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එතනට ෙකල ගැහැTවා පස්ෙස +C+ට තද කලා අ�ෙමො මාර අමා�9 ඇIලට 

ප9ය යනෙකොට ෙකොෙහොම හ4 මට කෑ ගැෙහ�න# වෙග ප9ය ඇIලටම 

දැ�මා ,ක ෙවලාව%� පස්ෙස ම�< +C+ට ආප? ,ක� එ<යට අරෙගන 

ෙකල දාලා ආප? ඇIලට ඇ4ය එතෙකොටන� එFචර 4Hෙන නෑ ,ක ,ක 

එෙහම කලා මට D ය�න වෙග අ:Iම ෆ� එක� දැෙන�ෙන ?#තට %U 

වෙග ම�< ෙEෙග වැ7 කලා හ9ෙය� කර�න ග#තා මට# ෙහොද සSපය� 

දැෙන�ෙන මම# මෙග ඇග ඉස්සරහට පස්සට කරලා ම�<ට සෙපොV� එක� 

H�නා ම�< %Eවා අ�කා ය�න එ�ෙන %යලා ම�< ප9ය එ<යට ග#තා 

ඒෙක වෙ� 8ක� අරවා ගෑ/ලා මම ඇ�=ෙව නෑ ම�< ට�ගාලා බා# P� 

එකට ;යා මම# පස්ෙස� ;යා ම�< ශවV එකට ප9ය අ�ලලා ෙහේHවා තවම 

ම�<ට කැ4 ;ෙය නෑ ම�< %Eවා අ�කම යව�න %යලා මම ප9ය අතට 

අර� අෙ# ගැ?වා ම�<ට කැ4 ;යා මෙග ඇග 
රාම කැ4 ම�< මට %ස් 

එක� �ලා ආප? ෙගදර ;යා මම# ඔ�ෙකොම ෙහොදෙගන නාලා ඉවර කලා 

අ�මලා ඊට /නා7 15 %� /තර පස්ෙස වෙග9 ආෙව 


