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Airport 

(Part 2) 

 

එදා දමිත් අයයිලාව එයාර්ප ෝර්ට් එපෙන් එක්ෙපෙන දමිත් අයියලාපේ පෙදර එනපෙොට 

පවලාව  ාන්දර 5.30 විතර වුනා. මාව දවස් පදෙ තුනක් හිරෑලපේ පෙදර නවත්තෙන්නද කියලා 

හිරෑ නංගි අපේ අම්මපෙන් ඇහුවා. අපේ අම්මා තාත්තාපෙන් අහලා ෙමක් නෑ කිව්වා. හිරෑටයි 

මටයි හරිම සතුටුයි. එයාර්ප ෝර්ට් එපක් ඉදන් හිරෑලපේ පෙදර එනෙම්ම දමිත් අයියලාපේ විස්තර 

ෙතාෙර ෙර ආවා. උපේ 6ට විතර අපේ අම්මයි තාත්තයි මාව එපහේ තියලා යන්න පිටත් වුනා. 

අපිත් 6ට විතර පත් එපහම බීලා ෙමන් මහන්සියටත් එක්ෙ හැපමෝම නිදාෙත්තා. හිරෑ එයාපේ 

ොමපර්ට මාව ඇදපෙන ගිපේ හරිම සතුටින්. අපි පදන්නා පවොෂ් දාලා ඇදට  නිනපෙොට උපේ 7 

විතර වුනා. 

 

ඇදට  ැනපු ෙමන්ම හිරෑ නංගි මපෙ ඇෙ උඩට නැෙපෙන මපෙ පතොල් පදෙ කිස් ෙරපෙන 

ෙරපෙන ගියා. මට හුස්ම ෙන්නවත් විදියක් නෑ. මම හිරෑ නංගිව අමාරැපවන් ටිෙක් අමාරැපවන් 

එහාට ෙරලා ‘ෙවුරැහරි එයි හිරෑ’ කියනපෙොට ‘පදොර පලොක් ෙරලා තිපයන්පන්’ කියලා හිරෑ 

ආපයත් මපෙ පතොල් පදෙ කිස් ෙරන්න  ටන් ෙත්තා. මමත් හිරෑපේ පෙල්ල පිටි ස්පසන් අත් 

පදෙ දාලා එයාව තවත් මපේ මුහුණ  ැත්තට ලංෙරපෙන එයාපේ යටි පතොල මපේ පතොල් පදෙ 

මැේදට තියාෙත්තා. හිරෑපේ පතොල් පදෙ පෙඩාක්ම හීනියි. හරිම සනී යි. එපහම කිස් ෙර ඉන්න 

ෙමන්ම හිරෑ එෙ අතක්  හළට අරං මපේ කුක්කු අතොන්න  ටන් ෙත්තා. ‘අපි පම්වා ෙලවමු 

හිරෑ’ මම එපහම කිව්වහම හිරෑ ඇද උඩ වාඩිපවලා එයා ඇදපෙන හිටපු ස්කිනි එෙ ෙැපලව්වා. 

එයාපේ කුක්කු පදෙ මපේ පදෙ ොනටම හැදිලා. හැෙැයි චුට්ටක්  හළට එල්පලනවා. එයාපේ 

නි ල් පදෙත් ටිෙක් පලොකුයි. පෙොල්පලකුට ප්ටස්ට් ්ක් එෙක්  ෙරන්න නම් මරැ. මම එයාපේ 

කුක්කු පදෙ අතොලා එයාව ආ හු මපේ මූණ ොවට  ාත් ෙරෙත්තා. මම ටිෙක්  ල්පලහාට 

පවලා එයාපේ කුක්කු පදෙ මාරැපවන් මාරැවට උරවන්න  ටන් ෙත්තා. එයාපේ නි ල් පදෙ උල් 

පවලා. එයාට පහොදටම ෆීල් පවලා කියලා මට දැපනනවා. දැන් මපෙත් නංගි ෙො නියම ොනට 

පතත් පවලා කියලා මට පත්පරනවා. 

 

‘පෙෝ අක්කි. ඔයා මට පම්වා ෙලවන්න පදන්පන් නෑපන්. ඉන්නපෙෝ ඉතිං. අපි පදන්නම පම්වා 

ෙලවලා ඉමුපෙෝ’ කියලා හිරෑ ආ හු ඇපදන් වාඩිවුපන් මපෙ උරහිස් පදපෙන් ඇදලා මාවත් 

ඇපේ වාඩිෙරවන ෙමන්. මමත් මපේ ස්කිනි එෙ ෙැපලව්වා. හිරෑ ඇද උඩ හිටපෙන මාවත් ඇද 
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උඩ හිට්පටව්වා. හිට්ටවලා හිරෑ මපෙ අත් පදෙ අරං එයාපේ ඉණ උඩින් තියාෙත්තා. හිරෑපේ අත් 

පදෙ මපේ ඉණ උඩින් තියලා එයා මපේ පෂෝට හිමීට  ාත්ෙලා. මමත් හිරෑපේ  පෂෝට් එෙ හිමීට 

 ාත්ෙලා. එපහම  ාත්ෙරන ෙමන් අපි පදන්න ඇද උඩ හිටිපෙනම ලංපවලා ආ හු කිස් ෙරන්න 

 ටන් ෙත්තා. අපි පදන්නපෙන පෂෝටවල් පදෙ ෙකුල්  ාමුලට වැටුනා. හිරෑ අපතොරක් නැතුව 

මපේ පිටි ස්ස අතෙො මාව කිස් ෙරනවා. මම කිස් ෙරන ෙමන්ම හිරෑව චුට්ටක් ඈත් ෙරලා 

එයාපේ නංගි ෙො ලෙට අත පෙනිච්චා. ‘හ්ම්ම්’ හිරෑට පෙදිරිෙෑවුනා. මම හිරෑව ටිෙක් ඈත් 

ෙරලා මපේ පෂෝට් එෙ ෙලවලා දාලා ඇපදන් හාන්සි වුනා.  

 

හිරෑ ආ හු මපේ ඇෙ උඩට ආවා. අපි පදන්නා ටිෙ පවලාවක් ඒ විදියටම කිස් ෙලා. මම හිරෑව 

යටෙරපෙන හිරෑපෙ ඇෙ උඩට ආවා. එයාපේ පතොල් පදෙන් ටිෙ පමොපහොතෙට ඈත් වුනු මම 

එයාපේ ෙන්ප ත්තක් සිනිදුවට පලවෙෑවා. හිරෑට ඒෙ දරාෙන්න ෙැරිව එයා ඇස් පදෙ පියාපෙන 

ඒෙ විදෙත්තා. මම එයාපේ පෙල්ලත් ඒ විදියටම ආදපරන් කිස්ෙලා. ‘අපන් ඉෂී අක්කි.... ඉන්න 

ෙෑ රත්තරං’ කිය කියා හිරෑ මපේ ඔළුව අතොනවා. මම ටිපෙන් ටිෙ  හළට ඇවිත් එයාපේ 

කුක්කු පදෙ මාරැපවන් මාරැවට පලවෙෑවා. එයාපේ වම් කුක්කුව මපේ ෙට ඇතුපල් දෙ ෙරේදී 

මපේ දකුණු අපත් ඇගිලි එයාපේ නංගි ෙොපේ පතොල් පදෙ මැේපේ එපහට පමපහට ගියා. මම 

තව ටිෙක්  හළට ගිහිං එයාපේ නංගි ෙොට කිස් එෙක් දුන්නා. එයා ෙකුල් පදෙ ඈත් ෙරපු 

ෙමන්ම මම නංගි ෙොව පලවෙන්න  ටන් ෙත්තා. 

 

හිරෑට පම්ෙ දරාෙන්න ෙැරිව මුළු ඇදම  හුරැ ොනවා. එයාපේ නංගි ෙො ට්රිම් ෙරලා තිබුපන්. 

හරිම සුවදයි. පයෝනි පතොල් පදෙත් හරිම හීනියි. මම පම් වපේ පෙල්පලක්ව දැක්ෙමයි. මටත් 

හරි ආසයි. එයාපේ නංගි ෙොව උතුරන්න එයාට ජූස් ෙලලා තිබුපන්. ටිෙ පවලාවක් එපහම ෙර 

ෙර ඉේදී හිරෑ මපේ දිහා ෙලාපෙන මපේ ඔළුව අතොලා ‘ඉෂී අක්පක්... අපි 69 ෙරමුද’ කියලා 

ඇහුවා. ‘ආ.... පෙල්ල දන්න පදවල්.... ඒ කියන්පන් ඔයා මීට ෙලින් පමපහම....’ අහනපෙොටම 

හිරෑ මපේ පතොල් පදෙට ඇගිල්ල තියලා මම කියන්න හදපු පේ නතර ෙලා. ‘නෑ මපේ අක්කි. මම 

පමපහම ඉන්න ්ස්ට් ටයිම් පම්. මට වෑන් එෙ ඇතුපල් වුනු පේවල් වලට දරාෙන්න ෙැරිවුනා. 

මම මපේ පෙෝයි එක්ෙ විතරයි පමපහම ඉදලා තිපයන්පන්’ කියලා කිව්වා. ‘හා.. හා... ඒවා 

 ස්පසේ අහෙමුපෙෝ එපහනම්. ඒ කියන්පන් පම්  ඔයාපේ ්ස්ට් ටයිම් පලස්බියන් එක්ස්පීරියන්ස් 

එෙපන්’ කියලා මම ඇහුවා. හිරෑ ඔව් කියන්න ඔලුව වැනුපන් මපේ  මූණ එයාපේ අත් පදෙටම 

මැදිෙරපෙන. ‘ඔයා .තාම වර්ජින්ද හිරෑ’ මම එපහම ඇහුවට මට හිතුනා පෙල්ල වල් වුනාට ලිමිට් 

එක්ෙ ඇති කියලා. ‘හ්ම්ම්.... ඒෙනම් දැන්මම නැතිෙරපෙන ෙෑ. ෙලමුපෙෝ ඉතිං. දැන් ඔයා 

ඉන්න නිසා මට ඒෙ තියාෙන්න ලැපෙයිද දන්පන නෑපන්’ කියලා හිරෑ මං ලෙට ඇවිත් ආ හු මාව 

කිස් ෙලා. 
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‘ෙයපවන්න එ ා හිරෑ. ඒෙ  රිස්සම් ෙරපෙන අපි සතුටු පවමු’ කියලා මං හිරෑපේ ඔළුව තිබුනු 

 ැත්තට මපේ ෙකුල් පදෙ දාලා 69 ප ොසිෂන් එෙට ආවා. ‘ඉෂී අක්කිනම් වර්ජින් පෙපනක් 

පනපමයිපන්’ කියලා හිරෑ මපේ නංගි ෙොට කිස් එෙක් දුන්නා. ‘ඔයා ඉතිං මං ෙැන දන්නවපන් 

හිරෑ’ මම උත්තර දුන්පන් ඒ විදියට. ‘ඔයාපේ නංගි ෙො හරි ලස්සනයි. හරිම සුවදයි අක්කි’ 

කියලා හිරෑ මපේ ඇෙ උඩට නැේො. ‘ඔයාපෙත් එපහම තමයි හිරෑ. හරිම ලස්සනයි. මට පෙොඩාක් 

ආසයි’ කියලා මපේ මූණ ලෙ තිබුණු හිරෑපේ නංගි ෙොව ලික් ෙරා. ‘ආහ්ම්ම්ම්....’ හිරෑපේ පයෝනි 

පතොල් පදෙ ටිෙක් ඈත් පවලා ඇතුල පරෝසම  පරෝස  ාටයි. ඒ අතපර් හිරෑ මපේ ක්ලිට් එෙ ෙට 

ඇතුලට අරපෙන උරවනවා. මට දරාෙන්න ෙෑ. 

 

හිරෑපේ පිටි ස්පසේ හිල හරිම පුංචියි. මම හිරෑපේ නංගි ෙොපෙන් එන ජූස් ටිෙක් ඇගිල්ලට 

ොපෙන හිරෑපේ පිටි ස්පසේ හිලට තියලා යන්තම් තදෙලා. ‘ආව්ව්ව්’ හිරෑපේ ෙට ඇතුපල් තිබුනු 

මපේ නංගියාපේ පතොල් පදෙත් හිරෑට අතෑරැනා. ‘රිදුනද  ැටිපයෝ’.... ‘ඔව් අක්කි. ටිෙක්.’..... හිරෑ 

එපහම කිව්වට මම දන්නවා ඕපනම පෙල්පලක් පම් වැපේට ආසයි කියලා. මම තව ටිෙක් ජූස් 

ොපෙන ආ හු සැරයක් මපේ මැද ඇගිල්ල ඇතුලට එබුවා. ඒ ාර ඇගිල්ල නිෙම්ම ඇතුලට 

ෙැස්සා. ‘සනී යි පන්ද හිරෑ’...... ‘ඔව් අක්කි. දැන්නම් අවුලක් නෑ වපේ’ හිරෑ එපහම 

කියනපෙොටත් මපේ ඇගිල්ල හිරෑපේ පිටි ස්පසේ හිල ඇතුපල එපහට පමපහට යන ෙමන් 

තිබුපන්. ‘මමත් ඇගිල්ලක් ඇතුලට දාන්නද අක්කි’ හිරෑ එපහම අහනපෙොටත් මම හිටිපේ හිරෑපේ 

නංගි ෙොපේ ජූස් පෙොන ෙමන්. ‘හ්ම්ම්ම්ම්ම්’ මට එපහම කියපවනපෙොටම හිරෑ ඇගිල්ලක් 

ඇතුලට එබුවා. 

 

මම හිතුපව් හිරෑ ඇගිල්ල දාන්න ඇහුපව් පිටි ස්පසේ හිලට කියලා. ඒත් එයාපේ ඇගිල්ල එපහට 

පමපහට පවවී දෙෙපල් මපේ නංගි ෙොපේ ඇතුපල්. හිරෑපේ ඇගිල්පල් උණුසුම මපේ නංගි 

ෙොට පහොදටම දැනුනා. මම ඇගිල්පලන් හිරෑපේ පිට ස්පසේ හිලට ෙරන ෙමන් හිරෑපේ ක්ලිට් 

එෙ ෙට ඇතුලට දාපෙන පහොදට ඉරැවා. ටිෙකින් හිරෑපේ ඇගිල්ල මපේ එෙ ඇතුපලන් ෙත්තා 

මට පත්රැනා. එයා මුළු අතම මපේ නංගි ෙොපේ ඇතිල්ලුවා. ‘දිෙටම ෙරන්න හිරෑ. හරි සනී යි’ 

මම එපහම කිව්පව් එයා එපහම ෙරනපෙොට මට පහොදටම ෆීල් වුනු නිසයි. ‘ඉන්න අක්කි’ කියලා 

හිරෑ ආ හු ඇගිල්ලක් මපේ නංගි ෙො ඇතුලට දැම්මා. ඒ පවලාපවම මට දැනුනා මපේ පිටි ස්පසේ 

හිලටත් හිරෑ ඇගිල්ලක් දැම්මා කියලා. මට කියාෙන්න ෙැරි තරම් සැ ක් දැනුනා. ‘හිරෑ.....’ මට 

කියාෙන්න ෙැරිතරම් ෆීල්. ‘දැන් පෙොපහොමද අක්කි’ කිය කියා හිරෑ ඇගිලි පදෙම එෙ සැපර්ම 

එළියට ඇතුලට ෙරන්න ෙත්තා. ‘නියමයි හිරෑ. දැන්නම් මට යනවා  ැටිපයෝ. දිෙටම ෙරමු’ මම 

එපහම කියාපෙනම හිරෑපේ පිටි ස්පසේ තිබුණු මපේ මැද ඇගිල්ල පව්ෙවත් ෙරන ෙමන් හිරෑපේ 

නංගි ෙොපේ ඇතුලට දිව දාලා ෙලතන්න  ටන් ෙත්තා. 
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‘මටත් පහොදටම ෆීල් අක්කි. මටත් දැන් යන්න හදන්පන්. දිෙටම ෙරමු රත්තරං’ කියලා හිරෑත් 

ඇගිලි පදපෙන්ම ෙරන ෙමන් මූණ  ාත් ෙරලා මපේ නංගියාව පලවෙන්න ෙත්තා. දැන්නම් මට 

පහොදටම ෆීල්. තවත්නම් දරාපෙන ඉන්න අමාරැයි. මම එපහම්මම අනිත්  ැත්තට හැරැපන් 

හිරෑවත් යටෙරපෙනමයි. දැන් හිරෑ යට. මම උඩ. දැන් මට පහොදට එයාපේ ක්ලිට් එෙ පලවෙන්න 

පුළුවන්. මම හිරෑපේ ෙකුල් පදෙ තවත්  ළල් ෙරලා හිරෑපේ පිටි ස්සට තව ඇගිල්ලක් දැම්මා. ඒ 

ඇගිල්ලනම් ටිෙක් හිරට ෙැස්පසේ. ‘ආව් අක්කි... දැන්නම් ෙෑමයි... දැන්නම් යනවා අක්කි...’ 

කියලා හිරෑ තවත් පව්පෙන් ඇගිලි පදෙම ෙරන්න ෙත්තා. හිරෑ ආ හු මපේ ක්ලිට් එෙ 

පලවෙනවා. ‘මටත් යන්න යන්පන් හිරෑ. ඔයාටත් ලෙයිද දැන්’ මම එපහම අහලා ආ හු හිරෑපේ 

නංගි ෙොපේ පයෝනි පතොල් පදෙ පලවෙන ෙමන් ඇගිලි පදපෙන්ම හිරෑපේ පිටි ස්සට ෙලා. 

‘දැන්නම් යන්නයි යන්පන් අක්කි.... තව ටිෙක් පව්පෙන්.. පව්පෙන්’ කියනපෙොටම මට පත්රැනා 

මටත් යන්න යන්පන් කියලා. ‘මටත් හිරෑ පව්....පෙ....න්’ කියනපෙොටම මපේ ජූස් ඔක්පෙොම 

පිටාර ෙැලුවා කියලා මට පත්රැනා. ඒත් එක්ෙම හිරෑ  ස්ස පදතුන්  ාරක් ෙැස්සුවා. මට 

යනපෙොටම මට හිතුනා හිරෑටත් යන්න ඇති කියලා. ‘ඔයාටත් ගියා පන්ද හිරෑ’ මම එපහම ඇහුපව් 

හිරෑපේ පිට ස්පසේ හිපලන් මපේ ඇගිලි පදෙ අයින් ෙරෙන්න ෙමන්.  

 

‘හ්ම්ම්ම්..... ඔව් ඉෂී අක්කි.... ඔයානම් මාරයි හපලෝ... මට තාමත් හති වපේ... අම්පමෝ....’ කියලා 

හිරෑපේ ඇගිලි පදෙත් අයින් ෙරෙත්තා. තාමත් අපි පදන්නම හිටපු විදියටම ඉදපෙන මහන්සි 

අරිනවා. මම හිරෑපේ නංගි ෙො උඩින් අත තියලා අත ෙො හිරෑපේ යටිෙඩ උඩ ඔලුව තියාපෙන 

හාන්සි පවලා හිටියා. ‘තවත්නම් එයාව අතොන්න එ ා. දැන්නම් එයාට ඇති’ කියලා හිරෑ මපේ 

තට්ටමට ෙැහුවා. මම හිරෑපේ ඇෙ උඩින් අයින්පවලා හිරෑපේ  ැත්තට ඔලුව හිටින්න හිරෑට 

ලංවුනා. හිරෑ මට ලංපවලා මපේ පතොල් පදෙ කිස ්ෙලා. ‘අම්පමෝ අක්කි. අදනම් මාර ්න් එෙක් 

ෙත්  පත්. ඔයා මාව පෙොඩාක් සතුටු ෙලා අක්කි’ කියලා මට ආපයත් කිස් ෙලා. ‘ඔයත් එපහමයි 

හිරෑ. මමත් පෙොඩාක් සතුටු වුනා ඔයාපෙන්’ මම එපහම කිව්පව් හිරෑපේ ඔළුව අතොලා.  

 

‘හිතුපවවත් නැති විදියට පන්ද හිරෑ අපි පමපහම පසට් වුපන්’ මම එපහම කිව්පව් හිරෑව තුරැල් 

ෙරපෙන.  ‘ඔව් ඉතින් ඔයා මල්ලිට සැ  පනොදුන්නනම් අපි පදන්නට ෙවදාවත්ම පමපහම පසට් 

පවන්න පවන්පන් නෑපන්’ කියලා හිරෑ මපේ නහය මිරිකුවා. ‘ඉතිං ඔයා තරහයිද ඒෙට’ මම 

ආ පයමත් ඇහුවා. ‘මපෙත් එක්ෙ පමපහම පනොහිටියනම් මම තරහ පවනවා තමයි පමෝඩපයෝ’ 

හිරෑ එපහම කිව්පව් පෙොරැ තරහක් මවාපෙන. ‘දැන් එපහම නෑපන් හපල්. ඒෙ පනපමයි. ඉතිං 

කියනවපෙෝ තමුපස පෙොල්ලත් එක්ෙ ෙන්න ආතල් ෙැන’ මම එපහම ඇහුපව් මටත් ඒවා 

දැනෙන්න ආසා නිසා. ‘සංජුත් මපේ වයපසමයි අක්කි. අවුලක් නෑ. පහොද පෙොල්ලා. ඉදලා හිටලා 

එයාපේ යාලුපවකුපේ පෙදර යනවා එනවා. එදාට ඉතිං  ැය පදෙ තුනක් අපි පදන්නා ප ොඩි 



5 

 
 

ආතල් එෙක් ෙන්නවා. එච්චරයි’ හිරෑ පම් පදවල් කියන්පන් මපේ කුක්කු අතෙො. ‘ඉතිං 

පමොනවද ෙරන් පන් ඔයාලා’ මම ඇහුපව් තවත් විස්තර දැනෙන්න ඕපන් නිසා. ‘වැඩිය පදයක් නෑ 

හපලෝ.  ළපවනි ාර විනාඩි 5ක් විතර ෙල් ෙ නවා. ඊට  ස්පසේ ඉතිං පද ාරක් විතර ෙටට අරං 

යවනවා. සංජුට ඇති පවනෙම් දිපවන් ෙරලා මට යවනවා’ හිරෑ එපහම කියනපෙොට මට ඒවා 

මැවිලා පේනවා. 

 

‘එපහනම් පෙල්ල සෑපහන පදයක් දන්නවා පන්ද’ මමත් හිරෑපේ කුක්කු අතොන්න  ටන් ෙත්තා. 

‘හැෙැයි ඔයාට තරම් එක්ස්පීරියන්ස්නම් මට නෑ හරිද’ හිරෑ එපහම කිව්පව් මපේ නි ල් එෙක් 

හයිපයන් මිරිෙලා. ‘ආව්ව්ව් පමෝඩපයෝ.. මට රිදුනා. හරි හරි ඉතිං පෙො පහොමද සංජුපේ එෙ 

පෙොපහොමද පහොදද’ මම ඇහුපව් මට ඒවා ෙැන පුදුම උනන්දුවක් තිපයන හින්දයි. ‘අවුලක්නම් 

නෑ. අෙල් 5ක් 6ක් විතර ඇති. වැඩිය මහතනම් නෑ. හරියට පෙෝලිකුට්ටුවක් වපේ’ හිරෑ එපහම 

කියලා හිනාවුනා. ‘ආ එපහනම් නියම සයිස් එෙ’ මමත් උත්තර දුන්නා. ‘ඒෙ පනපමයි අක්කි. 

පෙොපහොමද අපේ මල්ලිපේ භාණ්පඩ’ හිරෑ එපහම ඇහුවහම මටත් අේසට් ගියා. ‘හරි හරි ඉතිං 

අේසට් ෙන්න පදයක් මම කිව්පව් නෑපන්. මම නිෙං දැනෙන්න ඇහුපව් හපලෝ’ කියලා හිරෑ මපේ 

මූණ අතෙෑවා. මට පත්රැනා පෙල්ල අහන්පන් අේසට් එෙට පනපමයි ආසාවට කියලා. ‘හ්ම්ම්... 

අෙල් 5ක් විතර තිපයනවා. හැෙැයි වැඩිය පලොකුනම් නෑ. ඒත් හරිම හුරුබුහුටියි’ මම ඇත්තටමයි 

එපහම කිව්පව්. ‘ආ... ඒෙ හින්දා පවන්න ඇති ෙපට් දාපෙන ඉපරව්පව්’ ෙට ඇද ෙරන ෙමන් 

හිරෑ පනෝක්ොඩුවට වපේ කිව්වා. 

 

‘ඔයාටත් ඕනනම් මම කියලා ඉල්ලලා පදන්නම්’ මමත් ෙට ඇදෙරලා එපහම කිව්වා. ‘කිව්පවොත් 

පදනවද’ හිරෑ ඇහුවා. ‘හිරෑ..... පම් පමොෙද පම්’ මට හිතාෙන්න ෙෑ හිරෑ පම් ඇත්තටමද කියන්පන් 

කියලා. ‘ඇයි පමොෙද ඊරිසියද එපහම පවයි කියලා’ හිරෑ කියාපෙන කියාපෙන යනවා. ‘පම් 

තමුපස මට ඇත්ත කියනවා. ඇත්තටමද පම් කියන්පන්’ මම ඇහුපව් තාමත් විශ්වාස නැති නිසා. 

‘ඔයා දන්නවද ඉෂී අක්පක්. මල්ලි මපේ  ෑන්ටි පහොපරන් උස්සනවා.’ ‘නෑ.......’ මම එපහම 

කියනපෙොටම ‘නෑ පනපමයි හපලෝ. ඇත්ත’ හිරෑ ආ හු කිව්වා. ‘ඒෙත් එපහමද... පෙොල්ලා 

පෙොපහොමත් අමාරැපවන් ඉන්පන්. කිසිම චාන්ස් එෙක් නෑපන් ඔයාපෙන්වත්’ මම එපහම නිෙං 

ප ෝක් එෙට වපේ. ‘ඒෙ තමයි ඉතිං ඇහුපව් ඉල්ලලා පදනවද කියලා. ඔයාමපන් ඉතිං අෙමැති’ 

හිරෑ ඒෙනම් සීරියස්මයි. මට හිතුනා හිරෑ පම් පේවල් කියන්පන් ඇත්තටම පවන්න ඇති කියලා. 

පමොනවා වුනත් ඉතිං  වුල ඇතුපලමපන්. ඕවා ඉතිං හැමදාටම පෙපරන  පේවලුත් පනපමයිපන්. 

තවත් ෂුවර් ෙරෙන්න එක්ෙම ‘එපහමනම් අපි මලිත්ව ප ොේඩක් ප ොළඹළවෙන්න ෙලමුද හිරෑ’ 

කියලා මම ඇහුවා. ‘ප ොළඹළවෙන්නනම් පදයක් නෑ ඉෂී අක්පක්. ඒෙනම් ඊසී. ඒත් එයා ෙැමති 
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පවයිද පම් වැපේට.’ හිරෑ පම් පේවල් දැන්නම් කියන්පන් සීරියස්මයි. එයාට ඕපන් පේට මට 

පුළුවන් විදියට සප ෝට් එෙක් පදනවා කියලා මම හිතාෙත්තා.  

 

‘ඔයාට ඕපන් පේෙට මම සප ෝට් ෙරනවා හිරෑ. ඒත් පම්ෙනම් එච්චර පහොද පදයක් පනපමයි 

රත්තරං’ මම එපහම කිව්පව් අවංෙවමයි. ‘එත් ඉෂී අක්පක් මට ආසාව නිසයි කියන්පන්. පිට අයට 

කියලා පම් පේවල් ෙරපෙන නිෙම් චාටර් පවන්න ඕපන නෑපන්. මල්ලි මපේ  ෑන්ටි පහොපරන් 

ෙන්නවා කියලා දැනෙත්ත දවපසේ ඉදන් තමයි මටත් පම් ආසාව ආපව්. එයා  මපේ  ෑන්ටි 

පහොරෙම් ෙරන්පන් මපෙත් එක්ෙ ඉන්න ෙැරිෙම නිසාපන්. එයාට මපෙත් එක්ෙ ඉන්න ආසාව 

ඇති. පුළුවන් වුනානම් එයා මපේ  ෑන්ටි පහොරෙම් ෙරපෙන ගිහිං එයා තනියම අතින් 

ෙරෙන්පන් නෑපන් අක්කි’ හිරෑ පම් පේවල් කියාපෙන යනපෙොට මපෙත් ඔළුව විොර වපේ 

වුනා. පමොනව වුනත් හිරෑ කියන්පනත් ඇත්තපන්. මලිත් හිරෑපේ  ෑන්ටි පහොරෙම් ෙරපෙන ගිහිං 

නිෙං ඉන්පනත් නෑපන්. ‘හරි  ැටිපයෝ. අපි ෙලමුපෙෝ. මම මලිත්ව ඔයාට පසට් ෙරලා පදනවා. 

හැෙැයි මටත් සලෙන්න ඕපන්’ මම එපහම කිව්පව් ආ හු හිරෑපේ ඇෙ උඩට පෙොඩපවන 

ෙමන්මයි. 

 

‘ඔයා පමොනවද පම් කියන්පන්. ඔයා දැන් මපේ  ණපන්. මපේ පහොද යාළුපවෝ පදන්පනක් 

ඉන්නවා ඔයා වපේම අය. මම එයාලව ඔයාට අදුන්නලා පදන්නම්. ඕපනනම් සංජුවත්’ හිරෑ 

එපහම අහලා මට පයන්ච් කිස් එෙක් දුන්නා. ‘ඇති ඇති. අපි ෙලමුපෙෝ පහට අනිේදට පමොෙද 

පවන්පන් කියලා’ මම හිරෑපේ කුක්කු පෙොන්න ලෑස්ති වුනා. ‘මට ඔයාපේ කුක්කු පෙොන්නත් 

ෙැරිවුනා. ඉන්නපෙෝ ප ොේඩක්’ කියලා හිරෑ මාව යට ෙරපෙන මපේ උඩට ඇවිත් මපේ වම් 

නි ල් එෙ ෙට ඇතුලට දාෙත්තා. ‘අපි දැන්මම නිදාෙන්පන් නැේද පමෝඩපයෝ. පවලාව 8යි’ මම 

හිරෑපේ පම්පසේ උඩ තිබුනු ඔරපලෝසුව ප නන්ලා ඇහුවා. ‘තව  ාරක් ෙරලා 8.30ටවත් නිදාෙමු. 

මට ඔයා ෙැන පලෝෙයි ඉෂී අක්කි’ කියාපෙන මපේ නි ල් එෙ ආ හු ෙට ඇතුලට දාෙත්පත් එෙ 

අතක්  ල්පලහාට දාලා මපේ නංගි ෙොව මිරිෙන ෙමන්මයි. 
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