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DIWEDD DYN BACH, Arthur Miller

Detholiad o Act 2- yn seiliedig ar yr olygfa rhwng Howard a Willy Loman.
Gan ymgorffori syniadau Brecht 

BRAD
[Llwyfan gwag. Ar y sgrîn cefn llwyfan teitl yr olygfa 
“Brad”]

LLEFARYDD (sy hefyd yn actio rhan Howard)

YMARFERWR: 
Y dewis o lwyfan, ychwanegu 
Llefarydd ac arwydd o aml-rôl - i 
gyd yn adlewyrchu syniadau Brecht  

Willy Loman yw hwn- selsman. Mae o bob amser 
wedi crefu am sylw ac wedi’i reoli gan awydd I 
lwyddo. Mae o hyd wedi bod yn genfigennus o’i 
frawd Ben wnaeth ffortiwn wrth gloddio diemwntau 
yn Affrica. Mae’r brawd hwn yn cynrychioli popeth 
mae Willy wedi’i ddymuno iddo fo a’i feibion. Mae’n 
gweithio i fi- Howard. Do’n i ddim am ‘i gadw 
fo- mae wedi chwythu’i blwc.  Selsman cyffredin 
iawn o’dd o ac yn llwyddo i werthu’n dda yn ‘i 
ddychymyg yn unig. Mae’n heneiddio ac yn llai 
cynhyrchiol. Fedrwch chi ddim cymysgu busnes a 
chydymdeimlad. Ac mewn busnes nid cwestiwn o 
frad ydi o. Busnes yw busnes!

TESTUN YCHWANEGOL

Dach chi’n cytuno? YMARFERWR: 
cyfarch y gynulleidfa yn 
uniongyrchol

WILLY
Dw i ddim yn gwbod be sy’ neud. Rwy newydd gael 
y sac. 

TESTUN YCHWANEGOL

Dw i ddim yn gwbod be sy’ neud
Dw i ddim yn gwbod be sy’ neud

YMARFERWR: 
ailadrodd llinellau i danlinellu neges 

Rwy newydd gael y sac
Rwy newydd gael y sac
Brad
Brad

Rhoddodd Howard y sac i fi 
Brad
Rhoddodd Howard y sac i fi
Brad!

TESTUN YCHWANEGOL
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[Ar y sgrîn cefn llwyfan: Swyddfa Howard] YMARFERWR: 
defnydd o dafluniad 

HOWARD
……..be ‘di’r broblem?
WILLY
Wel, a deud y gwir wrthat ti, Howard, dw i wedi 
dwad i’r penderfyniad y basa’n well gen i beidio 
teithio dim mwy
HOWARD
Peidio teithio! Wel, be wnei di? 
WILLY
Wyt ti’n cofio Dolig pan gest ti’r parti hwnnw? Mi 
ddeudaist ti y basat ti’n trio meddwl am gael lle i mi 
yn y dre ‘ma. 
HOWARD
Efo ni?

TESTUN GWREIDDIOL 

WILLY
Wel, wrth gwrs .
HOWARD
O ia, ia, dwi i’n cofio. Wel fedrwn i ddim meddwl 
am ddim byd I ti, Willy. 
WILLY
Dw i’n deud wrthat, Howard, mae’r plant wedi tyfu 
i fyny wsti. Does arna’i ddim angen llawer bellach. 
Taswn i’n medru mynd a…wel, pum dolar a thrigain 
yr wsnos adra, mi faswn i’n medru gneud hi’n iawn.
HOWARD
Ia, ond Willy, drycha mi…
WILLY
Mi ddeuda i wrthat ti pam, Howard. A siarad yn 
blaen rhwng y ddau ohonan ni, wsti…dwi i braidd 
yn flinedig..
HOWARD 
O, mi fedrwn i ddallt hynny, Willy. Ond dyn lôn 
wyt ti, Willy, a busnas lôn sy gynnon ni. Dim ond 
hanner dwsin o selsmyn sy gynnon ni yn y siop.
WILLY
Duw a wyr, Howard, wnes i rioed ofyn ffafr gan 
neb. Ond roeddwn i efo’r ffyrm pan fydda dy dad yn 
dy gario di i mewn i fa’ma yn ‘i freichia.

TESTUN GWREIDDIOL
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HOWARD
Mi wn i hynny, Willy, ond…
WILLY
Mi ddoth dy dad ata i ddiwrnod dy eni di a gofyn 
i mi be roeddwn i’n feddwl o’r enw Howard, 
heddwch i’w lwch.
HOWARD
Dw i’n gwerthfawrogi hynny, Willy, ond does na jest 
ddim lle yma i ti. Tasa gen i le mi faswn i’n dy wthio 
di i mewn, ond does gen i jest ddim lle o fath yn y 
byd.

[Mae o’n chwilio am ei leitar,. Mae Willy wedi ei 
godi ac yn ei roi iddo. Saib]

TESTUN GWREIDDIOL 

WILLY [a’i ddicter yn cynyddu] 
Howard, y cyfan dwi i ‘i angen i gadw dau pen 
llinyn ynghyd ydi hanner can doler yr wythnos 
HOWARD
Ond lle dwi i’n mynd i dy roi di, was? 
WILLY
Sbia, dim mater o fedra i werthu nwydda ydi o, 
nage? 
HOWARD
Nage, ond mae’n o’n fusnes, was, ac mae’n rhaid i 
bawb dynnu’i bwysa. 
WILLY
[mewn anobaith] Jest gad i mi ddeud stori wrthat ti, 
Howard… 
HOWARD
Achos, mae’n rhaid i ti gyfadda, busnes ydy 
busnes..

TESTUN GWREIDDIOL

…………. TESTUN WEDI’I OLYGU

WILLY
Taswn i’n cael deugain doler yr wythnos…dyna’r 
cwbwl fasa arna ‘i angen, deugain doler, Howard. 
HOWARD
Was, fedra i ddim tynnu gwaed o garreg. Mi… 
WILLY
(Yn dipyn nes i ben ei dennyn) Howard, y flwyddyn 
cafodd Al Smith ei enwebu, mi ddoth dy dad ata i 
a… 

TESTUN GWREIDDIOL
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HOWARD
[yn cychwyn i ffwrdd] Rhaid i mi weld rhyw bobol, 
was.
WILLY
[Yn ei atal] Dwi i’n sôn am dy dad! Mi wnaed 
addewidion ar draws y ddesg ‘ma!
Rhaid i ti beidio deud wrtha i fod gen ti bobol i’w 
gweld…

TESTUN GWREIDDIOL 

…………. TESTUN WEDI’I OLYGU

HOWARD
Mi fydd yn rhaid i ti f’esgusodi i, Willy, mae’n rhaid i 
mi weld rhyw bobol. Tynna dy hunan at ‘i gilydd 
[yn mynd allan] Mi fydda i’n ôl mewn munud.

TESTUN GWREIDDIOL

[Willy yn rhewi]

LLEFARYDD (Howard) YMARFERWR: 
Aml-rôl a defnyddio Llefarydd i 
wneud sylwadau ar y digwyddiad 
blaenorol, cyfarch yn uniongyrchol, 
gan wahodd y gynulleidfa i ffurfio 
barn a chwestiynu.

Dach chi’n teimlo’n flin amdano rydw i’n tybio. Siwr 
o fod! Ond ma’n rhaid I fi feddwl am ‘y musnes.  
Mae o’n dal i fyw yn y gorffennol. Dal i fynd nôl 
pan ro’dd ‘nhad yn fyw.Ond ma’r dyddie hynny ‘di 
mynd! Rydw i’n gwbod ‘i fod o’n meddwl  mod i 
wedi’i fradychu fo. Ydach chi?
[Howard yn mynd allan]

TESTUN YCHWANEGOL

[Biff yn dod i mewn]

[ar y sgrîn enw a llun sanau] YMARFERWR: 
defnydd o dafluniad 

BIFF
Mi…mi roesoch chi sana Mam iddi hi!  
WILLY
Biff, be wyt ti’n neud ‘ma 
BIFF
Mi roesoch chi sana Mam iddi hi
Mi roesoch chi sana Mam iddi hi
WILLY 
Dydi hi’n cyfri dim i mi, Biff.
Roeddwn i’n unig, roeddwn I’n ofnadwy o unig.

CYMERWYD O’R TESTUN 
GWREIDDIOL OND NEWIDIWYD 
Y LLINELL AMSER AC 
AILADRODDWYD LLINELLAU
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BIFF 
Ond mi roesoch chi sana Mam iddi hi! 
Sana Mam 
Fe fradychoch chi Mam 
Brad
Brad
Sana Mam 
WILLY
Dydi hi’n cyfri dim i mi, Biff! 
Dim!
Dim!
BIFF
Y twyllwr! Twyllwr! 
Fe fradychoch chi ni!

CYMERWYD O’R TESTUN 
GWREIDDIOL OND NEWIDIWYD 
Y LLINELL AMSER AC 
AILADRODDWYD LLINELLAU

[Mae’n gweiddi ond ni ddaw sŵn allan o’i enau] YMARFERWR: 
defnyddio gestus

[Biff yn mynd allan]

WILLY
[Gweiddi] Na! Na! D’odd hi’n cyfri dim i mi! Dim! 
Roeddwn i’n unig!

[Daw Linda i mewn yn trwsio sanau]

[yn sylwi arni’n trwsio]: Be ‘di hwnna? 

LINDA: Dim ond trwsio fy ‘sana Maen nhw mor 
ddrud!

WILLY [yn ddig, eu cymryd oddi arni]: Wnei di roi’r 
gora i drwsio sana  yn y tŷ ‘ma. Nawr,tafla nhw 
allan!

CYMERWYD O’R TESTUN 
GWREIDDIOL OND NEWIDIWYD 
Y LLINELL AMSER

Y DDYNES (yn dod i mewn)
Hi Willy. Ga i ddod i mewn?!
WILLY
Cerwch allan o f’ma. Cerwch yn eich ol, cerwch yn 
eich ol! 
Y DDYNES
Lle mae fy sana i? Mi wnest ti addo sana imi, Willy! 
WILLY
Sgen I ddim sana yma! 
Y DDYNES
Mi oedd gen ti ddau focs o seis nine ‘sheers’ I mi, a 
dw I isio nhw! 

CYMERWYD O’R TESTUN 
GWREIDDIOL OND NEWIDIWYD 
Y LLINELL AMSER
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WILLY
Hwda, ei di allan o fa’ma, wir Dduw! 

CYMERWYD O’R TESTUN 
GWREIDDIOL OND NEWIDIWYD 
Y LLINELL AMSER AC 
AILADRODDWYD LLINELLAU

[Y Ddynes yn mynd allan]

[Willy yn rhewi]
BIFF
Mama, twyllwr ydi o! 
LINDA
Paid deud petha felna am dy dad. Dydi o ddim yn 
dwyllwr! 
BIFF
Dwi i’n gwbod ‘i fod o Mama!  
LINDA
Sut?
BIFF
Ma hynny rhyngddo fo a finna.
LINDA
Ond os na ddeudi di wrtha i! 
BIFF
Fedra i ddim Mama! Fedra i ddim! 
LINDA
Pam?
BIFF
Fe wneiff dorri’ch calon chi Mama 
LINDA
Beth?
BIFF
Mae o di’ch bradychu chi 

TESTUN YCHWANEGOL

LINDA 
Paid ti meiddio deud hynny am dy dad. Mae o’n 
ddyn da! 
BIFF
Ond…
LINDA
Paid!
BIFF
Ok, os oes rhaid i chi wybod, mae o di’ cael affêr!

TESTUN YCHWANEGOL
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LINDA
Beth, affer? Dy dad? Byth! Nid fy Willy i!   
BIFF
Fe weles i hi, Mama, yn ‘i stafell o. 
LINDA
Rhaid mai prynwr o’dd hi. 
BIFF
Na, Mama. Fe roddodd o sana iddi!  
LINDA
Dyna ti- rhaid mai prynwr o’dd hi.  Fasa dy dad 
byth yn fy mradychu i. Byth! 

TESTUN YCHWANEGOL

[Ar y sgrîn y gair Hunanladdiad] YMARFERWR: 
defnydd o dafluniad;

LINDA [cyfarch y gynulleidfa] YMARFERWR: 
Cyfarch y gynulleidfa yn 
uniongyrchol, a’u hannog i ffurfio 
barn.

Ro’n i wir yn ‘i garu o. Do’dd o ddim yn dwyllwr i mi. 
Ond pam wnaeth o be wnaeth o? Pam fy ngadael 
i i edrych ar ôl Biff a Happy? Fyddan nhw byth 
run fath eto. Maen nhw’n beio ‘u hunain am be 
ddigwyddodd. Pam Willy? Pam? Dach chi’n ‘i feio 
o am be wnaeth o? Dach chi’n credu ‘i fod o wedi 
bradychu ‘i deulu?
Mae Biff yn credu hynny. Ond wedyn ro’dd Willy 
yn ystyried methiant Biff mewn busnes fel brad o’i 
ddisgwyliadau yntau. Mae’n ymddangos fod ein 
bywydau ni’n llawn brad. A phwy sydd i’w feio yn y 
diwedd? Pwy dach chi’n feddwl?

TESTUN YCHWANEGOL

[Ar y sgrîn cefn llwyfan-Swyddfa Howard] YMARFERWR: 
defnydd o dafluniad;

HOWARD
Willy, sbia
WILLY
Mi a’ i i Boston.
HOWARD
Willy, fedri di ddim mynd i Boston droston ni.
WILLY
Pam na fedra i fynd?
HOWARD
Dydw i ddim eisio i ti ‘n
cynrychioli ni. Dwi i wedi bod yn

TESTUN GWREIDDIOL
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meddwl deud wrthat ti ers tro byd. 
WILLY
Howard, wyt ti’n rhoi’r sac i mi?

TESTUN GWREIDDIOL

[Ar y sgrîn cefn llwyfan y gair Brad] YMARFERWR: 
defnydd o dafluniad 

Dw i ddim yn gwbod be wna i. Rwy newydd gael y 
sac
Dw i ddim yn gwbod be wna i
Rwy newydd gael y sac
Rwy newydd gael y sac
Brad
Brad

TESTUN YCHWANEGOL

HOWARD
Dw i’n meddwl dy fod ti angen seibiant reit dda, 
Willy.
WILLY
Howard-
HOWARD
A phan fyddi di’n teimlo’n well, tyrd yn d’ôl ac mi 
gawn ni weld fedrwn ni weithio rhywbeth allan.
WILLY
Ond mae’n rhaid i mi ennill pres, Howard. Dydw i 
ddim mewn sefyllfa i…
HOWARD
Lle mae dy feibion di? Pam na wneith dy feibion di 
dy helpu di? 
WILLY
Maen nhw’n gweithio ar rywbeth pwysig iawn.
HOWARD
Nid dyma’r adeg i fagu dy falchder, Willy. Dos di at 
dy feibion  a deud wrthyn nhw dy fod ti’n flinedig. 
Mae gen ti ddau hogyn siort ora on’does?
WILLY
O oes, heb amheuaeth, heb amheuaeth, ond yn y 
cyfamser...
HOWARD
Dyna fo felly, ‘ta? 
WILLY
Olreit, mi a’ i i Boston fory.
HOWARD
Na, na

TESTUN GWREIDDIOL



9

WILLY
Fedra i ddim taflu fy hun ar fy meibion, dydw i ddim 
yn gripil!  
HOWARD
Sbia, was, dwi i’n brysur y bore ‘ma.
WILLY
[yn gafael yn dynn ym mraich Howard] Howard, 
mae’n rhaid i ti adael i mi fynd i Boston! 

TESTUN GWREIDDIOL

…….. TESTUN WEDI’I OLYGU
HOWARD
Tynna dy hun at ‘i gilydd, was, mae ‘na bobol tu 
allan. [Allan]

TESTUN GWREIDDIOL

WILLY
Dw i ddim yn gwbod be wna i. 
Rwy newydd gael y sac 
Dw i ddim yn gwbod be wna i
Dw i ddim yn gwbod be wna i
Rwy newydd gael y sac
Rwy newydd gael y sac
Brad
BRAD!!!!

TESTUN YCHWANEGOL


