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Cymeriadau

Prif gymeriadau
Huw a Sara, brawd a chwaer (*Gellid newid y ddau gymeriad yma i fod yn ddwy ferch/ dau 
fachgen, gan ddibynnu ar yr actorion sydd ar gael yn eich ysgol); Gemma; 
Kate/ Y Ferch Wyllt; Mam-gu.

Is gymeriadau (*Bydd angen i ambell actor actio rhan mwy nag un cymeriad)

Mam Gemma; Darren; Tad Kate; Mam Kate; Cymydog/ Cymdogion Mam-gu; Siân Jenkins a’i chriw; 
Jane y fuwch.               

Golygfa 1

Mae Huw a Sara ar lawr ym mlaen y llwyfan ar un ochr. Mae gobennydd a duvet yr un ganddyn nhw, 
fel pe baen nhw mewn dau wely wrth ymyl ei gilydd. Mae’n amlwg fod Huw, sy’n gorwedd lawr, yn trio 
cysgu. Mae Sara ar ei heistedd yn y ‘gwely’ ac yn darllen copi o Y Ferch Wyllt yn eiddgar.

Huw:  (Gan ochneidio) O, Sara, plîs! Am y degfed tro! Wnei di roi’r gorau i ddarllen y llyfr ’na  
 a diffodd y golau? Mae’n hwyr a dw i eisiau cysgu!

Sara:  (Wedi ymgolli’n llwyr yn y llyfr) Hmmm…? O, ocê, aros funud… dw i jest eisiau cyrraedd  
 diwedd y bennod ’ma…

 (Mae Huw’n ochneidio eto cyn tynnu’r duvet dros ei ben a gorwedd lawr.  
 Mae Sara’n parhau i ddarllen yn awchus).

Huw:  (Ar ôl troi a throsi am rai eiliadau) Sara! Plîs! Dw i wedi blino a ti’n fy nghadw i ar   
 ddihun! Dw i’n casáu gorfod rhannu ’stafell gyda ti! Ti mor hunanol!
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Sara:  (Yn hanner gwrando, â’i phen yn dal yn y llyfr) Ocê, ocê, sori Huw… un dudalen arall,  
 dyna’i gyd. Dwi’n addo…

 (Mae Huw’n ochneidio’n uwch cyn gorwedd unwaith eto. Mae Sara’n parhau i ddarllen).

Huw:  (Ar ôl rhai eiliadau eto) Reit, dyna ni, dw i wedi cael digon! (Mae’n ymestyn draw at  
 wely Sara ac yn cipio’r llyfr o’i dwylo hi.) 

Sara:  Hei! Pam wnest ti hynna?! O’n i ar ganol darllen hwnna…                     

Huw:  (Yn flin) Dw i’n gwbod dy fod ti. Ti’n ei ddarllen e ers oriau. Ond dw i eisiau diffodd y  
 golau a mynd i gysgu! 

 (Mae Huw’n stwffio’r copi o’r llyfr yn flin o dan ei obennydd, yn estyn i ddiffodd y  
 golau bach rhwng y ddau wely ac yn gorwedd.)

Sara:  Ond Huw…! 

 (Mae Sara’n ochneidio cyn gorwedd hefyd. Mae’r ddau’n gorwedd yno mewn tawelwch  
 am rai eiliadau. Mae Huw’n parhau i droi a throsi, ac ymhen ychydig mae e’n codi ar ei  
 eistedd, yn ochneidio, yn estyn am y llyfr o dan ei obennydd ac yn cynnau’r golau).

Huw:  (Gan fflicio trwy’r llyfr) Y Ferch Wyllt, addasiad Mari George… Hmmm… beth sydd mor  
 arbennig am hwn, beth bynnag?

Sara:  (Yn codi ar ei heistedd). Wyt ti wir eisiau gwybod? 

Huw:  Wel… ydw, am wn i… Wedi’r cyfan, mae’n rhaid ei fod e’n llyfr arbennig os yw e’n dy  
 gadw di, a finne, ar ddihun am oriau!

Sara:  (Yn byrlymu) O, Huw, ma fe yn arbennig, yn arbennig iawn. Dim ond ei hanner e dw i  
 wedi ei ddarllen hyd yn hyn, ond dw i wrth fy modd â’r stori. Wyt ti am i fi ddweud  
 wrthot ti beth sy’n digwydd?

Huw:  Hmmm… iawn, o’r gorau ’te. Alla i ddim cysgu nawr, beth bynnag!

Sara:  Reit… wel, stori am ferch o’r enw Gemma yw hi…

 (Mae Sara a Huw yn troi i edrych ar Gemma wrth iddi gamu i ganol y llwyfan).

Gemma:  (Yn siarad â’r gynulleidfa) … Gemma Matthews. Dw i’n byw ar stad Bryn Mawr mewn  
 tref yn un o gymoedd de Cymru. 

Sara:  Dyw pethe ddim yn grêt i Gemma ar ddechre’r stori. A dweud y gwir, mae ei bywyd  
 hi’n llanast. 

Huw:  Pam hynny?

Sara:  Ble mae dechre?!  Wel, yn un peth, dyw stad Bryn Mawr ddim yn lle neis iawn i fyw ar  
 hyn o bryd...
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Gemma:  Dw i’n byw yn rhan newydd y Mawr, sy’n stad fawr yn sownd i’r hen ran. Mae Comin  
 Bryn Mawr yn y canol, sy’n llawn sbwriel a darnau o gelfi. Fyddech chi ddim eisiau byw  
 fan hyn, a bod yn onest. 

Sara:  ... Mae ei thad hi yn y carchar ac mae ei mam hi’n flin trwy’r amser...

 (Mae Mam Gemma yn camu i ganol y llwyfan at Gemma).                          

Mam:  Gemma, nagyw e wedi croesi dy feddwl di bod y twpsyn tad ’na sy ’da ti wedi ngadel i  
 mewn strach ers iddo fe fynd i’r jael? Dw i angen pob help – o ran arian a phopeth. Dw  
 i wedi cael llond bola!

Sara: ...  Mae ei brawd bach hi, Darren, yn boen go iawn ac wedi dechre cymysgu â chriw   
 amheus ar y stad...

 (Mae Darren yn camu i ganol y llwyfan at Gemma a Mam).                          

Darren:  Lle ti ’di bod Jamma, mas yn gweld dy sboner?

Gemma:  Ca dy ben Darren, a paid galw fi’n Jamma.

Mam:  Beth? Pa sboner?

Gemma: (Yn cochi) Anwybydda fe, Mam. (Yn troi at y gynulleidfa) Does gen i ddim cariad –  
 roedd Darren yn ceisio fy nghorddi i, fel arfer.

Darren:  Wwww, sorri, Jamma!

Gemma:  Ca dy geg y diawl drwg.

Mam:  Gemma!

Gemma:  Dw i wedi cael digon o dy wallt seimllyd di, dy bants brwnt di ar lawr y stafell molchi,  
 y ffordd ti’n stwffio dy frecwast, dy fys lan dy drwyn di, o flaen y teledu. Ma llygoden  
 fawr yn lanach na ti...

Darren:  Mam, gwed wrthi.

Mam:  Dyna ddigon, Gemma. Dyna ddigon! Cer i dy stafell, a gei di anghofio am dy swper.

Darren:  Ma hi’n nyts, Mam! Ma hi off ’i phen yn llwyr, on’d yw hi?

 (Mae Darren a Mam yn symud o ganol y llwyfan wrth i Huw a Sara barhau i siarad).

Huw:  Waw! Mae’r ddau yna’n waeth na ti a fi, Sara! Beth arall sy’n poeni Gemma, ’te?

Sara:  Wel, mae Siân Jenkins a’i chriw yn rheoli pawb a phopeth yn yr ysgol....

 (Mae Siân Jenkins a’i chriw yn ymuno â Gemma yng nghanol y llwyfan).
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Gemma:  (Yn siarad â’r gynulleidfa) Does neb yn dadlau â Siân Jenkins. Mae hi’n credu ei   
 bod hi’n grêt bod gen i dad yn y jael, ac mae hi’n gofyn am ei hanes e o hyd, ond   
 fyddai’n well gen i pe na fyddai hi’n gwneud hyn. Ma hi a’i chriw yn pigo ar bawb, a fiw i  
 chi fynd yn ei herbyn hi. Galle hi wneud eich bywyd chi’n uffern.

Siân:  (Yn fygythiol) Iawn, Gemma?

Gemma: (Yn ansicr) Iawn, Siân. 

 (Mae Siân Jenkins a’i chriw yn symud o ganol y llwyfan wrth i Huw a Sara barhau i siarad).

Sara:  ... O, ac mae ei Mam-gu hi’n ddiflas ar ôl i Ruby’r ci farw, ac mae’n ofni gadael y tŷ...

Huw:  (Yn goeglyd) O, grêt. Swnio’n lot o hwyl…! 

 (Mae Mam-gu yn ymuno â Gemma yng nghanol y llwyfan).

Gemma:  (Yn siarad â’r gynulleidfa) Mae hen ran stad Bryn Mawr ychydig yn well na’r rhan lle  
 ry’n ni’n byw. Mae rhesi o strydoedd teras, lle mae Mam-gu’n byw, a lonydd cefn gan  
 bob un ohonyn nhw. Mae gan Mam-gu dŷ ar un o’r terasau. Ond mae ’na griw o   
 hwliganiaid yn torri mewn i dai ac yn difetha eiddo ar y stad, ac mae Mam-gu’n ofni  
 gadael ei thŷ, hyd yn oed. 

Mam-gu: (Gan ochneidio) Roedd stad Bryn Mawr yn lle hyfryd flynyddoedd yn ôl pan adeiladon  
 nhw’r lle gynta. Ond mae’n gwaethygu ’ma. Ni gyd yn mynd lawr i swyddfa’r post gyda’n  
 gilydd i gasglu’n pensiynau achos bo ni’n ofnus alle rhywbeth ddigwydd ar y ffordd  
 nôl. Ma’r stâd ’ma’n hyll, fel tasen i yng nghanol rhyfel. Mae ofn arnon ni gyd ar y teras  
 ’ma – ofn agor y drws i ddyn diarth. Mae drysau pawb wedi eu bolltio a dy’n ni ddim yn  
 mynd mas ar ôl iddi dywyllu. Ni fel sen ni yn y jael.   

Sara:  A fel petai pethe ddim yn ddigon gwael yn barod...    

Huw:  O, beth arall?!             

Gemma:  (Yn siarad â’r gynulleidfa) ...Fe wnes i’r camgymeriad MAWR o sôn wrth Mam-gu am  
 Y Ferch Wyllt.

Huw:  Y Ferch Wyllt?

Gemma:  Kate Thomas, merch od o’r ysgol sy’n byw ar un o’r ffermydd lan ar y mynydd. Fe  
 helpodd hi fi un diwrnod ar ôl i fi gwympo oddi ar fy meic. Mae hi mor fawr, fyddech  
 chi byth yn credu ei bod hi’n dal yn yr ysgol, heb sôn am fod ym Mlwyddyn Wyth. Mae  
 hi wastad mor grac – bochau coch a llygaid cul. Does neb yn hoffi hon. Ma hi’n fawr ac  
 yn hala ofn ar bawb. O, a mae hi’n caru gwartheg hefyd – weirdo!  

Mam-gu: Kate Thomas? (Yn nodio’i phen) Dw i’n credu o’n i’n nabod ei thad-cu hi.

Gemma: Shwt?
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Mam-gu: Pan o’n i’n ferch ifanc o’n i’n gweithio ar y tir amser rhyfel. Roedd rhaid i fi odro   
 gwartheg â llaw. Roedd un o’r gweithwyr eraill ar y fferm, dw i’n cofio’n iawn – cryf a  
 braidd yn dweud gair – rai blynydde’n hŷn na fi. Ei enw oedd Gareth Thomas. Dw i’n  
 credu taw fe o’dd tad-cu Kate, y Ferch Wyllt. 

Gemma: (Yn troi i siarad gyda’r gynulleidfa) Ac yna...

Mam-gu: Dw i eisiau i ti wahodd Kate ’ma i gael cinio.

Gemma: (Mewn panig ac yn methu credu’i chlustiau) Na, Mam-gu!

Mam-gu: (Yn pwyntio’n flin at Gemma) Dw i newydd gladdu Ruby, Gemma. Wyt ti wedi   
 anghofio? Dw i ddim yn gofyn llawer ohonot ti. 

Gemma: Ond dw i ddim yn nabod hi, Mam-gu!

Mam-gu: Ti ofn hi, o’nd wyt ti?

Gemma: Na!

Mam-gu: Merch yw hi, Gemma, jyst fel ti. A dylet ti ddim ei galw hi’n Ferch Wyllt. Ei henw hi yw  
 Kate. Ma hi’n swnio’n ferch arbennig, felly dw i am i ti ei gwahodd hi am ginio’r diwrnod  
 ar ôl fory. 

 (Mae Gemma’n agor ei cheg i siarad ond mae Mam-gu’n codi ei llaw ac yn torri ar  
 ei thraws).

Mam-gu: Ti’n ei gwahodd hi a dyna ni!

Gemma: (Gan droi at y gynulleidfa ac ochneidio) Grêt. Blincyn grêt! 

 (Mae Gemma a Mam-gu’n rhewi wrth i Huw a Sara ddechrau siarad eto).

Huw: Felly mae’n rhaid i Gemma wahodd y Ferch Wyllt draw i gael cinio yn nhŷ ei Mam-gu, a  
 hithe ddim hyd yn oed yn ei hoffi hi?

Sara:  Yn union!

Huw:  Yw’r Ferch Wyllt yn derbyn y gwahoddiad?

Sara:  Ydy! Ac mae hithe a Mam-gu wrth eu bodd yn trafod gwartheg! Yna, mae’r Ferch Wyllt  
 yn gwahodd Mam-gu a Gemma draw i’w fferm hi i weld eu gwartheg nhw.

Huw:  O diar!                                             

 (Mae’r Ferch Wyllt yn ymuno â Gemma a Mam-gu ynghanol y llwyfan).

Y Ferch Wyllt: Chi’n credu allech chi gofio shwt i odro buwch, Mrs Matthews?

Mam-gu:  Dwi ddim yn gweld pam lai. Ydw, ydw, dw i’n credu y gallen i.
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Y Ferch Wyllt: Wel, pam na ddewch chi lan i’r fferm i gael tro Mrs Matthews?

Mam-gu: (Ei hwyneb yn goleuo) Wir? O, fydden i wrth fy modd! A galw fi’n Lilly, plîs!  

Gemma:  (Yn siarad â’r gynulleidfa) Grêt! Felly nawr roedd yn rhaid i fi fynd â Mam-gu ac un  
 o’i chymdogion draw i fferm ei ffrind gorau newydd, Y Ferch Wyllt, a gwrando ar y  
 ddwy’n siarad am wartheg trwy’r dydd! 

Huw:  Beth sy’n digwydd pan maen nhw’n mynd i’r fferm ’te?

Sara:  Wel, dy’n nhw ddim yn cael croeso cynnes iawn gan ei thad hi pan maen nhw’n   
 cyrraedd – ddim o bell ffordd.

 (Mae Tad Kate, Mam Kate a chymydog Mam-gu yn ymuno â Gemma, Mam-gu a’r  
 Ferch Wyllt yng nghanol y llwyfan).

Tad Kate: Mae hi fel gorsaf Caerdydd ’ma heddi. Chi gyd wedi dod i weld Kate? O’n i ddim yn  
 gwbod ei bod hi’n rhoi guided tours. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n glanhau’ch   
 sgidiau cyn i chi gyffwrdd ag unrhyw un o’r gwartheg. Dy’n ni ddim eisiau i chi ddod â  
 germs Bryn Mawr fan hyn. (O dan ei wynt wrth Kate) Geith y gwartheg ’na glwy’r traed  
 a’r genau a dy fai di fydd e. (Yn cerdded i ffwrdd).

Cymydog Mam-gu: (Yn newid y pwnc) Faint o wartheg sydd gyda chi ar y fferm, ’te?

Y Ferch Wyllt: Deuddeg. Jane, Donna, Rachel, Megan, Connie, Suzie, Bess, Rhiannon, Peggy,  
 Maisy, Cathy a Sophia. O’dd arfer bod mwy ’da ni cyn i’r traed a’r genau ddod. Ni oedd  
 bia’r caeau hyn i gyd. Don Mostyn bia nhw nawr.

Cymydog Mam-gu: Mostyn Mên.

Mam-gu: Ond os taw cae Don Mostyn yw e, pam eich bod chi’n dal i’w ddefnyddio fe?

Kate:  Ni’n rhentu’r cae wrtho fe er mwyn i’r gwartheg bori. Dyma Mam, gyda llaw – Kerry.

Cymydog Mam-gu: Mae’n anodd i ffermwyr y dyddie hyn, siŵr o fod.

Mam Kate: (Yn nodio’i phen) Ni’n cael trafferth cael dau pen llinyn ynghyd. Fydd y gwartheg ’na  
 ddim gyda ni’n hir iawn ’to. Bydd yn rhaid i ni eu gwerthu nhw, yn anffodus, er mwyn  
 talu’r ddyled sydd arnon ni i Mostyn.                                   

 (Mae’r Ferch Wyllt yn edrych yn benisel).

Mam-gu:  Chi’n eu gwerthu nhw?

Mam Kate: Dyw Kate ddim yn hoffi trafod hyn. Ond does dim llawer o ddewis gyda ni. Ma’ nhw’n  
 hen nawr, ac mae Mostyn eisiau’r cae yna ’nôl. 

Mam-gu: Sorri i glywed nad yw pethau’n dda ’da chi’r dyddiau hyn, Mr Thomas.

 (Mae Tad Kate yn dod yn ôl i ganol y llwyfan).
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Tad Kate: (Yn flin wrth Kate) Pam na ddywedi di bopeth wrth y byd a’r betws tra bo ti wrthi?

Y Ferch Wyllt: Wedes i ddim byd...                                 

Tad Kate:  Ddwedest ti ormod!

 (Mae Mam a Tad Kate yn dychwelyd i gefn y llwyfan wrth i Huw a Sara barhau i siarad,  
 ac mae un o’r actorion yn newid i fod yn Jane y fuwch.)

Huw:  Gwerthu’r gwartheg?!

Sara:  Ie. Ond mae Gemma’n dechre teimlo’n flin dros y Ferch Wyllt ar ôl cwrdd â’i thad hi a  
 chlywed am y problemau ar y fferm... 

Gemma: (Yn siarad â’r gynulleidfa) Ond yna, ges i sioc ’y mywyd un diwrnod pan alwes i heibio i  
 dŷ Mam-gu...

Mam-gu: Dyma Jane. Ti’n ei chofio hi, yn dwyt ti? On’d yw hi’n bert?

 (Mae Gemma’n syllu ar y fuwch wrth i’r Ferch Wyllt lenwi bath tun â bwyd).

Gemma: Beth mae hi’n neud fan hyn?  

Mam-gu: Daeth Kate â hi i ngweld i.  

Gemma:  Am y dydd?

Mam-gu:  Mor hir â dw i isie, ontife?

Y Ferch Wyllt: Geith hi well gofal fan hyn na lan ar y fferm. 

Cymydog Mam-gu: Ma hyn yn boncyrs!

Mam-gu:  Paid ti â dechre! Fy iard gefn i yw hon. Fe wna i beth bynnag dw i isie.

Cymydog Mam-gu: Ond beth am y gwynt a’r sŵn?

Mam-gu:  Dw i’n gorfod diodde dy wynt a dy sŵn di!

Gemma:  Beth am fwyd?

Y Ferch Wyllt: (Yn pwyntio at y bath tun) Neith hwnna bara sbel fach. Alla i ddod â mwy os oes  
 angen. Wedyn ma gwair, chwyn...

Mam-gu:  Bydd Jane yn rhoi llaeth i fi yfed a galla i neud menyn a chaws ’fyd. A’r cwbwl ma hi isie  
 yw gwair a phethach.

Gemma:  (Yn siarad â’r gynulleidfa) Ar y pwynt yma dyma Jane yn codi ei chynffon ac yn   
 gwneud ei busnes ar batio Mam-gu.

Cymydog Mam-gu: Grêt! Mae’n mynd i fod yn drewi i’r uchel nefoedd ’ma!  
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Gemma:  (Yn siarad â’r gynulleidfa) Dechreuodd pawb gwyno am ba mor hurt oedd y syniad o  
 gael buwch yn yr iard gefn, ac a bod yn onest, roedd yn rhaid i fi gytuno.

 (Mae gweddill y cymeriadau’n parhau i actio yn y cefndir wrth i Gemma siarad).

 Ond, o dipyn o beth, dyma ni i gyd yn dod i fwynhau cael Jane y fuwch yng ngardd  
 gefn Mam-gu. Roedd Mam-gu fel menyw newydd – yn godro a gwneud menyn   
 a chaws, ac yn croesawu’r llu o ymwelwyr oedd eisiau dod i weld y fuwch. Roedd   
 hyd yn oed Darren fy mrawd a’i ffrindiau twp wrth eu bodd yn helpu i fwydo a glanhau  
 ar ôl Jane. Dechreuodd stad Bryn Mawr newid – er gwell. Ond, roedd ’na un broblem.  
 Doedd gan Mr Thomas, tad Kate, ddim syniad fod ei ferch wedi cuddio un o’i wartheg  
 mewn gardd gefn ar y stad...

 (Mae pawb yn yr olygfa’n rhewi wrth i Huw a Sara siarad, cyn dychwelyd i gefn y llwyfan).

Huw:  Felly mae’r Ferch Wyllt yn cuddio un o wartheg y fferm yng ngardd gefn Mam-gu  
 Gemma er mwyn rhwystro’i thad rhag ei gwerthu hi? Cŵl!

Sara:  Ydy! Ac nid un fuwch yn unig maen nhw’n cuddio – cyn hir maen nhw wedi smyglo  
 deuddeg o wartheg o’r fferm a’u cuddio yng ngerddi gwahanol dai ar yr ystâd! Maen  
 nhw’n dod yn enwog dros Gymru ac yn cael sylw yn y papurau newydd ac ar y   
 newyddion – Dwsin Bryn Mawr!

Huw:  Mae hynny’n boncyrs! Beth sy’n digwydd wedyn?

Sara:  Wel, dw i ddim yn gwbod, nadw, achos dw i ddim wedi darllen yn bellach na hynny! 

Huw:  Ond... ond dw i eisie gwbod...! 

Sara:  Mae’n hwyr nawr, Huw, ac mae ysgol gyda ni fory! Dere – amser diffodd y golau.

Huw:  Ond Sara...! 

 (Mae Huw’n ochneidio’n siomedig wrth i Sara roi’r copi o’r llyfr o dan ei gobennydd a  
 diffodd y golau. Ma’r ddau’n gorwedd am rai eiliadau).

Huw:  (Yn sibrwd) Sara? Sara? Ti’n cysgu?

 (Pan nad yw’n cael ateb mae Huw yn estyn am y copi o’r llyfr o dan obennydd Sara  
 ac yn cynnau tortsh er mwyn parhau i ddarllen yn awchus yn ei wely. Mae gweddill yr  
 actorion yn dychwelyd i ganol y llwyfan).

Person 1:  Felly, os ydych chi, fel Huw a Sara, yn ysu i gael gwybod beth sy’n digwydd nesa...

Person 2:  Ydy Mam-gu Gemma a’i chymdogion yn llwyddo i guddio gwartheg Mr Thomas yn eu  
 gerddi heb gael eu dal?

Person 3: Neu ydy’r gwartheg yn cael eu gwerthu i’r lladd-dy er mwyn talu’r ddyled i Don Mostyn?
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Person 4:  Ydy stad a thrigolion Bryn Mawr yn newid er gwell ar ôl i’r gwartheg gyrraedd?

Person 5:  Ydy Siân Jenkins yn parhau i bigo ar bawb? Ydy Gemma a Darren yn dal i gweryla fel ci  
 a chath?

Person 6:  Beth sy’n digwydd pan gaiff tad Gemma ei ryddhau o’r carchar?  

Person 1:  Ac ydy Jane y fuwch yn dal i wneud ei busnes ar batio Mam-gu?

Person 2:  I gael yr atebion i’r cwestiynau hyn, a mwy, darllenwch Y Ferch Wyllt gan G.R.Gemin,  
 wedi ei addasu i’r Gymraeg gan Mari George, ac wedi ei gyhoeddi gan Atebol.  

Pawb:  Wnewch chi ddim difaru!

Person 3:  A chofiwch – does dim rhaid i chi hoffi gwartheg i fwynhau’r llyfr yma!

Llais Jane y fuwch: Mwwww!

Y  F e r c h  W y l lt
S g r i p t  H y r w y d d o  


