
මුවාවී ම 
ඵුසති ලියනාරච්චි 

 
උඹ උඹේ රහස් මට කියාවියි මං බලාඹ ාඹරාත්තු ඹගාඩගහගත්තතෙ උඹ හිටපු 
දිහාවට එන්න මට අවසර ලැඹබන්නටත්ත කලිඹයන්.   
 
බයක් සැකක් නැතුව ඒ ඹ ාර ඹ ඹකන් ඇුළට ඇවිදින්න බැරි තරම් පංචි කාඹේ, 
උඹව යන්ෙමටවත් බලාගන්න කියලා හැම හෑන්දෑඹව මං නහතේ බර තියාගන 
මීදුම් හුස්ම ඹහළද්දී, සුණු විසිණු තවන්නට තරම් සද්දඹ න් වැදුණු මඹේ හ වත 
ඉස්සරහ සීත නිස්සද්ද වීදුරුව ගැහුතනවත් නැහැ.  
 
ඹ ාත්ත උඩින් මතග දිහා බලාඹගන මට විරිත්තතාඹගන විහිළු කරද්දදිත්ත ඒක උඹ දැනං 
උන්නා තන්ද? මඹේ තබල්ල අග්ගිස්තස් තිබ්බ ඹරෝම කූ  හිතං උන්ඹන් උං මටත්ත 
වඩා උඹව  න්නවායි කියලා. 
 
ඒ මායිම  නින්න තරම් මඹේ හිඹත්ත හයියක් තිබ්තබ් නැහැ. 
 
ඹම් සිද්දිය ඹවද්දදි මට අවුරුදු නවයයි.  
අය්යත්ත එක්ක රණ්ඩු ඹවලා අහුතවච්ච මං තකාතහද කියලා හැතමෝම තහාය 
තහාය උන්ු නිසා මට ඕඹන් ඹවලා තිබ්ඹබ් හැංඹගන්න තැනක්.  
 
සත්තතයි! උඹඹ ඹ ාර අරින්න තරම් හිඹත්ත හයියක් මට ඹනාතිබිච්ච බව. 
ඒත්ත ඹේවැඹේ ඹ ෝංකාරය ඇඹහද්දී ඹවන කරගන්න ඹ යක් තිබ්ඹබ් නෑ. මට 
උවමනා වුතේ හැංතගන්න. 
මං හිතුවා ඒ ඹවනුවට ඕක ඇුඹේ උඹට බිලිඹවන එක ඹහාඳයි කියලා.  
ොත්ො මට කියලා තිබ්බ කතාවල හැටියට මං ත ාත්කාමතේම හැංඹගයි කියලා 
එයා කව ාවත්ත හිතන්නැති ඹේවි. එයා  ැකලා තිඹයනවලු උඹ පංචි ළමයි 
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ඹ න්ඹනක් සම්පූේතෙන්ම ිලලා දාන හැටි, උන්ඹග කකුේ උඹේ කටින් එේලි 
එේී ඹ  ැත්තතට වැනි වැනී තිතයද්දිම! 
 
ඹවව්ල ඹවව්ල, ඇ  වැටි වැටි,  ැකිලි  ැකිලි, බඹයන් බකලගැසුණු හදවෙටත් 
වැඩිතයන් දුේවල  ණිස් තදකකට වාරු ීඹගන මං  ඒ සීමාව  ැන්නා. 
 
ඇතුළ හරි අන්ධකාරයි—ඒත්ත ඒ අන්ධකාරය,  ැනලා දුවන්නයි කියලා මට අඟවප 
එකක් නම්ප තනතමයි.  
හරි සීරුවට, සැහැේලුවට මම ඇඟිලිුුවලින් ඇවිද්දදා. ඒ නිහඬකමට කන්අඩි 
කීතු කීතු තවන ෙරම්ප!  
මඹේ ඇස්වලට මග තහායාගන්නට තරම් එළියක් ඹ ාත්තකාමතේ තිබ්තබ් නැෙත්, 
උඹ ඉන්න ෙැන ඉතවන් වතග්ග දැනගන්න ෙරම්ප අනන්තවාරයක්වත් මං උඹ දිහා 
බලං ඉඳලා තිතයනවා.  
 
රාක්ක ුනක්,  කුණට.  
ඹවව්ලන ඇඟිලි ුු එක්ක ඔච්චම් කරන ඹේළි ගැසුණු උස් රළු ඹනාසැඹලන 
ඹ ාත්තවල ඹකාඳු කළුවතරත් මට දැුො.  
රාක්ක ුනක්,  කුණට.  
ඉතින් හුස්ම හිරකරං තවව්ලන බිත්තතියට වත්තතන් වී ඹගන, ඇඟිලිුුවලින් 
කාමතේ එහා ඹකානට යන ගමන් මං ගණිනවා.  
මං උඹඹ ලැගුම්හල අස්තස් උඹව  කින  ළමු තමාඹහාඹත්ත මතග හ වත සුණු 
විසුණු තවලා යන්තන්  ඹබර   දාහක ෙරම්ප මහා හඬක් නගාතගන.  
උඹට මාව ඇතහනවා! ඇහිලා මං දිහාවට හැඹරනවා! 
තිගැස්සිලා කෑ ගහන මං අත  ය හතර මත ඇ  වැටිලා, හෙරතවනි ඹ ාත්ත 
රාක්තක පිටි ස්සට බඩගානවා.  
ඹවව්ලන කුුහලයකින් මං කකියන්තන් උඹේ ඹස්යාවක්වත්ත  ැකගන්න.  
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ඒකාතග්ග ඉස්සරහට  ලයන්  
මඹේ ඔළුව අස්තස් කටහඬක් කියවනවා.  
 
මතග්ග ඇස් තදකත් කළුවතේ උඹව ටික ටික තහායනවා. 
උඹට තමච්චර යකා නිනවා නම්ප මම දැකලම නැහැ! 
 
ගිනියම්  ෑස්. මට දැතනනවා උඹ  ත්ත විරිත්තතාඹගන මං දිහා හැතරන හැටි—උඹඹ 
මූඹණන් බාගයක් අඩ එළියක අුරු න් තවලා, ඉතිරි බාතග්ග මඹේ තගාර තගාර 
ගාන බඩ ඹ නහලු දිහාවට ඇදතගන යනවා.  
 
ඒකාතග්ග ඉස්සරහට  ලයන්.  
 
හුස්මක් ඇදගත්තු මම තවව්ලන්තන් අලුත් ෙරහකින් මත්තවලා. 
ඒක ඹේ නටවන, සිහි අමතක කරවන තරහක්. 
ඹනාහිොම තාත්තතාඹේ බර හාන්සිපුටුව උස්සගත්තු මම ඒක අමාරුඹවන් වත්තතන් 
කරඹගන ගෑටුතව් උඹේ ඹ ාත්ත රාක්තක දිහාවට. ඹ  ා නැවත ඹ ාඹළාඹේ 
වැදුෙ පුටුවත් එකම එක වරක් ඹකඳිරිගානවා. ඒක උඩට මං නින්තන්, මට 
හුරුපුරුදු ඒ නිස්සද්ද කමින්මයි. 
 
ඉතින් ඊට  ස්තස් අපි හිටං උන්නා ඒ කළුවඹේ. ඹකේලයි, යකයි.  
 
උඹඹ මූතේ  හස  ළඹවනි වතාවට ලබන මඹග ඇඟිලි ඹවේලනවා. උඹඹ වක 
ගැහුණු නහය, එළියට ඹනරා ආප ඇස්ඹගඩි මතින් මං ඒ ඇඟිලිතුඩු යවනවා.  
එෙතකාට උඹඹ  හස ලැබිච්ච තැන්වල මං පිච්චි පිච්ී ිනියම්ප තවනවා.  
උඹ මං දිහා බලාඹගන විරිත්තෙද්දී උඹව තේන්තන් හරියට තලාකු ඹේ නාවකින් 
නැත්ෙං ආස්වා යකින් පීඩාතවච්ච තකතනක් වතගයි. ඒත්ත ඹම්වා හිෙන්න තරම් 
ඒ තවද්දි මං වයසින් මුහුකුරා ිහිං නෑ.  
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ඉතිං මං මට හිතුණු හිතුණු ඹද්ද උඹට කරන්නට හිතුවා.  
 ැන් තිත්තතයාඹේ වාරයයි.  
හරවනවා මම—උඹව හරවනවා! කාලඹය් දුහුවිලි හා මකුළු ැේ මඹේ ගවුම් 
වාටිඹයන් ගසාබසා දාලා, මඹග මූෙට තියාතගන, උඹට මං මත්තෙම, නැත්ෙං 
මට, උඹ මත්තෙම, වැඹඩන්න ඉඩ ඇරියා.   
මට දැතනනවා මතග අත් යට උතඹ හුස්ම ත ඹවනවා, මඹේ මූෙ මත.  
ඉතින් විරිත්තතනවා මං, යකාඹේ විරිත්තතිේලටත් යටින්. 
උඹ කැමැති ද ඒකට? අහනවා මං උතඹන්. 
උඹ තවව්ලන්තන් හරියට නිස්සද්ද කම වඹේ.  
 
මං මඹේ රාජධානිය පිරික්සන්තන් උඹව මතග මූෙට වත්තතන් කරං ඉඳතගන. ඹම් 
ඹ ාත්ත අතරින් ඉවත්ත තවන්නට මට අණ කරන්නට දැං කාටවත්ම බැහැ.  
අලුත්ත පුරුද්ද ක්. 
උඹඹයි මඹගයි. 
යකාඹගයි මඹගයි.  
ඹමාන යඹකක්   මං? 
 

*** 
උගන්නෙමි දවාලට ගගය නිස්සද්දවන ගේලාව.  
උගන්නෙමි යතුර හරවන විට සද්ද ගනානගන්න.  
උගන්නෙමි නුඹට මට හුරුවන්නට ඉඩ අරින්නට. 
 
උගන්නෙමි කතා කරනට.   
 
උගන්නෙමි ආලය කරනට.  
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උගන්නෙමි නුඹ බලා ඉද්දීම, නුගඹ දෑස් ඉස්සරහම, කනලක මම-ම වූ කැබලි මගේ 
සමටත් යටින් බඩගාගගන නලාව නවත එන අපූරුව. ඔේ, දැන් ගවනස් නුගඹ දෑස්. 
නුඹට තිගේවියි නුඹ ගනාසිතූ ගසගනගහවන්ත කමක් ගදෝගේ ගිහිං. 
 

*** 
ඔහුගගන් පසුව මම කියවීමට නැඹුරු වී ඇතැයි මම සිතමි.  
කියවීගේ ආසාව මට නිතර තිබුණු එකක් වුවත්, ඔහු සමග කාලය ගත කරන මට 
වුවමනා වූගේ ඔහුගේ ගලෝකය දැනගන්නටයි. මට එතැෙ ගපනුනේ ඔහුගේ 
ගපාත්ුල, ඔහුගේ ගපාත් ගලසයි. 
ඒ ගපාත්වල අග්ගිසි නෙෙ ආ පහස රළු වුවත් හරවන හැම පිටුවක් ගාගනම 
දැනුනේ ඒවාගේ ඇතුළත වූ නමනෙක් බවයි.  
කාගලන් කාගලට එතැන හඳිගයමි මම, හැන්දෑවක් පාසා අත්ලට දාඩිය ගගගනන 
අඳුගරහ ගිලීගගන, සිත පිටු අතර ලිස්සා ිය කනලක, දැනුම යැද යැද.  
 

*** 
 
මට වුවමනාව තිබ්තබ් උඹව දැනගන්නයි. 
මට වුවමනාව තිබ්තබ් උඹ මාව දැනගන්නවාටයි.  
 
ඉතින් ඇේඹ ඹනති ුඩක සද්ද යක්වත් ඹනාකර කළුවඹේ ඉඳං උන්නා මං. 
රහඹස් කියව කියව, එඹකාඹළාස් හැවිරිදි ඹකේලකට තරම් ඹනාවූ රහස් කියව 
කියව.  
 
ගදාගළාස්ගවනි විය වන විට මම කණුවකට බැඳ දැමුණු නිරුවත් ගැහැනියක දැක 
ඇත්ගතමි. ඇගේ ගරෝස පැහැ තන පුඩු තුළට ලණු කැපී යයි. එළිගේ වරුසාවක්. 
ගතත වැහ ගපාද සල්ලාල වීදුරුව මතට තදින් ඇද වැනටයි.  
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අවුරුදු දහසගේ දී මම, ඒ ගැහැනිය උන් තැනම මාව දකින්ගනමි—ගසකට බැඳ 
දැමුණු මට නුඹ කවි කියවන අපූරුව! 
 

*** 
 
 හඅඹේ ී මං උඹ  කින්ඹන් එක්තරා ඹකාේඹලකුඹේ හ වත කඩා මන්නට මා 
ඔහුඹේ නිවසට ගිය විටයි. උඹ උන්ඹන් ඔහුඹේ බිත්තතිය මතයි. 
 
හැබැයි උඹඹ නාතේ එතඹකාට ත ාඩ්ඩක් දිගයි. අං නැහැ.  
 
එක්තරා ආකාඹරක විදග්ගධ බවක් උඹඹ මූතෙන් කියැවුණා. ඹවස්වලාගත්තු 
යඹකක්.  
 
ඒ තකාල්ලව අතහැර  ාලා යන්නට කලිඹයන් මම කිේවා මං ඔහු ඔහුඹේ 
ඹවස්මුහුණ වීසි කර  මන ුරු බලං උන්නු බව. 
ඔහුට මං එ ා කියූ තද් ඹත්තරුණා  ැයි මම තවමත්ත  න්ඹන් නෑ.  
 

*** 
 
වයස විසි එඹක්ී මා ආලඹයන් ඹවළී උන්නු ඹකාල්තලක් උඹඹ මූණ තරම්ම 
රු ාට බහින ඉරකට මාත් එක්ක යනවා. ඔහු තවනත් ගැහැනියක් සමග හිඳීම 
ගැන සිතීම  වා මඹග මුහුණ රු කර  මනවා. ඹකාච්චර රු   කියඹතාත්ත ඔහු  ැං 
 ැං මට අං එතියි කියමින් මට සිනාතසනවා.  
එකම කවිය ආඹය ආතය කියව කියව ඹනාඉවසිේඹලන් උන්නු කාඹේ උඹ මට 
ඉවසන්න කියා දුන්නා නම් කියා මට හිුණා.  
නවාෙැන්ගත්ො ඔහුඹේ අත මඹේ උකුළ මත.  
මඹග රත ඹහාඳ අතට හැරුො.  
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මං දිහා බලං ඔහු මට කො කතේ ‘ආ රය’ කියලයි.  
 

*** 
 
ගගදරින් පිටමිං වී මා යන දිනගේ, මා නුඹ ගදස නැවතත් බලමි.  
කානලත් එක්ක නුඹත් ගගවී ගිහිං.  
දැන් නුඹ දැක්කට බයක් ගනාදැගනන ගානයි.  
 
එගහත් නුඹ හැර දමාගියායින් පස්ගසත් හුඟ කාගලකට මට නුඹ නැති පාළුව 
දැගනයි.  
ගසනග පිරුණු කාමරයක ඉන්ො විට එක්වරම මට නුඹ නැති පාළුව දැගනයි. 
එවිට එළිය නැතිවී යන්ෙට කියා පතමි.  
ඉන් පසුව මම නුඹයි මමයි අගේ ගපාතුයි පමණක් උන්නු කාගේ ගැන 
සිතන්ගනමි.  
 

*** 
 
උඹ ආතේ මං ළඟට එන්තන් මං ඹනාහිතප ඹවලාවක. ඹග රින් සැතපුම්  හස් 
ගණනක් දුර පුස්තකාතලක උන්නු නාඳුනන එකියකතග්ග තගල පිටි ස්තස් ඉඳලයි 
උඹ මා තවෙ කඩා  නින්තන්.  
 
උඹ ඕනෑකමින් උන්තන් මං ආතයමත් උඹ එක්ක ඉඳං කියවන්න එනකං. අෙහැර 
දමා යන්නට බයවුණු ඹද්ද ගැන මං නුඹට කියවාවි යි කියලත් උඹ බලං උන්නා.  
ඈ මං ඉස්සරහා ඇඹේ සළු උනාදාද්දී උඹව දැක්කම මතග තදතොල්  වා 
තවව්ලුවා. මඹේ ඇඟිලි උඹව අේලන්න බතයන් උඹ තවෙ ඇතදද්දි සුසුමක් 
තහළප ඈ ඉවතට හැරුො. 
උඹ ආතයමත් මං ළඟටම ඇවිත්.  
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තකාතහාම ද, ඉතිං ? 
 
උඹ හුඟක් තවනස්තවලා වතග්ග තන්. මං තම්ප  ාර උඹව එක ාරම හඳුනගන්තන් 
උතඹ මූතේ තිබිච්ච ඒ රතු  ාටින්. ඒත් දැන් උතඹ හිනාව තවනස්. 
හරියට තලාකු තව්දනාවකින් වතග්ග. ත ුතේ උඹ කැළැල් හංගං ඉන්නවා වතග්ග. 
 
ඈ ස් ේශ කරද්දී, ඇතග්ග අකු ඇට මෙ මතග්ග දිව තගනයද්දී, ඇතග්ග කන්ත ත්ෙ 
තොල් අෙරට ගනිද්දී මට දැුො උඹ මතග්ග අත්ල යට ිනියම්ප වුණු බව. 
 
බැෙෑපත් වූවා නුඹ. බැෙෑපත් වූවා අනයමත් ඇවිදින් නුඹත් එක්ක ඉඳෙන්ෙයි 
කියා. 
කියවන්ෙ. කියවන්ෙ මට නුඹ අතහැර දමා යන්ෙට බයවුණු නද්ද ෙැෙ. 
 
‘ලයිට් එක ඕෆ් කරන්න’ යි මම ඇයට කියමි. 
‘බැහැ, මම කැමති ඔයාට මාව තේනවට.’ 
‘ඒත් මට කළුවතේ  ාර තහාඳට පරුදුයි’ මම කියමි. 
එක තමාතහාෙකට අපි නිහඬවම එකිතනකාතග්ග දෑස් තුළට එබීතගන උන්තනමු.  
‘අතනක්  ැත්ෙට හැතරන්න’ මම ඇයට කියමි.  
ඇඟිලි තුඩුවලින් ඇතග්ග සම මෙ ුඹ අඳිතනමි. මතග ඇඟිලිවල ුඹව ගෑවුණු 
ෙැන් තහමි තහමින් ිනියම්ප තවයි. 
 
නබානහෝ කලකින් පෙමුවරට මං නුනඹ පහස ලබද්දී, පැරණි රිදුම් හමුනේ මනග්ග 
දෑස කඳුළු පිරී දැනවයි. 
 
‘ආතයමත් අල්ලන්නතකෝ මාව,’ ඇය තකාඳුරයි. 
මා ඇය අල්ලන්තන් ුඹව අල්ලන්නටැයි ඈ තනාදනී. 
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නතනහට්ටු වූ මම, නුඹ මට වරක් කියූ කවියක් මුමුණමින්, ඇනෙන් ඉවතට හැරී 
ඇනග්ග නෙල මත හුන් නුඹ මත ඇඟිලි තුඩු යවමි. 
 
මතවෙ හැරුණු ඇය මතග්ග මුහුෙ පිරිමදිමින්, ‘ඔයා වයසට ිහින්’ කියයි. 
‘ඔයා මාව දැනගත්තෙත් අද උතද් තන්,’ මං හිනාතවවී කියමි.  
‘ඔව්, ඒත් ඔයා වයසට ිහිං.’  
 
ඉවෙට හැරී මම ඇතග්ග තකාට්ටතේ මුහුෙ තහාවාතගන සියුම්ප හඬින් හඬමි.  
තගදර නැති අඩුව මට දැතන්.  
 
මට ආතයමත් අවුරුදු එතකාළහයි. 
අහුතවලා! උඹත් එක්ක අඳුතේ අෙ ෙගාද්දී අහුතවලා! 
රතු තවච්ච, තෙත් තවච්ච අත් එක්කම.  
තහායාතගන ඔවුන් උඹ එක්ක මං උන්ු තකාන.  
මම මතග්ග පටුව උඩ, උඹ මතග්ග තද ා ළඟ ත ාතළාව මෙ. 
මතග්ග වම්ප අතත් අර ගැහැනිය උන්ු කළු ත ාඩි ත ාෙ. 
මං ඇඳන් උන්ු ගවුම අස්තසයි දකුණූ අෙ. 
මම කුමක් කරමින් උන්නා දැයි තනාදනිමි. 
එතහත් මට තහාඳ  දමට ගුටි ලැතබයි. 
ආතේ කවදාවත් මං මාව ඇල්ලිය තනායුතු ය! 
ඒක තනාමනා, නරක වැඩක් යැයි අම්පමා මට කියයි. 
එතස් කියා ඇය අතේ ත ාෙට ිනි තියයි. 
 
මං මිදුලට වී ඔංචිල්ලාතව් හිඳ හැඬුතව් ු ඹට කුමක් වුො දැයි තනාදන්නා බැවිණි.  
 
නුඹව නපාත් ගුනලන් පිටතට ෙන්ෙට ඔවුන් තීරණය කර ඇත. 
නුඹ දැන් ඉන්නන් සානල් මැද, ිනි දහවල් එළිය වැනටෙ තැෙක. 
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බිත්ියකට ඇණ ෙහපු නුඹ, දැං හැනමෝටම නේෙ තැෙක.  
ිනි දහවල් එළිය වැනටෙ තැෙක. 
සමහර නවලාවට යෙඑෙ අතරතුර නුඹ මට  
මං දිහා බලන්ෙැ යි කියා සිටියත් 
දෑස් බිම නහොනෙෙ මම නුඹ අසළින් ඉවත්වී පලා යමි. 
මට හිතුනේ නුඹ දැන් ඔවුන්නෙයි කියලයි.  
දරාෙත නොහැකි තරම් එළියක් නුනඹ මුහුණ මතට වැුණු කල, බිත්ිය මත වූ 
නුඹ නේදොනවන් විරිත්තයි. 
මමත් විරිත්තමි බිත්ිවලට නකාුවී, මනග්ග මුහුණ මතට දරාෙත නොහැකි තරම් 
එළිය වැුණු කලට. 
මට නුඹ අසෙට වී හිඳනෙෙ කියවන්ෙට තරම් නහවෙක් ිබුනේ ද ෙැත. 
 

*** 
වයස විසිතුතන් දී මම, වැනීසිතේ ුඹව තසායන්තනමි. 
 
තවස්මුහුෙක් වීය මතග්ග මුහුෙ මෙත්. යට ත් කරගත් තව්දනාව සඟවාගන්නට 
හැකි ෙරම්ප  ළල් වූ හිනාවක් දරාතගන.  
තව්ලාව තදාළහට කාලයි, මං උන්තන් තබෝට්ටුවක. 
 
ඒත් මං හිතිං උන්තන් අතේ ත ාත් පිරුණු පංචි කාමතේ, උඹත් එක්ක ෙනියම. 
උඹ මට කවි කියවනවා. 
එතහත් උඹ... උඹ දැං හුඟක් ඈෙයි, අපිට අපිවම මගහැරිලා ිහිං.  
උතඹ මූතේ  හස  වා මතග්ග අත්වලට දැතනන්තන් නැතුව ිහිං. 
එතහත් මං තගනිච්චා උඹව මතග හදවෙ අස්තස්. 
අපි මුලින්ම හමුතවච්ච දවතස් මතග්ග අතත් තිබිච්ච එකම එක ත ාෙකුත් මං මා 
එක්ක තගනිච්චා. 
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මට මෙකයි ඒක තකාච්චර ූජනීයයි ද කියලා. 
කියවීම,  ැළඳ ගැනීම, උනා දැමීම අපි යාතුකේමයක් කරගත්ෙ හැටි. 
සීෙල දිය රැළි තබෝට්ටු කඳ සි ගද්දී, මතග්ග හිෙ සි ගත්තත් ුඹ ගැන සිතිවිලියි. 
 
සඟවා ගතිමි මං මතග්ග කඳුළු බිඳු. 
 

*** 
 
ෙවමත් විසිතුනයි. ආතයමත් තගදර මම.  
වැනීසිතයන් තවස්මූෙකුත් අරං ආවා මං එක්ක. 
ොත්ෙට කිව්වා මට ඒක එල්ලන්න ඕතනයි කියලා බිත්තිතේ උඹව එල්ලලා උන්ු 
ෙැනම.  
 
ෙැවත නුනඹ පහස ලබමි මම, මනෙ අත්ලට යටින් රළු නොරහැඩි ඉරි තැළුණු නුඹ. 
නුඹ හිතයි නම් නවද්දී මට අමතක නවලත් ඇියි කියලා, එනහත් ලීයට යටින් නුඹ 
ඉන්ෙ තැෙ කියන්ෙට මම තවමත් දන්ෙවා.  
 
‘උඹ වයසට ිහිං,’ ුඹ මට කියයි. 
උතේ රතු මුහුෙ පිරිමැද්දා මං. ත ාඩ්ඩක්වත් තවනස්තවලා නෑ තන් උඹ. 
උඹව බිත්තිතයන් ගලවලා දැම්පමාට  ස්තස ඔවුන් අලුත් තවස්මූෙ අගය කරනවා. 
 
‘මං තම්පක ගන්න ද?’  ොත්ොතගන් ඇසුතවමි. 
ඔහු හිස වනයි.  
 
නෙෙයමි නුඹ ෙැවතත්  
නමවර මනෙ කාමරයට 
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තකානක වූ ත ාත් රාක්කය මෙට ඇරුණු ජතන්ලතයන් හැලුණු ආතලෝකය 
 තිෙතවයි. හුඟ කාතලකින් අල්ලලාවත් නැති මා එක්ක හැදුණු වැඩුණු ත ාත් 
දඟකාර තලස අ  දිහා බලයි. 
 
මෙකද?  
 
මට මෙකයි, බාතගට එළිය වැටුණූ  කාමතේක තකානක ඉඳගත්තු අපි.  
දැන් වැතටන ආතලෝකය  වා තවනස්.  
තම්පතස් තකානක උඹව තියලා, උඹ කියන්නටත් කලිතයන්, පරුද්දටම වතග්ග මං 
උඹට කියවන්න ත ාෙක් ගත්ො මතග මල්තලන් එළියට. 
 
‘උඹ ෙවමත් ඒකි ගැන හිෙනව ද?’ උඹ ඇහුවා මතගන්. 
හිස වැුවා මං.  
 
කියවන්නෙමි නුඹට මා ලියූ වදන් අතරින් යමක්— 
නුඹ දැන් දැන් සිොනසයි, බරක් සැහැල්ු වූවා වනග්ග, හරිබරි ෙැහී මනෙ වදන් 
අසානෙෙ. 
 
පසාරු කරෙ දෑස්වලින් මනදස බලෙ නුනේ මුවෙ සිෙහවක් ෙලියයි. 
ඉන්පසුව නහමි නහමින් නුඹ නමනහම නකාඳුරයි:  
 
උඹ, උඹව ම අල්ලන්න අලුත් විදියක් තහායාතගන තන් ද? 
 
 


