
යලුලනේ න ොනහොමද?,මමත් නේ SITE එනේ  ත කියලන 

රසි වියේ.මටත් හිතුන මනේ ජීවිනත් නලච්ච මම බපු අත්ද්කිමේ ගන 

ලියේන.ලරදි නගොඩේ ඇති ඒල නඳේන නදේන කිය මම ඉල්නල. 

 

නේ  උනේ මීට අවුරුදු කිහිඳය ට  ලිේ.නේ  නලනන ොට මට අවු.15 විතර 

ඇති. මම සලි.මම තම අනේ ඳවුනල් එ ම ළමය.අනේ අේමි තත්තයි 

නදේනම න ොබ්  රනල.නගදර මම නගොඩේ නලලට ඉේනේ තනියම.එනේ 

නිස මම නේ ලනේ ලරදි ඳත්තට නයොමු උන කියත් හිනතනල,නමුත් SEX 

ලලිේ මම නගොඩේ නොකු සතුටේ බනල.අනේ නේම ලට ර තේඳ ගහ 

තිබුනන එ  නිස බයනලේන නදයේ තිබුනන න අේමට,අසලසිනයේ 

විදියට මම ආශ්රය  නල් එහ නගදර අේ  ුලන චන අේ ල විතරයි.එය තම 

මල බගත්නත් කිව්ලත් හරි. එය සමීර අය්යල මරි  ර තම නමහට 

අනව්,එය මට නගොඩේ ආදනරේ ස නල,එයට නඳොඩි බනබේ ඉේනල 

අවුරුදු 8  ව්තර  විෂ  කිය,මම කියේනේ එයට  වී කිය. 

ුලන චන අේ නේ  ලිේ නබ ය්ෆර්ේඩ් එේ  තමත් එය සේබේධ  මේ 

තිබුන සමීර අයිය ලඩට ගියම තම   එය   එේනේ එයනේ නම ුලදත්.ඒ 

නලලට ුලන චන අේ   වී මල්ලියල නගනත් මට බගේන දී 

යනල.නේ සේබේනද නගන දේනේ අපි නදේන විතරයි.එ  ලරදි ලඩේ 

උනත් මමත් නනොදනුලත්ලම එ ට උදව්  .මමත් ඒ  නල් SEX ලට 

නගොඩේ අස  ,ඒ  නල් තම මම සලයංවිේදනය  රේන ඳටේගත්තු  නල් 

ලනේ.ඒ  නල් ඉතිේ මට ඉේනටර්නනට් තිබුනන එනහම න.මම BLUE 

බත් න්.මම නගොඩේ නද්ලල් ඉනගන ගත්නත් ුලන චන  අේකිනගේ,මම 

දලසේ නහොනරේ එයනේ  මනර්ට එනබනන ොට සමීර අයිය  එයනේ කුේකු 

උරනලත් දේ .ඳසනසේ මම ඒ ගන එයනගේ ඇහුල.එය කිව්ල  ටලත් 

කියේනනඳ.එනහම  රම එයට නගොඩේ සතුටුලු.මම නඳොඩි නිස මට දේම 

ඕල ලඩේ න්ලු.නේ මම sex  රපු මුල්ම දලස කිව්ලත් හරි.නේ  තල ඇත්තම 

එ ේ නිස sex අඩු ඇති නමුත් මම දේ මනේ යලුනල  ුලන චන අේකි 

එේ   රන ඒල දනගත්නතොත් මම ං නව්ද කියත් ඔය හිතයි.නේ 

මනේ ඳනලනි අත්දකීම.නේනේ මම කුණුහරඳ ලචන දේනේ නත්නත් මම 



න ොනහොමත් කුණුහරඳ නනොකියන නිස. තනව් නහොද නර  

කියේන,යලුලනේ..........    

දලසේ ුලන චන අේ  ආල මල්ලියලත් අරනගන 

‘සලි නංගි. සලි නංගී......... 

ආ අයි අේකි?.......... 

මල්ලියල නඳොඩ්ඩේ බගේනලද? 

හනඳ  ඕ  නමො ේද?(මම එනහම කිව්නව් හිනනලන ගමේ) 

Thanks නංගි,නමය එේන අඩුනලොත් නමොන හරි කිය නල ගේන 

එලේනනඳ නහොනද්. 

අද න ොච්චර නල යයිද? 

ඒල කියේන බ්.(එනහම කිව්නව් මට ඇහේ ගහන ගමේ) 

අනඳ   වී මල්ලිටත් කුේකු ඉතුරු  රගේන.(මම එනහම කිව්නව් එතන ොට 

මම හිතනගන හිටිනය් එය  රේනේ කුේකු උරන එ යි කිස  රන එ යි 

විතරයි  කිය.) 

අනේ න ල් නර  නල තිනයන හටි...... 

මමයි  වී මල්ලි නගට ගිය.  

එත් මට මතේ නලේනනම කුේකු උරණ එ  නගන  

 වී මල්ලි නගොඩේ ුලදු න නනේ.මමයි එයයි ඇද උඩ car නසල්ේ  රේන 

ගත්ත.ටි ේ නල ඔනහොම ඉේන න ොට මට හිතුන  වී මල්ලිනේ චුල 

බේන.මම එයල කිචි  ලේන ගත්ත.කිචි  ලන ගමේ නහමිේ සනර් චුල 

ඇල්ලුල.එයට ගනේ උනේ න්.මම එයල ඔනඩොේකුලට ගත්ත අරනගන 

අනයමත් car ඳද්දේන ගත්ත.ඒ එේ ම මම නහමිේ සනර් එයනේ චුල 

ඇල්ලුල.එය එ ඳරටම හරි මනේ චුල අල්ේන ගත්ත.අහුඋනේ 

නේ.නමො ද කිය දේනලනේ ඔය. 



න   අේකි ඔයනේ P  රන එ  නද්ද? 

මල නහොල්මන උන 

තිනයනල ඇයි නමො ටද?  

නඳේනේනන ො........(එනහම කියන ගමේ එය මනේ සකිර්ට් එ  ඉසුලල) 

ඉේනල මම අේමට කියේනේ. 

න න් එඳ,.....අේකි මට චු බයි........ 

එේනන   යේන bathroom එ ට.......(මම එයල bathroom එ ට අරේ 

ගිය) 

comad එ ට එයල උස මදි. 

අේනේ මල නඳොඩ්ඩේ උසසේනන  ...... 

මල්ලි උසසනගන චු දද්දි අගට චු ලනටයි. ලිසම ගලේන. 

(එය  ලිසම ගනව්ල.shirt එ ත් අයිේ  .දේ  වී මල්ලි නහළුනලේ)  

මම එයල උසස අල්ේ හිටිය චු ද ඉලරනලන ේ.එයනේ ුලදු නඳොඩි චුල 

දේකිද්දී මට අල්ේනමි හිතුනේ.) 

මල්ලි අපි චුල නඳොඩ්ඩේ නහොදමුද? 

හ අේකි. 

මම hand shower එ  අරනගන එයනේ චුල නහ දේන ගත්ත.සබේ ග 

නහොදට නහේදුල. 

යන මල්ලි  මනර්ට ... 

එයත් නහලුනලේම  මනර්ට අල,අපි නදේන අද උද ලඩි ගත්ත.මම එයනේ 

චුල පිහද සළුල ඳත්තකිේ තිබ්බ. 

අේකි මනේ  ලිසම න  ?.... 



අනේ ඔේන අනේ ඔනහොම ඉේන... 

ජ් යි අේනේ..... 

මම එයල ගට ගත්ත.අරනගන එයනේ චුල අල්න ගමේ 

ඔයනේ චුල නගොඩේ ුලදුයිනේ. 

අේ ත් නගොඩේ ුලදුයිනේ ඔයනේ චුලත් ුලදු ඇතිනේ.. 

අනේ න ොල්න . 

මනගත් හගීම ඇවිසසි තිබුනන.බබ කුේකු නබොේන අසද? 

ඔව් අේකි එත් අේම දේ නදේනේ න..... 

මම නදේනද............   

ඇත්තටමද?... 

ඔව් නබොේනන  ..... 

එය මම ඇදේ හිටපු ශිර්ට් එ  ගල කිරි නබොේන ගත්ත... 

න   අේකි කිරි එේනේ නනේ 

ඔය උරේන ඳටිනය  කිරි නලට........ 

දේ  වී මල්ලි මනේ තේ 2  උරණල.මරම සතුටේ.මම එයනේ චුල 

අල්ේන ගත්ත..... 

සලි නංගි....සලි නංගි...... 

(ම ුලන චන අේ .මම ඉේමනටම  වීට ඇදුේ අේදලනගන එලියට 

ගිය.) 

අේකි නමොන   ඉේමනටම? 

එයට ලඩේ තිනයනල කිය ගිය නංගි,නමය දේගලුලද? 

න න ........... 



මම යනල නංගි,thnaks නහොනද් නේලට.අපි යනල කියේන අේ ට  වී. 

අපි යනල අේකි,මට අනයමත් කුේකු ඕනේ.. 

ුලන චන අේ  එ ඳරටම මනේ දිහ බලුල... 

න න ඒ කුේකු නනනලයි මම කිරිපිටි ලගයේ දුේන ඒල නගන කිව්නව් 

එ  මිසේ....මල බය උන 

ඊට ඳසනසේ මම මරම බනයේ හිටිනය් ඒ ගන. වී මල කිව්ලද නද්ද කිය මම 

next episode එනේ කියේනේ.නේනේ ඳනලනි න ොටනසේ sex scene නගොඩේ 

අඩු නේ  ඇත්ත එ ේ නිස.ඉතුරු ටි  මම ඔයනේ comment අනුල.තම 

ලියේනේ.අනේ සකුල් එනේ යලුනල  එේ  නගදර  රපු ලඩ ුලන චන 

අේ  එේ   රපුල,දන ගේන ඕනේ නේ නහොද නචොේනමේට් 

එලේන.sandalif@yahoo.com... 

  

 

 

  


