මාගේ සදවතිගේ
දුර ඈත අම්බගේ
පෑයූගේ මා ගෙගේ නුඹ ඇයිද ග ාගපනුගේ
පාය ා සගේ
සද ගසේම බැබලුගේ
ෑ සගේ මා ගෙගේ තිබු ආගේ වැටහුගේ

සමාගවලා ආගයත් මට කියේ

දැේ ආදගරයිද

පමාගවලා ආගවාත් ඔයා කියේ ම් මං මගෙ ගේද
හි ාගවලා ඉේගේ යටිේ ගොඩක් දුෙක් හංෙගෙ
මගෙ ෙැ

ගහාදටම දේගේ ඔයයි ඉේ ම් විදගෙ

ගත්ගරේ ෑ ගොගහාම විදෙේ
ඔයා වගේ දිලිගස

නුඹ දුේනු දුෙ

හදක් ගපෝය අමාවෙ

මවපු ගලෝගක් ගොලුයි ගෙේගේ ගවලා මලානිෙ
ආගේ අවසරයි තිත තියේ ට ෙතාවට
sorry මගේ ග ාගවයි තවම හිත තැගවයි
පපුව මගෙ දැගවයි - මතෙ පිටු මැගවයි
ෙරේ
සිහි

ගදයක්

ැහැ හිතට ගේද ාව දැග යි

ගලාව මගෙයි පටු

කියේ

ගදයක්

මගෙ ග ාගවයි

ැහැ තවම මම ම් ආදගරයි

පතුල පමණයි දැක්ගක්

ෑගේ මම ආෙගේ

රිදුනු වච

හිත රිදීගෙ

පා ෙගේ

ලියාෙේ

රච ා අනුෙම්පා

ැත මාගෙගේ

තාරුොවිගේ
ගපම් රූපිොවිගේ
ඇයි ආදගේ ෙගේ මගේ ගපම් තාරුොවිගේ
පාය ා සගේ
පාර ා මතෙ අගේ
සිහි උගේ මා සිගත් ඇදි රූපොවිගේ

ආදගේට ගේද ා කියලා දුේනු මගේ ගලාගේ
ආදගේ සතුට නුඹටමයි ඒෙ මගේ ග ාගේ
නුඹ රැදුනු ොගේ මතෙයේ සිහියට

ැගේ

එපමණයි ආගේ මට එපා නුඹව ම් ලගේ
තරු දිලිගසයි සදු තිගය ෙේ අහගසේ
මල හි ගහයි වැගටේ

ෙලිේ ඒ මල

ටුගවේ

නුඹ විතරයි ඉදිගේ මගෙ ගම් මුේ පිටුගේ
හිත ෙැඩු ා වගේ ඇදි

ැති ඒයි පුටූගේ

ආදගේ කිේවා නුඹ ළෙ හිත තුළ ඇති ගේ කිේවා
පාලුව මැේවා අපි අතගරම උනු ගේ ගේද ා දුේ ා
සිපෙේ ම් ගව දා වගේ මම ළෙම රැගදේ ම් තුරුගළේ නිදේ ම්
දැවගටේ ම් හිතට ගහාගරේ මං හිතම රිගදයි ම් ගුලි ගවේ ම්
අවසේ වතාවට ඉේලේගේ මම සමාව මං
විසේගසෙ ලතාවට හි ැගහයි හිරුත් අවගේ බං
වැසේසෙ අසේසෙ ගදේ ා අතිේ අේලලා දුේනු ගපාගරාේදු දැේ
ගදේ ගේ හිත් වල තිබුණු ඒවා ගොඩ ෙේ

ොගේ දැේ

මාගේ සදවතිගේ
දුර ඈත අම්බගේ
පෑයූගේ මා ගෙගේ නුඹ ඇයිද ග ාගපනුගේ
පාය ා සගේ
සද ගසේම බැබලුගේ
ෑ සගේ මා ගෙගේ තිබු ආගේ වැටහුගේ
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