
PENNOD - “TERFYSG” 

CYMERIAD: FADI - ACEN CAERDYDD. 

FADI, bachgen o dras Yemeni yn eistedd mewn sinema ac yn flogio ar ei 

ffôn. 

FADI 
Hei ffans! Fadi ʻma ʻto. 
Syrpreis syrpreis, fi yn y fflics eto, like, yn 
gwylio un o fave films fi “The Immigrant” 
gyda Charlie “The Main Man” Chaplin. 
Boss. 

(Ond mae sŵn pawb oʼi gwmpas yn mynd SH! yn torri ar ei draws.) 

TORF 
Shhhh! 

FADI 

Wwps. Laters. Rifiw i ddilyn ar fy sianel - 
chiʼn gwbod be i neud! 

EMOJI: SUBSCRIBE yn dod fyny ar ei sgrin. Pobol yn cwyno eto. 

FX/TORF 

SHHHHH! 

FADI 
Olreit! Chill! 

(iʼw ffon) 
Ffilm “silent” yw e eniwe! 

Y FFILM yn dod i ben. FADIʼn codi a churo dwylo, ac yn troi at ei ffôn: 

FADI (CONTʼD) 
Ok ffans. Oʼdd hwnnaʼn bril. Wy ʻdi gweld e 

pump gwaith. Wy wastod wedi bod eisie 
neud ffilm - a fi, wrth gwrs, fydd yn 

serennu! Pwy arall! 



2nd Tan (mm/dd/yyyy) 

2. 

GOLYGFA 2 

FADIʼn gwneud ei flog ar y ffôn tra bod pawb arall oʼi deulu yn cysgu mewn 

selar. 

FADI (CONTʼD) 
(yn sibrwd) 

Hei Fadi ffans. Chiʼn ok? Fiʼn ffili cysgu. Ni 
ʻdi bod yma am dri diwrnod. Mwy borinʼ na 
gwersi maths. A maʼ fi a Kalisa ʻdi rhedeg 
mas o ddansus TikTok. A doedd Vittorio 
ddim yn hapus iawn am yr hashtag water-
bottle coin prank. 
Bydde Yncl Carim wedi chwerthin. Sai ʻdi 
gweld e ers dyddie. 

(maeʼn ochneidioʼn ddwfn, yn 
llawn siom) 

Heddiw ywʼr dwyrnod oʼdd Rufus fod i 
ddod i neud y ffilm ʻda fi. Gyd oʼn i moyn 
oʼdd gwneud ffilm gyda seren yn edrych fel 
fi ynddo fe. 

(saib : maeʼn rili depressed) 
Mae Vittorio yn deud bod y lonydd wedi 
cau ac mae nhw hyd yn oed wedi stopioʼr 
trens, wedyn saiʼn gweld Rufus yn dod. 
Seriys buzz-kill brawds. A maʼ Kalisa a fi 
ʻdi practiso A ʻdi ffeindioʼr props i gyd - hyd 
yn oed ffon gerdded i Charlie! Rial downer 
ar bopeth, fel. 

Ond FADI yn clywed ar y radio: 

“Y dorf yn Nghaerdydd yn ymosod ar sinemaʼr Prince of Wales... dim 

manylion pellach....” 

Mae FADI yn rhewi mewn arswyd. 

FADI (CONTʼD) 
Yncl Carim! 





PENNOD: IESU! 

CYMERIAD: IESU GRIST YR AIL – ACEN DDEHEUOL 

IESU yn eistedd mewn stafell fach llwm. 

IESU GRIST II 
Hei! Fi yw Iesu Grist... Yr Ail. Ddim “Yr Ail” 
achos yr un yn y Beibl, ond “Yr Ail” achos 
roedd gen i frawd mawr oʼr enw Iesu Grist 
ond nath e farw pan odd eʼn fabi. A wedyn 
nath dad amlosgi ei gorff ar y comin. 
Wedyn gath e ei arestio. Doeddech chi 
ddim yn cael neud hynny ar y pryd. 

(Yn sigloʼi ben) 
Mae Dad, dyma fe... 

STILL o DR WILLIAM PRICE yn dod ar y sgrin. 

IESU GRIST II (CONTʼD) 
...yn sort of enwog, ond ddim fel Darwin 
neu Edison. Mae Dad yn dweud taw fi yw 
ail-ddyfodiad brenin Prydain, gwaredwr y 
Celtiaid aʼr traddodiad Derwyddol. No 
pressure! 

IESU yn rhoi ei ben yn ei ddwylo. 

IESU GRIST II (CONTʼD) 
Fi jyst moyn gêm o bêl droed gyda plant 
eri’ll. Neud stwff normal. Edrych ar y het 
stiwpid mae’n mynnu fiʼn gwisgo! 

Yn dangos het croen llwynog. 

IESU GRIST II (CONTʼD) 
(Dangos het llwynog) 

Dim byd normal am hwnna! 



2nd Tan (mm/dd/yyyy) 

4. 

GOLYGFA 2 

IESU o flaen y dosbarth yn darllen oʼi lyfr. Gweddill y dosbarth yn eistedd ac 

yn gwrandoʼn astud. 

IESU GRIST II (V.O.) 
I ddweud y gwir, oʼn i rili ddim eisiau mynd 
am ddiwrnod gyda dad. Oʼn i bendant 
ddim eisiau ‘sgwennu am y peth aʼi 
ddarllen o flaen y dosbarth. 
Nath Dad gwmpo mas ‘da ffermwr a 
rowlio rownd yn y mwd mewn ffeit, cwmpo 
mas ‘daʼr cigydd a hyd yn oed cael ei 
arestio! Y dydd mwya embarrassing 
erioed. Oʼn iʼn casau bod dad mor 
wahanol i dadau eraill - a wnes i esgus 
bod e ddim yn dad i fi... Jyst rhyw hen 
weirdo. 

Y dosbarth yn CHWERTHIN. 

IESU GRIST II 
Wedyn weles i Dad yn perfformio 
llawdriniaeth ar fenyw odd yn disgwyl babi 
a nath e achub eu bywydau. Weles i neb 
mor hapus a diolchgar â thad y babi yna. Er 
mod i dal yn embarrassd, nes i sylweddoli 
bod Dad wedi newid bywydauʼr teulu yna 
am byth. A gan bod e wedi byw bron i 
drideg pedwar mil o ddiwrnodau, sdim 
rhyfedd bod cymaint o bobol wedi dod i 
dalu teyrnged iddo ar ôl ei ddiwrnod olaf ar 
y ddaear. 

IESU yn cau ei lyfr. Y Dosbarth yn CLAPIO. IESU yn gwenu. 





2nd Tan (mm/dd/yyyy) 

6. 

PENNOD: PLA! 

CYMERIAD: DYDDGU - MERCH - ACEN NATURIOL YR ACTOR. 

VLOG DYDDGU - Golygfa wledig. Sŵn adar yn canu. DYDDGU, yn llawn 

bywyd. 

DYDDGU 
Hei, bobol. Dyddgu fan hyn. W'thnos 
dwetha' wedes i 'se'n i'n dangos i chi ryseit 
i wella'r dolur rhydd, ond wi 'di bod yn 
brysur yn ymchwilio am driniaeth ar gyfer 
yr haint newydd 'ma pawb 'di ddal yn 
ddiweddar. So be’ am i ni weld beth sydd 
gan y gwrychoedd i'w gynnig? Dyma 
'Gwelliannau Gwyllt' 

(Dyddgu yn pigo planhigyn a'i osod yn ei basged.) 

DYDDGU (CONTʼD) 
Garlleg gwyllt. Cymysgwch hwn gyda 
winwns a bustl buwch - gwych ar gyfer 
clewyn llygaid... 
Hadau Bara'r Cythraul - rwbiwch hwn ar 

eich gwyneb bydd eich croen eich mor 
esmwyth â phen ôl babi, er pwy fyddai ishe 
croen pen ôl babi ar ei wyneb, dim ond 
Duw sy’n gwybod. 

(Dyddgu yn gweld rhywbeth yn y gwrych...) 

DYDDGU (CONTʼD) 

A beth yw hyn? 



2nd Tan (mm/dd/yyyy) 

7. 

FIDEO YOUTUBE - Dyddgu yn trio gwella dyn (Y IARLL) syʼn eistedd ar 

gadair tu ôl iddi. 

DYDDGU 
Hei, bobl. Dyddgu nol 'da mwy o 
Welliannau'r Gwrych. Rhifyn arbennig tro 
'ma achos heddiw wi'n mynd i ddangos i 
chi’r triniaethau gorau ar gyfer yr afiechyd 
diweddara' i gyrraedd ein glannau - y 
‘Farwolaeth Fawr.’ Yma i helpu mae fy 
ngwestai arbennig, Iarll Tudur Crysbas 
Piws o'r Gororau, sydd falle yn diodde' o'r 
afiechyd. 
Casglwch Saets, Wermod wen, Rhosmari 
a'i gymysgu 'da gwin Malmsi - ond bydd 
Cwrw yn neud y tro 'fyd. 
Mae e'n wych ar ben cig wedi ei rhostio 
hefyd. 

TRINIAETH 2 

DYDDGU (CONTʼD) 
Nesa, ma' 'da ni Driniaeth y Ceiliog Byw. 
Gosodwch grafangau'r iar dros unrhyw 
nodau sy'n edrych yn ddu ac ymhen dim... 
chi 'di gwella. Ac os nag yw hwnna'n 
gweithio - gallwch chi wastad drio bwytau 
llond llwyaid o Emralltiau - ie reit?! 'Na ni 
am nawr - cofiwch danysgrifio a hoffi. 

Tan y tro nesa', hwyl fawr!


