අද්දට දවස් 6යි දුක්කට අවුරුදුවලින් 6යි
හිත්තට කප්පර දුකක් දුන්නට ඔයට වීනවකින් වයයි
මන් තාමත් අම්මට ගොඩක් බයයි රැ ගවලා ගෙදරට එනගකාට හයයි පහුවද වඩ්ඩගෙන ගදන්නන් ඔයට විනාඩියයි
පැයයි

සිකුරාදා බහුතරයක් අපි කපල පාටී
උන්ික දන් නැ එදා දවගස් අප්පිට සෑගහන්ගන බීසී
ගබදන් හදන් කාලා පුරුදුයි ගහාද්දට බත් පත එකට සුනක වැඩ කරන උන්ට කවන්ගන වැඩක් නැ මන්
ගහායන්නගන් පුරුදු අමු ගසෝන
ගෙද්දර වැඩක් කරන් ඉන්න ගදන්නැ ගකායිගවගේ බැලුවත් ඇදන් යන්ගන ගනාමෙට උන්ට ගදන්ගන් මම පනහ්
ච
මන්ිර බැන්දත් ගින්දර ගොඩින් අවසාන ගමාගහාත
මන් ආසම ගදබ්බර වගදන් කඩගෙන ගබාන්න ගබගහත
අත්තතරමෙ උනා සිත්තට හත්තරවට්ගටන් කහට ච
අත්ත දුන්න ගොඩක් උන්ට ගදන්නන් උනත් රහට

හත්තර පැත්ගතන් ගවන් කරලගඩෝ දැන් බිත්ි
ගම් ගවන්ගන් ගමානවද දන් නැ කවුද ගම්ගක් දැන් විත්ි
මූදක් ගම්ක උබ්ල ගම්ගක් කෑලි වගේ බන් සිප්පි
උන්නට ගපත්ි බිව්වට ගහාද ගවන් නැ හත්තර වගට් යද්ි

මම සාමකාමි තනියම හැදුගන් තනියමම වැදුගන් ඇස් වල මීදුම් බැදුගන්
උබ මතුපිට මම ඉන්නන් ෙැබුගේ
වචන රජ මැදුගේ නිියන්ගන් මන් පැදුගේ

අන්දල ෙන්නන් පාට පාින් ගකාට සාරි
යන්ඩ ආසයිද තව පාරක් නහුගතට ගමාන්ඩිගසෝරි
අපිත් ඉන්ගන් මාෙම්පුර සද්ද වහල අගප් චහැි
ගපාෙවල ෙන්නන් උබ විස්ගකෝත්තක් ගඩෝ මම උනු පිි

මන්තාමත් දකින්ගන් උගබ් විලම්බීත පැත්ත
කාට කාටත් හරියන් නැ කිව්ගවාින් මන් කින් ඇත්ත
සැරයක් කිව්වා මන් කරවන්නන් සැගරන් හරි ෙස්සල ගපාත පතට හුරුකරවන්නන් ඔයාලා තාමත් අයිි පැත්ත

ගමකයිගඩෝ සුන්දර පද කලකනි සමාගජක ගවලා මැද
කලන මිතුර කලකි පල ගබදුව ගනාකියා පලා ගබද
කනට ගහාරට කිව්ව මන් ගවන්ගන ගම්කයි කියල යසට පලා පල
පින්නට දුන්නත් වස්සට ගදන් නැ කවමදාවත් මන් කරන්නැ පව

ඔයාට මල විකාරද දවසින් ගදගකන් මන් වල කපන්න
ජීවිගත් අමාරු කගේි ඉන්න ගකනා තමා වින්ගන හිතට ෙන්න
සමාන කරන්න නැ අම්මට ගකේල
ගපාඩියට ඉන්ගන මන් ගසේලගම් සරල
ජීවිගත් ගවලා දැන් බාෙයක් ඉතුරු බාගෙත් මන් බහින්නන් ගසේලගම් බින්න

මලකඩ කන් නැ මම කලකදී නතර ගවන් නැ මන් මෙ ඒහ්
අටගලෝ දාහමට කැපයි එ්කයි තාමත්
බලන්ගන අහගස හද
සුලෙට සැගලන්නැ මම කුනාටුවක් වගේ ගඩෝ ගසේලගම් මැද අත්තරින් පතරින් වින්ද මන් ගහාදට දුක ඒකයි
තාමත් ඉන්ගන මන් ගපාලව උඩ

මම සාමකාමි තනියම හැදුගන් තනියමම වැදුගන් ඇස් වල මීදුම් බැදුගන්
උබ මතුපිට මම ඉන්නන් ෙැබුගේ
වචන රජ මැදුගේ නිියන්ගන් මන් පැදුගේ
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