Puhutaan kieliä
Suomen Epätieteellisen Seuran erikoistutkiat ovat kehittäneet kielen kääntämisohjelman,
joka osaa kääntää mitä tahansa mille kielelle tahansa. Käännöksissä on kerrottu
käännetyn otsikon yhteydessä, mille kielelle käännös on tehty.
Suomen Epätieteellisen Seuran kuulumisia (alkuperäinen teksti)
Seuramme tärkein tapahtuma on vappuna. Silloin me kokoonnumme
tapaamaan toisiamme ja tuttaviamme. Ajamme paloautolla ja pidämme
päässä valkolakkia. Kaikki me toivomme, että vappuna paistaa aurinki.
Emme halua kastua paloauton kyydissä, koska autossa ei ole kattoa.
Vaikka vuosi on pitkä aika, ei Epätieteellinen Seura ehdi tehdä sen
aikana paljoakaan. Tästä syystä tarvitaan monta peräkkäistä
toimintavuotta ennen kuin mitään ehtii tapahtua. Seuran kassa on aina
tyhjä ja elämme kädestä suuhun. Jos meidän käteemme joku laittaa
jotakin, se menee heti suuhun.
koomen Suntti kopätieteellisen Entti kouran Sentti koolumisia (kontin kieli)
Seuramme kuntti korkein täntti kopahtuma tantti kon ontti koppuna.
vantti kolloin Sintti ko mentti kokoonnumme kontti kopaamaan toisiamme
tantti ko jantti kottaviamme. tuntti kojamme Antti koloautolla pantti ko
jantti kodämme pintti koossä valkolakkia. päntti koikki Kantti ko mentti
koivomme, tontti kottä entti koppuna vantti koistaa pantti kourinki. antti
komme halua Entti kostua kantti koloauton pantti koodissä, kyntti koska
kontti koutossa antti koi entti kole ontti kottoa.
Vaikka kantti koosi vuntti kon ontti kotkä pintti koika, antti koi entti
kopätieteellinen Entti koura Sentti kohdi entti kohdä tentti kon aikana
sentti koljoakaan. pantti kostä Täntti koostä syntti korvitaan tantti konta
montti koräkkäistä toimintavuotta pentti konnen entti koin kuntti kotään
mintti kohtii entti kopahtua. tantti kouran Sentti kossa kantti kon ontti
koina tyhjä antti ko jantti kolämme entti kodestä käntti koohun. suntti kos
Jontti koidän mentti koteemme käntti koku jontti koittaa jotakin, lantti ko
sentti konee mentti koti hentti koohun suntti.

koomen Sussu kopätieteellisen Essu kouran Sessu koolumisia (kossun kieli)
Seuramme kussu korkein tässu kopahtuma tassu kon ossu koppuna. vassu
kolloin Sissu ko messu kokoonnumme kossu kopaamaan
toisiamme tassu ko jassu kottaviamme. tussu kojamme Assu koloautolla
passu ko jassu kodämme pissu koossä valkolakkia. pässu koikki Kassu ko
messu koivomme, tossu kottä essu koppuna vassu koistaa passu kourinki.
assu komme halua Essu kostua kassu koloauton passu koodissä, kyssu
koska kossu koutossa assu koi essu kole ossu kottoa.
Vaikka kassu koosi vussu kon ossu kotkä pissu koika, assu koi essu
kopätieteellinen Essu koura Sessu kohdi essu kohdä tessu kon
aikana sessu koljoakaan. passu kostä Tässu koostä syssu korvitaan tassu
konta mossu koräkkäistä toimintavuotta pessu konnen essu koin kussu
kotään missu kohtii essu kopahtua. tassu kouran Sessu kossa kassu kon

ossu koina tyhjä assu ko jassu kolämme essu kodestä kässu koohun. sussu
kos Jossu koidän messu koteemme kässu koku jossu koittaa jotakin, lassu
ko sessu konee messu koti hessu koohun sussu.

saomen Suksa sapätieteellisen Eksa sauran Seksa saalumisia (saksa)
Seuramme kuksa sarkein täksa sapahtuma taksa san oksa sappuna. vaksa
salloin Siksa sa meksa sakoonnumme koksa sapaamaan
toisiamme taksa sa jaksa sattaviamme. tuksa sajamme Aksa saloautolla
paksa sa jaksa sadämme piksa saassä valkolakkia. päksa saikki Kaksa sa
meksa saivomme, toksa sattä eksa sappuna vaksa saistaa paksa saurinki.
aksa samme halua Eksa sastua kaksa saloauton paksa saadissä, kyksa
saska koksa sautossa aksa sai eksa sale oksa sattoa.
Vaikka kaksa saosi vuksa san oksa satkä piksa saika, aksa sai eksa
sapätieteellinen Eksa saura Seksa sahdi eksa sahdä teksa san
aikana seksa saljoakaan. paksa sastä Täksa saastä syksa sarvitaan taksa
santa moksa saräkkäistä toimintavuotta peksa sannen eksa sain kuksa
satään miksa sahtii eksa sapahtua. taksa sauran Seksa sassa kaksa san oksa
saina tyhjä aksa sa jaksa salämme eksa sadestä käksa saahun. suksa sas
Joksa saidän meksa sateemme käksa saku joksa saittaa jotakin, laksa sa
seksa sanee meksa sati heksa saahun suksa.
veomen Sunäjä vepätieteellisen Enäjä veuran Senäjä veelumisia (venäjä)
Seuramme kunäjä verkein tänäjä vepahtuma tanäjä ven onäjä veppuna.
vanäjä velloin Sinäjä ve menäjä vekoonnumme konäjä vepaamaan
toisiamme tanäjä ve janäjä vettaviamme. tunäjä vejamme Anäjä
veloautolla panäjä ve janäjä vedämme pinäjä veessä valkolakkia. pänäjä
veikki Kanäjä ve menäjä veivomme, tonäjä vettä enäjä veppuna vanäjä
veistaa panäjä veurinki. anäjä vemme halua Enäjä vestua kanäjä veloauton
panäjä veedissä, kynäjä veska konäjä veutossa anäjä vei enäjä vele onäjä
vettoa.
Vaikka kanäjä veosi vunäjä ven onäjä vetkä pinäjä veika, anäjä vei enäjä
vepätieteellinen Enäjä veura Senäjä vehdi enäjä vehdä tenäjä ven aikana
senäjä veljoakaan. panäjä vestä Tänäjä veestä synäjä vervitaan tanäjä
venta monäjä veräkkäistä toimintavuotta penäjä vennen enäjä vein kunäjä
vetään minäjä vehtii enäjä vepahtua. tanäjä veuran Senäjä vessa kanäjä
ven onäjä veina
tyhjä anäjä ve janäjä velämme enäjä vedestä känäjä veehun. sunäjä ves
Jonäjä veidän menäjä veteemme känäjä veku jonäjä veittaa
jotakin, lanäjä ve senäjä venee menäjä veti henäjä veehun sunäjä.
peomen Suräreikä pepätieteellisen Eräreikä peuran Seräreikä peelumisia (peräreikä)
Seuramme kuräreikä perkein täräreikä pepahtuma taräreikä pen oräreikä
peppuna. varäreikä pelloin Siräreikä pe meräreikä pekoonnumme
koräreikä pepaamaan toisiamme taräreikä pe jaräreikä pettaviamme.
turäreikä pejamme Aräreikä peloautolla paräreikä pe jaräreikä pedämme
piräreikä peessä valkolakkia. päräreikä peikki Karäreikä pe meräreikä
peivomme, toräreikä pettä eräreikä peppuna varäreikä peistaa paräreikä

peurinki. aräreikä pemme halua Eräreikä pestua karäreikä peloauton
paräreikä peedissä, kyräreikä peska koräreikä peutossa aräreikä pei
eräreikä pele oräreikä pettoa.
Vaikka karäreikä peosi vuräreikä pen oräreikä petkä piräreikä peika,
aräreikä pei eräreikä pepätieteellinen Eräreikä peura Seräreikä pehdi
eräreikä pehdä teräreikä pen aikana seräreikä peljoakaan. paräreikä pestä
Täräreikä peestä syrÖreikä pervitaan taräreikä penta moräreikä
peräkkäistä toimintavuotta peräreikä pennen eräreikä pein kuräreikä
petään miräreikä pehtii eräreikä pepahtua. taräreikä peuran Seräreikä
pessa karäreikä pen oräreikä peina tyhjä aräreikä pe jaräreikä pelämme
eräreikä pedestä käräreikä peehun. suräreikä pes Joräreikä peidän
meräreikä peteemme käräreikä peku joräreikä peittaa jotakin, laräreikä
pe seräreikä penee meräreikä peti heräreikä peehun suräreikä.

