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drama gan
Mared Llywelyn Williams

I gydfynd â chynhyrchiad Cwmni 
Theatr Arad Goch am county lines.
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• Rhoi gwybodaeth am county lines 
er mwyn cynorthwyo athrawon neu 
ofalwyr wrth arwain trafodaethau 
am y pwnc.

• Cyfeirio athrawon neu ofalwyr 
at wefannau defnyddiol am fwy o 
gefndir a gwybodaeth am  bynciau 
cysylltiedig.

• Cynnig rhai gweithgareddau trafod 
wedi’u seilio ar y perfformiad 
Croesi’r Llinell. 

NOD  Y  PECYN

DIFFINIAD  O  COUNTY  LINES  
(‘LLINELLAU  SIROL’):
Mae ‘llinellau sirol’ yn fater 
cenedlaethol, lle bydd gangiau 
troseddau ‘trefnus’ o ddinasoedd 
fel Llundain, Lerpwl a Birmingham 
yn gosod plant ac oedolion sy’n 
agored i niwed rhyngddynt hwy 
eu hunain a’r perygl o gael eu 
darganfod, drwy roi pwysau arnynt 
i gludo a gwerthu cyffuriau.
Anfonir ‘rhedwyr’ ar draws ffiniau 
sirol i ardaloedd fel Llanelli, Y 
Drenewydd a Hwlffordd i ddanfon 
a/neu werthu cyffuriau Dosbarth A 
ar ben arall y llinell.

‘County lines’ is a national 
issue, where organised crime 
gangs from cities such as London, 
Liverpool and Birmingham put 
children and vulnerable adults 
between themselves and the risk 
of detection by manipulating them 
into carrying and selling drugs.
‘Runners’ will be sent across 
county boundaries to areas 
like Llanelli, Newtown, and 
Haverfordwest to deliver and/or 
sell Class A drugs at the other 
end of the line.

- Gwefan Heddlu Dyfed Powys (Operation Guardian | Dyfed-Powys Police)
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CEFNDIR  Y 
PERFFORMIAD
Mae County Lines yn broblem sy’n 
effeithio’r trefi mawr prysur 
yn ogystal ag ardaloedd tawel, 
gwledig. Felly mae gwlad fel 
Cymru, lle mae enghreifftiau o’r 
ddau, yn denu llawer o County 
Lines.
Fe ddysgwyd llawer wrth wneud 
gwaith ymchwil trylwyr ar gyfer 
y cynhyrchiad blaenorol, Hudo. 
Trafodwyd camfanteisio rhywiol 
yn y cynhyrchiad hwnnw, a gyda 

camfanteisio a ‘grwmio’ yn 
dod mewn i county lines, fe 
ddatblygwyd syniadau ar gyfer 
cynhyrchiad newydd yn seiliedig 
ar y pwnc hwn. 
Gofynnwyd i’r un awdur a 
ysgrifennodd y ddrama Hudo, 
sef Mared Llywelyn Williams, i 
gydweithio gyda Cwmni Theatr Arad 
Goch unwaith eto i ddatblygu 
sgript newydd – Croesi'r Llinell. 

Wythnos 3:
Gyda phob ymarfer, mae’r actorion 
yn fwy-fwy hyderus heb y sgript 
ac yn gallu addasu, gwella a 
chryfhau darnau wrth ‘redeg’ 
y cynhyrchiad. Mae’r sain a’r 
goleuo yn cael eu defnyddio ym 
mhob ymarfer. Yn ogystal, mae 
angen amserlenni tua dau ddiwrnod 
i ymarfer y cynhyrchiad yn y 
Saesneg a gwneud ymarfer arbennig 
gyda ffotograffydd er mwyn 
cofnodi’r cynhyrchiad.

CYFNOD 
YMARFER
Wythnos 1: 
Cwpwl o ddarlleniadau trwy’r 
sgript, yn y Gymraeg a’r Saesneg, 
cyn cychwyn ‘blocio’ yn fras 
(mae ‘blocio’ yn golygu’r 
broses o greu patrymau symud 
ar y llwyfan). Un peth sydd yn 
bwysig ei wneud wrth gychwyn 
rhoi’r cynhyrchiad ar ei draed 
yw cymeriadu –y broses o greu 
cymeriad. Rhaid archwilio 
seicoleg, stori cefndirol, siâp 
corff, symudiad a llais i fod yn 
addas i’r cymeriad; mae hwn yn 
fwy o waith os oes gan actor fwy 
nag un cymeriad i’w chwarae.

Wythnos 2:
Mae lot fawr yn digwydd yn yr 
ail wythnos gan mai dyma’r adeg 
pan fydd yr actorion yn dibynnu 
llai ar y sgript, a bydd mwy 
o elfennau ‘props’, gwisg a 
thechnegol yn cael eu defnyddio. 
Erbyn diwedd yr wythnos, rydyn 
ni’n gallu mynd drwy’r ddrama o’r 
dechrau i’r diwedd.
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Medi 2018 – Hudo yn cychwyn 
teithio i ysgolion, pedair 
stori fer gan gynnwys un 
am fachgen yn cael ei 
gamarwain dros Xbox Live.

Awst 2019 – Cwmni Theatr 
Arad Goch a Swyddfa 
Comisiynydd  Heddlu  a 
Throseddu Dyfed Powys 
yn ennill gwobrau 
Celfyddydau a Busnes 
Cymru 2019, am gydweithio 
ar Hudo. 

Medi 2020 – Nofelydd Graffeg 
o Syria, Hamid Sulaiman, yn 
addasu stori’r bachgen ar ei 
Xbox ar gyfer prosiect ar-
lein gyda Mared a Carwyn, 
diolch i Llenyddiaeth Ar 
Draws Ffiniau.

Ionawr 2021 – Mared 
yn cychwyn ysgrifennu 
cynhyrchiad newydd sbon, 
am county lines, gan 
ddefnyddio’r stori am y 
fachgen ar ei Xbox fel 
cychwynbwynt.

Mawrth 2021 – Dau 
ddiwrnod o waith Ymchwil 
a Datblygu ar zoom.

Awst 2021 – Drafft 1af 
sgript Croesi’r Llinell 
yn barod.

Medi 2021 – Clyweliadau 
ar gyfer actorion y 
cynhyrchiad.

Tachwedd 2021 – Dau 
ddiwrnod o gyfnod ‘cyn-
ymarfer’. Cyfle i sgwrsio 
gyda’r actorion a darllen 
y drafft diweddaraf o’r 
sgript. 

Rhagfyr 2021 – Creu 
cynllun llwyfan posib ar 
gyfer y cynhyrchiad.

Ionawr 2022 – Ymarferion 
yng Nghanolfan Arad Goch 
am dair wythnos. 

AMSERLEN  CROESI’R  LLINELL
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NOD  Y 
PERFFORMIAD
Mae county lines yn derm sydd yn dod yn 
fwy-fwy amlwg yn y cyfryngau ar hyn o bryd 
– yn y newyddion, yn ogystal a dod mewn 
i ddramâu ac operâu sebon ar y teledu a 
ffilmiau. Ond, mae’r term o hyd yn eithaf 
anghyfarwydd i nifer o bobl.
Mae Croesi’r Llinell yn:

• enghraifft o berson ifanc yn cael ei ddenu 
mewn i fyd county lines.

• rhoi cyfle i bobl ifanc weld sut mae county 
lines yn digwydd a sut mae pobl ifanc yn 
cael eu sugno mewn i’r gweithgareddau;

• annog pobl ifanc i edrych am gliwiau neu 
arwyddion o county lines, er mwyn iddyn 
nhw adnabod yr arwyddion a’r peryglon 
petaen nhw’n dod ar eu traws yn bersonol 
neu yn gofidio am eu ffrindiau.
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CWRICWLWM  I  GYMRU
Mae drama, yn enwedig drama 
gyfoes, yn ein cynorthwyo i 
ystyried sefyllfaoedd personol 
a chymdeithasol mewn ffyrdd 
gwrthrychol. Mae modd defnyddio’r 
cynhyrchiad a’r gweithdy 
dilynol i drafod sawl elfen o’r 
cwricwlwm.
Mae’r darnau isod sydd mewn 
ysgrifen eidalaidd wedi dod o’r 

Cwricwlwm i Gymru ac yn benodol 
o’r adrannau sy’n cyfeirio at ‘yr 
hyn sy’n bwysig’. Fe’u cynhwysir 
yma (i) i nodi’r berthynas rhwng 
y ddrama CROESI’R LLINELL a’r 
Cwricwlwm a (ii) fel cwestiynau 
i’w trafod gyda’r disgyblion. 
Mae pob un  o’r gweithgareddau 
a awgrymir yn y pecyn hwn yn 
berthnasol i’r Cwricwlwm i Gymru.

Ymateb a myfyrio ....fel 
cynulleidfa.

I ba raddau mae CROESI’R LLINELL 
yn:
- ‘...ysgogi ein hemosiynau a’n 
deall...’?
- ‘...annog ymateb, ac ...ysgogi 
dysgwyr i fyfyrio waith 
artistiaid amrywiol o Gymru ...’?

Y  CELFYDDYDAU 
MYNEGIANNOL
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-
gymru/y-celfyddydau-mynegiannol/
datganiadau-o-r-hyn-sy-n-bwysig/

Dyfnhau sgiliau a gwybodaeth 
gelfyddydol...

Sut mae CROESI’R LLINELL yn:
- ‘... cyfathrebu drwy ddulliau 
gweledol, corfforol, geiriol, 
cerddorol...’?
- ‘...defnyddio'r celfyddydau 
mynegiannol i gwestiynu a 
herio safbwyntiau a bod yn 
rym ar gyfer newid personol a 
chymdeithasol...’?

Yr hyn sy’n bwysig:
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Mae llenyddiaeth yn tanio’r 
dychymyg...

Sut mae CROESI’R LLINELL, fel 
darn o lenyddiaeth ddramatig a 
chyfoes,  yn:
- ‘...ehangu gorwelion...’?
- ein ‘cefnogi i werthfawrogi 
crefft llenorion...’? 
- ‘...cynnig mewnwelediad i 
ddiwylliant a phobl Cymru...’?

IEITHOEDD, 
LLYTHRENNEDD
A  CHYFATHREBU
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/
ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/
datganiadau-o-r-hyn-sy-n-bwysig

Yr hyn sy’n bwysig:

Mae ieithoedd yn ein cysylltu â’n 
gilydd.

Mae yn CROESI’R LLINELL yn 
cynnwys iaith lafar ac anffurfiol.
 Sut mae’r iaith yn meithrin:
- ‘...ein hunaniaeth 
ddiwylliannol ein hunain...’?
- ‘...balchder o hunaniaeth a 
pherthyn i Gymru...’?

Mae deall ieithoedd yn allweddol 
i ddeall y byd o’n hamgylch.

I pa raddau mae’r iaith yn 
CROESI’R LLINELL yn:
- ‘...ddatblygu ein 
dealltwriaeth, ein hempathi a’n 
gallu i ymateb yn effeithiol’?

Mae mynegi ein hunain drwy 
ieithoedd yn allweddol i 
gyfathrebu.

Sut mae CROESI’R LLINELL yn:
- ‘...defnyddio ac addasu [iaith] 
mewn amrywiaeth o rolau, genres, 
ffurfiau ac arddulliau... mewn 
cywair addas...’?
- ‘... mewn cyd-destun dwyieithog 
...yn gofyn am allu dewis iaith 
briodol...’?
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Mae cydberthnasau iach yn 
hanfodol ar gyfer ein lles.

Sut mae CROESI’R LLINELL yn:
- ‘...helpu dysgwyr i ddeall a 
gwerthfawrogi sut mae’r ymdeimlad 
o berthyn a chyswllt a ddaw o 
berthnasau iach yn cael effaith 
bwerus ar iechyd a lles’?
- ‘...annog [dysgwyr] i ddatblygu 
eu gallu i ffurfio, meithrin a 
chynnal cydberthnasau’?

IECHYD  A  LLES
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-
gymru/iechyd-a-lles/datganiadau-o-
r-hyn-sy-n-bwysig/

Yr hyn sy’n bwysig:

Mae datblygu iechyd a lles y 
corff yn arwain at fuddiannau 
gydol oes.

Ydy CROESI’R LLINELL:
- ‘...yn cynnwys dealltwriaeth o 
arferion sy’n niweidio iechyd’?
- ‘...yn eu hannog i warchod, yn 
ogystal â pharchu eu hunain ac 
eraill...’?

Mae’r ffordd rydym yn prosesu 
ein profiadau ac yn ymateb iddyn 
nhw yn effeithio ar ein hiechyd 
meddwl a’n lles emosiynol.

I ba raddau mae CROESI’R LLLINELL 
yn:
- ‘...archwilio’r cysylltiadau 
rhwng profiadau, hiechyd meddwl a 
lles emosiynol’?
- ‘...galluogi dysgwyr i ddeall 
nad yw teimladau ac emosiynau’n 
sefydlog nac yn gyson’?
- ‘...creu diwylliant lle mae 
siarad am iechyd meddwl a lles 
emosiynol yn weithred arferol’?

Mae’r ffordd rydym yn gwneud 
penderfyniadau yn effeithio ar 
ansawdd ein bywydau ni a bywydau 
eraill.

Sut mae CROESI’R LLINELL yn ein 
helpu i:
- ‘...ddeall sut mae 
penderfyniadau a gweithredoedd 
yn cael effaith ar y dysgwyr 
eu hunain, ar eraill, ac ar 
y gymdeithas ehangach, yn y 
presennol a’r dyfodol’?
- ‘...ddeall y ffactorau 
sy’n dylanwadu ar wneud 
penderfyniadau...’?

Mae’r ffordd rydym yn ymwneud â 
dylanwadau cymdeithasol yn siapio 
pwy ydyn ni, ac yn effeithio ar 
ein hiechyd a’n lles.

Ym mha ffyrdd mae CROESI’R 
LLINELL:
- ‘...o gymorth i ddysgwyr 
ddeall rôl bwysig dylanwadau 
cymdeithasol ar eu bywydau’?
a sut mae rheiny yn:
- ‘...effeithio ar hunaniaeth, 
ymddygiad a iechyd a lles, yn aml 
heb i ni sylweddoli hynny’?
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BETH YW 
COUNTY LINES?

County Lines yw’r enw ar gyfer 
y ffordd mae pobl ifanc yn cael 
eu targedu i symud cyffuriau o 
leoliad i leoliad. Y tueddiad 
yw bod pobl ifanc yn cael arian 
neu anrhegion (taliad o unrhyw 
fath) er mwyn cario cyffuriau yn 
eu bagiau neu o fewn eu hunain a 
defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus 
i symud y cyffuriau o leoliad i 
leoliad. Wrth ddefnyddio person 
ifanc (o dan 18 fel arfer) petai'r 
unigolyn yn cael ei ddal gyda’r 
cyffuriau, mae’r risg yn llai na 
phetai oedolyn yn cael ei ddal.

GWYBODAETH 
BELLACH: 

Elusen The Children’s Society
https://www.childrenssociety.org.uk/what-we-do/our-work/child-
criminal-exploitation-and-county-lines?gclid=EAIaIQobChMI6IO9tfPj9Q
IVuoBQBh3KPghPEAAYBCAAEgIx3_D_BwE

Heddlu De Cymru
https://www.south-wales.police.uk/advice/advice-and-information/cl/
county-lines/

Cysur
https://www.cysur.wales/exploitation/county-lines/
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ARWYDDION
Mae Croesi’r Llinell yn rhoi cyfle 
i bobl ifanc ddod i wybod ac 
ystyried beth yw’r arwyddion sy’n 
dangos bod unigolyn ynghlwm â 
county lines. 
Rhai o’r arwyddion sydd yn amlwg 
yn stori Tal, Croesi’r Llinell:

• ffôn yn cael ei ddefnyddio llawer 
yn fwy;

• ail ffôn, “burner”;

• naid sydyn mewn arian poced, 
a’i wario ar nwyddau drud (xbox 
newydd sbon);

• pellhau o’i ffrindiau arferol;

• gwario llai a llai o amser adref, 
heb esboniad clir o ble mae’n 
treulio'i amser;

• newid mewn ymddygiad, colli ysgol 
ac agwedd gwahanol;

• colli ysgol o hyd;

• teithio ar ei ben ei hunan ac yn 
bell o adref.

Arwyddion eraill:

• cariad newydd, sydd yn osgoi 
rhannu manylion;

• cleisiau, neu arwyddion o drais 
corfforol;

• anrhegion newydd – pethau drud yn 
enwedig, heb esboniad clir o le 
ddaethon nhw; 

• tocynnau trên i lefydd ar draws y 
wlad;

• cynnig gwerthu cyffuriau;

• cario arfau;

• hunan niweidio.
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TERMAU
CYSYLLTIEDIG

Cwcwio / Cuckooing:

Pan mae grŵp neu unigolyn yn 
meddiannu dŷ neu fflat person 
bregus, a’i orfodi i'w ddefnyddio 
mewn ffordd sydd o fudd iddyn 
nhw. Yn aml mae pobl sydd yn 
defnyddio cyffuriau yn cael eu 
targedu, ac fe fydd y grŵp neu 
unigolyn sydd yn cwcwio’r fflat 
yn cynnig cyflenwad o gyffuriau 
fel tâl  neu berswâd. Yn Croesi’r 
Llinell, clywn Nat yn dweud “Tŷ 
fe (Jac) yw e rili, ond, ti’n 
gwybod... mae ‘da ni dêl...” 
mae hyn yn awgrymu fod Nat wedi 
cwcwio tŷ Jac.

Burner Phone:

Ffôn gwaith, teclyn rhad all gael 
ei ddefnyddio am ychydig cyn 
cael ei daflu a’i amnewid. Wrth 
ddefnyddio llinellau a rhifau 
ffôn sydd yn newid trwy’r amser, 
mae’n anoddach i'r heddlu olrian 
sgyrsiau a negeseuon ffôn. Yn 
Croesi’r Llinell, gwelwn Nat yn 
rhoi Burner Phone i Tal wrth iddo 
fe ddechrau ar y gwaith.
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Clean Skin:

Person (fel arfer person ifanc) 
sydd heb ‘record’ gyda’r heddlu. 
Os ydy grŵp yn llwyddo i ddenu 
aelod ifanc newydd sydd yn “clean 
skin” mae hyn yn apelgar iawn, 
gan ei fod llai tebygol o gael ei 
atal gan yr heddlu. Yn Croesi’r 
Llinell, mae Tal yn clywed Nat yn 
sôn am blant “Clean Skin” ac yn 
sylwi ei fod ef hefyd yn dod mewn 
i'r categori yna.

Grwmio:

Y broses o ddenu a chadw gafael 
ar unigolyn drwy ei wobrwyo neu 
ei drin yn arbennig. Mae pobl 
sy’n grwmio yn cymryd amser i 
ddenu’r unigolyn i’w hochr, a 
gallent wneud hyn drwy gynnig 
anrhegion, arian, cwmni neu 
berthynas rhywiol. Yn Croesi’r 
Llinell mae Nat yn grwmio Tal (ac 
eraill) wrth gwrdd ag ef drwy 
gemau ar-lein, chwarae, rhoi sylw 
a hyder iddo, sôn am ffyrdd o 
wneud arian yn gyflym ac yna ei 
wahodd draw i'w fflat. Yno, mae’n 
cynnig diodydd iddo ac yn rhoi 
ymdeimlad o ryddid iddo.

TERMAU
CYSYLLTIEDIG
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CAMAU  TARGEDU 
A  DENU
Targedu...

Mae troseddwyr yn dewis 
eu targedau ar sail 
oedran, sefyllfa ac os 
ydyn nhw’n fregus. Profiad...

Hwn yw pan fydd 
troseddwyr yn gwneud i’r 
bobl ifanc ddod i arfer 
â’r bywyd ‘newydd’ a’r 
ffordd o fyw.Bachu... 

Gwneud i’r person ifanc 
deimlo fel petai’n rhan 
hanfodol o’r grŵp / gang. Gaeth...

 
Mae’r person ifanc 
erbyn hyn yn teimlo fel 
petai’n dibynnu yn llwyr 
ar y grŵp / gang, a’i 
fod yn methu ymdopi â 
byw heb y gang.
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GWEITHGAREDD
1.  Wrth ystyried y camau ar y 
tudalen cynt, oes darnau yn y 
ddrama sydd yn cysylltiedig â nhw? 

2.  Meddyliwch ‘nôl i’r ddrama... 

Un o gwestiynau olaf Tal yn 
y ddrama yw “Lle wnaeth hwn 
gychwyn?” Beth yw eich ateb chi 
i hyn? Oes adeg yn y ddrama pan 
roedd Tal yn hollol gaeth ac yn 
methu dianc o’r sefyllfa?

Syniadau am atebion posib:

• Pan mae Tal yn gafael yn y bag...

• Pan mae Tal yn derbyn gwahoddiad 
Nat i ddod draw i’r fflat...

• Pan mae Nat yn cynnig prynu swper 
i Tal, gan ddweud “Gei di talu fi 
nol”...

Trafodwch!

Childrensocietyeast.org.uk/care 
https://www.childrenssociety.org.
uk/what-we-do
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GWEITHGAREDDAU  A 
CHWESTIYNAU  GRŴP
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RÔL  CIAN 
– Y  FFRIND
Mae Cian yn gweld Tal yn cael ei 
ddenu o’r cychwyn – o’r tro cyntaf 
i Tal cyfarfod Nat ar yr Xbox.

Trafodwch: 

Beth allai Cian fod wedi ei wneud 
yn wahanol i helpu Tal?

Pa arwyddion allai Cian wedi 
sylwi arnynt sydd yn awgrymu fod 
Tal mewn perygl?
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FFYRDD  ALLAN
Meddyliwch yn ôl i’r ddrama... 
Oes yna adegau pan gallai Tal 
fod wedi cael ei hun allan o’r 
sefyllfa?

Trafodwch:

• Unrhyw gyfleoedd i adael?

• Pwy allai Tal fod wedi troi ato am 
help?

• Beth allai Tal fod wedi ei wneud 
yn wahanol wrth wneud ffrind 
newydd ar lein?

• Mae’n bosib gwneud ffrindiau ar-
lein, ond sut gall rhywun wneud 
hynny mewn ffordd ddiogel?
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ARWYDDION
Gwnewch dabl. Ar y chwith, nodwch 
yr arwyddion County Lines sydd i’w 
gweld yn y ddrama, ac ar y dde 
rhowch arwyddion eraill posib. 
Edrychwch yn ôl trwy’r pecyn hwn 
am syniadau!

Arwyddion yn y drama Arwyddion eraill o
county lines
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DARN  O’R 
SGRIPT
Beth sydd yn digwydd fan hyn?

(Sylwch fod yr awdur wedi 
defnyddio iaith lafar ac 
anffurfiol)

Tal: Lot o waith Uni i neud?

Nat: Ie. Stwff boring, rili. Traethawds and all 
that. 

Tal: Oni’n meddwl holl point mynd i Uni odd i joio 
a peidio gneud gwaith. 

Nat: Work hard play harder, dyna motto fi! 

Tal: Ia! Allai’m aros tan dwi’n gadal ysgol a mynd 
i Uni. 

Nat: Lle ti isie mynd? 

Tal: Llundain? New York? Tokyo? 

Nat: Wow, OK! 

Tal: Jocian… Ond fyse Llundain yn cŵl. 

Nat: Ie ma Llundain yn cŵl. Ma ffrind fi’n byw 
‘na. Ni di cael cwpl o wild nights. Fi’n banned o 
Maccies Brixton. 

Tal: Be?! Sut? 

Nat: Stori hir. Beth ti isie neud ‘na te?

Tal: Dim syniad. 

Nat: Yeah right. 

Tal: Go iawn! Heb feddwl am y peth rili. 

Nat: Rywun clever fel ti? Bet bod masterplan ‘da 
ti. 

Tal: Oce. Wel, ella fod o bach yn amlwg. Breuddwyd 
fi ydi bod yn videogame designer. Neu wbath i neud 
efo videogames rili. 

Saib. 

Tal: Ti’n meddwl bo fi’n sad. 

Nat: Sad? Tal. Fyse ti’n amazing.
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Cian: Ti’n edrach yn uffernol. 

Saib

Cian: Deffra. 

Tal: Ai. Nacyrd.

Ffôn Tal yn buzzian. Mae’n edrych arno. 

Cian: Sgeni’m mynadd isda ‘ma efo chdi os ti jesd yn mynd i 
fod ar ffôn chdi.

Tal: Gen i sdwff i sortio. Dau funud. 

Cian yn ochneidio. 

Cian: Be sgen ti i ddeud ta? Nat yn oce? 

Tal: (ychydig yn ymosodol) Ela yn oce? 

Saib.

Tal: Sori. Jesd… stressed.

Cian: Be sy mynd mlaen efo chdi, Tal? Ti di newid.  

Tal: Ti gwbo be, dw i rili ddim angen hyn gen ti. Ti fod yn 
mêt. Di mêts ddim i fod i haslo. 

Cian: Dw i dal yn mêt i chdi yndw? News i fi. 

Tal: Wyt siwr. 

Cian: Pam ti byth yn ateb fi ta? Dw i heb glywed gen ti ers 
ages, ti byth adra. Ti wastad fana. Dw i actually’n synnu bod 
chdi heb gal dy sysbendio ti’n byncio off gymaint. 

Tal: Di neb yn cêrio bo fi ddim yna eniwe. Be di’r ots? 

Cian: A dwi hefyd yn cael llond bol gneud esgusodion drosda 
chdi pan ma mam chdi’n ffonio mam fi yn gofyn be da ni’n neud 
drw’r adag. Dwi’m isio cael fy nragio mewn i double life chdi. 

Tal: (yn flin) Pam ti’n neud o ta? Dwi rioed di gofyn i chdi. 

Cian: Dwi’n mynd. 
Yn sydyn mae Tal fel petai’n deffro a phersona arall yn cymryd 
drosodd.

Tal: Ei, ma na barti yn y fflat nos wener. Tyd.  Deud wrth Ela 
fyd. 

Cian yn ansicr. 

Cian: Dwi’m yn meddwl. 

Tal: Cym on, gofyn wrthi. Neu jysd tyd dy hun de. Fysa ni’n 
gallu chwarae’r Series X…

Cian: Ella. Jesd bydd yn ofalus, Tal. Dwi’n poeni amdana chdi. 

Ffôn Tal yn buzzian eto. Edrychai arno. 

Tal: Sna neb angan poeni amdanaf fi. Dwi’n goro mynd. 

Cian: Lle? Ond 10 munud o brêc sydd ar ôl.

Tal: Deud bod gen i ddentist neu wbath. Neu ddim. Whatever.

Beth sydd yn digwydd 
fan hyn?
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Tal yn griddfan oherwydd ei hangofyr. 

Tal: Dw i angan dŵr. 

Jackass: Wimp. Kids heddiw im yn gwbod sut 
i bartïo. Pan oddani’n coleg oddani allan 
bob nos.  

Tal: Odda chdi’n coleg? Yn fama? 

Jackass: BA, MA… llythyrennau ffansi rôl 
enw fi. Neshi’m gorffan PhD fi chwaith. 

Tal: Phd?! 

Jackass: Rybish oddo gyd sdi. 

Tal: Be ddigwyddodd, Jac? 

Jackass: Ti’n chief bach clyfar fyd. Mai’n 
licio chdi, fedrai ddeud. Mwy na’r lleill. 

Tal: Lleill? Be ti’n feddwl, lleill?

Beth sydd yn digwydd fan hyn?
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Mae Cwmni Theatr Arad Goch wedi 
bod yn creu gwaith ers 1989 ac yn 
perfformio i dros 24,000 o blant a 
phobl ifanc yn flynyddol. Prif nod 
y cwmni ers ei sefydlu yw darparu 
theatr Gymraeg a Chymreig o’r 
safon uchaf a hynny, yn bennaf, 
i blant a phobl ifanc. Rydyn ni 
wedi bod yn flaengar wrth ddatblygu 
nifer o gynlluniau rhyngwladol 
megis Agor Drysau / Opening Doors 
Gŵyl Theatr Ryngwladol Cymru i 
Gynulleidfaoedd Ifanc.

GWYBODAETH 
AM  ARAD  GOCH

www.aradgoch.cymru


