
Katsellaan yhdessä tähtiä      Luonnon helmassa      Ilo ja onni    Elämän pienet,  ihanat asiat      Askarteluhuoneen uumenissa 

 Just hyvä!     Haluun juosta pois    Tavoittele unelmia     Ympäröi itsesi onnellisilla asioilla    Tuhma ja ihana    Naura ääneen! 

   Teen asioita itseni vuoksi      Olen sen arvoinen       Kesä kuoli syksyn suudelmiin       Auringon hetki      Uneksi kauniita    

 Anna mennä!    Uneksin päivin ja öin      Katso auringonlaskua       Epätäydellisyyden kauneus      Yksi kahvi mukaan, kiitos! 

  Ei syytä jäädä, on hyvä syy lähteä      Hymyile      Ensin juodaan kahvit !          Aarre löytyy katsomalla peiliin         EVVK 

 Pelastakaa maapallo, se on ainoa planeetta jossa on suklaata      Katso tähtiin niitä tavoitellen      Vaella yksin     Hyvä päivä! 

    Haluan tanssia !          Säästä vettä, juo viiniä       Älä ole silmän ilo, ole sielun ruokaa        Onnea!       Hienosti meni!              

Mahtavaa!         Muista unelmoida!     Tartu hetkeen       Tämä päivä on sinun     Tartu käteen      Yhdessä kohti tunnelmaa                  

Ikävä      Nauti    Pökköä pesään!     Halaus      Mikä ihana päivä!        Hengitä ja unelmoi!      Unelmoi suuria       Jee mikä päivä!         

En ehkä kestä!        Jokaisessa päivässä on jotain hyvää           Sinä pystyt siihen           Seuraa unelmiasi         LOL 

 Olen niin ansainnut lasillisen     Ole onnellinen!     Uneksi ääneen     Huomenna on uusi päivä!      

Paras päivä ikinä!    Kaunis     Tänään yritin parhaani    Muista yrittää parhaasi     Sielunruokaa          

Älä ajattele, tunne!     Älä ole olemassa, elä!    Älä luovuta!      Yksinkertainen on kaunista            

Onnenhetki   Ole rohkeasti sinä     Vain tämä hetki     Ei määränpää, vaan matka     Seikkaile        

Elä unelmaasi    Unelma on sydämesi toive     Usko taikaan    Ihmeitä tapahtuu niille jotka uskoo         

Huisii!!!     Sinä olet tarpeeksi    Onni tulee eläen, ei etsien    Sydämen seikkailuja   Ikuinen onni 

  Toteuta suuria asioita      Viisaus on sydämen tietoa     Älä koskaan kasva aikuiseksi    Magee!      

Onnellisuus on avain menestykseen     Päätä ja toteuta    Tartu tilaisuuteen        Parasta ikinä!         

Vituiks meni   Huomenna uusiks     Ei jaksa   Mitä turhia    VMP    Evo   OPM    Ihana ikävä        

Paras hetki     Rikas on se joka antaa paljon    Rakasta ja sinua rakastetaan     Kiusaat vaan 

 Hymy maksaa vain vähän        Vain rohkea uskaltaa        Siistii!!!!!         Mahtavaa!       Luonnon helmassa    

    Ei menny niinku strömsössä       Antaa palaa      Katsellaan yhdessä tähtiä      Olen sen arvoinen        

  Ilo ja onni     Elämän pienet,  ihanat asiat     Naura ääneen!     Askarteluhuoneen uumenissa    Just hyvä!     

Haluun juosta pois      Tavoittele unelmia       Tuhma ja ihana      Vaella yksin        Ensin juodaan kahvit !         

 Ympäröi itsesi onnellisilla asioilla        Teen asioita itseni vuoksi      Kesä kuoli syksyn suudelmiin      

Auringon hetki      Uneksi kauniita      Anna mennä!       Uneksin päivin ja öin          Katso auringonlaskua          

Hymyile         Epätäydellisyyden kauneus      Ei syytä jäädä, on hyvä syy lähteä     Haluan tanssia !      

Yksi kahvi mukaan, kiitos!       Nauti        Katso tähtiin niitä tavoitellen        Jotain rajaa         Naura usein 

  Pelastakaa maapallo, se on ainoa planeetta jossa on suklaata              Aarre löytyy katsomalla peiliin         

Säästä vettä, juo viiniä      Muista unelmoida!      Älä ole silmän ilo, ole sielun ruokaa          Usko taikaan 

  Unelma on sydämesi toive      Tartu tilaisuuteen       Seuraa unelmiasi   

  Sinä olet tarpeeksi     Ihmeitä tapahtuu niille jotka uskoo       Paras hetki         

 Onni tulee eläen, ei etsien       Sydämen seikkailuja     Parasta ikinä!    Hymyile   

Toteuta suuria asioita    Ikuinen onni    Viisaus on sydämen tietoa    Ihana ikävä 

 Onnellisuus on avain menestykseen        Huomenna uusiks      Mitä turhia      

Rikas on se joka antaa paljon          Siistii!!!!   !  Rakasta ja sinua rakastetaan          


