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DAD - ෙම(කද අෙ�! 
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 3wheel එකට &%� දැ�මම තම!,දැ� මට එfචාරම වැH නැ,ෙවන 
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MOM – ම�, එ�න ෙ� කාමෙGට ෙ�ෙ  ඉ/0 අ!යට ඇහැDෙන($ ෙලෙU 
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 රගපානවා,අමෙG අ�මට +-W කරා, මට ෙද�නවම මට පැ$ෙත� 
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තදකරෙගන උද7 උනා, ඒ පාර ගැල7වා, 
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