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ගණ7 NෙQ මට  ය.න එනව වෙ> දැmනාත මම එක පාරටම ෙප&�ල අර. ම$ෙ> 
ත<ට� ෙදක අතෙ_ Z� #ල උඩටම :යල තද කලා. කැ? ත4 ත4 ම$ෙ> Zක 
මැ�ෙ� ��නෙක&ට මට ෙදඳ? ගෑFණා. අ.:ම n.Cව ෙවනක�ම Zක මැ�ෙ� හලලා 
මම අහකට Fෙ	 ම$ට Dස් වEසාව�ම oල. ම$ ෙ> කM� ෙදක �ෙ> මෙ> බj 
ෙ)ෙරනවා. මම එයාෙ> යට සාෙය.ම එයාෙ> Zක 1හදැ�මා. ම$ සාය ඇඳෙගන 
ෙක4.ම ෙගදර �Fවා. මෙ> ය�බඩ ෙක&ර ෙවලා වෙ>. මම යා"◌වුව0 ඇදෙගන 
එෙහ�මම ෙගදර ආවා. 

    


