlo’r un fath hebddot ti. 
Felly sut mae bywyd fel nyrs, mae’n siwr dy fod ti’n dishgwl yn dda mewn iwnifform! Ti a dy efaill 
Siamese yn teimlo’n ffein? Gyda llaw, sut mae Rose? Mae Will yn dweud ei fod e’n ei cholli hi a 
bydd e siwr o gysylltu’n fuan.

Dai a Mags: (Gyda’i gilydd) Mae’r Sarj yn dweud ein bod yn gadael am y rhyfel wythnos nesaf. Fi’n teimlo’n 
eithaf nerfus ond fi hefyd moyn mynd mas yno a lladd y Jerrys. A fe wnes i addo i Stevie bach 
drws nesaf y byddwn i’n dod â Kraut’s Luger yn ôl ‘da fi, felly fe fydda i yn cadw llygad! Ta beth, 
gorau po gyntaf y bydd y blydi rhyfel ‘ma drosodd, y caf i ddod gartref atat ti.

Mags: Mae’n fy hala i’n wirion peidio â bod gyda ti, bydde bywyd ddim gwerth ei fyw hebot ti wrth fy 
ochr. (Mae seirenau yn cychwyn seinio, gan rybuddio bod cyrch bomio ar y ffordd. Mae’r golau 
yn pylu ac yn cychwyn fflachio. Mae Mags yn dechrau mynd braidd yn emosiynol) Fi’n dy garu di 
cymaint; ti’n gwybod mai ti yw’r unig un i mi.

Clywir sŵn ffrwydrad anferth wrth i fom chwythu a lladd Mags. Blacowt wrth i’r bom ffrwydro. Distawrwydd ar ôl 
y ffrwydriad. Rhai eiliadau yn ddiweddarach mae Rose yn goleuo cannwyll/lamp olew, a dyma fydd yr unig olau 
ar y llwyfan. Mae’n chwilota am Mags.

Rose: Mags? Mags? Mags, lle wyt ti? Wyt ti’n iawn?

Mae’n gweld Mags yn gorwedd reit yng ngwaelod y llwyfan, ac mae llythyr yn ei hymyl.

Rose:  Mags, coda. Wyt ti’n iawn?

Mae’n ei hysgwyd ond does dim ymateb. Mae’n rhoi ei phen ar frest Mags, gan wrando ar ei hanadl. Mae’n 
sylweddoli ei bod hi wedi marw.

Rose: Mags, o Mags. Na! Na!

Mae’n dechrau crïo ac yn codi pen Mags gan ei roi ar ei glin. Mae’n gweld y llythyr, yn ei godi ac yn dechrau ei 
ddarllen.

Rose: Does dim digon o eiriau i mi ddweud wrthyt ti cymaint ydw i’n dy garu di. Ni wedi bod gyda’n 
gilydd ers peth amser nawr Mags ac rwyf wedi bod yn meddwl am hyn am amser hir. .. Maggie 
Smith, a fyddet ti’n fodlon bod yn wraig i mi?

Mae Rose yn torri lawr a dechrau crïo.

Rose: Cariad mawr, Dai.

Mae Rose yn canfod modrwy yn yr amlen. Mae’n ei hestyn ac yn sylweddoli mai modrwy dyweddïo yw hi. Mae 
ei llaw yn crynu wrth iddi ei gosod ar fys Mags, mae’n gwthio gwallt Mags yn ôl ac yn chwythu’r gannwyll/lamp. 
BLACOWT.
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Yr Olygfa yn y Ffosydd (Golygfa 5)

Mae’r olygfa yn agor gyda Dai yn eistedd yn y ffos yn syllu i’r gwagle o’i flaen. Clywir sŵn saethu a bomiau o 
gwmpas y ffos, daw Albert draw at Dai er mwyn ceisio’i gysuro. Mae Dai newydd gael telegram yn dweud am 
farwolaeth Mags. Daw Albert draw i’w gysuro. 

Albert: Dai, mae’n wir ddrwg gen i, fi’n gwybod sut wyt ti’n teimlo.

Dai: Ti ddim yn gwybod dim, sut allet ti! (yn drist) Fi wedi’i cholli hi, mae hi wedi mynd.

Albert: Shgwl, fi’n gwybod mwy na ti’n feddwl. Fe gollais i rywun agos ataf fi hefyd, fy ngwraig Judy - fe 
gafodd hi ganser. Dim ond 18 oed oedd hi. Roedd hi’n golygu lot fawr i fi ac ro’n i’n ei charu hi’n 
fawr. Roedd hi mor dlws, gyda gwallt melyn hir a’r llygad glasaf a welais i erioed. Ac roedd hi’n 
dipyn o haden, fydden ni’n mynd i lawr i’r Miners a chael hwyl a diod. Bydde’ chware’n troi’n 
chwerw er hynny gan amlaf. Doedd dim ots gyda fi - roedd bod gyda hi yn ddigon i mi. Nawr 
fi wedi dy weld di a Mags mas gyda’ch gilydd yn y pyb a chi’n fy atgoffa i o’r holl amseroedd 
da gafodd Jude a finne’ yn eich oedran chi. Dyna pam odw i byth yn siarad gyda neb gan fod 
popeth mae pawb yn ddweud neu wneud yn fy atgoffa o Jude ac alla i ddim diodde’ ‘ny. Dai, fi’n 
gallu gweld dy fod ti’n mynd yn debyg i mi. Ti dal yn ifanc ac mae gen ti dy fywyd i gyd o’th flaen 
di. Paid â bod fel fi. Paid â bod fel Albert ryfedd, odw, fi’n gwybod beth mae pawb yn ei ddweud 
tu ôl fy nghefn i a sa’ i moyn iddo fe ddigwydd i ti. Mae bywyd yn bownd o gael cyfnodau anodd 
ond paid digalonni. Mae’n rhaid i ti ymladd er mwyn Mags.

Mae Will yn rhuthro mewn, gan orchuddio’i hun er mwyn arbed ei hun rhag y bwledi.

Will: Y milwyr Almaenig ‘na! Maen nhw ym mhobman! (Saib) Beth sy’n bod? (Mae’n gweld yr 
edrychiad ar wynebau Dai ac Albert) Alb? Dai?

Albert: Dai yw e. Mae fe newydd gael telegram, roedd Mags (saib) yn gweithio yn yr ysbyty a.... Mae, 
mae ‘na ffrwydriad wedi bod ac fe gafodd hi ei dala yn y blast. (Saib) Mae hi wedi marw.

Mae Will yn cerdded draw at Dai ac yn rhoi ei fraich o’i amgylch.

Dai: (Mae’n edrych i fyny’n araf at Will) Fi’n ei charu hi Will. Fi’n ei charu hi.

Will: Fi’n gwybod Dai, fi’n gwybod.

Yn y cyfamser, mae Albert wedi bod y tu allan i’r ffos yn chwilio o gwmpas. Mae’n rhuthro’n ôl i mewn.

Albert: Oi! Will dere ‘ma! Blydi Jerrys! (Mae’n dechrau saethu tuag atyn nhw.)

Will: Dere ‘mlaen Dai, mae’n rhaid i ni ’neud hyn. Er mwyn Magi.

Dai: Iawn.
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Mae Dai yn codi ar ei draed yn araf ac yn cychwyn taflu bomiau tuag at yr Almaenwyr. Mae’n amlwg ei fod e 
eisiau dial. Mae grenâd yn bownsio mewn i’r ffos. Mae’r tri bachgen yn neidio am yn ôl i arbed eu hunain wrth i 
Will weiddi.

Will: (Gan weiddi) Tân mewn twll!

Albert: Hei Will - ti’n cofio beth wedes i am weld rhyfel go iawn. Wel, anghofia fe.

Will: Dowch ‘mlaen bois, beth am i ni ladd y Jerrys hyn! Er mwyn Mags!
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Golygfa Brwydr (Golygfa 6)

Goleuadau wedi pylu i gynrychioli maes y frwydr yn ystod y frwydr. Goleuadau yn codi, gan ddatgelu Dai, Albert 
a Will mewn ffos. Mae Dai yn sefyll ar ei draed tra bod Albert  a Will yn eu cwman er mwyn cysgodi. Clywir sŵn 
gynnau’n saethu o’u cwmpas.

Albert: (Gan siarad yn uchel dros y sŵn) Lawr! Y twpsyn hurt - ti fel cocyn hitio!

Will: Lawr Dai, er mwyn Duw, cyn i ti gael dy ladd!

Dai: Sdim ots ‘da fi os bydda i’n marw! Saethwch fi SAETHWCH FI! Does ‘da fi ddim byd ar ôl i fyw 
iddo.

Mae Albert yn ei ddyrnu yn ei stumog, fel ei fod yn gorfod plygu drosodd a mynd i’w gwman.

Albert: Beth wyt ti’n feddwl wyt ti’n wneud y twpsyn? Paid colli’r plot yn awr byt, ni dy angen di’n fyw.

Dai: Dyw bywyd ddim gwerth ei fyw heb Mags.

Mae Albert yn gafael ym mhen Dai ac yn ei orfodi i edrych i fyw ei lygaid.

Dai: Shgwl, callia. Mae hi wedi mynd.  Mae’n flin ‘da fi, ond mae hi wedi mynd. A does dim byd y 
gallet ti ei neud i ddod â hi’n ôl, yn enwedig sefyll ma’na fel lemwn!

Will: Mae fe’n iawn Dai. Dyw e ddim yn rhwydd i ddim un ohonon ni. Ond y peth dwetha fi moyn yw 
colli ffrind gorau arall.

Albert: Wyt ti’n credu y bydde hi moyn i ti actio fel hyn? Wyt ti? Na? Wel, rho’r gore’ iddi de. Ry’n ni 
mewn rhyfel!

Maen nhw’n eistedd mewn tawelwch am rai eiliadau, ddim yn gwybod beth i’w wneud mewn gwirionedd.

Will: Wfft, fi’n mynd drosto.

Maen nhw’n eistedd mewn tawelwch am rai eiliadau, ddim yn gwybod beth i’w wneud mewn gwirionedd. Mae 
Will yn dringo dros y ffos ac yn rhedeg tuag at y gynulleidfa.

Dai: Na, aros amdanon ni.

Albert: Beth ar wyneb daear mae’r iot ‘na’n ei ’neud?

Dai ac 
Albert:

Dere’n ôl! Will!

Mae Will yn cael ei saethu trwy ei goes ac yn syrthio i’r llawr gan sgrechian.

Dai: NNNNAAAAA!

Mae Dai yn dringo dros y ffos ac yn rhedeg tuag at Will. Mae Albert yn ei ddilyn.
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Albert: O Dduw!

Dai: WWWIIILLL!!!!

Maen nhw’n rhedeg mewn symudiad araf. Mae Dai yn cael tair bwled trwy ei frest ac yn syrthio i’r llawr. Mae 
Albert yn penlinio wrth ei ymyl ac yn gwybod nad oes ganddo obaith i’w achub.

Albert: O Dduw! Na! Na!

Mae’n codi ar ei draed ac yn rhedeg at Will. Mae’n anymwybodol, yn gorwedd yn fflat ar y llawr ac ar y dechrau 
mae Albert yn credu fod Will hefyd wedi marw.

Albert: O na! (Mae’n sgrechian) Fi’n casau’r rhyfel ‘ma. Pryd fydd e’n dod i ben?

Mae’n cychwyn codi ar ei draed ond mae Will yn deffro ac yn gafael yn ei grys.

Albert: Will? O, diolch i Dduw. Wyt ti’n iawn?

Will: Albert? Ti ddim yn gwybod pa mor falch ydw i o dy weld di byt. Nath y diawled fy saethu drwy fy 
nghoes. Lle mae Dai?

Albert: Mae wedi cael ei saethu.

Will: Beth? O na! Odi e’n iawn?

Albert: Shgwl, sdim angen i ti boeni am hynny nawr. Dere, ewn ni o’ma cyn iddyn nhw dy ladd di.

Mae’n helpu Will i godi, mae’n rhoi ei fraich o amgylch ei ysgwydd er mwyn cymryd y pwysau oddi ar ei goes 
ddrwg ac maen nhw’n cychwyn hercian tuag at gefn y llwyfan. Ond yna mae Albert yn cael ei saethu sawl 
gwaith yn ei gefn ac yn syrthio i’r llawr, gan lusgo Will i lawr gydag e.

Will: Albert? Albert?

Mae’n ysgwyd Albert, ond does dim ateb. Yna mae Albert yn pesychu.

Albert: Am beth ddiawl wyt ti’n aros ’ma? Cer yn ôl i’r ffos nawr. Cer!

Will: Na, sa i’n mynd i dy adael di. Sa i’n mynd i adael un arall.....

Mae Albert yn cau ei lygaid yn ara’deg ac yn marw.

Will: O na, Duw a’n helpo!

Mae’n edrych o’i gwmpas, ddim yn siŵr iawn  beth i’w wneud. Mae wedyn yn cropian i ganol y llwyfan rhwng 
Albert a Dai ac yn dal ei ben mewn poen. Fferru. 

Mae’r olygfa yn dychwelyd i’r agoriad. Mae’r goleuo yn cael ei ddefnyddio er mwyn dangos amser yn mynd 
heibio. 
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Mae Rose, a’i llygaid wedi cau’n ysgafn, yn canu iddi hi ei hun ‘We’ll meet again’ ac yn codi llun wrth ei hymyl. 

Rose: (Yn garedig) Ddaeth Will ddim getre....Roedd y telegram yn dweud “Missing presumed dead”. 
Mae pob un o’r rhai sy’n annwyl i fi wedi marw....

Mae’n edrych i fyny yn araf ac yn siarad fel petai rhywun dal i fod yn yr ystafell gyda hi.

Rose: Mags, ti wedi dod i ddangos y ffordd i mi.

Mae’n codi ar ei thraed yn araf ac yn estyn ei llaw allan, mae’r golau yn pylu’n araf i dywyllwch llwyr. Clywir y 
gân ‘We’ll meet again’ yn y cefndir.


