




Dyma adeg orau’r flwyddyn i Saran. Roedd ei 
theulu cyfan yno! Mam, Dad, Saran, Rhion, 
Mam-gu, Cyfnither Efa, Wncwl Siarl, Anti Mai 
ac Wncwl Siôn. Pob un wedi’u gwasgu o 
amgylch y bwrdd yn bwyta’n awchus.

Roedd teulu Saran wedi dod i fwynhau swper
arbennig. Roedden nhw’n dathlu achlysur
cyffrous sef…

Y Flwyddyn Newydd 
Tsieineaidd!



Ar ôl swper cafodd Saran ac Efa wers ar sut i
baratoi twmplenni wedi berwi gan Anti Mai.
Mwynheuodd y ddwy ferch y profiad o dylino’r
toes.



Gorffennon nhw ferwi’r twmplenni mewn pryd i wylio’r
tân gwyllt .

“Dw i ddim yn gallu credu fod pawb wedi gadael i ni’n
dwy aros ar ddihun tan hanner nos!” ebychodd Saran
wrth iddi gnoi ar ei thwmplen yn awchus.

Dymunodd Wncwl Siôn a Mam flwyddyn newydd
i’w gilydd mewn iaith Tsieinëeg Fandarin.

“Sut dw i’n dweud hwnna?” gofynnodd Efa i Saran.

“Rwyt ti’n dweud e fel hyn: Sheen nian kwai luh,” 
dywedodd Saran.

“Xīn nián kuài lè!” bloeddiodd pawb yn hapus braf.

Edrychodd y ddwy ferch mewn rhyfeddod ar yr holl
batrymau amryliw’n ffrwydro yn y nen.



Dihunodd Saran ac Efa’r bore wedyn wedi’u 
cynhyrfu’n lân. Pan gyrhaeddodd y ddwy ohonyn 

nhw’r ystafell fyw roedd amlenni coch lwcus

gydag arian ynddyn nhw yn eu disgwyl.

“Diolch yn fawr iawn!” dywedodd y ddwy yn 
hapus braf.

“Nawr brysiwch i ymolch a gwisgo tra 
fy mod i’n paratoi brecwast,” meddai 
Dad. “Gallwn adael y tŷ i fwynhau’r 
parêd cyn gynted â’ch bod chi’n 
barod!”



Cyn hir, cyrhaeddodd y teulu hwyl yr ŵyl. Roedd sŵn y 
dorf yn atsain dros y lle ac roedd y strydoedd yn 
ysblennydd yn eu lliwiau godidog.

“Y ddraig yw’r peth gorau,” ebychodd Saran 
wedi’i chyffroi. 
“Dw i’n methu aros!”

Doedd Efa’n methu credu’i llygaid wrth iddi
gerdded heibio’r holl stondinau hyfryd.
“Mae cymaint o ddewis yma!” gwenodd yn hapus.

Prynodd Efa losin lliwgar i’w rhannu gyda Saran
wrth iddynt fwynhau edrych ar yr holl
addurniadau coch ac aur.



Tra’r oedden nhw’n cerdded ymysg y dorf,
sylwodd Efa ar ferch yn cario draig bapur ar ffyn
pren. “Ai dyna’r ddraig?” gofynnodd hi’n eiddgar.

“Nage,” eglurodd Saran, “nid dyna’r ddraig yr 
ydym ni’n chwilio amdani  – ond mae’r dreigiau 
hynny’n hwyl hefyd!”

Talodd Wncwl Siôn am ddwy ddraig bapur.

“Dyma chi, dyma ddraig yr un i chi,” meddai 
gan wenu, wrth iddo roi un i Saran ac Efa.



Llusgodd Saran Efa i lawr y stryd brysur. Yn sydyn,
clywon nhw sŵn drymiau byddarol.

Gwelon nhw anifail amryliw â llygaid mawr a cheg
anferthol yn ymlwybro tuag atyn nhw drwy’r dorf.

“Dyna’r ddraig mae’n rhaid!” gwaeddodd Efa
uwchben sŵn y drymiau.

“Nage,” eglurodd Saran, “dyna’r dawnswyr
llewod. Maen nhw’n ffantastig!”



“Dyna sioe anhygoel!” meddai Mam-gu. “Beth nesa’?”

“Beth am fynd i chwilio am y Ddraig Las?”
awgrymodd Mam, gan bwyntio tuag at stryd gul.
Goleuodd wyneb Efa. ‘Fe gawn ni weld y ddraig o’r
diwedd!’ meddyliodd hi. 



“Y Ddraig Las yw ein hoff dŷ bwyta,” eglurodd Saran.
“Beth am roi cynnig ar y byns porc, maen nhw’n flasus iawn.”

Rhoddodd Mam ddarn o bapur i bawb ar ôl iddynt
orffen bwyta. “Mae’n bryd ysgrifennu’ch adduned ar
gyfer y goeden addunedau,” meddai hi.

“Gwna’n siŵr ei fod yn adduned gwerth chweil,”
sibrydodd Saran yng nghlust Efa.
“Efallai y daw yn wir!”



Aeth pawb i hongian eu haddunedau ar y goeden
arbennig, yn llawn gobaith am flwyddyn dda.

“Ble nesa’?” gofynnodd Wncwl Siarl.

“Mae angen i ni chwilio am fan perffaith i wylio hen
ffefryn Saran,” atebodd Dad.



Daeth y teulu o hyd i fan delfrydol yng nghanol y dorf.

Tra eu bod yn aros gwrandawodd Saran ac Efa’n
eiddgar ar stori sidydd Tsieineaidd Wncwl Siôn.

“Edrychwch!” gwaeddodd Dad. “Dyma hi!”

Trodd Efa a gweld y ddraig fwyaf,

anferthol a

lliwgar



…erioed!
Edrychodd Efa’n syn, gan geisio’i gorau glas i
ddarganfod sut oedd y bobl yn gwneud i’r ddraig
symud. Hwn oedd y pyped mwyaf ffantastig iddi
weld erioed.

Gwyliodd y teulu’n syfrdan wrth i’r greadures fwyaf
swyngyfareddol erioed ymlwybro’i ffordd drwy’r dorf.

“Waw!” ebychodd Efa.
“Dyna’r rhan orau o bell ffordd!”






