
 

PENNOD - “REBEL” 

 

CYMERIAD: MACSEN (UNRHYW OEDRAN) – BACHGEN ‘COCKY’ 

ACEN CAERNARFON (AʼR CYFFUNIAU)...  
 

FLOG COGINIO MASCEN.  

Mae MACSEN wrthi’n paratoi bwyd i gatrawd ym myddin Owain 

Glyndŵr 

MACSEN 
 

Sori am beidio postio resypi ers sbelan 'gia. 

Da ni'n symud o gwmpas ar hyn o bryd yn 

cipio cestyll ym mhob man! Byw’r bywyd 

gora hefo'r main man, O.G a'r lads. 'Di 

coginio i fyddin ar y lôn ddim yn hawdd ddo 

ia, ond ma' na un peth sydd wastad yn 

mynd i neud i fi deimlo fatha bo’ fi adra, so 

heddiw dwi'n mynd i ddangos i chdi sut ma’ 

neud yr ULTIMATE Potas Mam. 
 

GRAFFEG: "ULTIMATE POTAS MAM"! 

 

MACSEN (CONTʼD) 
 

Yn fama ma genna fi'r main cynhwysion 
 

sy'n mynd i fynd ag ultimate potas mam fi i'r 
 

next level. 
 

(Yn gafael mewn meipen) 
 

Maip. Locally sourced, organic, o'r cae yn 

fa'ncw. O'dd y ffarmwr ddim yn hapus 

hefo fi ddo, ia. Torri fo'n bedwar ac i mewn 

i'r pot a fo. 

 

(Macsen yn torri nionyn.) 

 

MACSEN (CONTʼD) 
 

A be 'di potas heb cabij de? 

 

(Macsen yn torri bresych ac yn ei daflu i mewn i'r crochan)



2. 
 
 

MACSEN (CONTʼD) 
 

Wedyn digon o ddŵr i gyfro'r llysia’, caead 

mlaen a gada’l o am tua saith i wyth awr. 
 

(Mae Macsen yn troi at rhywun off screen.) 

 

MACSEN (CONTʼD) 
 

Tisho peth met? 

 

MARCHOG (rhiant neu ffrind?) yn sefyll yno'n gwylio Macsen. 

 

MARCHOG 
 

Na. Ddim o gwbl. Ond ti yw Macsen ap 
 

Meiddwyn? 

 

MACSEN 
 

Neu MapM i ffrindia ia. Be tisho? 

 

MARCHOG 
 

Dwi'n deall dy fod di'n dda hefo cyllell. 

 

MACSEN 
 

(yn smyg) 
 

Da?! Jyst gofyn i'r pedwar subscriber sy’ 
 

genna fi. 

 

MARCHOG 
 

Felly, yn enw Owain Glyndŵr, dwi'n dy 
 

orchymyn di i adael y gegin ac ymuno â'r 
 

fyddin ar unwaith 

 

(Macsen mewn bach o sioc) 

 

MACSEN 
 

Eh? Pryd?! 

 

MARCHOG 
 

Rwan!



 



4. 
 
 

PENNOD: GWRACH 
 

RHAGNELL: ACEN SIR FFLINT (neu eich acen ogleddol naturiol!) 
 

RHAGNELL – merch wedi gwisgoʼn fler yn llawn egni nerfus. 

 

RHAGNELL 
 

Heeeeei bawb! Croeso nôl! Dyma fi, 

Rhagnell nôl eto efo flog bach arall i chi. Os 

da chiʼn newydd iʼr sianel ʻma, dymaʼr math 

o beth fedrwch chi ddisgwyl fel arfar... 
 

MONTAGE O LIFE-HACKS: 

 

RHAGNELL (CONTʼD) 
 

So, ia, jyst fatha lifehacks a petha felʼa. 
 

Dim byd rhy weird.  Ond, eeeeniwe, maʼr 
 

flog heddiw mynd i fod dipyn bach yn 
 

wahanol achos wel, ddoe, nath hyn 
 

ddigwydd... 

 

SGRECH YN Y CEFNDIR. 

 

RHAGNELL (CONTʼD) 
 

Nath na loads o ddynion jyst barjo mewn 
 

iʼr tŷ allan o nunlla, a llusgo Mam allan. Ma’ 

nhw di rhoi hiʼn jêl. Yn Fflint. 

(Golwg boenus arni) 
 

Ond oʼdd y dynion maʼn galw hiʼn wrach, 
 

yn dweud bod gynnyn nhw prwff. 
 

(Parhau i boeni) 
 

Dwiʼn poeni ella ʻna bai fi dio ddo, achos 
 

diwrnod oʼr blaen oʼdd hi cau gadael i fi 
 

fynd iʼr goedwig efo Beds i weld ei hebog 
 

newydd o, a natha ni gal uffar o ffrae yn yr 
 

ardd a nesh i alw hiʼn wraig y diafol. Bach 
 

yn tait, dwiʼn gwbod. 
 

(Yn meddwl) 
 



5. 
 

RHAGNELL (CONTʼD) 
 

Ella bo ʻna rywun di clywad, a di bod yn 
 

sbredio rumours amdani hi. Ond pwy, ʻdiʼr 
 

peth? 

 

(Maeʼn sylweddoli rhywbeth mawr!) 

 

RHAGNELL (CONTʼD) 
 

O nooo! 

 

(Rhagnell yn estyn am jar o “facemasks” canol-oesol.) 

 

RHAGNELL (CONTʼD)  

Hwn di un o face masks fi. Yr Eli-Hud-

Spotaway-Ninety-Four - sy ar special offer 

ar hyn o bryd bai ddy we, fifty-per-cent off... 

Eniwe, rhyw wsos yn ôl, nath y ddynas ma 

ddod iʼr tŷ. Jane wbath. Un oʼr byddigions. 

Posh fatha dwnim be. Oʼdd gynni hi sbot 

massive ar ei thrwyn a odd hiʼn desbret i 

gael gwarad ohono fo. Ag oʼdd hi di clywad 

am yr Eli-Hud so nath hi ddod draw i tŷ ni. 

 

 

RHAGNELL (CONTʼD)  

Nesh i sbredio dipyn o hwn dros ei gwynab 

hi. Ac o fewn awran, wel, natha ni dynnu fo 

off a... basically nath o ddim cweit gweithio 

allan fel oʼdd o fod... 
 

 

RHAGNELL (CONTʼD)  

Mi nath hi wylltio'n ofnadwy... gweiddi a 

sgrechian fatha cath mewn casgan o 

grancod fel sa Mam yn ddeud, a wedyn 

galw niʼn bob dim dan ʻrhaul a stormio off a 

slamio drws ar ei hôl. 
 

(Rhagnell yn sylweddoli rhywbeth mawr arall.)



6. 
 
 

RHAGNELL (CONTʼD) 
 

Ond wan bo fiʼn meddwl am y peth - swn 
 

iʼm yn synnu naʼr jolpan wirion Jane ʻna... 
 

(Yn gwneud ystumiad “siarad 
 

gormod” gydaʼi llaw) 
 

...sy di bod yn agor ei cheg i roi Mam yn y 

cach, jyst achos y sbots. Dyna ma bobol yn 

neud pan ma nhw isio dial ar bobol 

“wahanol”, de? Galw nhwʼn wrachod aʼu 

lluchio nhwʼn jêl. Sign-of-the-times! 


