
VILLA SIKO-SAO ta’ Trevor Żahra 
 

Fil-ktieb niltaqgħu ma’ Manwel li kien jgħix f’villa ta’ 

Wied Qlejba. Kien għad fadallu erba’ xhur biex jagħlaqlu 

ċ-ċens tal-villa fejn kien joqgħod, u din kienet ilha snin 

tinkera għall-disgħa u disgħin sena. Issa l-avukat ried 

ibigħ id-dar lil xi ħadd għal tmintax-il elf lira. Imma 

Manwel kellu l-opportunità li peress li kien jgħix hemm 

seta’ jixtriha hu bl-istess prezz. Iżda Manwel ma kellux 

imnejn iħallas din is-somma kbira ta’ flus. Darba fost l-

oħrajn Manwel u Grillu, l-kelb tiegħu, kienu qed jaraw 

programm li kien jismu Siko-Sao. Is-saħħar Siko-Sao kien il-“cartoon” favorit tat-tfal 

u ta’ Grillu. Kienet sensiela dwar saħħar ċkejken Ċiniż, saħħar qalbu tajba li dejjem 

jgħin lin-nies tal-belt ta’ Tikito. Kien saħħar qasir u mbaċċaċ, b’par mustaċċi twal u 

rqaq donnhom żewg spagiet u b’għajnejh mixquqin tant irqaq li meta jidħak kienu 

donnhom jisparixxu.  Manwel kien iħobb jarah ukoll dan il-programm, iżda dik il-

lejla moħħu ma kienx hemm. Quddiem għajnejh kellu biss iċ-ċifra tat-tmintax-il elf 

lira. Waqt il-programm Manwel xtaq li Siko-Sao jgħinu u xewqtu nqatgħet għax dik 

id-darba Siko-Sao deher lil Manwel. Dan għenu iżda biex jagħmel dan hu ma ried 

jgħid lil ħadd li deherlu Siko-Sao. Iżda Manwel m’għamilx dak kollu li qallu Siko-Sao 

bħal meta hu qallu n-numri tal-lottu li kienu se jitilgħu l-ġimgħa ta’ wara u Manwel 

xerred in-numri kollha lil familtu. Allura ma kellux somma kbira ta’ flus għax 

kellhom jaqsmuhom mal-membri l-oħra. Ħaġ’oħra fil-lotterija nazzjonali, Manwel 

ried jaqta’ biljett u jsemmih Siko-Sao. Hu ried jaqbad ħanfusa ħajja u ried jixħetħa 

fil-but ta’ min ikun se jtella’ l-lotterija. Imma meta waslet il-ġurnata kollox ġie kif 

ried hu minbarra meta Manwel tefa’ l-ħanfusa fil-but u t-tifel li kien ħa jtella’ l-

lotterija fetaħ il-borża u beda jgħajjat. Allura minn hemm ’il quddiem kollox marlu 

ħażin u Manwel ma qalax il-flus li tant ried. Wara ħafna tentattivi oħra li Siko-Sao 

pprova għamel biex jgħin lil Manwel, dawn ma rnexxewx għax Manwel jagħmel 

ħafna praspar. Iżda minkejja dan kollu Siko-Sao tah l-aħħar għajnuna. Fl-aħħar qallu 

li kellu d-deheb fil-villa. Fil-garigor waqt li kien qed ifittex Manwel sab biċċa deheb li 

kont taħsiba ħadida fit-tieqa. B’dak id-deheb irnexxielu jixtri d-dar u b’hekk baqa’ 

kuntent għal dejjem għax seta’ jibqa’ jgħix fil-villa tiegħu.  


