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Pomyslite si na miliardy 
ľudí, ktorí nemajú  
vôbec nič na jedenie. 
Keď niekoho pošlem 
pomáhať k nejakej katastrofe, 
prinesú len ryžu, olej a soľ, 
a nejaké sušienky pre deti, 
nejaké sušienky pre deti, 
a podobne, 
ale ryža, olej a soľ 
je všetko, o čo žiadajú, 
a cukor. 
Takže jedia len ryžu a soľ, 
a sú s tým šťastní, 
v danej situácii, 
v mnohých situáciách. 


