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Hac Hac Sss Sss.  
                Hac Hac Sss Sss.

“Amser cael adroddiad,”  
galwodd Lasarus y fuwch goch gota wrth iddo 
hedfan fry uwchben y rhosod.

Roedd gan Lefftenant Lasarus a’i batrôl o 
fuchod coch cwta dasg i’w gwneud – tasg 
i amddiffyn y rhosod hardd a hyfryd trwy 
fwyta’r holl bryf glas bach drwg. 

Roedd y pryf glas bach drwg 
oedd yn gwneud llanast sticlyd 
sticlyd, yn dinistrio dail a 
phetalau’r blodau pert pert.

Lasarus y fuwch goch gota

“ Dyna’r ffordd i glirio’r ardd. Bydd 
dim un pryf glas bach drwg i’w 
weld yn un man pan fyddwn ni 
wedi gorffen yma!”
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“Dim rhagor o ddifrod! Dim rhagor o lanast sticlyd sticlyd!
         Dim ond planhigion a llwyni gwyrdd, hyfryd, iach.”

Ond doedd Lefftenant Lasarus ddim yn iawn. Yn wir, roedd yna rywbeth i boeni amdano.”

Ond pan oedd Lasarus ar fin glanio – dyma stopio’n sydyn.

“Lefftenant Lasarus – beth sy’n digwydd?” gwaeddodd Pete, Arweinydd y Patrôl.  
  “Mae’n cartref ni’n symud! Beth sy’n digwydd?”

“ Paid â phoeni, Arweinydd Patrôl Pete 
– fe af i fwrw golwg sydyn o gwmpas. 
Dewch chi â phawb at ei gilydd i gael 
y newyddion diweddaraf. Dwi’n si ŵr 
nad oes dim i boeni amdano,” meddai 
Lasarus yn dawel.
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Fry yn yr awyr gwelodd Lasarus ei hoff gartref o lwyni rhosod yn diflannu i gefn lorri.  
Roedd dynion â lleisiau cryf yn codi’r holl lwyni rhosod yn yr ardd fechan o flaen yr ysgol.

Yna, dyma Lasarus yn gweld Rosie Robin, a chan guro’i adenydd bychain buwch goch gota mor 
gyflym ag y gallai, hedfanodd i lawr ati.

“ Rosie, wyt ti’n gwybod beth sy’n digwydd? Mae dynion yng ngardd yr ysgol – 
maen nhw’n mynd â’r llwyni rhosod i ffwrdd!”

“ Dwi’n gwybod Lasarus – a dwi’n gwybod ei bod hi’n mynd 
i fod yn broblem i ti a’r patrôl o fuchod coch cwta. Dwn i 
ddim beth rydych chi’n mynd i wneud. Chi’n gweld, does 
dim un man i famau a thadau’r plant barcio’u ceir. Felly mae’r 
adeiladwyr yma’n adeiladu maes parcio – sy’n golygu  
bod yn rhaid i’r llwyni rhosod gael eu symud.”
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A dyma Lasarus yn hedfan i ffwrdd gan chwifio ei 

adenydd bychan mor gyflym ag y gallai.

“ O – paid â phoeni Rosie.  
Nawr mod i’n gwybod beth yw’r 
broblem, gallwn ni’r buchod coch 
cwta ddatrys y peth.” 

“ Gyda’r awydd, yr awch, a’r aidd sydd 
wedi ennill gwobrau i ni bydd gan batrôl y 
buchod coch cwta rhywle newydd i fynd iddo 
ymhen dim!”
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Ar y borfa, roedd Pete yn trefnu patrôl y buchod coch cwta. 

“ Nawr, os arhosi di fan yna, ac os eisteddwch chi fan yna – dwi’n si ŵr y bydd y Lefftenant yn ôl yn fuan...”

“ Diolch Pete,” meddai Lasarus yn dawel wrth lanio ar y borfa a 
thorri ar ei draws. “Dwi’n credu y galla i gymryd drosodd nawr.”

“ Fuchod coch cwta,” meddai Lasarus, “does dim angen i chi gynhyrfu.  
Rydyn ni’n batrôl cryf ac eisoes wedi ennill tair gwobr am y Patrôl Pla Gorau.  
Cofiwch y tair A sydd wedi ennill y gwobrau i ni.”

“Awydd – i wneud y gwaith, 

      Awch – ein hegni ac 

              Aidd – bwrw ati’n gyflym a meddwl chwim. 

     Gyda’r rhain gallwn ni ennill y dydd.”

“Ennill y dydd, ennill y dydd,” meddai’r côr o fuchod coch cwta!
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I ffwrdd â’r patrôl yn osgeiddig i’r awyr a hedfan o amgylch yr ysgol.

 “Wyt ti’n credu y down ni o hyd i rywle?” sibrydodd Pete.
  “Dwn i ddim,” meddai Lasarus, “ond dwi’n gwybod y gwnân nhw eu gorau.”

Aeth Lasarus ymlaen gan ddweud, “Ein tasg yw dod 
o hyd i rywle newydd i fyw, bwydo a chysgu dros y 
gaeaf gyda’n gilydd.  

Ewch yn barau a sgrialwch o gwmpas yr ysgol i  
ddod o hyd i gartref newydd i’r patrôl. A dewch yn  
ôl yn gyflym – mae angen cartref newydd cyn i’r 
ysgol gau.”
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DRRRRRRRRRRRRRRRRing  
canodd cloch yr ysgol.

Buan iawn y dechreuodd y patrôl ddychwelyd.  
   Un wrth un dyma nhw’n glanio ar y wal wrth ddrws yr ysgol.   
     Roedd eu hwynebau’n drist. Doedd ganddyn nhw ddim awydd, dim awch a dim aidd.

“Pawb sydd wedi dod o hyd i gartref arall, codwch eich adenydd,” meddai Arweinydd y Patrôl, Pete.

“Bobol bach!” meddai Lasurus.

     “Bobol bach!” meddai Pete.

Doedd dim un o’r buchod coch cwta wedi codi adain.

“ Does dim planhigion, coed na llwyni ar  
ôl o amgylch yr ysgol,” mwmiodd Lucinda, 
ysgrifenyddes y patrôl, “dim ond adeiladau, 
meinciau ac adeiladwyr.”
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“ Achos bod heddiw yn ddiwrnod ysgol,”  
chwarddodd Ant. “Pwy yw dy ffrindiau di?”

Agorodd drws yr ysgol ac yn sydyn roedd plant ym mhob man.

“Sut mae dod o hyd i gartref newydd nawr?” mwmiodd Lasarus.

“ Edrychwch bawb,” meddai un o’r bechgyn. “Dacw fuwch goch gota.  
Un â saith smotyn. Fy hoff fath. Dwi’n mynd i ddweud helo.”

“ Helo Fuwch Goch 
Gota!” meddai’r bachgen.

“ Ant ydw i a dwi’n dod o 
Glwb y Fal ŵn Werdd – 
pwy wyt ti?”

“ Helo Ant, Lasarus ydw i. 
Os wyt ti yng Nghlwb y 
Fal ŵn Werdd – pam nad 
wyt ti allan gyda’r Fal ŵn 
Werdd heddiw?”



10



11

      “O!” meddai Ant gan feddwl. 

  “Efallai y galla i eich helpu chi. Mae llawer o rosod yn ein gardd ni,  
   pam na ddewch chi draw i weld?”

“ Rydyn ni’n ennill gwobrau am awydd, awch ac aidd, ac yn arbenigwyr ar glirio pryf glas bach drwg  
sy’n gadael llanast sticlyd sticlyd dros y blodau pert pert a’r planhigion deiliog deiliog.”

“Dyma batrôl y buchod coch cwta,” meddai Lasarus.  
 “Ni yw’r patrôl gorau yn y stryd.”

“Pam ydych chi’n eistedd ar y wal?” holodd Ant.

“ Wel, mae angen maes parcio ar yr ysgol, felly maen nhw wedi codi ein 
llwyni rhosod a nawr mae angen lle newydd arnon ni i fyw a gweithio.”
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“RHYBUDD PRYF GLAS!” gwaeddodd Lasarus a  
        Pete wrth gyrraedd yr ardd.

Roedd hon yn ardal trin pryf glas. Roedd pryf glas bach drwg dros y rhosod 
i gyd. Roedd eu llanast sticlyd sticlyd yn difetha dail y rhosod a’u harogl hyfryd 
hyfryd a gweddill yr ardd hardd.

“Waw!” meddai Pete. 

“ Mae hyn yn ddifrifol. Mae angen patrôl 
mawr i gadw’r pryf glas bach drwg yma dan 
reolaeth. Gyda’r awydd, yr awch a’r aidd 
sydd gennym ni gallwn ni ddatrys hyn cyn 
pen dim.”

“Wir?” meddai Ant gan wenu.  
 “Ydych chi’n credu y gallwch chi helpu?”

“Dwi’n si ŵr y gallwn ni helpu,” meddai Lasarus. “Cartrefi mewn llwyni 
rhosod newydd i ni a gardd heb bryf glas i chi. Ydy hynny’n deg?”

“Teg iawn!” meddai Ant.
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Ac i ffwrdd â nhw gan chwifio’u 
hadenydd bychain buchod coch cwta 
mor gyflym ag y gallen nhw. Byddai 
gan batrôl y buchod coch cwta gartref 
newydd cyn diwedd y dydd!

“I’r dim!” gwaeddodd Lasarus.

“ Dere, Pete. Dere i ni gael y patrôl ar waith!  
Gall hyn ennill gwobr arall i ni efallai!”
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