
මම �ය�න ය�ෙන මම 10 වසෙර� උන කතාව�.. මම 10 වසෙර� 

ඊඨ් බාස්ක� ස�ෙජc� එක ��යට ෙත�රග�ත.. ඉ � අෙප ඊඨ් #ච% 

ගැන තම' ෙ( ස්ෙට�)ය. #ච% මාරම මාර ලස්සන'. එයාෙග නම 

එර�+. වයස 25� �තර.. #ච% ප� ෙ, අ-� එ.�ට වඩා මා� 

එ�ක මාර 0�. එ මම cඔ(23ට% ගැන ෙහ5දට ද�න -ස.. ෙස5ෆ්� 

ෙවයා%, හා8 ෙවය% 2ම ෙහ5දට මට 9:ව�. ෆ්; <)ය8 වල මට 

cඔ(23ට% =( එකට ඇ�� ඉ�ටෙන� ය�න #ච% අවසර ?ල 

 @ෙන මට �තර'.. දැ� එ�න( ස්ෙට�)යට.. මම දවස� ෙෆAස්@� 

එෙක #චට මෙB ෙෆAෙක අක.�� එෙක� )�ෙවස්� එක� දැ�ම. 

ඒ ර 12ට �තර. ෙම�න ෙබ5ෙD ෙ( ගෑ- දා9 ගම�ම ඒක ක�ෆ%( 

කරා. 

 
මට ඒ ෙවනෙක5ට� #ච% ගැන ෙම.ව එක� F ල  @ෙන. මම 

#චෙග ෙෆ5ෙට� Gක� බා ග�ත ෙෆAස්@� එෙක�. අරෙගන 

එෙවෙලම ඒව එH� කරල #චෙග Iන ද(ම ෙ�ක8 ඇගකට.. ඒ 

වෙග ෙෆ5ෙට� 4� ම හැJව. ඒව -යෙමටම ආව අ'� 

ෙම5ෙක�ටව� �ය�න බෑ ඒව එH� කරල �යල. මම ෙෆ5ෙට� Gක 

ෙෆAස්@� එෙ�ම #චට ඇටෑL කරල යැ.ව. ඒ� ෙන� )Mල'. මම 

�නාH 10� �තර ෙවන ෙකDෙල�ට චැට� දාෙගන ඉ�නෙක5ට 

ෙම�න ෙබ5ෙල #චෙග� ආව චැ� ෙබ5�ස් එකට ‘ක.ද ඔයා?’ 
�යල.. මම �.ව මම ඔයා ෙහ5දට ද�නව ඒ� ඔයා මෙB ගැන ද� 

නෑ �යල. ඊට පස්ෙස එයා ඇNව ෙම5කඩ ෙව�න ඕන �යල. මම 

ෙකP�ම �.ව QR� නෑ මම �යන ��යට ඉ�න. නැ  උෙන5� 

ෙ( ෙෆ5ෙට� Gක ඉ�ටෙන� එෙ� හැම තැනම දානව �යල.. ෙ(� 

�.ව MSස් මට කරදර කර�න එපා මට පාTෙ. ඉ�න ෙද�න 

�යල. මම �.ව හා එෙහන( පාTෙ. ඉ�න මම ෙ( Gක 9�Pශ් 

කරනව �යල.. එතෙක5ට එයා ඕෆ් P'� +යා.  



 
පස්ෙස මම එෙවෙලම එයාෙග ෙෆ�� එකට මැෙසAV එක� දැ�ම මම 

�යන ��යට ඉ�න බ)ද �යල. එයා මෙB න(බ% එක ද�ෙන නෑ 

ෙවලවට.. එයා �නාH 15කට �තර පස්ෙස )Mල' කරා ‘ක.ද ඔයා? 
මෙB න(බ% එක ෙක5ෙහ�ද? අෙ� මට පාTෙ. ඉ�න ෙද�න’ 
�යල. මම �.ව ඒව'� ඔයාට වැඩ� නෑ ඔයා ෙහට ඉස්ෙක�ෙල 

යන ෙක5ට ෙර�ස පාට සා)ය� ඇද� එ�න හැබ' සා)ය ෙග5ඩ� 

පහ � අ��න ඕෙන �යල.. ඊට පස්ෙස එයා ආෙය� ‘අෙන මට 

පාTෙ. ඉ�න ෙද�න’ �යල එ.ව මම )Mල' කෙ% නෑ ඒ�.. 

පNෙව-ද උෙW මම උෙද�ම ඉස්ෙක�ෙලට +යා. #ච එනක� 7 
ඉද� බල� FGය.. ෙම�න 7.30ට �තර මම �.ව ��යටම ගෑ- 

ආව. මාර ලස්සන' ඒ සා)යට. ත� 2 එද 2(Xලා ෙපYන පරන 

හැ�ටය� ෙව� අ  හ�ස්Zයට ඇදෙගන ඇ��  ෙය�ෙන. මම 

එෙ.ෙලම #චට මැෙසAV එක� දැ(ම අද ඔයා මාර ලස්සන' [\ 

�යල. එයා එෙවෙලම )Mල' කරා ‘අෙ� දැ� හ)ෙන? දැ� මට වද 

ෙද�න එපා ආෙය�’ �යල. මම යැ.ව ‘2ස්[ද, දැ� තම' වැෙඩ 

පට� ග�ෙත’ �යල.  

 
ගෑ- )Mල' නෑ. මම ඉ�ටවD එෙ� =( එක පැ�ෙත +යා ගෑ- 
]ගD එෙ� ෙම5නවද ෙහ5ය ෙහ5ය FGය. මම� ක(23ටරය� 

දාෙගන ෙෆAස්@� +ය. මම සා�Rවට අත දාල ගෑ-ට මැෙසAV එක� 

දැ�ම ස්ක'M එකට ෙ( දැ�ම එ�න �යල මෙග ෙෆA� අ'.^ එක 

J�න. මම FGෙය ගෑ-ට ඉස්සරF� එයාට මම කරන ඒව ෙM�ෙන 

නෑ.. ගෑ- එෙවෙලම ස්ක'M එෙ� මට )�ෙවස්� කරා.. මම ස්ක'M 

එෙ� ම මැෙසAV එක� දැ�ම _Hෙය� එක දා�න �යල. ගෑ- Gක 

ෙවලාව� ඉදල නැ+ටල +F� ෙව� ක( එක� අර� ඇ�� හ' කර 

ග�ත. ගෑ- _Hෙය� එක දැ(ම. මම මැෙසAV �තර'. මම මැෙසAV කර 



‘ඔයාෙග ත� 2 ලගට ෙප58ඩ� ක( එක හරව�න’ �යල. ගෑ- බෑ 

�.ව එක පාරටම. මම ‘එෙහන( අර ෙෆ5ෙට� Gක?’ �යල යැ.ව 

�තර' ගෑ- ක( එක හැෙර.ව. මට මාර Fනා..  

 
පස්ෙස මම ඇNව ‘ද� ඉ�ටවD ද?’ �යල. ගෑ- �.ව ඔ. �යල. 

පස්ෙස මම �.ව ‘එෙහන( +F� =( එෙ� ෙද5ර ඇ`ෙල� ෙල5� 

කරල එ�න, ඉ�ටවD 1� පස්ෙස <)ය8 2ම ඔයා ඉ�ෙන මා� 

එ�ක’ �යල. මම �.ව ලම'�ට �යල එ�න අද <)ය8 2ම නෑ 

�යල. ගෑ- න+ටල +F� Gක ෙවලාව�� ආෙය =( එකට ආව 

ෙද5ර� ෙල5� කරෙගනම. ගෑ- බය ෙවLච පාරට මම =( එක 

ඇ`ෙල �යලව� මතක නෑ. එන ෙක5ට මම මැෙසAV එක� දාල 

 @ෙන දැ� එෙහන( ෙහ5ද ලමය වෙග හැ�ෙට ගලවල මට ඔයාෙග 

ත� 2 ෙප�න�නෙක5 �යල. ගෑ- ඒකට� බෑ �.ව. මම ෙෆ5ෙට� 

මත� කරා �තර' ගෑ- �.ව අෙ� =( එක ඇ`ෙල ලමෙය� 

ඉ�නව �යල.. මම �.ව ලමය FGයට කම� නෑ මම �යන ෙW 

කර�න �යල. ගෑ- නැ+ටල මට �.ව ‘ක[� දැ� ඔයා ය�න’ 
�යල. මම �.ව ‘ඉ � #ච දැ� අ2ටෙන <)ය8 2 �යල.. �යන 

ගම�ම මම ගෑ-ට මැෙසAV එක� දැ(ම ‘ලමයට ඉ�න ෙද�න’ 
�යල. ගෑ- �.ව ‘අෙ� බ ලමයට ෙMනව’ �යල.  

 
මම යැ.ව ‘ලමයට ෙපYනට කම� නෑ ලමයට ඔයා ෙක5ෙහ5ම� 

ෙප�න�න ඕෙන’ �යල. ගෑ- ඇNව ඒ ඇ' �යල. මම �.ව මම 

තම' ඒ ලමය �යල.. ගෑ- එක පාරටම නැ+ටල මට බැනෙගන 

බැනෙගන +ය ෙම5න ෙම5නවද �යල. මම� නැ+ටල Gක� සැෙර� 

�.ව ‘හ) එෙහන( කම� නෑ මම ෙෆ5ෙට� Gක ප�Pශ් කරනනව’ 
�යල. එතෙක5ට ගෑ-ෙග සැර අT උනා. ගෑ- මෙග� ෙහa� අNව 

‘ඇ' ක[� ඔයා මට ෙමෙහම කර�ෙන’ �යල. මම �.ව අෙ� #ච 



මම #චට ෙග5ඩ� ආස' ඒක' �යල. පස්ෙස මම �.ව ‘දැ� ඔයාෙග 

සා)ය ගලව�නෙක5’ �යල. ගෑ- ඇNව ‘2ස්[ද ක[� ඔයාට?’ 
�යල. මම �.ව ‘ඔ. 2ස්[ තම', බැ) න( �ය�න මම දැ� 

ෙෆ5ෙට� Gක 9�Pශ් කර�න(’ �යල. ගෑ- �.ව ‘අෙ� ඒක න( 

කර�න එපා ක[�’ �යල. මම �.ව එෙහන( මම �යන ෙW 

කර�න �යල.  

 
ගෑ- Gක� අ� ම� කරල සා)ය ගලව�න කැම  උන.. ගෑ- සා)ය 

ෙප58ඩ ෙප58ඩ ගලවනෙක5ට බල� ඉ�න මාර අස'.. ගෑ- හැ�ෙට 

ගෙල.වම මම ලගට +F� බදාෙගන �රා එක ගැෙල.ව ඉ�මනට. 

ගෑ- මට QR� �.ෙව නෑ ඔෙහA ඉ�නව.. මම #චෙග ත� 2 
ඉබෙගන ඉබෙගන +යා. ඒ 2 මාර ලස්සන' [Jම [J පාට'.. -පල 

ෙදකම මම ෙහ5දට ඉbව.. උරන ගම� මම සා)ය අස්ෙස� අත දාල 
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