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Dzień dobry, w czym mogę pomóc?
W trosce o państwa bezpieczeństwo rozmowa jest nagrywana.
Czy rozmawiam z Janem Domyślnym?
Czy możesz mówić trochę głośniej? Nie zrozumiałem.
Przepraszam, czy jeszcze tam jesteś?
Życzę miłego dnia, do usłyszenia.

Witaj. Jestem syntezatorem mowy Techmo. Wpisz tekst do syntezy.
Pociąg express intercity ze stacji Nowy Sącz do Stacji Lublin, przez stacje Wąchock, Zgierz, Piaseczno,
Opole, Iława, Bydgoszcz Główna, Mielno, Pruszków, przyjedzie opóźniony około dziesięć minut. Za
opóźnienie przepraszamy.
Dzień dobry. Dzwonię z Techmo. Jestem Wirtualnym Doradcą. Chciałbym porozmawiać o
płatnościach. Nasza rozmowa jest nagrywana. Czy rozmawiam z Panem Zbigniewem Łatką?
Rozumiem, że zapłacono już czterysta pięćdziesiąt złotych, więc pozostała kwota do zapłaty wynosi
czterysta trzydzieści złotych i cztery grosze. Czy możesz spłacić resztę zadłużenia w ciągu trzech dni?
Tym bardziej się cieszę, że to do Pana dziś zadzwoniłem, ponieważ moja dzisiejsza propozycja na
pewno Pana zainteresuje.
Proszę powiedzieć, co wybrał Pan dla siebie?

Litwo. Ojczyzno moja. Ty jesteś jak zdrowie. Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto Cię stracił.
Dziś piękność Twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie.
Wkrótce po roztopach samica traktora wygrzebuje w ziemi jamę, do której składa od czterech do
dziewięciu jaj. W rozgrzanym pod wpływem ciepła słonecznego gruncie, jaja przechodzą proces
inkubacji. Małe traktory tuż po wykluciu są od razu samodzielne i gotowe do podjęcia wiosennych
prac polowych.
Jest to tłusta dieta zwana też dietą optymalną ułożona przez Jana Kwaśniewskiego.
Ponadto pierwiosnki mogą wywoływać u niektórych osób alergiczne podrażnienia skóry.
Miesięczny obecnie chłopiec ma na imię Paradoks.
Widzę łzy w kącikach jego oczu!
I to jest dużo według Ciebie?
To cała seria: rumsztyków, kotletów, filetów, sznycli, ozorków, karkówek, befsztyków.
O co Ci chodzi?
Więc Rita do niej pojedzie.
Chyba jest trochę zbzikowana.
No to weź rzeczy.

