
   

 Lukemattomat mahdollisuudet  

Aloitusrepliikit 
 

▪ Hei, mikä meininki? 

▪ Moi, mitä teet? 

▪ Minä haluan laulaa. 

▪ Tämä auto on ihan romu. 

▪ Miksi sinun hiuksesi ovat noin sekaisin? 

▪ En tule enää koskaan takaisin. 

▪ Olet kaunis. / Olet komea. 

▪ Mummu hei, mä näin bussissa ihanan tytön. 

▪ Tämä ei toimi. 

▪ Anteeksi, mitä sinä sanoit? 

  

Keskustelurepliikit 
 

▪ Älä valita. 

▪ Vaihda kanavaa. 

▪ Unohditko sukset? 

▪ Äiti, mä olen löytänyt nyt sen oikean. 

▪ Mä olen nyt kauniimpi kuin koskaan. 

▪ Pakkaa tavarasi. 

▪ Sä voit tarkoittaa hyvää, mutta mun täytyy pärjätä itse. 

▪ Ollaan sitä nyt niin aikuisia. 

▪ Mun pitäisi käydä kaupassa. Haluatko sä jotain?  
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▪ Tämä maito on vanhaa.  

▪ Onko meillä aikaa? 

▪ En tiedä mitä tekisin. 

▪ Meidän täytyy lähteä täältä. 

▪ Tämä on kaunis paikka. Meri on niin tyyni. 

▪ Mä viihdyn puistossa. Mistä sä tykkäät? 

▪ Kuka niin sanoi? 

▪ Se sopii minulle. 

▪ Mä luulen, että se on rikki. 

▪ Menisit nyt nukkumaan. 

▪ En. 

▪ Kyllä. 

▪ Miten kauan tämä kestää? 

▪ Tulin tänne eilen. 

▪ Minä pidän sateesta. 

▪ Haluan vähän hellyyttä. 

▪ Tuo auto on komea. Se kiihtyy tosi nopeasti. 

▪ Minulla on vain polkupyörä. 

▪ Onko jääkaapissa ruokaa? 

▪ Pitäis keksii jotain. 

▪ No, koskas me lähdetään?  

▪ Mitä täällä tapahtuu? 
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▪ Miten tällaista voi tapahtua keskellä kirkasta päivää?  

▪ Voi ei. Jäikö ne kalapuikot sinne keittiön pöydälle! 

▪ Älä alota tuota. 

▪ Siinä olisi pojalle menopeli, kunnostin sitä vähän. 

▪ Minä ajattelen terveyttä ja ympäristöä. 

▪ Eipä tässä mitään isompaa hätää ole. 

▪ Ne karkit oli myös mulle. 

▪ Kaikki on päin peetä! 

▪ Söin jo aamiaisen. 

▪ Mä oon tosi hyvä paskaduuneissa. 

▪ Ehkä mäkin alan roikkua. 

▪ Sä unohdit valot päälle. 

▪ Mä en osaa tehdä ruokaa. 

▪ Käännytään, ei tässä oo mitään järkee. 

▪ Mä yritän nyt tehdä asiat paremmin.  

  

Lopetusrepliikit 
 

▪ Tästä tulee hyvä päivä 

▪ Tässä se on. Elämä. 

▪ Mä lähden nyt. 

▪ Voitko odottaa minua? 

▪ Odota, mä solmin ensin kengännauhat.  
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▪ Näkemiin.  

▪ Häivy! 

▪ Mä onnistuin. 

▪ Mikä tuo ääni on? 
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