
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

උදෑසන අවදි වූ මා ඇඟ හිරි කඩමින් වටපිට බැලීය. මා තවමත ඇයගේ ඇද 

මතය. නමුත් ඇය ඇගේ සිටිගේ නැත. නාන කාමරය ගදසින් ජල බිඳු බිම 

පතිත වන හඬ මාගේ සවනත වැකුණි. ඇය උදෑසනම නානවා විය යුතුය. 

ඇය විසින් මාගේ ඇඟ වැසී යනගලස ගපොගරෝනයකින් වසා තිබුණි. 

ගපොගරෝනය පසකට දැමූ මා නිරුවතින්ම ඇගදන් නැගිට බිම වැටී තිබූ රෑ 

ගවුම ඇඳගත්ගත්ය. කණ්ණාඩිගයන් මූණ බැලූ මා හට ගපනුගන් රතු 

පැහැයට හැරුණු ගතොල් ගපති ගදකත් අවුල්වුනු ගකස් කළඹත්ය. ශරීරයට 

දැනුගන් පුදුමාකාර සැහැල්ලු බවකි. අවුරුේදකටත් වඩා අධික කාළයකින් 

ලැබුණු පහස නිසා මාගේ  සිතත් ගතත් පිරී තිබුණි. නාන කාමරගේන් ඇසුනු 

වතුර බිඳු වැගටන ශබ්දය නතරවුනි. මද ගේලාවකින් නාන කාමරගේ ගදොර 

විවෘත වුණි. සාලුවක් ඇඳ එළියට පැමිනි ඈ මාගදසවත් ගනොබලා ඇඳුම් ඇඳ 

ගැනීමට වූගේ වචනයක් ගහෝ කතා ගනොකරමිනි. මට බියක් ගසේම 



 

 

ලැජ්ජාවක් දැනුනි. මා හටද ඇයට කතා කිරීමට තරම් ශක්තියක් ගනොවූගයන් 

නාන කාමරයට ගගොස් දත් මැද ඇදුම් උනා දමා වතුර මල යට සිටගත්ගත්ය.  

පාසැල් යන ගතක්ම ඇය මා සමග කතා ගනොකගල්ය. මාද සිටිගේ 

නිශ්ශබ්දවය. පාසල ඇරී නිල නිවසට ආ මා දුටුගේ සුනිල් අන්කලුත් 

ගනෝනාත් එක්ව මාගේ ඇඳුම්, ගපොත්පත් හා සියළු ගේ ගනෝනාගේ කාමරයට 

යාබදව වූ කාමරයට දමා ඇති අන්දමයි. මා යන විට ඔවුන් මාගේ ඇඳ 

කාමරයට ගනිමින් සිටිගේය. 

- "ගබ්බිට ඔන්න අලුත් කාමරයක්" ඒ සුනිල් අන්කල්ය. 

- "ගමයා දැන් ගලොකුයිගන්, තනිගයන් ඉන්නත් පුරුදු ගවන්න ඕනගන්." 

ගනෝනා මා ගදස ගනොබලාම පැවසීය. 

ඇස් වලට ඉනූ කඳුළු කම්මුල් සිපගැනීමට මත්ගතන් මා පිසදාගත්ගත් 

කාටත් ගනොගපගනන ගලසය. ඔවුන්ට කීකරු වූ මා මාගේ අලුත් කාමරයට 

ඇතුළු වූගේ සිගත් වූ දුකත් දරාගගනය. "කන්න", "ගබොන්න", "පාඩම් 

කරන්න" ආදී වචන කීපයක් පමණක් ඇය මා සමග කතා කළ අතර ගපර 

ගමන් ළබැදියාවක් ගනොවීය. සාලගේ කම් සැප  විඳි ඔවුන් දැන් ඇගේ 

කාමරගේම එක් වනුගේ මා විදුලි පහන් නිවූ පසුය. සතියකට ගදවරක්වත් 

ඔවුන් එක් වන අතර මට ඇගසන්ගන් ඇගේ ගකඳිරියත් ඇගේ චිරි චිරි 

ශබ්දයත් පමණි. එයට සවන් ගයොමු කරමින් සුනිලුත් ගනෝනාත් සිගත් මවා 

ගන්නා මා සිගත් වූ ආශා සපුරා ගැනීමට ඇගිල්ල ගයෝනිය ගදසට ඇදී යයි. 

*** 

- "මිස්, ගබොරැල්ලට ආව.... ගකොගහන්ද බස්සන්න ඕගන?" ත්රීපවීල් 

රියදුරුගේ හඬට මා ගැස්සී පියවි සිහියට ආගේය. 

- "ඉස්සරහ  YMBA එක ළගින් තියන පාගේන් ඇතුලට දාල 

නවත්තන්න." මා විදාන කගළේය. 

රුපියල් 500ක් ඔහුගේ අතින් තැබූ මා හැකි ඉක්මනින් ගබෝඩිමට ගගොස් 

ගදොර වසා ගත්ගත්ය. අත් බෑගය පගසකට විසි කර ඇදුම් ගලවා දැමූ මා 

ඇගේ ඇල වූගේ ඔලුවට අත ගසාගනිමින්ය. "Mr තිලකරත්න මැරුණාවත්ද, 

ඔවුන් දැන් මා ගසොයාගගන එයිද?" මාගේ සිගත් ගදෝෝංකාර ගදන්නට විය. ඊට 

අමතරව ඇගගන් ආ ගේදනාව සිත තවත් අඩපණ කරයි. ඊටත් වඩා 

උදමාේගගේ ගේදනාව ඉවසුම් නැති විය. ගකොට්ටය සපා ගනිමින් අඬන්නට 



 

 

වූගේ ගවන කරීමට ගදයක් ගනොමැති නිසාය. දුරකතනය අතට ගත් මා එහි 

අෝංක පිරික්සන්නට වූගේය. "දිස්නා" ඇය මා සමග Food City එගක් වැඩ 

කරන මාගේ ගහොඳම යාළුගවකි. මා ඇගේ අෝංකය ඇමතුගවමි. 

- "ඇයි බෝං උඹ වැඩට ආගව නැත්ගත?" ගත් ගමන් ඇයගගන් 

ප්ර ශ්ණයකි. 

- "ගපොඩි කරදරයක් වුනා බෝං. අගන් පුළුවන්නම් මගග ගබෝඩිමට වගරන් 

ගකල්ගල" 

- "ඇයි උඹට ගමොකද වුගන්?" 

- "ඔක්ගකොම කියන්නම් ඉක්මනට වගරන්ගකො" 

- "ගයාන් සේ උගේ ඉඳන් නැට්ට කගේ තියන් ඉන්ගන, කමක් නෑ 

හිටපන් මෝං එන්නම්" 

ඇය මාගේ දුකත් සතුටත් දන්නා එකම ගකනාය. මාගේ සියළු ගේ දන්ගන් 

ඇය පමණි. අඬන්නත් සිනා ගසන්නත් ඇය මා ළගින්ම සිටියාය. එය 

යහළුකමකටත් වඩා ගිය ගලන්ගතුකමකි. නමුත් ඇය මාගේ ක්රිටයාකළාපයට 

ගදොස් කියන්නීය. "වගරන්ගකො ගතෝ දවසක ගලඩක් හදාගගන" ඇය නිතර 

සිහිපත් කරන වදනක් මට මතක් විය. මාගේ ජීවිත කතාව ඇයට කිවූ මුල් 

දවගසේ ඇයගේද ගනතට නැගුගන් කඳුලකි. එය වලකා ගැනීමට තැත් 

කරමින් ඇය "උබ මාත් එක්ක එගහම ඕවට එන්ගන නෑ හරිද?, ඉන්නම 

බැරිනම් මෝං දිහා බලාගගන ඇගිල්ල දාගනින්" කීගේ ගදගදනාටම සිනා 

යෑමටය. අද වනතුරු සියළු ගේ ඇයට පවසා ඇති අතර ඇය සමග ලිෝංගිකව 

කිසි අයුරකින් එක්වී ගනොතිබුගන් ඇය මට මාගේම සගහෝදරියක් වූ නිසා විය 

හැක.  

ඇඳ උඩම නින්ද ගිය මට ඇහැරුගන් කවුගදෝ ගදොරට ගසන ශබ්දගයනි. 

සාලුව ඇඳගත් මා ජගන්ලගයන් බැලුගේ කවුද කියා දැන ගැනීමටය. 

- "වගරන් ගකල්ගල ඇතුලට" මා ඇරයුම් කගළේය. 

- "ගමොකද ගෑනිගේ ගම් උඹට ගවලා තිගයන්ගන?, බලපන් උගේ හැටි, 

වැේදියක් වගේ" ඈ කියාගේන ගියාය. 

මා එක වරම ඇයව වැළඳගනිමින් අඬන්නට වූගේ සිගත් වූ දුක දරාගැනීමට 

තවත් ගනොහැකි වූ නිසාය. 



 

 

- "ගකෝ දැන් නාඩ ඔළුව උස්සපෝං. උඹට මෝං ඉන්නවගන ගකල්ගල. ගකෝ 

කියපන් මට ගමොකද වුගන් කියල" මා සනසමින් දිස්නා හිස අත 

ගාන්නට විය.  

නදුන්ගේ දුරකතන ඇමතුගම් සිට ගම් වන ගතක් මා ඇයට අකුරක් නෑර 

කීගේය. එගතක් ගවලා බිම බලාගනිමින් අසා සිටි ඈ මා ගදස බලා "ඉවරද 

උගඹ කතාේ?" යැයි ඇසීය.  

- "අගන් මට ඉන්ගන උඹ විතරයි බෝං. බනින්න එපා ගදයියන්ගේ 

නාගමට" මා බැගෑපත් වූගේය.  

- "හරි. දැන් ඉතින් ගමොනව කරන්නද ගවන්න තියන ඔක්ගකොම ගවලා 

ඉවරයි. ඉස්සරහට ගමොනව කරන්නත් උඹට ගහොඳගවලා ඉන්න එපෑ", 

වගරන් යන්න ගබගහත් ගන්න" 

- "අගන් බෝං ගමගහම යන්න බෑ. මට ගබගහත් ඕගන නෑ, මම දැන් 

කරන්න ඕගන ගමොනවද කියපෝං." 

- "අපි දන්ගන නෑගන අරූ මැරිලද ඉන්නවද කියල. ඉවසන් ඉඳපන්. 

උඹට ගපොලිසි යන්නවත් බෑගන ගේස කගම් ගිහින් ඇවිත්" 

- "අගන් එගහම කියන්න එපා බෝං, මගග ගමෝඩ වැඩ මම පිළිගන්නව. 

ඒත් මම ගේසියක් ගනගම් බෝං. මම ගගොඩක් අසරණයි" 

- "වහගනින්ගකො උගේ කට. මට කියපන් උඹට ගබගහත් ගන්න එන්න 

පුළුවන්ද බැරිද?" 

- "මම ගකොගහොමද ගමගහම එළියට බහින්ගන?" 

වට පිට බැලූ ඈ ගඩනිමට දමා තිබූ ඉන පටිය ගලවා ඇගේ ටී ෂේටය උස්සා 

වැගරන් පහරක් උකුලත් පිටත් හරහා යන ගලස තමාටම ගසා ගත්ගත්ය. 

- "උඹට පිස්සුද දිස්ගනො?" 

- "උඹට එළියට බහින්න බෑගන, ඔගහොම හිටපන්. මම ගබගහත් අරෝං 

එන්නම්" 

පපුව ගහෝස් ගා කඩා වැටුණි. මා නැවත ඇයව බදාගනිමින් අඬන්නට විය. 

ඇය මා සනසා ඉක්මනින් එන ගලස පවසා ගබෝඩිගමන් පිටවූගේ මා හට 

ගබගහත් ගගන ඒමටය. 

දෑසින් වැටුනු කඳුලු කම්මුල හරහා රූටාවිත් ලැම මත පතිත වී ගදලැම මැදින් 

ඇග හරහා ගලා යන්නට විය. ඇඳ සිටි සාලුව ගලවා දැමූ මා නාන කාමරයට 



 

 

ගිගේ මගේ ශරීරගයන් හැමූ දුගන්දය මටම ඉවසිය ගනොහැකි වූ නිසාය. වතුර 

මල යට සිටගත් මා කරාමය ඇරිගේය. ගකොණ්ඩගේත් ඇග හැමතැනමත් 

වැටී තිබුණු ශුක්රාණු දියවී ගිගේ සුදු පැහැ කැබලි කැබලි ගලසටය. ඇගේ 

සෑමතැනින් දැනුනු දැවිල්ල ඉවසමින් මා නාන්නට විය. සබන් කැටය අතට 

ගත් මා එය ඇගේ සෑම අස්සක් මුල්ලක් නෑර යැේගේය. සබන් සැරට 

ගයෝනියත් ගුදයත් රිදුම් දුන්ගන් සම පතුරු ගැසී ගගොස් ඇති ගලසටය. පැය 

භාගයක් පමණ ගහොඳින් නාගත් මා නිරුවතින්ම එලියට ආගේ ගඳ ගසන 

සාලුව ගපොගන්නට දමාය. ඇග පිසදා ගත් මා රෑ ගවුමක් ඇද ගත්ගත්ය. ඇගට 

දැනුගන් පුදුමාකාර සැහැල්ලුවකුත් සනීපයකුත්ය. මද ගේලාවක් ගත විය. 

ගබගහතුත් කෑමට බනිස් ගගඩි කීපයකුත් කිරි පැකට් ගදකකුත් අතින් ගත් ඈ 

කාමරයට ඇතුලු වූවාය. 

- "ආ ගම්ක කාල ඉඳපන්" ඈ මා ගවත බනිස් දිගු කගළේය. 

බනිස් කා කිරි බිේගේ  වචනයක්වත් කතා ගනොකරමිනි. ඒ තරමටම 

බඩගින්න උච්ච වී තිබුණි. ඇය මා ගැන ගකොපමණ වද ගවනවාද, මා ගැන 

ගකොපමණ සිතනවාද, මා සිතන්නට විය. 

- "ගමොනවද උඹ කල්පනා කරන්ගන?" දිස්නාගේ පැනයට මා නිරුත්තර 

විය. 

- "මුකුත් නෑ බෝං, උඹට ගගොඩක් පිෝං." මගේ ගනතට නැවතත් කඳුළු 

ඉනුගේය. 

- "ආ ගමන්න. ගම් ගබ්ත් ටික බීල වගරන්. ක්රී ම් එකක් දුන්න ගාන්න." 

ඇය දුන් ගපති කීපය කටට හලා ගත් මා වතුර උගුරු කීපයක් බීගේය.  

- "ගමොනවද ගදොස්තරයා කිේගව?" මා දිස්නාගගන් ඇසුගේය. 

- "අමු නාකි කුකුගලක්, ඌ ගහොඳට මගග උකුල අත ගෑව. ගමොනව 

කරන්නද උඹ නිසා හිටිය ඉවසගගන. තව ගකොගහවත් ගම් වගේ 

පාරවල් තියනවදත් ඇහුව. " 

- "ඌත් ඉතින් ආස ඇති උඹ වගේ එගකක්ගග ඇග අතගාන්න." 

- "ඔේ ඔේ මෝං කියන්ගන නෑ ඉතින්, ඇලගවයන් ඇගදන් කට වහගගන" 

දිස්නා විදාන කගළේය. 

ඇගදන් වැතිරුනු මා ගකොට්ටයත් බදාගගන යටි අතට සිටිගේ පසුපස උඩට 

තියාගගනය. 



 

 

- "ඔගහොම හිටියාම හරිද ගමෝඩි? ගලවපිය ගවුම. ගතොට මෝං හිටියාම 

තමයි ලැජ්ජ" ඈ මට සරදම් කගළේය. 

ඇගදන් බැස පෑන්ටියක් ඇඳගත් මා ගවුම ගලවා දමා නැවත ඇඳට 

නැේගේය.  

"ගකල්ගල, ගම් බලපෝංගකො බෝං උගේ ඇගේ හැටි. ගදයියගන් මුෝං නෝං මහ 

තිරිසන්නු ටිකක්." ඇය දුක්කිත අන්දමින් අර අසමජ්ජාතීන්ට බැන වදින්නට 

විය. ඇගේ ගනතින් ගැලූ කඳුළු බිඳුවක් මගේ කලව මත් පතිත වූගයන් මා 

හැරී බැලුගේය. පේ ගකල්ලට මෝං ගැන දුක හිතිල. අතට ගත් ටියුබ් එගකන් 

කලව මතට ක්රී ම් ස්වල්පයක් මිරි ඈ ඈ ඇගේ සිනිදු ඇගිලි තු ම මගින් 

පිරිමදින්නට විය. ඇගේ අතැගිලි කලව මත රවුමට ගමන් කගළේය. කලව 

මත ඔවුන්ගේ ඇගිලි පාරවල් කීපයක් සටහන්ව තිබුනි. අගනක් කලව මතද 

ක්රී ම් ආගල්ප කළ ඈ පිට හරහා වැදී තිබූ තවත් පහරවල් කීපයකම ක්රී ම් 

ආගල්ප කගල් ඇගේ අතැගිලි වල උණුසුම මගග පිටට කා වදින ගලසය. 

- "ගකල්ගල අනිත් පැත්ත හැරියන්" ඈ පැවසීය. 

- "අගන් දිස්ගනො මගග තට්ටම් ගදක ඇදුම් කනව බෝං, උඹට පුලුවන්නම් 

විතරක් එගහත් ගාපෝං" 

"ඇයි පුලුවන්නම් විතරක් කියන්ගන? මම උඹ ගවනුගවන් ගමොනවද කරල 

නැත්ගත" කියමින් ඇය මා ඇද සිටි පෑන්ටිය පහතට ඇේගේය. තට්ටම් මත 

ඉදිමී ඇති ඇගිලි පහරවල් සෑම තැනම ඇති බව මට දැනුගන් ඇගේ ඇතැගිලි 

ඒවා මත ගමන් ගත් නිසාත් තට්ටම් ගදකම දැවිල්ගලන් රිදුම් දුන් නිසාත්ය. 

ඇගේ සිනිදු අල්ල තට්ටම් ගදක මත ගමන්ගත්ගත් ඉතාමත් ගසමිනි. තට්ටම් 

ගදක සිසාරා ගිය ඇගේ අතැගිලි තට්ටම් ගදක මැදින් පහලට යන්නට විය.  

- "ආහ්..." 

- "දැවිල්ලද ගකල්ගල්?" 

- "හ්ම්" 

අත් ගදගකන්ම තට්ටම් ගදක පළල් කල ඈ "රතු ගවලා බෝං" යැයි කීගේය. 

ක්රී ම් ස්වල්පයක් ඇගිල්ලට ගත් ඈ ගුද විවරය වටා සියුම්ව ගෑගේය. දැනුන 

සනීපය නිසා මගේ දෑස් පියවී ගිගේ ඇයට ගල්සි වන පරිදි පස්ස මදක් උස්සා 

ගදමිනි.  

- "අනිත් පැත්ත හැරියන්" ඇය පෑන්ටිය උස්සමින් කීගේය. 



 

 

අගනක් පැත්ත හැරුණු මා දෑස් පියාගගනම සිටිගේ නිරුවතින් ඇය ගදස 

බැලීමට තිබූ ගනොහැකියාව නිසාය. කලව ගදගක්ත් බගේත් ක්රී ම් ගෑ ඇය මා 

අත් ගදගකන් වසා සිටි පියයුරු මාගේ අත් අයින් කරමින් විවෘත කගල් එවා 

ආදරගයන් අල්ලමිනි. ඇගේ ස්පේශගයන් මාගේ ඇග හිරි වැටී ගිගේය. 

මලානිකව තිබූ තන පු ම ඉහලට එසවී පියයුරු යුගලය ශක්තිමත් විය. 

- "ගම් ගමොකද ගම්? හිරිග මත් පිපිල. ආස හිතුනද උඹට?" 

- "නෑ බෝං උඹ අල්ලනගකොට කිති." 

- "අපි අල්ලනගකොට තමයි ඉතින් උඹලට කිති" 

ඇගේ අතැගිලි මත වූ ක්රී ම් පියයුරු මත වූ ඇගිලි පාරවල් හරහා ආගල්ප 

කරමින් ඇය ඉතා සියුම් ගලස පියයුරු වටා ඇගේ අතැගිලි යැේගේය. 

පියයුරු වගට් දිවගිය ඇගේ ඇගිලි තු ම ගකගමන් ගකගමන් තන පු ම කරා ළෝං 

වී තනපු ම මත ගැටින. "ම්හ්.."  ඇගේ ස්පේශය මට දරාගත් ගනොහැකි විය. 

මාගේ ගකඳිරිල්ගලන් ඇයට සිනා ගිගේය. 

- "ඉන්න බැරිද ගකල්ගල?, අගන් මන්ද උගේ තියන වල් කම කවද අ ම 

ගවයිද කියල"  

ඇය විහිලුවක් කරමින් ක්රී ම් ගා හමාර කගල් කම්මුල මත වූ Mr. 

තිලකරත්නගේ ඇගිලි පාරවල් මතද ආගල්ප කරමිනි. මාගේ නේන ගේහය 

ගදස බලා සිටි ඈ මදක් පහත් වී මාගේ නලල මත ඇගේ ගදගතොල් තැබීය. 

ඇයටත් මටත් නැගුනු කඳුලු බිඳු මගේ කම්මුල් මත එකට එක්විය. ඇය 

ගසමින් ඒවා පිසදැමුගේ "ආදගරයි ගකල්ගල මෝං උඹට" යැයි කියමිනි. 

ඇගේ අතැගිලි හා මගේ අතැගිලි එකට පැටලුගන් අපි ගදගදනාම 

ගනොදැනුවත්වමය. 

- "අගන් බෝං ආගයත් උඹ ගම් වගේ වැඩ කරගන්ගන නෑ කියපෝං" ඒ 

දිස්නාගේ ආයාචනයකි. 

- "මම කැමැත්ගතන් කරන ගදයක් ගනගම කියල උඹ දන්නවගන, 

ගවන ගමොනව කියල මම කරන්නද?" 

- "ගම්ගකන් ගවන්ගන උඹ තවත් දුක් ගවන එක මිසක් උඹට සතුටක් 

ඉතිරිගවන්ගන නෑ රුවිනි" 

- "ඒක මම දන්නව ඒත්... අගන් මන්ද" 

- "ඇයි උඹ ඒත් කිේගව?" 



 

 

- "නෑ බෝං, මටත් දැන් ගම්ක නැතුව බැරි ගවලා. වැඩිම උගනොත් සතියක් 

ඉඳියි." 

- "මම කියනවට ගම්ක නවත්තපෝං ගදයියන්ගග නාගමන්. අපි 

ගකොගහොම ගකොගහොම හරි සල්ලි ගහොයාගමු. උඹට SEX නැතුව 

ඉන්නම බැරිනම් කියපෝං. අකමැත්ගතන් උනත් උඹට ගනොගදන ගදයක් 

මගග ළග නෑ ගකල්ගල." 

ඇයටත් මටත් හිතට නැගුණු ආදරගේ කැක්කුම දරාගත් ගනොහැකි විය. අඩ 

නිරුවතින් සිටි මා සැගනකින් ඇගේ තුරුගල් උණුසුමට නතු විය. එකට 

තුරුළු වුනු අප සිත්ගසේ හඩා වැලපුගන් ආදරයත් ගලන්ගතුකමත් ඉහවහා 

යන විට සිගත් වූ දුක තුරන් වී යාමටය. ඇගේ ගතට දමා තිබූ දහඩිය මට 

සුගන්දවත් විය. ඇගේ උණුසුගමන් මා ගතද ප්ර ගබෝමමත් විය. ඇගේ අතැගිලි 

මාගේ පිට හරහා උඩටත් පහලටත් ගිගේ සියුම්ව සම මත ස්පේශ ගවමිනි. මා 

ඇයව තවත් මගේ ඇගට තදකර ගනිමින් ඇගේ ගකස් ගරොද හරහා මාගේ 

අතැගිලි යැේගේය. මගේ ගබල්ල මත ඇගේ ගදගතොල්වල පහස දැනී ගිගේය. 

- "කියපෝං ගකල්ගල ආගයත් උඹ සල්ලි වලට විකිගනන්ගන නෑ කියල" 

දිස්නා ඉකිබිඳිමින් ගගොත ගැසීය. 

- "උඹ ගම් වගේ හැමදාම මගේ ළඟ ඉන්නවනම් මම ආගයත් ගේස 

කගම් යන්ගන නෑ දිස්ගනො" 

අපගේ ඉකි බිඳුම තවත් වැඩි විය ඇගේ කඳුලු මගේ පිට හරහා රූරා යන්නට 

විය. ඇගේ උරහිස මගේ කඳුලින් ගතත් වී ගිගේය. මදකට මා තුරුගලන් 

ඉවත්වූ ඈ "ආදගරයිද මට?" කියා ඇසුගේය. ඇයගේ ප්ර ශ්ණයට ඔළුව වනා 

"ගගොඩාක්" යැයි මා පිලිතුරු දුන්ගන්ය. එසැනින් ගේගගයන් මා ගවත ළෝං වූ 

ඇය මාගේ ගදගතොල මත ඇගේ ගදගතොල තැබීය. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~ 

9 වන ගකොටස බලාගපොගරොත්තුවන්න..... 

කතාව කියවා අවසානගේ වචනයකින් ගහෝ ඔගබ් අදහස දක්වා 

ඊළග ගකොටස ලිවීමට ධමේය්ක් වන ගලස ඉල්ලා සිටිමි.  

          - රුවිනි... 


