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DETHOLIAD ALLAN O “TOP GIRLS”, CARYL CHURCHILL

Act Tri
Yn ymgorffori y Genre: Theatr Mewn Addysg
Thema: Menywod a Gyrfaoedd 

ADRODDWR
Ym Mhrydain yn y 1970au roedd llawer o fenywod 
yn brwydro gyda’r dewis a ddylen nhw aberthu 
eu bywydau preifat er mwyn llwyddo yn eu 
gyrfaoedd ai peidio. Yn y ddrama Top Girls gan 
Caryl Churchill Marlene yw’r cymeriad canolog, 
ac mae eu huchelgais o ran gyrfa wedi dibynnu 
arni’n gadael ei merch, Angie, i gael ei magu gan 
ei chwaer Joyce. Ymddengys fod Marlene a Joyce 
yn cynrychioli gwahanol syniadau o ran beth all 
menywod wneud a beth ddylen nhw wneud â’u 
bywydau. 

GENRE: 
Defnyddio Adroddwr 
Cyflwyno thema’r detholiad  

JOYCE
Fyddi di’n iawn ar y soffa? Fe elli di/gael fy ngwely 
i. 
MARLENE
Mae’r soffa’n iawn.
JOYCE
Ie ro’dd y rhagolygon yn sôn am law ond mae wedi 
cadw draw. 
MARLENE
Ro’n i’n mynd i gerdded lawr at yr aber ond mae 
wedi mynd yn rhy hwyr. Ydy e yr un fath ag yr oedd 
e? 
JOYCE
Fe dorron nhw’r perthi ‘chydig o flynyddoedd yn ôl. 
Ydy hynny ers i ti fod yma? 
MARLENE
Ond dydy e ddim wedi newid ar y gwaelod, yr holl 
fwd? A’r rhedyn/Fe fydden ni’n arfer ‘u casglu pan 
roedden nhw’n fwy 
na ni. Oes cornchwiglod yno o hyd?
JOYCE
Fe gei di ddieithriaid yn cerdded yno ar y Sul. 
Rwy’n tybio ‘u 
bod nhw’n edrych ar y mwd a’r cornchwiglod, 
mae’n siwr i ti.
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MARLENE
Fe allet ti fod wedi gadael. 
JOYCE
Pwy sy’n dweud ‘mod i am adael? 
MARLENE 
Paid ag edliw i fi te, ti’n rial bôr. 
JOYCE 
Sut allwn i fod wedi gadael? 
MARLENE
Oeddet ti isio? 
JOYCE
Fe wedes i sut/sut allwn i? 
MARLENE
Petaet ti isio fe allet ti fod wedi gwneud. 
JOYCE
Iesu!
MARLENE
Ydyn ni’n meddwi? 
JOYCE
Wyt ti am rywbeth i’w fwyta? 
MARLENE
Na, rwy’n meddwi. 
JOYCE
Amser rhyfedd i alw, nos Sul.

TESTUN GWREIDDIOL

………… GOLYGU’R TESTUN
MARLENE
Fe ddes i fyny bore ‘ma a threulio’r diwrnod yn 
Ipswich. 
Fe es i weld Mam. 
JOYCE
O’dd hi’n d’adnabod di? 
MARLENE
Wyt ti’n ceisio bod yn ddoniol? 
JOYCE
Na, mae hi yn crwydro. 
MARLENE
Do’dd him ddim yn crwydro o gwbl, ro’dd hi’n eithaf 
clir, 
diolch yn fawr. 
JOYCE
Ro’t ti’n lwcus iawn te. 
MARLENE
Ma’ hi wedi cael bywyd ffycin caled. 
JOYCE
Paid â dweud wrtho i.
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MARLENE 
Ffycin gwastraff.
JOYCE
Paid â siarad â fi.
MARLENE
Pam na ddylwn i siarad? Pam na ddylwn i siarad â 
ti? 
Mae’n fam i fi hefyd! 
JOYCE
Edrych, rwyt ti wedi gadael, wedi mynd i ffwrdd./Fe 
allwn 
ni ymdopi hebddot ti. 
MARLENE
Fe adawes i gartre, be am hynny, fe adawes i 
gartre. Ma’ 
pobol yn gadael cartre, mae’n normal. 
JOYCE
Rydyn ni’n deall hynny, fe allwn ni ymdopi hebddot 
ti. 
MARLENE
Doedden ni ddim yn hapus. Oeddet ti’n hapus? 
JOYCE
Paid â dod nôl.
MARLENE
Felly dim ond dy fam di ie, dy blentyn di, do’t ti
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ddim am i fi fod o gwmpas,/roeddet ti’n 
genfigennus ohono i achos taw fi odd… 
JOYCE
Dyma ni’n mynd. 
MARLENE
yr ifanca ac ro’n i’n glyfar. 
JOYCE
Dwi i ddim yn ddigon clyfar i’r holl seicoleg ‘ma/os 
mai dyna beth yw e.
MARLENE
Pam na alla i ymweld â fy nheulu fy hun/heb hyn i 
gyd? 
JOYCE
Aah. Jyst paid â mynd mlan am fywyd mam a tithe 
heb fod yn ‘i gweld hi ers faint o flynyddoedd./
Rwy’n mynd i’w gweld hi bob wythnos. 
MARLENE
Mae e fyny i fi. Felly dw i ddim yn mynd i’w gweld 
hi bob wythnos.
JOYCE
Ma’ rhaid i rywun wneud.
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MARLENE
Nac oes./ Pam hynny?  
JOYCE
Sut fyddwn i’n teimlo petawn i ddim yn mynd?
MARLENE
Llawer gwell.
JOYCE
Rwy’n gobeithio dy fod ti’n teimlo’n well.
MARLENE. 
Mae i fyny i fi. 

TESTUN GWREIDDIOL

MARLENE (Monolog)
Bob amser mae disgwyl i fenywod gyflawni rolau 
arbennig, 
beth bynnag fo’u hanian unigol, ac mae menywod 
wedi cael eu heithrio o brofiadau a phosibiliadau 
eraill mewn bywyd. 
Mae’r rolau wedi’u pennu er cyfleustra i ddynion. 
Fe achosodd hyn i fi fod yn grac. Ac roeddwn i’n 
benderfynol o lwyddo yn y byd lle mae dynion yn 
tra arglwyddiaethu hyd yn oed os golygai hynny 
mod i’n dewis rhwng gyrfa a theulu. Ac fe wnes 
i fy newis. Fel y cynghores i Jeanine sy newydd 
ddyweddïo i beidio dweud wrth ei darpar gyflogwyr 
ei bod hi’n priodi, achos fe fydden 
nhw’n cymryd yn ganiataol y byddai’n gadael ei 
swydd i gael plant. Roedd fy chwaer Joyce yn 
wahanol ac fe wnaeth hi ei dewis hefyd!

GENRE
Testun ychwanegol 
Defnyddio monolog
Cyfarch yn uniongyrchol 

…………

JOYCE
Dwn i ddim sut y gallet ti adael dy blentyn dy hun.
MARLENE
Roeddet ti’n ddigon parod i’w chymryd hi.
JOYCE
Be ma’ hynny’n ‘i olygu? 
MARLENE
Roeddet ti’n ddigon parod i’w chymryd hi. 
JOYCE
Neu beth? Ei rhoi hi mewn cartref?  Cael rhyw 
ddieithryn yn ei chymryd/fyddai’n well ‘da ti hynny? 
MARLENE
Allet ti ddim cael un felly fe gymeres di fy un i.
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JOYCE
Doeddwn i ddim yn gwybod hynny ar y pryd. 
MARLENE
Siwr o blydi fod,/ wedi bod yn briod am dair 
blynedd
JOYCE
Doeddwn i ddim yn gwybod hynny. Ma’ llawer o 
bobol/yn 
cymryd amser.   
MARLENE
Wel fe weithiodd popeth er dy blaid di, on’ do?  
JOYCE
Popeth o dy blaid di hefyd mae’n ymddangos. Fe 
fyddet ti’n 
cael sawl mil yn llai y flwyddyn. 
MARLENE
Dim o angenrheidrwydd.
JOYCE
Fe fyddet ti’n gaeth fan hyn/fel wedest ti. 
MARLENE
Fe allwn i fod wedi mynd â hi gyda fi. 
JOYCE
Do’t ti ddim am fynd â hi gyda ti. Does dim pwynt 
i ti ddod nôl nawr Marlene… 

TESTUN GWREIDDIOL

JOYCE (Monolog)
Roeddwn i’n hŷn na Marlene. Do fe wnes i fy newis 
hefyd. 
Fe benderfynes i aros yn yr un ardal lle magwyd 
fi, ac rwy wedi parhau’n deyrngar i fy nheulu. Fe 
fydda i’n aml yn ymweld â fy mam oedrannus ac yn 
cynnal bedd fy nhad, er iddo fe fod yn ymosodol. 
Ro’dd fy ngŵr yn anffyddlon ac fe wedes i wrtho 
am adael. Rwy nawr yn argyhoeddedig mod i’n 
well heb ddyn yn fy mywyd. Fe ddaeth Marlene yn 
feichiog gydag Angie, ac ar y pryd ro’n i’n credu na 
allwn i gael plant ac felly fe gytunes i fagu Angie 
gan fod Marlene yn benderfynol o ddilyn gyrfa a 
dilyn yn ôl traed Maggie. Pan ddes i’n feichiog yn 
ddiweddarach yn gwbl annisgwyl fe golles i’r babi 
oherwydd y pwysau o ofalu am Angie. 
Allwch chi ‘meio i am gasau Marlene? Roedd hi’n 
benderfynol o fod yn top girl heb boeni am bwy 
oedd yn dioddef dim ond iddi hi gael yr hyn roedd 
hi’n ei ddymuno. 

GENRE 
Testun ychwanegol 
Defnyddio monolog
Cyfarch yn uniongyrchol 
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ADRODDWR
Yn 1981 fe gafwyd astudiaeth oedd yn edrych ar  
fenywod mewn swyddi uchel, a diffiniwyd y rhai 
oedd yn ennill cyflogau uchel fel y 2 ½ - 3% uchaf 
o bawb a gyflogwyd yn llawn amser, a dim ond 
ychydig o dan 2% o’r rheiny oedd yn fenywod yn 
1979.  Ymhlith y rhai a enillai y cyflogau uchaf 
doedd prin gynrychiolaeth o gwbl. Sut bynnag 
fe ddyrchafwyd Marlene i’r swydd o reolwr 
gyfarwyddwr o flaen pob menyw a dyn arall - yn 
cynnwys Howard Kidd 

GENRE 
Testun ychwanegol 
Defnyddio monolog
Cyfarch yn uniongyrchol

HOWARD
Marlene, ga i air? 
MARLENE
Howard! Ie, steddwch, sut alla i helpu? 
HOWARD
Rwy’n gwbod i ‘ngwraig ddod i’ch gweld chi.
MARLENE
Do, fe wnaeth hi… 
HOWARD
Mae’n flin gen i am hynny. 
MARLENE
Ok! Felly beth sy’n bod? 
HOWARD
Rwy’n teimlo mod i wedi fy mradychu. 
MARLENE
Bradychu? Sut yn union?
HOWARD 
Rwy wedi gweithio i’r ffyrm yma ar hyd fy mywyd.  
MARLENE
Felly?
HOWARD
Rwy wedi gwasanaethu’r ffyrm yn ffyddlon dros y 
Blynyddoedd. 

TESTUN YCHWANEGOL YN 
CYFLWYNO CYMERIAD Y 
CYFEIRIR ATO’N UNIG YN Y 
DDRAMA WREIDDIOL 

MARLENE
Ie? Felly? Beth yw’r pwynt/Ydych chi am wobr? 
HOWARD
Peidiwch â gwneud hwyl am fy mhen i Marlene! 
Pan hysbysebwyd y swydd o reolwr gyfarwyddwr 
roeddwn i’n meddwl mai fi fyddai ar y blaen
MARLENE
Mae’n amlwg nad oeddech chi. 
HOWARD
Na, fe ddiystyriwyd fi a rhoi’r swydd i…. 
MARLENE
Menyw? Fi?

TESTUN YCHWANEGOL YN 
CYFLWYNO CYMERIAD Y 
CYFEIRIR ATO’N UNIG YN Y 
DDRAMA WREIDDIOL
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HOWARD
Mae gen i deulu i’w gynnal, mae gen i dri o blant. 
Mae gen i… 
MARLENE
A fi/ rwy’n sengl- neb i’w cynnal ond fi fy hun. Ai 
dyna be’ chi’n awgrymu? 
HOWARD
Fe ddylai menyw fel chi fod â theulu, plant i ofalu 
amdanynt… 
MARLENE
A ddylai menyw fel fi ddim bod yn y swydd o reolwr 
gyfarwyddwr? Fyddech chi wedi bod yn hapusach 
petai e’n ddyn? 
HOWARD
Wel….
MARLENE
Felly, dyna beth yw e ….Fe awgrymodd dy wraig 
hynny. Fe fyddai’n well gen ti weithio i ddyn nag i 
fenyw? 
HOWARD
Lle menyw yw yn y cartref, edrych ar ôl ei theulu. 
Ro’dd fy ngwraig yn iawn, fe fyddwch chi’n 
diweddu fel hen fenyw unig.  
MARLENE
Piss off Howard! Os na elli di ddiodde’r gwres dos 
allan o’r gegin! 
HOWARD
Ond……gweithio i fenyw. Dydy e ddim yn normal! 
MARLENE
Fe wedes i piss off Howard! Os na elli di weithio i 
fi yna fe dderbynia i dy ymddiswyddiad di. Mae’r 
dewis i ti!

TESTUN YCHWANEGOL YN 
CYFLWYNO CYMERIAD Y 
CYFEIRIR ATO’N UNIG YN Y 
DDRAMA WREIDDIOL 

HOWARD (Monolog)
Allwn i ddim gweithio i’r fenyw ‘na. Fyddwn i ddim 
yn parchu ei phenderfyniadau o gwbl. Yn fy marn 
i all hi byth wneud y penderfyniadau cywir. Mae’n 
annwyl ond yn dwp! Menyw yw hi. Ei lle hi yw yn y 
cartref, yn y gegin, gofalu am ei theulu. 
Rheolwr Gyfarwyddwr Asiantaeth Top Girls - yn 
fenyw!  Doeddwn i byth yn meddwl y gwelwn i’r 
diwrnod hwnnw yn dod. Rwy wedi rhoi  ‘mywyd i’r 
ffyrm yma. Rydw i wedi helpu i’w gwneud yr hyn yw 
heddiw ac yna’n cael fy anwybyddu pan 
ddaeth hi’n fater o ddyrchafiad.  I fenyw! Alla i ddim 
dderbyn hynny! A Marlene – mae’n hen bitsh galed!

GENRE 
Testun ychwanegol 
Defnyddio monolog
Cyfarch yn uniongyrchol
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ADRODDWR
Yn fuan ar ôl iddo gael ei anwybyddu o ran 
dyrchafiad fe gafodd Howard drawiad ar y galon 
a’i gymryd i’r ysbyty. Ymateb Marlene – ‘Druan ag 
e!’ 

GENRE
Testun ychwanegol
Defnyddio Adroddwr 
Cyfarch yn uniongyrchol

MARLENE
Dwi ddim yn gweld pam na allet ti dderbyn fy arian 
i. 
JOYCE
Rydw i’n gweld, felly paid boddran. 
MARLENE
Dim ond gofyn sy rhaid. 
JOYCE
Felly be amdanot ti? Swydd dda? 
MARLENE
Digon o hwyl./ Newydd ddod nôl o’r UDA a chydig 
JOYCE
Mae’n fwy na digon o hwyl ddwedwn i. 
MARLENE
yn flinedig a symud miwn i’r asiantaeth cyflogi 
cyflym yma ac yn dal yno.
JOYCE
Fe elli di wastad ddod o hyd i waith te.
MARLENE
Mae hynny’n wir. 
JOYCE
Unrhyw ddynion? 
MARLENE
O mae wastad dynion.
JOYCE
Neb yn arbennig? 
MARLENE
Mae ‘na ddynion sy’n hoffi cael ‘u gweld yng 
nghwmni menyw lwyddiannus. Dangos fod 
ganddyn nhw rywbeth gwerthchweil yn ‘u trôns. 
Ond allan nhw ddim ‘i ddiodde fe dydd ar ôl dydd. 
Maen nhw’n aros i fi fethu. Neu efallai
mod i jyst yn hen bitsh galed, wrth gwrs. 

TESTUN GWREIDDIOL

ADRODDWR
Mae’r ddrama Top Girls yn awgrymu fod y pris 
mae Marlene wedi’i dalu am ei llwyddiant yn 
eithafol a bod gorfodi menywod i ddewis rhwng 
cael gyrfa lwyddiannus a chael bywyd preifat yn 
anghyfiawnder cymdeithasol. Ydy hyn yn dal yn wir 
heddiw? Beth yw’ch barn chi? 

GENRE
Testun ychwanegol
Defnyddio Adroddwr 
Cyfarch yn uniongyrchol
Gofyn i’r gynulleidfa i ffurfio barn


