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                                                                                                     "එන්න බබා අපි කාමරේට යමු.." 

නිකී මාව ඇදරෙන වරේ කාමරේට එක්කන් ගියා..මමත් නිකී ඳස්රසන් ම කාමරේට ආවා.....රදොරෙන් ඇතුල් 

රවලා ඳැත්තට හැරෙද්දිම මම දැක්ක රදයින් මම ෙල් ෙැහුනා මට කෙ කියා ෙන්න රදයක් නැති උනා....... 

නිකීට හැඩ හුරු කමින් සමාන තවත් රකල්රලක් නිකි රේ කාමරේ ඉන්නවා දැක්කාම මම උඩ ගිය....ඒත් එක්කම 

නිකී ඇවිත් මරේ ලඟින් හිට ෙත්රත් මරේ මන දිහා බලාරෙනම. 

 

"රමොරකෝ වස්තු බයරවලා??" 

"අක්කි මට රේන්රන් අයියා බරේ ඉන්රන් මම කවුද කියලා දන්නැතුව මං හිතන්රන්..." 

"ආහ් ඒකද මරේ ඳැංර ෝ...රේ ඉන්රන් මරේ වන් ඇන් ඔන්ලි සිස්ටේ...දිනක්ෂි.. ඒකියන්රන්...." 

"ඒ කියන්රන් අයිරේ මං ඔයාරේ වන් ඇන් ඔන්ලි නෑනා.." 

 

මට නිකන් රවන එව්ව පිස්සු වරේයි..ඇටි රකරහල් කාපු උගුඩුවා වරේ මම එරහේමම නිකී දිහා බැලුරව් ටිකක් 

මරෙ හිත සංසුන් කෙෙන්න... අේමඳා මට හාට් ඇටෑක් එරහම තිබුන නේ නිකීට රවන්රන් රමරහම මරේ හත 

රදන්න.... අේමඳ රම රකල්රලොත් කෙන එව්වා....මම හිමීට නංගිට හිනාව දීලා නිකී ලඟට ගියා... 

"රමොරකෝ බය රවලා වරේ..නංගි ඔයාව ගිලින්රන නෑ.." 

"හ්ේේ මම දන්නවා ඒත් ඔයා මාෙ වැඩරන් කෙන්රන්...." 

"හරි හරි ඔය රදන්නා මං හින්ද ෙන්ඩු රවන්රනඳා ..මම ම කියන්නේ අයියට රවච්  රද්......" 

"කියන්න නංගි" 

"රේකයි අයිරේ උරන්...අද හවස ඔය රදන්න මැරසේජ් කෙ කෙ ඉලා අක්ක නාන්න ගිය රවලාරව් තමා මම රෙදෙ 

ආරව් මම අේමලාට කියලා තිබ්රබ් මං එනව කියලා අක්කට කියන්න එඳා කියලා..අේමල කියලා තිබ්රබ් නැති 

හින්දා මම අක්කව පුදුම කෙවන්න එයාරේ කාමරේට ආවා...එනරකොට අක්කා නාන්න ගිහින්..මම අක්ක එනකන් 

ඇ උඩ වාඩිරවලා හිටියා ඒ ඉන්නරකොට අක්කරේ ර ෝන් එකට මැරසේජ් එකක් ආවා මම නිකමට ඒක අෙරෙන 

බලද්දි තිබ්රබ් මරේ සුද කියලා රකරනක් රෙන්..මම එරහේමම මැරසේජ් එක කියවලා අක්ක එනකං හිටියා 

රහොරේ අල්ලා ෙන්න... අක්ක ආව ෙමන් මම එයාව අල්ලෙත්තා..අක්ක මට හැමරද්ම කිව්ව ..ඔන්න ඕකයි උරන් 

අේරේ...." 

"හ්ේේේ " 
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"අයියා බය රවන්රන්ඳා මම කාටවත් කියන්රන් නෑ සත්තයි....." 

අේරේ දැන් තමා මරේ ඇඟට රල් ටිකක් ඉනුරව් නංගිරේ කතාව අහරෙන ඉලා මට පිස්සුවරෙයි..මම නිකී ලඟින්  

වාඩි රවලා නංගි දිහාරව් බලාරෙනම හිටියා එයා හුඟක් රහො රකරනක් කියලා මට හිතුනා..... 

 

"අේයා රමොරකො කතා කෙන්රන නැත්රත් ...තවම බරේද ඉන්රන් නැත්තේ ලැජ්ජාද??" 

"අරන් රමයාරේ  ලැජ්ජාව.." 

"නෑ නංගි රේ රවන රද්වල් මට හිතා ෙන්න බැරුව හිටිරේ.." 

"රවන රද්වල් කිව්රව්?" 

"නෑ අක්කා මා එක්ක යාල් උනා, තෑගි දුන්නා, රෙදෙ එක්කන් ආවා,නංගිව අඳුන්නලා දුන්නා රෙොඩක් රද්වල් උනා 

රම අරඳොඩි කාරලදි..." 

"ඒකනේ ඇත්ත බබා..මං ඔයාට ඳන වරේම ආදරේ හින්දා තමා රේ හැමරද්ම කෙන්රන්.." 

"මම දන්නවා බබා ඒකරන මමත් ඔයාට ඒතෙේම ආදරේ..හැමරද්ටම වඩා වටින්රන් මට ඔයාව.." 

මම එරහම කියලා නිකී රේ මන දිහා බලාරෙන හිටියා නංගි ඉන්නවා කියල මතක් උරන් එයා උගුෙ ඳාදන හඬ 

ඇහුනාම..ඒ රකල්ලත් ඳව් අේඳා. 

 

"අේරේ මමත් ඉන්නවා අක්ක එක්ක හැම රවරල්ම කතා කෙනවරන්..දැන් මාත් එක්ක කතා කෙන්න..." 

"රමොනවද නංගි?" 

"රමොනවා හරි.... අක්කා අපිට බීම රේන්න රබොන්න.." 

"හ හා එරහනේ කතා කෙ කෙ ඉන්නරකෝ මම සුමනා ඇන්ටිට කියලා එන්නේ..." 

"දැන් කියන්නරකෝ මරේ රහො අයියා අරේ අක්ක රන්ද ඔයාව දැරල් දාෙත්රත්??" 

"නෑ නංගි මමත් එයා ට රෙොඩාක් කැමැත්රතන් හිටිරේ,ඒත් කිව්රව් නෑ,අන්තිරේදි අපි රදන්නටම ඉවසන් ඉන්න 

බැරුව ඒ රද් එලියට ආවා.." 

"හැබැයි ඉරසල්ලාම කිව්රව් අක්ක රන්" 

"හ්ේේ අක්ක නේ තමා එක්කට ඒ රද් කියන්න රලොකු හයියක් තිබුනා,රකොච් හ්ෙ දඟරයක් උනත් මට ඒ රද් කියා 

ෙන්න හයියක් තිබුරන් නෑ.." 
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"ඔයා අක්කව මුරුංො අත්රත් තියනවා අයියා.." 

"නෑ නංගි මම ඇත්ත කියන්රන් ..අක්ක කියන්රන් මට ජීවිරත් හේබුන වටිනාම රද්...ඒක ෙන වේණනා කෙන්න 

තුන ඳහ දාන්න ඕනි නෑ මට..." 

"හ්ේේ ඔයා මරේ ඒ විභරෙනුත් ඳාස් අයියා..." 

"විභරේ??රකොයි?" 

"නැ මම එරහම රද්වල් කිව්රව් ඔය රකොයි වරේ රකරනක්ද කියලා මැන ෙනන..අපි නුවෙ ඉන්න කාරල් එක්කරේ 

ඳස්රසන් ආපු රකොල්රලො ොන මම දන්නවා අයිරේ ඒත් අක්ක ඒ එක්රකරනක්ටවත් කැමති උරන් නෑ නිකංවත් 

ආදරෙ කරලත් නෑ හැම රවරල්ම කිව්රව් ඒ වරේ අය අද ඇවිත් රහට යන්න හදන අය කියලා,එයා රහොය ෙන්රන් 

ජීවිත කාරලම එයා එක්ක ඉන්න පුලුව රකරනක් ව කියලා...දැන් සුදුවට ලස්සනට පිරිල තියන රේ ඳපුව ට තුරුල් 

රවලා ඉන්නවා වරේම රේවා වැහැරුන දාටත් රේ ඳපුවටම තුරුල් රවන රකරනක්ව රහොය ෙන්න ඔනි කිව්වා.. 

කිව්වා වරේම මරේ අක්ක ඒ රද් කෙලා තිරයනවා මට හරීම සහු ටුයි අයියා ඔයා ෙැන මරේ අක්කරේ නියම 

අයිතිකාෙයා ඔයා..යූ ආ ේරේාාට්.." 

"නංගි ඔරහොම කියන්න කිසිම රදයක් මම කරල් නැ මට රදන ආදරේට මම අක්කට ඒ වරේම ආදෙයක් රදනව..අපි 

රදන්නා අතරේ ෙනුරදනු නෑ රබදා ෙැනීම විතෙයි තිරයන්රන්" 

 

"ඔයාව දැක්කාම මට හිතුනා ඔය රදන්න ඔය රදන්නටමයි ඉඳදිලා තිරයන්රන් කියලා..ඊට ඳස්රස මම බැලුරව් 

ඔයාරේ ෙති ගුන..ඒවත් අක්කටම සමානයි,ඊටත් ඳස්රස මම බැලුරව් ඔයාඅ අක්කට රකොච් ෙ ෙරු 

කෙනවද,ආදරෙ කෙනවද කියලා..ඒකත් ඔයා උඩින්ම  ඳාස් අයියා...මම කිව්ව වරේ මරේ මස්සිනා රවන්න 

පුලුවන් ඔයාට විතෙමයි.....රේ ඇත්තමයි.." 

                                             නංගි එරහම කියාරෙන යද්දි මරේ ඇස්වලට කඳුලු පිරීරෙන ආවා..මම එරහේමම 

අහක බලාෙත්රත් ඒවා එයාට රඳරනයි කියලා...ඒත් එක්කම නිකී කාමරේට ආරව් බීම වීදුරු තුනකුත් අෙරෙන, 

අපි තුන්රදනාට බීම රබොන ෙමන් රෙොඩාක් රද්වල් කතා කලා... රෑ රව්රෙන එනවා කියන එක මට මතක් උරන් 

ඔෙරලෝසුරව් රබල් එක වදිද්දි..මම ඇ රන් නැගිටලා නිකී ොවට ගියා..රකල්ල දන්නවා දැන් මම යන්න තමා 

හදන්රන් කියලා..නිකීත් නැගිටලා මරේ ලඟට ආවා.." 

"ඔයා යන්නද ෙත්තෙං...?" 

"ඔව් බබා දැන් රෑරව්රෙනත් එනවා රන්..." 

"හ්ේේේ ඔව් ඔයා දැන් යන්න තව ටිකකින් අරේ රෙදෙ අයත් එයි.." 

"ඔව් මම ඊට කලින් යන්නේ" 
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"මම යන්නං නංගි..., මම යන්නේ බබා..." 

මම නිකී රේ මන අත ොරෙනනම යන්න හදද්දි, 

"රහොව් රහොව් අේයා ඉන්න රඳොඩ්ඩක් මම රමත හිටිරයොත් ඔයාට බායි කිස් එක නැති රවනවාරන් රඳොඩ්ඩක් ඉන්න 

මම එහාට යනකං.." 

නංගි එහම කියලා යන්න ගියා...මම එරහමම නිකීරේ කේබුලට මරේ රතොල් තද කෙලා කිස් එකක් දුන්නා..... 

"මට රේක විතෙක් මදි වස්තු..රමරතන්ටත් ඕනි..." 

                                එරහම කියලා නිකී එයාරේ ෙතුඳාට රතොල් රදක උල් කෙලා මට දික් කලා..රේ රකල්ලත් 

අරන් මංදා මාව වල් කෙන්නමයි හදන්රන්... මම එරහේමම ඳාත් රවලා ඒ රතොල් රදක සිඳ ෙත්රත් හුඟාක් 

ආදරෙන්..නිකී ඇස් වහරෙන ඒ උනුසුම විෙත්රත් තවත් මාව එයාට තද කෙෙන්න ෙමන්....එරහේමම මම 

විනාඩියක් විතෙ ඉලා නිකි රෙන් ඇත් උරන් යන්න කියලා හිතාරෙන.... 

 

"මම යන්නේ වස්තු...රහට ක්ලාසුත් එක්කරන්..." 

"හ්ේේේ ඳරිසමින් යන්න මරේ වස්තුව..." 

"හා ඔයාත් ඳරිස්සමින් ඉන්න ෙන්..." 

 මම එලියට යමින් ෙමන් නංගි ඉන්න දිහාවටත් එබිලා, 

"යන්නේ නංගි" 

"ආහ් අයියා යනවද?..හා යන්නේ රනරවයි ගිහින් ආරය එන්නේ කියන්න එරහනේ.." 

"හ්ේේ හ්ේේ මම එරහනේ ගිහින් එන්නේ නංගිරයෝ.." 

"හා අයියීඅ ඳරිස්සමින් යන්න බුදු සෙණයි" 

"හ්ේේ ඔයාල රදන්නටම බුදුසෙණයි..ඳරිස්සමින් ඉන්න රදන්නම හරිද?" 

"හරි අයියා.." 

මම නංගිරෙත් නිකී රෙත් ඔලු රදකම අතොරෙන එලියට ආරව මරේ පුටාේ එක රහොයන්න...... 
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                             එනෙමනුත් මම කල්ඳනා කරල් අද රවච්  රද්වල් ඒතෙේ රසොඳුරු මතකයන් අද රෙොඩාක් 

උනා කියලා හිරතද්දි දැරනන සතුට මට කියාෙන්න බෑ....උන රද්වල් මතක් කෙ කෙ මම රෙදෙටම ආවා අේම 

එක්කරඳොඩ්ඩ්ක් රවලා කතා කෙ කෙ ඉලා  රැට කාලා ඳාඩේ කෙන්න ෙත්රත් රමොන රද් කලත් විභරෙත් 

කෙෙන්න ඔනි හින්දා.... 

"සුද....." 

"ඇයි අේමා.." 

"අද අක්කා කතා කලා...ඔයාරේ විභාරේ ඉවෙ උනාම එරහට ෙන්නවා කිව්රව් ඔයාව...:" 

මරේ රබොක්ක ෙත් උරන් අේම කිව්ව කතාරවන්..මම රකොරහොමද නිකී නැතුව ලංකාරවන් යන්රන්??ඒ මරේ 

ඳන.. එයා මැරෙයි මම යනවා කිව්රවොත් ... ඒ වරේ රද්වල් හිත හිත ඉන්නරකොට අේම කාමරේටම ආවා... 

"රමොකද සුද ඔයා කියන්රන්??" 

"බෑ  අේම මම ආසා නෑ ෙටින් පිට යන්න මට ඕනි ලංකාරව ඉරෙන ෙන්න...අනික රකොච් ෙ රද්වල් කෙන්න 

තිරයනවද මට ලංකාරව්" 

"ඒ රමොනවද ඒ ඔයාට කෙන්න තිරයන රද්වල්...?" 

"රෙොඩක් එව්ව තියනවා අේම ..බලමු තවම විභරේ කරලත් නෑ රන්,,ඉවෙ උනාම මම කල්ඳනා කෙලා බලා 

කියන්නේ..." 

"හ්ේේ....රේ අක්කා කිව්ව ඔයා රෙදෙ ආවාම කියන්න කියලා එයාට කතා කෙන්න ඕනි කියලා ඔයා එක්ක 

කාරලකින් කතා කරල් නෑ කියලා..." 

"හ්ේේ හරි අේම රහට රෑට ෙමු" 

මම එරහම කියලා අේමව පිට කලා 

                                             ඒත් මරේ හිත පුොම දිව්රව් කැනඩා එන්න කිව්ව කතාව , එක  අතකට ඒ රද්ත් 

රහොයි වරේ,නිකීට සල්ලි තියන හින්දා එයාවත් රෙන්න ෙන්න පුලුවං මට....මම ඔරහෝම මාස්ටේ ේලෑන් ෙහද්දි 

දන්රනම නැතුව ේට රේරසේ උඩම නින්ද ගියා.... 
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                               ඳහුවදා එලි රවලා පුරුදු  ඳරිදි මම ලෑස්ති උරන් ඳංති යන්න...යමින් ෙමන් නිකීවත් අෙරෙන 

යන්න හිතාරෙන මම නිකීට මැරසේජ් එකක් දැේමා.......එරහේමම මම රත්කත් බීලා ඳාෙට ආරව් රඳොත් ටිකත් 

උස්සරෙනම.... 

එලියට බහිනවාත් එක්කම මට ර ෝන් එකට ආරව් නිකීරෙන් මැරසේජ් එකක් මම ඒක ඕඳන් කලා... 

 

"baba hariyatama 8 weddi rotary eka gaawata 3willer ekak aragena enna...ada dawasama clz ne,api denna 

kohea hari yamu ada..dawasama oyata thurul welaa inna oni mata" 

රකල්ලරේ මැරසේජ් එක දකිද්දි මට මාෙ සතුටක් ආවා... මම බස් එරක් රෙොටරි එක  ොවට ආවා ආපු ෙමන් මේ 

නිකීට මැරසේජ් එකක් දැේමා... 

හැරෙන තැඳෑරලන්ම මට ආරේ මැරසේජ් එකක් ආවා ත්රීසවිල් එකක් අෙරෙන ලැස්ති පිට ඉන්න කියලා..මම 

එරහේමම ටැක්සි එකකට අත දාලා නවත්තා ෙත්තා.... 

"අයියා එක්රකරනක් එනකන් රඳොඩ්ඩ්ක් ඉන්න ඔනි පුලුවන් නෑ" 

"අවුලක් නෑ මල්ලි නගින්න.." 

 ටිකක් රහො වරේ රඳනුන නිසා මම මිනිහා එක්ක රඳොඩ්ඩක් කයියට වැ ටුනා... 

"රේන විදිහට නේ මල්ලිත් ඳංති යන රකරනක් වරෙයි.." 

"ඔව් අයියා මා රේ රකරනක් එනකං ඉන්රන්" 

"ආහ් රකල්ල එනකන් කියන්න මල්ලි අපිත් ඔය වයස ඳහු කලා...මමත් අවුරුදු 5ක් ලව් කෙලා තමා බැන්රද් මට 

දැන් දුරවකුත් ඉන්නවා.." 

"එරහමද හරි ර ෝක් රන් අේයා.." 

"ඔව් මල්ලි රකොච් ෙ මහන්සි උනත් දුක නෑ රෙදෙ ගියාම දරුවරෙයි ,ෙෑනිරෙයි මනු දකිද්දි ඒ රසේෙම යනවා..." 

"හ්ේේේ..." 

"කියන්න මල්ලි ඕනි උදව්වක් ලව් එකක් රවනුරවන් අපි ඳන උනත් රදන්නේ.." 

"තෑන්ක්ස් අයියා.." 

කතා කෙ කෙ ඉන්නරකොට නික්රේ තාත්තරේ වාහරන් රෙොටරි එකට යන ඳාෙ ොව නැවතුනා මම දැක්කා ඒරකන් 

මරේ සුෙංෙනාවි බැහැලා එනවා මාම දැක්කා.... රකල්ල ඳාෙට හැරෙනවාත් එක්කම වාහරන් යන්න ගියා මම ඒ 

දිහා බලං ඉලා ටක් ොල නිකීට වාහරන් නේබේ එක මැරසේජ් කලා.. දුවරෙන ආපු නිකී ටැක්සියට නැේරේ පුදුම 

රව්ෙරයන්.... 
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"යමු අයියා එරහනේ" 

"හරි මල්ලි තැන කියන්න මම ගිහින් දාන්නේ" 

"අපිව බීච් එකට එක්කන්යන්නරකෝ අේයා.." 

"හරි මල්ලි...විනාඩි දහරයන් දාන්නේ..." 

එරහම කියලා ඒ මනුස්සයා ටැක්සි එක රව්ෙරයන් ොලු ඳාෙට අෙරෙන ගියා.නිකී මත තුරුල් රවලා ඉන්නවා 

හරියට හාවිරයක් වරේ ..මම ආදරෙන් ඒ ඔලුව අතොන ෙමන් රඳොඩි කිස් එකක් නලලට දුන්නා...රකල්ල ඇස් 

වහරෙනම හිනා උරන් ඒ රද් වි ෙත්තා කියලා කියන්න/.... 

 

"ඔන්න මල්ලි එරහනේ බීච් එක ොවට ආවා..." 

                    ටැක්සි එක නතෙ කෙලා ඒ මනුස්සයා මට කිව්ව මමයි නිකීයි රදන්නම එලියට බැහැලා  සල්ලි 

රෙවලා මුහුද ඳැත්තට ආවා....අපි රදන්නා අයිරනක තිබුන වැටරකයියා ඳඳුෙක් ොව වාඩි රවලා  කතා කෙන්න 

ඳටන් ෙත්තා.... 

 

"ඊරය රෑ රවනකං ඳාඩේ කලාද බබා ඔයා?" 

නිකී ඇහුරව් මරේ ඇස් රදක දිහා බලන ෙමන්.. 

"හ්ේේ ටිකක් විතෙ බබා ඔයා රකොරහොමද දන්රන්??" 

"මට රේනවා ෙත්තෙං ඔයාරේ ඇස් රදකින්..." 

"එ  ෙම රද්වල් රත්රෙනවද බබා ඔයාට..?" 

"ඔව් ඒකරන් මම කිව්රව් අපි රදන්නා රදන්රනක් රනරවයි දැන් එක්රකරනක් කියලා...,දැන් රහො බබා වරේ 

කියන්නරකෝ ඇයි අේසට් එරක් වරේ ඉන්රන් කියලා?" 

"හ්ේේේ අරේ අේමට අක්ක කතා කෙලා ඊරේ...එයා කියලා එක්සෑේ එරකන් ඳස්රසේ මාව කැනඩා එවන්න 

කියලා....මට වැඩිදුෙ එරහ ඉරෙන ෙන්න..." 

"ඉතිං ර ෝක් රන් බබා මටත් පුලුවන් කැනඩා එන්න??" 

"ඒකමරන් මමත් හිතුරව්...ඔයා නේ මාෙයි බබා..මම හිතුරව් ඒක කෙන්න ඔයා අකමැතිරවයි කියලා.." 
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"නෑ බබා අරේ තියන ේෙ  ්නවලට ඒක තම තියන රහොම උත්තරේ... අපි රදන්නට එරහදි එකටම ඉන්නත් 

පුලුවන්..." 

"ඔව් ඒක ඇත්ත...බලමුරකො ඉස්රසල්ල රේ එක්සෑේ එක ඉවෙ කෙමුරකෝ.." 

"හ්ේේ හරි ඕකරන් තිබ්බ ේෙල ්රන් දැන් හරිරන්..." 

"ඔව්" 

"එරහනේ මට උේම එකක් රදන්න" 

"හේරේ රදන්නේ රදන්නේ උේම රඳරේති,හැබැයි ඔන්න මටත් ඔනි රෙොඩාක් අද හරිද මරෙ කිරිල්ලි." 

"මම රකොරහොමත් උේම රදනවරන් මරේ සුද්රදෝ...." 

නිකී එරහම කියලා මරේ නහය මිරිකාඅ අල්ලරෙනහිටියා... 

 

මම එරහේමම ඳහත් රවලා ඒ මන ඉේරබ් උතුෙලා යන ආදරේන්..මුලු රලෝරක වරට් රහව්වත් ඔයා වරේ මාව 

රත්රුේ ෙන්න රකරනක් මට ලැරබන්රන් නෑ ෙත්තෙං..එරහම හිතුව මිසක් මම කිව්රව් නෑ එරහම කිව්ව නේ 

රකල්ල රමතන ටැේ එක අරිනවා කියලා මම දන්නවා.... 

 

අපි රදන්න ඳැයක් විතෙ කතා කෙ කෙ ඉලා එතනම තිබුන බංකුවක වාඩි උනා.... 

"මම ඔයාටත් එක්කම කෑම රෙනාව උරද්ටයි දවල්ටයි..මමයි කවන්රන් රහොරේ" 

"හා හා ඔයා කවන්නරකෝ එරහනේ.." 

"දන්නවද මම ට් රකොල්රලක්ට කියලා ඉස් ඉස්රසලාම කැව්රව් ඔයාට තමා.." 

"හ්ේේේ එරහනේ මමයි ඒ වාසනාවන්තයා.." 

"ඔව්..හැමදාම කවන්න ඕනිත් ඔයාටම විතෙයි මට.." 

"මම දන්නවා බබා...දැන් කාල ඉමුද මට බඩගිනී රහොටම..." 

"හ්ේේ කමු කමු" 
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                                           අපි රදන්න කන ෙමන් තවත් රෙොඩක් රද්වල් කතා කලා.... නිකී මට කවන ෙමන් 

එයාත් ටිකක් කෑවා..රෙොඩක් ම කැව්රව් මට මම බරලන් වරේ එයාටත් කැව්රව්..ඳව්...මට ඳන වරේ ආදරේ කෙන 

රේ රකල්ලරේ හිත කවදාවත් රිරදන්න එඳා කියලා මම හැම රවරල්ම හිතුවා.... ඇත්තටම නිකී රේ ආදරේ මාව 

රෙොඩාක් හයිය කෙනවා.....අපි කාලා අත රසෝදා රෙන ආඳහු වැටරකයියා ෙහ ොවට ආවා...ආරේ නිකී මරේ 

ඇඟවරට් අත් දාලා බදාරේන මට තුරුල් උනා..අපි රදන්නා රමරහම විනාඩි ඳහරලොවක් විතෙ ඉන්නැති රදන්නේ 

ඇස් පියාරෙන රවනමම රලෝරකක හිටිරේ... එක ඳාෙටම අරේ වටින් ඇහුන සද්රදන් අපි රදන්නා උඩ ගියා..ඇස් 

ඇෙලා බැලුවට ඒ රමොකක්ද කියලා අපි රදන්නාටම රත්රුේ ෙන්න බැරි උනා...... 

මම නිකීව රඳොඩ්ඩක් එහාට කෙලා ඳඳුෙ අස්රසන් බැලුවා.. 

 

"හුටා...." 

 

 

 

 

මතුසේබන්ධයි..... 

 

-කසුන්- 
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