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Unig mewn anialdir

Gwelir	dyn	ifanc	yn	gyfan	gwbl	ar	ei	ben	ei	hun	yn	cael	
ei	lyncu	gan	ddiffeithwch.	Y	gorwel	fel	gasolin,	yn	crynu’n	
llinell	 gam,	 sigledig	 yn	 y	 gwres	 aruthrol	 –	 chwythlamp	 o	
brynhawn.	 Mae’n	 crwydro’n	 grwca,	 yn	 igam-ogamu’n	
wanllyd,	un	droed	yn	codi’n	araf,	y	llall	yn	dilyn	yn	arafach.	
Ymlaen	ag	ef,	yn	fethedig.	Draw	tua’r	terfyn,	y	 llinell	bell,	
olaf.
	 Golau’r	haul	yn	ei	ddallu,	fel	laser.	Poen	gwyn	yn	tasgu	
drwy	 bob	 cyhyr	 yn	 ei	 gorff,	 fel	 tase’i	 groen	 wedi	 troi’n	
ffosfforws	gwyn	ac	yn	llosgi	fel	calon	yr	haul.	Ei	berfeddion	
yn	berwi,	ei	waed	fel	lafa’n	llifo’n	boenus	dros	ei	esgyrn,	gan	
eu	toddi,	eu	crino	a’u	herydu’n	sgerbwd	gwyngalchog.	
	 Dyma	 fe.	 Juan	 Pablo.	 Yn	 bell,	 bell	 o’i	 gartref	 yn	
Hondiragwa.	A’i	galon	yn	curo’n	arafach,	oherwydd	bod	y	
cyhyr	hwnnw	wedi	blino	o	dan	y	straen.	Mae	gan	Juan	Pablo,	
y	 dyn-ifanc-sy’n-mynd-i-farw,	 wifrau	 metal,	 cannoedd	
ohonynt,	yn	rhedeg	fel	llinynnau	crasboeth	drwy	ei	ysgyfaint.	
Pob	 anadl	 yn	 ei	 boenydio.	 Sêr	 o	 boen	 yn	 ffrwydro	 oddi	
mewn	 iddo,	galacsïau	o	ddioddefaint,	wrth	 i’w	gerddediad	
droi’n	herciad	ac	yna’n	llusgiad	poenus	o	araf.
	 Uwch	ei	ben,	mae’r	haul	yn	tasgu	gwres	at	y	pridd.	Ac	fel	
pob	diwrnod	arall	yn	yr	anialwch	–	ar	wahân	i’r	chwech	neu	
saith	diwrnod	pan	mae’r	glaw	yn	troi’r	lle’n	ardd	lachar	a’r	
blodau	dirifedi’n	galeidosgop	o	bob	lliw	posib	mewn	natur	
–	mae’r	haul	yn	crasu’r	tirlun.
	 Efallai	mai	dyma	lle	bydd	e’n	marw,	yn	yr	anialwch	hwn,	
o	dan	yr	haul	anfaddeugar,	didrugaredd.	Yr	haul	yma	sy’n	
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cynhesu	a	thwymo’i	benglog	nes	ei	throi’n	bair,	a’i	ymennydd	
yn	dechrau	ffrwtian	oddi	mewn	iddi	fel	cawl	–	sopa caliente	
sy	ar	fin	berwi’n	un	cymysgedd	o	ymwybyddiaeth,	atgofion,	
chwant	a	phersonoliaeth.	
	 Gweddïa	ar	San	Judas	Tadeo,	y	sant	defnyddiol	hwnnw	
sy’n	helpu	dyn	 i	wynebu	sefyllfaoedd	anodd.	Efallai	 fod	y	
sefyllfa	hon	yn	rhy	anodd	hyd	yn	oed	i	sant	fel	fe:	mae	terfyn	
i	diriogaeth	gwyrth,	hyd	yn	oed.	Ac	mae	Juan	Pablo’n	bell	
iawn	o	gyrraedd	help.	Yn	bell	iawn.	
	 Arglwydd!	Pwy	feddyliai?	Marw	mewn	sychdir,	yn	nhir	
unig	y	fwltur,	y	Gila	a’r	neidr	ruglo.	Am	ddiweddfan.	Man	
lle	na	 fydd	dim	 tystiolaeth	o’i	 fywyd	y	 tu	hwnt	 i	 sgerbwd	
dienw	 wedi	 ei	 wasgaru’n	 jig-so	 anatomegol	 fan	 hyn	 a	 fan	
draw	 gan	 anifeiliaid	 rheibus	 y	 lle	 unig	 hwn.	 Pos	 gwyn	 o	
esgyrn	yn	gwyngalchu	ar	y	mesa.	Ei	groen	wedi	ei	goginio	
yn	y	ffwrn	awyr	agored.
	 Try’r	rhigwm	yn	ei	ben,	fel	tôn	gron,	yn	troi	…	a	throi	…
	 Voy a morir.
	 Rwy’n	mynd	i	farw.
	 Voy a morir.
	 Ond	llwydda	i	gymryd	camau	bach	sigledig	a	chrynedig	
ymlaen.
 Voy	… a …	morir.

Pan	 ddaeth	 y	 dynion	 gwyn	 cyntaf	 i	 archwilio’r	 ufferndir	
yma’n	chwilio	am	gopr,	teimlai	rhai	fod	byd	natur	ei	hun	yn	
eu	herbyn.	Roedd	cynifer	o	nadredd	gwenwynig	yn	cwato	yn	
y	creigiau	nes	bod	rhai	o’r	mwynchwilwyr	yn	gwisgo	pibau	
stof	metal	o	gwmpas	eu	coesau,	a	 sŵn	y	nadredd	rhuglo’n	
bwrw’r	rheiny’n	union	fel	cenllysg	yn	drymio	ar	do	sinc.
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	 Mae	’na	lot	o	bererinion	a	theithwyr	wedi	marw	yn	fan	
hyn.	Bydd	eu	hesgyrn	gwynion	yn	gwmni	iddo.	I	gorff	Juan	
Pablo,	druan.	Mor	bell	o	gartre!	Ac	mor	agos	at	ei	ddyfodol	
newydd	hefyd!	Dim	ond	hanner	diwrnod	i	ffwrdd.	Rhywle	
dros	 y	 gorwel,	 y	 tu	 hwnt	 i’r	 cryndod	 o	 wres,	 gorwedda’r	
Estados	 Unidos	 a’r	 gwaith	 gyda’i	 gefnder	 Antonio	 yn	
Pasadena,	dyn	busnes	hynod	lwyddiannus	–	a	chanddo	fol	
fel	Zeppelin	erbyn	hyn,	mae’n	debyg	–	sy’n	gosod	toeau	ar	
dai	ar	draws	De	Califfornia	a	hyd	yn	oed	draw	mor	bell	â	
Nogales,	Arisona.	Chwiliodd	Juan	Pablo	amdano	ar	fap,	gan	
ryfeddu	at	yr	holl	enwau	Sbaeneg	yn	y	dalaith.	Unwaith,	bu	
gan	Fecsico	deyrnas	a	hanner.	Ond	mae’r	byd	yn	newid,	y	
rhod	yn	troi.
	 Nawr	roedd	yr	holl	obeithion	am	fyd	a	bywyd	gwell	ar	
ben.	A’r	eironi	oedd	fod	Juan	Pablo	o	fewn	cyrraedd	i’r	man	
cyfarfod,	y	man	lle	byddai	Jeep	yn	disgwyl	amdano,	uwchben	
y	tip	sbwriel.	O	dan	y	cromfachau	’ny	o	fwlturiaid	oedd	yn	
atalnodi’r	nen	wrth	iddynt	hela.	Dim	ond	hanner	diwrnod	
arall	o	gerdded,	falle.	Ond	does	ganddo	ddim	nerth	gwerth	
hanner	diwrnod	o	gerdded	yn	ei	goesau.	Maen	nhw’n	rhy	
wan,	y	cyhyrau’n	ddigon	shimpil	erbyn	hyn.	Llusga	heibio	
i’r	 ocotillos	 a’r	 remolinos,	 y	 planhigion	 gwydn	 hynny.	 Na,	
’sdim	egni	ganddo.	Ddim	hyd	yn	oed	gwerth	hanner	awr	o	
lusgo	traed	dros	y	cerigos	poeth.	Hwn	fydd	ei	ddiwedd,	ac	
mae’n	llusgo	tuag	ato,	a	threigl	amser	ei	hun	yn	rhedeg	yn	
sych.	
	 Gwyddai	 am	 beryglon	 yr	 anialwch	 cyn	 dechrau	 ei		
siwrne,	 cyn	 cymryd	 y	 cam	 cyntaf	 drwy’r	 dwst	 cynnes		
dan	draed.	Heb	dywysydd,	mae’n	ddigon	hawdd	cerdded		
mewn	 cylchoedd,	 a’r	 rheiny’n	 mynd	 yn	 dynnach	 tra	 bo’r		
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corff	yn	blino	nes	troi’n	llipa.	Ar	ben	hynny	mae’r	nadredd		
sy’n	tasgu	gwenwyn,	y	tarantiwlas	mawr	–	maint	plât	cinio		
–	 nodwyddau	 hir	 y	 cactws,	 y	 dŵr	 prin	 sy’n	 dew	 â	 phoer		
gwartheg	ar	dir	y	ffermwyr	lleol,	tlawd	(er	ei	fod	yn	edrych		
mor	 bur	 â	 llif	 berw-wyllt	 Niagara	 i	 ddyn	 sychedig),	 heb		
sôn	am	 foch	gwylltion	a’u	hysgithrau	 sy’n	medru	 rhacsio		
cnawd.	Mae	rhai	migrantes	yn	lladd	eu	hunain	yn	hytrach	
na	 chymryd	 un	 cam	 ymhellach	 …	 eu	 cyrff	 sych,	 lliw		
lledr,	 yn	 hongian	 oddi	 ar	 unrhyw	 beth	 sy’n	 ddigon	 tal,		
eu	gwregysau	rownd	eu	gyddfau	a	fflasgiau	dŵr	gweigion		
wrth	eu	traed.	
	 Yn	 fan	 hyn	 yr	 anialwch	 –	 y	 fynwent	 awyr	 agored	 lle	
cleddir	Juan	Pablo,	druan	–	yw	man	claddu	gobaith	a	ffydd.	
	 Edrychwch!	O	dan	gactws	y	saguaro	mae	’na	benglog,	yn	
wyn	 fel	 sialc,	 a	 thyllau’r	 llygaid	 fel	ogofâu	bychain.	Sylla’n	
dragwyddol	dawel	ar	y	malpais	du	sy’n	ymledu	i’r	gorllewin,	
y	socedau’n	wag.	O’i	chwmpas,	mae	casgliad	o	grwyn	leim	
crin,	jygiau	o	agua purificada	wedi	cracio	yn	y	gwres,	tywel	
coch	oedd	wedi	 ei	 lapio	o	gwmpas	pentwr	o	 tortillas,	 cap	
pêl-fas	 a’r	 slogan	 ‘Veracruz:	 In	 Charge	 of	 the	 Sea’	 arno,	
crysau	carpiog,	sgidiau	tennis	sy’n	cyrlio	fel	rhai	Aladin,	a	
hen	ganiau	bwyd	megis	 jalapeños	La	Costeña,	sardinas en 
salsa de tomate	Calmex	a	nectar papaya Jumex.	
	 Ond	o	edrych	drwy’r	detritws	yma,	yr	olion	a’r	sbarion,	
y	dystiolaeth	fod	pobl	wedi	mynnu	croesi’r	diffeithwch	yma,	
a	rhai	heb	gyrraedd	yr	ochr	arall,	mae	’na	fwy	o	benglogau	
ac	esgyrn.	Clun.	Garddwrn.	Rhan	o	asgwrn	cefn.	
	 Dyma	orweddfannau	olaf	y	pererinion	ar	eu	taith	tuag	at	
allor	wedi	ei	noddi	gan	Levi	Jeans,	neu	fargen	anhygoel	yr	
wythnos	yn	Barney’s	Gourmet	Burgers,	tua’r	holl	bethau	na	
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fyddent	yn	medru	eu	fforddio	hyd	yn	oed	tasen	nhw	wedi	
cyrraedd	Highway	1,	a	chael	job	oedd	yn	talu’r	nesa	peth	i	
ddim,	a	thalu	crocbris	am	dwll	o	le	i	fyw,	heb	ffan	i	gadw’n	
oer	a	heb	unrhyw	wir	obaith	am	fywyd	gwell.	
	 Faint	sy	ar	ôl	ganddo?
	 Awr.
	 Falle	hanner	awr.	
	 Falle	ddim	cymaint	â	hynny.
	 Dim	ond	chwe	mis	ynghynt	y	cafodd	Juan	Pablo’r	alwad	
ffôn	 ’na	 gan	 Antonio,	 ei	 gefnder	 –	 yr	 alwad	 ffôn	 y	 bu’n	
disgwyl	amdani	ers	tro	byd,	yn	ysu	am	ei	derbyn.	Esboniodd	
Antonio	fod	damwain	wedi	digwydd,	a	bod	un	o’i	weithwyr	
wedi	cwympo	oddi	ar	do	yn	rhywle	o’r	enw	Mulhollow	neu	
Mulholland,	a	thorri	ei	gefn.	Roedd	wedi	ei	barlysu	am	oes,	
ac	 o	 ganlyniad,	 roedd	 lle	 iddo	 fe,	 Juan	 Pablo,	 ymuno	 â’r	
criw.	Gwaith!	Yn	yr	Estados	Unidos!	Gwireddu’r	freuddwyd	
fawr!	 Cyrraedd	 y	 greal!	 Falle	 câi	 fynd	 i	 Disneyland	 –	 yr	
un	gwreiddiol	yn	Anaheim	–	a	SeaWorld.	Roedd	pawb	yn	
Hondiragwa	eisiau	mynd	i	SeaWorld.
	 ‘’Sdim	 ofn	 uchder	 arnat	 ti,	 oes	 e?’	 holodd	 Antonio,	
yn	 hanner	 chwerthin,	 ond	 roedd	 Juan	 Pablo	 eisoes	 wedi	
dechrau	meddwl	beth	yn	union	roedd	angen	iddo’i	wneud	
i	gyrraedd	y	wlad	bell.	Croesi	Mecsico	i	gychwyn.	Ac	roedd	
hynny	fel	croesi	maes	y	gad	mewn	oferols	oren.	A	tharged	ar	
eich	cefn.	Ac	un	arall	ar	eich	brest.	A	hyd	yn	oed	pe	llwyddai	
i	 groesi’r	 diffeithwch,	 roedd	 ’na	 chwilwyr	 yno	 –	 y	 Border	
Patrol	bondigrybwyll	oedd	yn	gwneud	eu	gwaith	yn	dda	os	
oedden	nhw’n	anfon	cant	o	bobl	’nôl	bob	dydd,	cyn	dechrau	
eto	 drannoeth.	 Hyd	 yn	 oed	 yn	 America	 Ganol,	 roedd	 eu	
henw	da	nhw’n	solet.	Y	Border	Patrol.	Y	gelyn.
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	 Mae’r	botel	ddŵr	yn	wag	ac	all	e	ddim	cerdded	lot	mwy.	
Bellach	mae	ei	ymennydd	yn	berwi.	Mae’r	gwifrau	copr	yn	
wenfflam	 yn	 ei	 ysgyfaint,	 yn	 wenfflamach	 os	 yw	 hynny’n	
bosib.	 Rhwydwaith	 o	 linynnau	 poen	 yn	 tynnu	 fel	 tannau	
telyn	drwy	ffaeleddau	ei	gorff.
	 Gall	e	glywed	y	traffig	yn	y	pellter,	fel	sŵn	tonnau’r	môr.	
Y	ffordd	fawr	ar	ddechrau’r	daith	o	San	Diego	i	Seattle.	Mae	
mor	 agos	 ’fyd,	 ond	 mae	 pob	 anadl	 nawr	 fel	 sugno	 fflam	
las	 tortsh	 asio	 i’w	 ysgyfaint.	 Y	 boen,	 fel	 yr	 haul,	 byth	 yn	
trugarhau.	Efallai	gall	e	gerdded	dau	gam	arall?	
	 Nawr	 mae’r	 golau	 gwyn	 yn	 ei	 ddallu.	 Un	 cam	 arall.	
Mae’r	sgidiau	Nike	oedd	yn	newydd	sbon	dair	wythnos	yn	
ôl	bellach	yn	 rhubanau	o	ddefnydd	 llwyd	 fel	pasta	brwnt,	
trwchus.	
	 Try	cysgodion	yr	adar	ysglyfaethus	wrth	iddynt	chwyrlïo	
uwch	ei	ben	nawr	–	y	pethau	olaf	iddo	eu	gweld,	efallai	–	a’u	
hadenydd	yn	cynnig	ambell	fflach	o	gysgod.	Am	eironi.	Mae	
clwstwr	du	o	gactws	agave		–	mewn	tirlun	lle	mae	popeth	yn	
edrych	yn	ddu	oherwydd	grym	golau’r	haul	–	am	rwygo’r	
crys	oddi	ar	ei	gefn,	eu	pigau	fel	weiren	bigog.	Hanner	cam,	
a’i	gorff	yn	sigo	yn	y	gwres.	A	dyma’r	cysgod	unwaith-ac-
am-byth	yn	setlo	amdano	…	Y	düwch	yn	cau	o’i	gwmpas	
fel	adenydd	mawr,	y	plu	fel	crafangau	am	ei	anwesu’n	dynn.	
Anwesu’r	anadl	allan	o’i	gorff	sych.
	 Mae	e	ar	fin	croesi’r	ffin	…
	 Efallai	taw	hon	yw	moment	ei	farw	ef.
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