
 

  

අක්කා Ready 

වලා ඇති... 

WOW..! 
වේකිවෙ 
ස්සන. 

ආ.. එන්න සමීර... මම 

ඔයාා එනකං බං 

හිටිවය. වකෝ චාමර 

මල්ලි? 

ේ..වකල්ව.. ඔයා 

හරිම Sexy වලා.. 

අද දලසම මම 

ඔයාවෙ. 

අවන් වකොල්වො 

අද මට Shopin 

යන්නත් ඕවන්.. 

හරි..හරි මමත් 

එන්නංවකො යන්න. 



 

ේ... අක්කට 

තිවයන්වන පට්ට තන් 

2ක් වන.. That’s Milky 

BoObs. ලාව්.. උරන්න 

ඕන ඇතිවලනකං. 

ආහ්.. 

ආ..ව් 

ඔයා ඔච්චරටම 

මවෙ තන් 2කට 

ආසද ආ? ේ..හ් 

ඇත්තමයි වකල්ව.. 

මම වකොච්චර 

ආසාවලන්ද හිටිවය වේ 

තන් 2ක උරන්න.. ේ..ේ  

අහ්..අවන් ඔය 

ඇත්තමද? 

ේ. ආ..ආ.ආහ් 

මම කී සැරයක් 

අවත් ෙහන්න 

ඇත්ද ඔයාල මතක් 

කරවෙන.... 



  

දැන් ඉතින් මට 

ඇතිවලනකං 

හුකන්න.මට ඕන.. 

ලාව්..ඔයාවේ 

පයිය රජ 

බඩුලක්වන.. 

නියම Size 

හා... 

ආහ.්. 

හයිවයන් හුකහන් 

වකල්ව.. ආ.. 

ේ..හ්..හ් 

උවේ තන් 2ක හරිම 

Soft බං.ආහ්..පට්ට 

ආතල්..  FUCK…!! 

කැරිවව්සි..හුත්තිවය 

උඹට මම අද හුකනලා 

හිකිල්ක්... හිටපන් 



 

මවෙ වකොල්වෙ 

පයියට වමවහම 

ආතල් එකක් 

ැබිා තිවයනලද? 

වේක නේ 

King Size 

පයියක්... 

අවේ මහින්දවෙ පයියත් වේ 

ලවේ තමයි. හැබැයි වේ 

ලවේ ආතල් නෑ...හ ්

ේ..ේ..ේ 

වේක කටට 

ෙන්නත් බෑ.ේ.. 

හරිම වොකුයිවන 

ේ..උවේ දිල පයිවය ොලන 

වකොට මට බඩු යන්නත් 

එනලා වකල්ව... ආ.ආ.. 

ේ..ේ.

. 
වකොල්වෙ කැරි හරිම 

රසයි හා.. ේ.. ඔන්න කැරි 

ඔක්වකොම මම වබොනලා.. 

අවේ එකාවෙත් 

වමච්චර කැරි 

එන්නැහැ.ම නේ.. 



  

ආ.. චාමර.එන්න 

එන්න ඇතුට. 

වමොකද Late 

වුවන්? 

පන්ති ගිහින් 

ආවව්.ටිකක් 

පරක්කු උනා.. 

මු කලින් ආලා නේ 

මවෙ ආතල් එකත් 

නැති වලනලා. වලාලට 

පරක්කු වුවන්.. 

දැන් මුන් 2නම 

එකතු වලා මට 

හුකයිද දන්නෑ. 

වකෝකටත් අද රෑට 

මුන් 2නා වමවහ 

නතර කරෙන්නලා.. 

දැන්  මම 

වමතනින් මාරු 

වලන්න ඕන. 



 

ආ..ආ.

. 

අහ්...හ් 

 

සමීරයා Class ගිය නිසා 

අක්කා මට පට්ට ආතල් 

එකක්වන වදන්වන.. 

ආ..හ්..I Love u my Sexy 

Me too 

වකොල්වො.

. 

ේ..ේ 

අහ්..හා 



  

ඕහ්..ේ..ඇට වදකත් 

වහොදට Massage 

කරන්න වකල්වල්.. මට 

යන්න එන්වන්.ආ.ආ. 

මම ෑස්තියි 

වකොල්වො උවේ කැරි 

වබොන්න..ඉක්මනට..ේ

හ් 

ආ..හ් ඔන්න එනලා 

වකල්වල්....ආ....ආ 

ආහ්..ආ..Cum..

Cum on ආහ්... 

ආහ්..

ආ..ආ

. 



 

දැන් ඔයාවෙ ලාවර 

වකොල්වො.මාල 

සනසන්න රත්තරං... 

ඔයාවෙ ඔය වොකු 

වපොල්වන් මාල සුර 

වෝවකකට 

වෙනියන්න..ආ.ආ 

ඔයාවේ ලල් 

හුත්තට මම කැරි 

සැපක්     

වදන්නංවකෝ... 

ටිකක් ඉන්න මවෙ 

ලල් හුත්තට ඔයාවෙ 

කැරි පයිය බස්ස 

ෙන්නකං... 



  

Sure එකටම 

චාමරයා අරකිට 

හුකනලා ඇති 

හුත්ත පැවනකං..  

ඒකවන වේ 

වදොර අරින්නත් 

පරක්කු..ේහ් 

ආ සමීර. අපි ේ..වේ 

ඔයා එනකං හිටිවය 

Dinner ෙන්න.එන්න 

ඇතුළට. 

වහට වන්ද මහින්ද වෙදර 

එන්වන්..අදත් මුන් 

 වදන්නල නතර කරෙන්න 

ඕවන.නැත්නේ ලැඩක් නෑ. 

වහටවන මහින්ද 

එන්වන.වහට තරූවේ Birth 

Day Party එක.මහින්ද 

එක්කම එවහත් යනලා. 



 

ේ.අද වමොකද වේ 

Special Dinner 

එකක්? 

අක්කවේ 

උපන් දිවන් 

ලත් ද? 

අවන් නෑ මල්ලි අද 

අංකල්වෙයි,මවෙයි Wedding  

Anniversary එක. 

බන්නවකෝ වේ වමෝඩයා මට 

සුභ පැතුවලලත් නෑවන්. 

අඩුමොවන් Call කවේලත් නැහැ. 

Don’t worry! 

එයාට ඒක අමතක 

වලන්න ඇති. 

මට Sure එයා ඔයාට 

Call කරා සුභපතයි. 

ඒ වුනාට එයාට අමතක 

වලනලද අවේ 

Anniversary Day එක? 

වේ ෙැන තලත් කතා 

වනොකර ඉමු මල්ලි. 

එයාට එපා නේ මටත් 

ඕවන නැහැ. 

හරි අක්වක්.. ඒක 

වනවලයි අද TV එවක් 

Movie යනලා අපි ඒක 

බමු.. 



  

Movie එක වනවලයි 

අපි කාඩ් වසල්ේ 

කරමු.මම කාඩ් පැක් 

එක අරවෙන එන්නේ. 

මම කාඩ් ටික 

අනන්නං. 

මම 

වබදන්නේ. 

හා.හා..

ආ..ආ 

හරි කේමැලියි. අපි 

ඔට්ටුලකට කාඩ් 

වසල්ේ කරමුද?  
හ්ේ..ඒක නේ 

පට්ට Idea එක 

අක්වක... 

හ්ේ..ේ මම දන්නලා 

වමොනලද ඔට්ටුලට 

අල්න්න ඕවන කියා.. ඒ 

වමොකක්ද දන්නලද? 
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