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CLIP 1 

 

Robert Wasserberg - RW 

Cyfwelydd - C 

 

RW: Un noson—yng nghanol y nos dwi'n cofio 'achos roedden ni i gyd yn y gwely—roedd yna, nid canu 

cloch na churiad, tap ar y ffenestr—ystafell fy mam—sef y signal, mai galwad gyfeillgar ydoedd; swyddog 

Tsiecaidd ydoedd. Tapiodd ar y ffenestr, daethant i mewn a siaradodd â Mam, clywais nhw'n siarad i lawr 

grisiau. Beth bynnag, y sefyllfa oedd eu bod yn trefnu bws ger y Groes Goch—cludiant i’r plant. 

Ac efallai y gallai gael y plant ar y cludiant. Ond nid yw wedi cael y manylion llawn, ond mae'n rhoi 

gwybod i fy mam. 

Ac yn y diwedd, daeth un noson, noson arall. A dywedodd 'Reit, mae gen i'r holl fanylion o'm blaen, y 

papurau i gyd, ond mae arna' i ofn Mrs Wasserberg, dim ond un allwch chi ei anfon.' 

'Felly, beth wnaf i? Mae gen i ddau o blant; mae gen i dri o blant.' 

'Mae'n ddrwg gen i, dim ond lle i un arall sydd, achos mae'r bws yn llawn. Dim ond un sydd, lle i un, mae'n 

rhaid i chi wneud eich dewis.' 

Felly, gwnaeth fy mam... roedd gan fy mam ddewis ofnadwy, chi’n gwybod, dewis Hobson [yr angen i 

dderbyn un o ddau neu fwy o ddewisiadau amgen annymunol]. 

Tri o blant, roedd yr un hynaf yn 14. Fi oedd yr un nesaf i lawr - roeddwn i'n 11. Roedd yr un ieuengaf yn 

ddau. 

Felly, fy mam wnaeth y dewis, a dewisodd hi fi achos roedd yr un hynaf fel y meistr, tad y teulu achos 

doedd fy nhad ddim yno. Roedd yr ieuengaf yn faban; roedd yn ddwy oed - roedd yn dal mewn dillad 

magu. Felly, cefais fy newis. 

Felly, cyrhaeddodd y bws—roedd hi’n nos, a wyddoch chi, dywedodd 'Mrs Wasserberg rydw i yma, dewch 

ymlaen gadewch i ni fynd'. Cofiwch ein bod ni yn Košice a'n cyrchfan ni a'n cyrchfan olaf yw Canada, felly 

mae gennym ni ffordd bell i fynd. 

Y 18fed o Fehefin oedd hi. 

C: 1939? 
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RW: '39; Mehefin, Gorffennaf, am ei bod hi'n...rwy’n cofio ei bod hi’n haf. Er, ceisiodd mam roi cotiau 

mawr a chotiau ffwr i mi a phethau i'w gwisgo a'r sanau gwlanog hynny, dywedais 'Mam, mae mor boeth.' 

'Na, cer â nhw gyda ti; yng Nghanada mae'n oerach nag yma.' 

Beth bynnag, dwi'n cofio'r eiliad y safais wrth y bws a mam yno...dechreuodd fy mam grio. Doedd hi ddim 

am fy ngadael i fynd; daliodd fi yn ei breichiau, daliodd fi yn ei breichiau. 

Gallaf gofio hyd heddiw, a dyma flynyddoedd lawer yn ôl, gynhesrwydd ei hwyneb wrth ymyl fy un i. A 

dwi'n cofio mod i'n teimlo cynhesrwydd ei hwyneb a'r gwlybaniaeth, a'i dagrau ar fy wyneb llyfn, achos o'n 

i dal ond yn 11 oed. 

Ac, a, a minnau, dwi ddim yn gwybod, fe ddechreuodd hi feichio crio; roedd hi’n torri ei chalon. 

CLIP 2 

 

RW: Felly, aethon ni i ffwrdd. Yn y diwedd fe gyrhaeddon ni Danzig: sef enw Gdansk. A phan gyrhaeddon 

ni, dyma ni'n cyrraedd y giatiau. Roedd y lle cyfan wedi’i orchuddio gyda Hakenkreuz [swastikas]—y 

baneri—a milwyr yr Almaen a byddin yr Almaen, heddlu’r Almaen—Heddlu Natsïaidd—wyddoch chi? 

A...chi'n gwybod, dyma ni'n dod at y giat ac roedd gardiau wrth y giat a dyma ni'n stopio, a'r gyrrwr yn 

dweud wrth yr (anghlywadwy) 'Dangoswch y papurau, pasiwch, pasiwch, pasiwch, pasiwch, pasiwch y 

papurau.' 

Ac, felly cawsant, cawsant y rhestr o'r holl blant ar y bws. Dechreuon nhw ddarllen drwodd. Ac yna y fe 

alwodd y giard Sarjant. Daeth y Sarjant draw, cafodd olwg arno. Achos yr hyn a ddigwyddodd oedd bod y 

swyddog Almaenig yn galw enwau allan ac roedd eisiau, roedd am i'r holl blant hyn oedd yn cael eu galw 

ddod oddi ar y bws. 

Ac roedd yr enwau hyn i gyd yn enwau Iddewig. Yn wir, yr hyn a ddywedodd ‘Alle Juden raus !’ ['Pob 

Iddew allan!'] 

Dywedodd y swyddog Tsiec ‘Na! Na, rydyn ni i gyd yn mynd, neu does dim un ohonom ni'n mynd.’ 

Yn y cyfamser, dyma gerbyd milwrol yn tynnu i fyny ac yn codi eu reifflau, ac roedden nhw'n ei bwyntio 
[sic] at y bws. 
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Ac nid oedd y swyddog Tsiec yn mynd i ganiatáu'r swyddog Almaenig i mewn i'r bws. 

Yn enwedig ar ôl iddo ddweud ‘Alle Juden raus!’ [‘Pob Iddew allan!’] 

Felly, beth ddigwyddodd oedd i'r swyddog Almaenig hwn roi ei droed ar y gris ac aeth y swyddog Tsiec a 

gwthio ei frest i wyneb y swyddog Almaenig, fel hyn. 

A rhoddodd ei law ym mhoced - yn ei ddaliwr pistol ac roedd am dynnu'r pistol yn ôl. 

Y Tsiec, a dywedodd, 'Na, dydyn ni ddim  yn mynd. Dydyn ni ddim yn gadael unrhyw un o'r plant oddi ar y 

bws. Dydyn ni ddim yn mynd i adael i hynny ddigwydd. Does neb yn mynd.' 

A gwaeddodd ‘Fahrn, fahrn, raus, schnell, fahrn, raus [Gyrrwch, gyrrwch, allan, cyflym, gyrrwch, allan]. 

Ewch allan o'r fan hon. Ewch i ffwrdd. Dydych chi ddim yn dod i mewn. Dydych chi ddim, dydych chi 

ddim yn mynd ar y cwch a dydych chi ddim yn dod i mewn oni bai eich bod chi'n gollwng yr Iddewon’, 

felly dywedodd ‘Digon teg, dydyn ni ddim yn mynd i ollwng yr Iddewon’. 

C: Y milwr? 

RW: Ei enw oedd Svoboda, Svoboda, Is-gapten... 

C:  Ef oedd yr un a'ch gwarchododd chi? 

RW: ...Is-gapten Svoboda. Nid oedd yn Iddew; roedd yn Tsieciad. Ac oni bai am y Tsieciad hwnnw, 

fyddwn i ddim yn ... fyddech chi ddim yn fy nghyfweld yma heddiw. 

Wel, oddi yno aethon ni yn ôl i Hwngari, yn rhannol. Ac wedyn aethon ni o Hwngari trwy Awstria, mynd 

trwy Awstria. 

C: A beth sy'n digwydd yn Awstria? 

RW: Aethon ni i Fienna, ond wnaethon ni ddim stopio, dim ond cymryd ychydig o fwyd. Aethon ni drwodd 

ac yn y pen draw, yn y diwedd aethon ni i Wlad Belg ac yn y diwedd fe gyrhaeddon ni’r Iseldiroedd. 

C: Beth ddigwyddodd yno? 

RW: Yn yr Iseldiroedd cawsom ein cymryd i mewn gan sefydliad Croes Goch yr Iseldiroedd. Cawsom, 

cawsom le i gysgu a bwyta a dillad ffres, golchi dillad, bath. Wyddoch chi, y pethau arferol. Ac roedd yr 

Iseldirwyr yn eu ffordd hyfryd yn garedig iawn, iawn ac yn annwyl gyda ni. 

Heblaw am un noson, fe wnaethon nhw ddweud wrthym am godi a phacio ein pethau, ac roedden ni ar y 
ffordd eto. Ond y tro hwn cymerwyd ni i lawr i'r — yr oedd hwn yn Rotterdam, ond nid yn Rotterdam, 
aethpwyd â ni y tu allan i Rotterdam i bentref pysgota bychan. Cawsom ein rhoi ar gychod pysgota. 



© 2022 Jewish History Association of South 

Wales / Cymdeithas Hanes Iddewig De Cymru 

© 2022 USC Shoah Foundation 

jhasw.com 
iwitness.usc.edu 

4 

Taflen 2 
Gweithgaredd 2: 
Kindertransport a’r Plant a 
Ffodd i Gymru: Rhan 2 - Y Daith 

Robert Wasserberg - Trawsgrifiad Fideo 

CLIP 2 yn parhau 

 

A chawsom ein cludo ar draws i Harwich. 

Mae'n debyg, mae'n debyg, dywedwyd wrthym, dywedwyd wrthym yn ddiweddarach ein bod wedi cael ein 

rhoi ar y cwch hwn oherwydd bod y Natsïaid wrth byrth yr Iseldiroedd. Nid oedd yr Almaenwyr wedi 

symud i mewn eto, ond dywedwyd wrthym, wyddoch chi, eu bod yn mynd â ni allan am resymau 

diogelwch. Wyddoch chi, doedden nhw ddim eisiau... 

Ac yn y cyfamser, roedden nhw wedi gwneud...cofiwch mai 11 oeddwn i, doeddwn i ddim yn gwybod beth 

oedd yn digwydd;  dim ond bachgen bach oeddwn i. 

Ond dywedwyd wrthym na allent fynd â ni i Ganada. Ni allent fynd â ni i Ganada. Roeddent yn trafod gyda 

gwledydd eraill: America, Lloegr, Ffrainc. Wyddoch chi, pwy bynnag allai... roedd yna dri oedolyn gyda 

60 o blant,heb unman i fynd. 

Ddim unman i fynd, doedden nhw ddim yn gwybod beth i'w wneud gyda ni, ond nhw oedd yn gyfrifol 

amdanom ni a fydden nhw ddim yn ein taflu ni jest fel yna. Felly, fe wnaethon nhw negodi gyda Lloegr. 

Rwy’n tynnu fy het i Loegr; dyma'r unig wlad a fyddai’n ein cymryd ni. 


