
මල් පාරෙන් රෙව්වා නිර්වාරන් නැත්තං ේවර්රෙ ෙංොරර් 

ආෙයි යන්ඩ මුදුනට කඳු හන්තාරන්  

පසුකෙ මඟ රෙපෙ අලංකාරර් ඒ අලංකාරර්  

නමුත් ෙැන් කාරල් 

මම මැව්ව ෙැක්ක ඒ රූරප මං හන්තාරන්  

ආෙයි පාවී පාවී ඉන්ඩ එතු මල් පාරෙන්  

ෙැක්කා රකාල්රලා රොඩක් ආතල් BRO බං රේ මං වාරේ 

BRO රේ මං වාරේ 

 

ආතල් ෙන්නට අපි නැේරෙ බං කඳු 

500 කුට්ටිය ඒකාරල මරු  

කිරයව්වා බයිබරල් ඒත් අපි රහාරු 

වික්රකම SAMPLE මං කියලා රබාරු 

ආෙ නෑ මම නන් ටවුමට (නෑ) 

යටවුනා අපි බං සුද්ෙරෙ පවුමට 

ෙට යන්ඩ මම ෙල්ි රහායන්නට 

ආරව මං රකාළඹ ටවුමට 

නුවෙ රකාල්රලා අපි බං ෙත්ත රකාළඹ ආතල්  

ඇති වුනාම රකාළඹ ෙේරන් BACK TO THE HOOD අපි NORMAL  

නැේෙම හන්තාන කන්ෙ මුදුනට ඒක නන් රවනම ආතල්  

ඒ ආතල් DOUBLE TRIPPLE රවනවා අපිට එතුවම පෙම  

 

ෙැරප මං ඉන්රන  

හිත නෑ ගින්රන  

අපි බං පාවි අහරෙ ඉන්න කන්ෙ මුදුරන 

යන්න ඈත ආෙයි අහරෙ 

ඉන්න රේ වරෙ අපි ේවර්රෙ 

රේ වරෙ අපි ේවර්රෙ 

එන්න පේරේ නෑ මරෙ කර්රම 

යන්ඩ නන් බෑ මට ඒත් මනසින් මං තාමත් තැන්රන 



තනිකම මම ආෙයි රමාකෙ කවුරුත් පේරෙන් නෑ ඇන්රන 

නිර්වරන රොයන්රන නෑ මම බං ඉද්ි රේ මම ේවර්රෙ 

 

මල් පාරෙන් රෙව්වා නිර්වාරන් නැත්තං ේවර්රෙ  ෙංොරර් 

ආෙයි යන්ඩ මුදුනට කඳු හන්තාරන්  

පසුකෙ මඟ රෙපෙ අලංකාරර් ඒ අලංකාරර්  

නමුත් ෙැන් කාරල්  

මම මැව්ව ෙැක්ක ඒ රූරප මං හන්තාරන්  

ආෙයි පාවී පාවී ඉන්ඩ එතු මල් පාරෙන්  

ෙැක්කා රකාල්රලා රොඩක් ආතල් BRO බං රේ මං වාරේ 

BRO රේ මං වාරේ 

 

දුේ පාරෙන් එක්කන් ගියා ඔළු ික අරප හන්තාරන් මුදුනට  

මරෙ වත්කම මිනිේසු නැ රතෝො රබෙලා නුවෙ හෙවත 

මාව අදුෙ ෙන්න බෑ ෙ  

රේ ළඟින් හිටපු මාව 

උඹ එක්ක රපාඩි කාරල් ඉෙන් ඉන්න නම දුක මචං ඉතින් රකාරහාම  

රව්ලාව රහාෙ නෑ රේ එච්චෙ  

අපි හිතපු රෙයක් නේ වුන් නැ  

පාඩේ වින් ජීවිරත්ම  

පිරිලා තාම අපිනේ හැදුන් නෑ 

දුන්නා ෙංගීරත් නැති රවච්ච ෙංරතෝරේ  

දුක ළඟටම නේ ෙන්නැ  

ෙණ ෙහන්න එපා රකල්රලෝ ොව ඒක උරේ පිරිමි කමටත් හරි නැ  

 

යාළු රවන්න මරෙන් අහන්න එපා ෙැන්නේ  ඕන්නෑ  

ඉේෙෙ අහද්ි කියපු රකල්රලෝ මට බෑ බෑ  

රේ ආරවාත් රලාරවත් යන්න නේ රේ හිත රෙන්නෑ  

ලංකාරව් නුවෙ වරේ රකාරහවත් නෑ නෑ 

 



රැප් අහන රකාල්රලෝ එන්න රමරහට  

මරේ උන්ට ආතල් මරේ ගීත 

මරේ තිබුනා කාලයක් ෙැනරෙන කරර්ම වැඩ මං රමෝඩ  

ඒ ආෙරර්යි රකාල්රලෝ පැරලන්න  

ෙංගීරත රවනේ කො ජීවිරත් රමන්න  

ආතල් එරක් ඉද්ි රකාල් නේ එපා ෙන්න 

සිහිය නැ මට ANSWER කෙන්න  

 

මල් පාරෙන් රෙව්වා නිර්වාරන් නැත්තං ේවර්රෙ ෙංොරර් 

ආෙයි යන්ඩ මුදුනට කඳු හන්තාරන්  

පසුකෙ මඟ රෙපෙ අලංකාරර් 

ඒ අලංකාරර්  

නමුත් ෙැන් කාරල්  

මම මැව්ව ෙැක්ක ඒ රූරප මං හන්තාරන්  

ආෙයි පාවී පාවී ඉන්ඩ එතු මල් පාරෙන්  

ෙැක්කා රකාල්රලා රොඩක් ආතල් BRO බං රේ මං වාරේ 

BRO රේ මං වාරේ 
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