Як виникла китайська мова та писемність.
Коли Українці придумали китайців і створили кілька зразків, вони їм одразу не
сподобались. Щось невеличке, жовтопике, кривоноге з постійно примруженими очима.
Пішли Українці в шинок думати, що з ними робити. Довго думали – нічого путнього не
придумали.
І тоді встав старий, сивий козак і сказав:
- Панове! От що я думаю з цього приводу. Значить по-перше: - знищити ми їх не можемо, бо це не
гуманно. Ми ж Європа!, я он курку ріжу – плачу !!. По-друге – жити з цим - абсолютно не
прийнятно! Отже я пропоную, створити їм такі жахливі умови існування, що б вони
поперевиздихали самі!
Всі дуже зраділи, повставали та познімали шапки, вшановуючи велику Мудрість та
Гуманізм старого козака.
Миттєво заходилися до роботи.
Обійшли всі ліси, луки, річки, пруди, болота – записали звуки всього живого, що там
існувало. Передали записи фахівцям і на їх основі створили для китайців МОВУ.
Найняли найгірших школярів – вони написали купу каракуль, на підставі чого, знову ж
таки фахівці, створили для китайців ПИСЕМНІСТЬ.
Послали поштового голуба¹ до чумаків з проханням, як найшвидше прибути, оскільки є
дуже важливе завдання.
Через певний час приїхали чумаки і, таки, згодилися відвезти китайців, а їх на той час вже
було 64 штуки, світ заочі.
Домовились так:
1. Всіх наявних китайців садять на одного воза, а тоді вози були великі і запрягали в них
мамонтів ( оскільки волів тоді ще Українці не придумали )
2. Взяти з собою двох запасних мамонтів з возами, оскільки дорога далека, а китайці
безконтрольно і невідомо як, але дуже швидко, розмножуються.
3. Переправлятися через Дніпро в Києві, а далі.., а шо там далі може завадити?.
4. Запхати китайців якомога далі на схід, аж за Тянь-шанські гори, та полишити там.
Так і зробили.
Через десять тисяч років, чи то докори сумління, чи то не певні спогади, що передавались із
покоління в покоління, але вирішили Українці навідатись до тих земель, де полишили, ніби не
придатних до життя китайців.
І яке ж велике здивування чекало Українців, коли вони прибули на землі де полиши
китайців, їх там виявилось - до біса!! І всі белькочуть щось не зрозуміле, пишуть не зрозуміло що
не зрозуміло на чому!!! Українці вже хотіли розсердитись і натовкти комусь пику, аж раптом
згадали, що все це вони їм самі і придумали.
І сльоза потекла з очей, і плюнули Українці собі під ноги, розвернулися, тай пішли до дому
придумувати електронний перекладач!!!
Якось так.

