
ෙහෙල� මම න�	…ම	 
ය	න ය	ෙ	 මෙ� පළ� ෙත�� 

දැ�ම ගැන..ෙ�ක පළ� ෙක�ටස..අ�� ෙක�ටෙස� තම  ප!ටා #	 

එක %ෙය	ෙ	…හ& ෙමෙහම  පට	 ග	ෙ	..එයාෙ� නම 

ෙස'ව	)..ෙස! *ෙ	 FB එෙක	 එක� ෙස! *ෙ	 ඒ
ෙ� 

,	-රයකට මම comment එක/ දැ�මා..ඊට පස්ෙස� ෙම
 මට 

thnx කරලා fb එෙක	 msg එක/ එ'වා..ඔ	න ඔතන ඉද	 

තම  ෙස! ෙව	න පට	 ග�ෙ�…ඊට පස්ෙස� අ, තව� ලං *ෙ	 

skype චැ! කරලා.. 

 
හැබැ  video call ෙනෙ� �ක	 චැ! කෙ7..ඔෙහ�ම ඉදලා ම	 

ඒ
ෙග	 කැමැ�ත ඇහැ'වා…ම	 ඔයාට කැම%  ඔයා ෙම�නාද 


ය	ෙ	 
යලා..ඊට පස්ෙස� එ9 :තලා 
ය	න� 
යලා 


'වා..ෙක�ෙහ�ම හ& ඔෙහ�ම ඉදලා දවස් හතර
	 ;තර ම	 

ආෙය� ඇහැ'වා..එයා 
'වා න�	 මම ඔයාට කැම%  


යලා..ඕක 
'ෙ' skype චැ! එෙක	..මම ඊට පස්ෙස� ඒ
ෙ� 

phone num එක ඉ�>වා.. 

 
ඊට පස්ෙස� එක �	නා..ඊට පස්ෙස� ම	 ෙක�� එක/ ග�තා..ම	 

ෙහෙල� 
'වා එ9 ෙප�?ඩ/ late *නා..ඔෙහ�ම ඉදලා එ9 :Aට 

වෙ� ෙහෙල� 
'වා..ප!ටා ලස්සන voice එක/..ඉ%	 ඔෙහ�ම 

ස% 4 / ;තර අ, ෙද	නා phone එෙක	 call & msg 
කරා..ඉ%	 මට දැ	 ඒ
ව බලනක	 ඉවBම/ නැහැ..ම	 
'වා 

ෙස'ව	) මට න� දැ	 ඔයාව බල	නම ඕෙ	 
යලා.. 

 
එ9 
'වා හ්�� B� බල�ෙක� 
යලා..ඔෙහ�ම යනෙක�ට අ, 

ෙද	නා phone එෙක	 msg කරනෙක�ට kiss ෙද	ෙ	 මම 

ummaaa for Lips 
යලා..එ
� me to 
යලා 
යනවා..ඔ	න 

ඔෙහ�ම Cක දවස/ ඉ	නෙක�ට ෙස'ව	) මට ෙක�� කරලා 


'වා ඔයා ෙහට එ	න අෙD ෙගදර 
යලා..ම	 අෙD අ�මට 




යල %ෙය	ෙ	 මෙ� computer එෙ/ Eශ්නය/ එක හද	න 

මෙ� යා>ෙව/ එනවා 
යලා..ඔ	න ඔෙහ�ම ඒ
ෙ� අ�මට 


යල,,,මට දැ	 න� මාර ෆ	..ඉ%	 ෙක�ෙහ�ම හ& ඒ දවස උදා 

*ණා.. 

 
ම	 එයාට msg එක/ දැ�මා..ෙමෙහම ෙ� ෙස�' අද න� මට 

අරක ඕෙ	 
යලා.එ9 ඇහැ'වා ෙම�ක/ද 
යලා..ම	 
'වා 

ඇ  අෙ	 මෙ� lips වලට…ඊට පස්ෙස� එ9 අහ්හ් හා හා 

බල�ෙක� 
'වා.මම ඒ
ෙග	 පාර අහෙගන උෙJ 10 ෙක�KKෙL 

Mයා..;නාN 30 වෙ� තමා MෙL..ඔ	න ඉ%	 ෙක�ෙහ�ම හ& 

ඒ
ෙ� ෙගදරට Mයා..ෙප�N ෙගය/ තමා %ෙය	ෙ	… 

 
ම	 :-වට වඩා එ9 මාර ලස්සන ..ඉ%	 ඒ
ෙ� අ�ම  එය  

තමා එදා ෙගදර :CෙL..අ�මා මට ෙගදර අස්සට එ	න 
යලා වාN 

ෙව	න 
'වා..ම	 ෙම�නා හ& ෙබ�	න හද	න� 
යලා 

Oස්Pයට Mයා…ඔ	න ඔය අතෙ7 තමා #	 එක *ෙ	..එ9 

:CෙL ම	 ම	 ලගම ඉදෙගන ම	 එයාට 
'වා ෙක� අරක 


යලා..ඒ
 �ක	 බෙය	 වෙ� :CෙL..ෙප�?ඩ/ ෙවලා එය  

ම	 ෙප�?ඩ/ කතා කර කර :Cයා.. 

 
ෙක�ෙහ�ම හ& එයාෙ� අ�මා ඉQයට Mයා A�ල අ- ගා	න..ඔ	න 

ඔය අතෙ7 ම	 ෙස'ව	)ට 
'වා ෙස�' දැ	 තමා chance එක 


යලා..එයා 
'වා අෙ	 න�	 මට බය  ම	 
'වා අෙ	 බය 

ෙව	න ෙදය/ නැහැ 
යලා..ඊට පස්ෙස� මග �ණ Cෙක	 Cක ලං 

කරා..ඒ
� �ණ ලං කරලා මෙ� ක�Rලට kiss කරා..ම	 
'වා 

අෙ	 මට ඕෙ	 ඕක ෙනෙ� 
යලා මෙ� ෙත�� වලට ෙද	නා 


යලා..ඊට පස්ෙස�  ම	 එයාව අෙත	 අ�ලාෙගන �ණ Cෙක	 

Cක ලං කරලා එයාෙ� ෙත�� වලට මෙ� ෙත�� දැ�මා…ප!ටා 

ආත� එක/..මෙ� ඒ පලෙව� ෙත�ල තම .. 



 
ඔෙහ�ම Cක Cක අෙD ෙත�� දැ�ම තව� වැN *නා..ම	 ඒ
ෙ� 

�ණ අ�ලාෙගන ෙහ�දට ෙත�� දානවා එ
� මෙ� �ණ 

අ�ලාෙගන ෙහ�දට මෙ� ෙත�� එෙ/ උරනවා..ෙක�ෙහ�ම හ& 

ෙත�� දැ�ම ;නාN 7 / වෙ� %Rනා..ඊට පස්ෙස� Cෙක	 Cක 

ෙත�� ෙදක ඈ� කරා..අ�ම� අවා Cක ෙවලාව
	 පස්ෙස�..ඊට 

පස්ෙස� එයාෙ� computer එෙ/ වැෙ? ඉවර කරලා ම	 තටා බා  


යලා ආවා..ඔ	න ඕක තමා මෙ� පලෙව� ෙත�� දැ�ම..ඊට 

පස්ෙස� ෙස�'ව�T� එ/ක ඔ ට වඩා ෙJව� PJද *නා ඒවා 

ෙදෙව� ෙක�ටෙස� දා	න�..එෙහන� මම ආෙය� එ	න�…ඔබට 

ජය.. 


