Kalevala (Lönnrot), Algoritmi (Kilkki), Word (Microsoft), Google and Google:
Runo 2/2018
Lisävaihe 2.5. Oikeinkirjoituksen tarkistus Microsoft Word-ohjelmalla.
Extra phase 2.5: Spell checking with Microsoft Word.

”Puuksen poivyöä van jä, - kui, juuturehintä kuntojen varjaksi, astan, hun ko, jo Lauttanta!” Yhen la saipa
koi ell‘ olannon asuelisoinuviraua malhotsennen sillä rilleväkemottanoisisiken le lin van ka!” Virkk‘ ottoi
elpoi karrajaksesina aitaha muinä lessän, puursan sorinen tä vaistä, hele ta?” Sa‘a pa si! Minkät,
pahvältänäni äätti kalluunsakeursistamossakenneiti, vänen, misi yhäni kuotoanhataremeran, nen: lastä, rat
tankarensä, mei karkeikeitkutapsettel‘ ovaavaittävietsen suamoa, pukas! Kohotapoitä, mita, leinaltalve,
nuutta, si; ei kaistoihineullaisen paian tet juoti nyt sall‘ orankänä seilmaalointo, han yhdet: ”Oillet
kukolmarmeksijönnanhuo‘illastakä sa iton! ”Nokkoavastyinnähän-kala, jokseppikaimillanen pensa
kärinän!” Kanoitehelosta suuhan, en si juutto Lannuoluvaksen; iltämöillevämöis, niselehen he, set kaulle,
min, nä lit sule, paha, teliellä käräin, kumaikostelä, askuistavunimen keä la työn puurustelta janni huoa
ankalmeran, eissa an tuulisä, noskiisiin kaskikommasinen pehe. ”Kerean, syni, si, tuosmotaksetoa la itat
syi.
”Puukseen pivoa van ja, - kuin, juuttuneinta kuntojen varjoksi, astun, hän ko., jo Lauttana!” Yhden la saipa
koi eli ‘olennon asuelisoinuviraua malhotsennen, sillä rilleväkemottanoisisiken lei lain van ka!” Virkku
‘ottoa elpyi kärrääjäksesipä aitahan muina lessen, pursuan sorineen taa väistä, hele taa?” Saa pää sir!
Menkat, pah valtanani jaatti kalluunsakeursistamossakenneiti, vanne, missi yhtäni kuotoanhataremeran,
nenä: lasta, räät tankojensa, myi karkeikeitkutapsettel‘ ovaavaittävietsen saumaa, pukkaas! Kohtaloita,
mitä, leinaltalve, nuotta, sir; ei kaistoihineullaisen päinä teet juotti nyt salli ‘orankänä seilmaalointo, hän
yhdet: ”Oille kukolmarmeksijönnanhuo ‘illastakä sää itiön! ”Nokkoavastyinnähän-kala,
jokseppikaimillanen pensa kärinän!” Kanoitehelosta suuhan, en sir juotto Lannuoluvaksen;
iltämöillevämöis, nielehän he, set kuulle, min, näe lait sulivat, paha, teleillä karain, kumaikostelä,
askuistavunimen eka la työn puuristiltä jänne huou ankallehan, erissä an tuulissa, notskisiin
kaksikkomainen puhe. ”Kireän, syyni, sir, tuosmotaksetoa la intät söi.
"There is a beer in the tree and, like, the most stuck in the shadow of the buildings, I'm going, he, too, as a
ferry!" One la saipa koi, or "the creature of the living quarrel, because the bride and groom of the Lei law
has!" Virkku 'otta rebounded, I'm sorry, sorry, hello? "Get the head sir! I went to my kingdom to divide his
reindeer, his throne, his conscience, his nose: his chest, his bars, sold the coarse coffin 'oats, and hell! What
are you, sir, sir, sir, sir; not the end of the bush you do not drink, now let 'oran' s the world, he says: "I'm
sorry for a wedding! "Noodle soup a little fish, somewhat delicious!" From the chicken to the mouth, I did
not drink the dumplings; they are afraid, they see the laws melting, evil, lamenting, lamenting, lamenting,
and lamenting the work of the limb, laments in the wind, in the breezes of the wind, in the twisted bilingual
speech. "Tired, my heart, sir, you knew what you were eating.
"Puussa on oluen ja, kuten rakennusten varjoon jumissa, minä menen, hän myös lautaksi!" Yksi la saipa
koi, tai "elävä riita, koska Lei-lakin morsian ja sulhanen on!" Virkku 'otta rebounded, anteeksi, anteeksi,
hello? "Päästä päähän, menin valtakuntaani jakamaan poroja, hänen valtaistuimensa, hänen omatuntoaan,
nenänsä: hänen rintaansa, palkinsa myivät karkean arkun kauraa ja helvettiä, mitä sinä, herra, herra, herra ,
herra, ei bushin loppu, ettet juo, nyt anna 'oran'n maailma, hän sanoo: "Olen pahoillani häistä! "Noodle
keitto pieni kala, hieman herkullinen!" Kanaa suuhun, en juonut nyytit; he pelkäävät, he näkevät laineet,
jotka sulavat, pahuuttavat, valittavat, valittavat, valittavat ja väsyvät raajan työtä, valittavat tuulessa, tuulen
tuulessa, kierrettyyn kaksikieliseen puheeseen. "Väsynyt, sydämeni, sir, sinä tiesit, mitä syöt.

