
 

  

  

  

 CUCKOLD 

කතාවක්. 



අපේ wedding 

එක දවස තමයි 

මපේ ජිවිපේ 

සතුටුම දවස. 

පේ අවුරුදු 

ගානටම මපේ 

wifeට පවන 

මිනිපෙක් 

ප ාට්එක පදනව  

කියල කවුද 

හිතන්පන. 

ඔයාපේ ආසාව 

නිසාපන් ඉතින්. 

මට ඔයාට 

කියන්න පදයක් 

තියනවා මපේ 

bf පකවින් ගැන. 

 

මටේ එපෙම 

තමයි පැටිපයෝ. 



ඉතින් පමාකද්ද 

ඒ? 



පකවිනුයි මමයි 

පගාඩක් කාපලක 

ඉදලාපන් sex 

කරන්පන්. ඉතින් 

එයා පවනස් විදිපේ 

පදයක් කරන්න 

ඕනිලු. 

ඉතින් 

පමාකක්ද එයා  

කරන්න 

ෙදන්පන්? 



 

ඔයා මාේ එක්ක 

විහිලු කරනවද? ඒක 

එච්චර පොද 

විහිළුවක් පනපමයි. 

එයා කියනවා 

මට butt implants 

(පස්ස පලාකු 

කර ගන්නව) 

කරගන්නලු. 



විහිළුවක් 

පනපමයි 

අපන්. මම 

doctorට 

appointment 

එකක් දාල 

තිපයන්පන්. 

පමාකක්??? ඔයා මපගන් අෙන්පනවේ නැතුව 

appointment එකකුේ දැේමද? 



ඔයයි මට  පවන 

පකපනක් එක්ක 

ඉන්න පුරුදුකපේ. 

මන් අපේම ඇපද් 

පවන පකපනක් 

එක්ක sex 

කරනවා බලල 

පොදට සතුටු 

උනා. දැන් මපේ 

වපේ. මම කැමති 

පද්ේ කරන්න 

ඕනි. ෙැමදාම 

ඔයාට ඔනිපද් 

කරන්න බෑ. 

පේක ඕනිවට 

වඩා දුරදිග 

ගිහින් 

 



ේේේ.. මම 

පමාකක්ද 

අදින්පන් doctor 

ලගට යද්ී....... 

මම පකවින්ට call 

කරලා කියන්න 

ඕනි රවී පේ 

වැපේට එච්චර  

කැමති නෑ 

කියල. 



පකවින්ට ඕනි 

පකාපොමෙරි 

පේක 

කරවගන්න. 



වරුණි පකවින්ට පන්ද 

call කරන්පන්.. ඌ මපේ 

ගෑණිව උට ඕනි විදිෙට 

නටවන්න පටන් 

අරපගන, මාව පනෝන්ි 

කරන්න උට ඕනි. 



 

 

ඔව්.එයා කැමති නෑ  

මන් පේක 

කරනවට. එය upset 

එපක් ඉන්පන්. 

මතක නැද්ද මන් ඔයාට 

එකදිගට සැප 

පදනපකාට ඔයා කිවුපව් 

මන් පවනුපවන් ඕනිම 

පදයක් කරනවා කියල.?? 

 

ඔව් මට මතකයි. ෙරි එපෙනේ 

doctor ලගට එන්නපකෝ ඔයේ. 

රවීට ඕනි විදිෙටම ඉන්න බෑ මට. 



රවී මන් decide 

කළා පේක 

කරන්න. ඔයේ 

පස්පස් කැමති 

පවයි. මට ඕනි 

පකවින් මපේ 

පලාකු පස්පසන් 

සැප ගන්න ෙැටි 

බලන්න. 

මන් ගිහින් 

එන්නේ 

පැටිපයෝ...... 



ඌේ පස්පස් 

කැමතිපවයි. 

පේපේ..... මට 

ඉවසිේලක් නෑ අද 

ඔකිපේ පුක 

පලනකන්. 



ඔයාපේ husband 

හිතන පද් වැඩක් 

නෑ. මන් ඔය පුකට 

මපේ පපාේල 

බස්සද්ී ඔයාට 

ඕක අමතක පවයි. 
ඔයාට sureද? 

දැන් පේක 

පගාඩක් 

පලාකුයි.......... 



වරුණි එපක් 

පලාකු,, 

 

මන් කැමති 

එකට. 

ඔව් රවී 

පේපේ ..... 



 

උබට ඇහුනද  

wife  කියන 

එක. ොො .... 

 

ඔයාට ඕනිනේ 

බලන් ඉන්න 

නැේනේ 

එලියට යන්න. 

අපිට වදයක් 

පවන්නනේ 

එපා ෙරිද. 



පේ pre-cum 

ෙලාගන්න 

එපා අපන් 

මට ඒවා 

උරන්න ඕනි. 



 

fuckyou 

පකවින්.. 



 

ඔය පගාඩක් 

කේ බලන් 

හිටිය පන්ද 

පේකට. 



 

ඔව්.. මපේ 

පයිය 

ඇතුලටම 

දාගනින් 

පවසිපේ,, ො 

ො.. තව තව.. 

ෙරි පැටිපයෝ 

පේක 

ඔයාපගමයි. 



  



 

 

ඇඩ්මින්ලට thanks කතාව දැම්මට. 

ඔයාලගේ ප්රතිචාා  ග ාඩක් වටිනව. ඔයාලගේ අදහස් comment ක න්න. 

ගමානවගේ category වලටද කැමතිච කියල කියන්න, 

අලුත් කතාවකින් හම්බගවමු. 

 

Bad Boy 


