
Sposób na szczęście, czyli każdy kij ma dwa końce 

Miłość. Może gdyby tylko o to chodziło sprawa 

byłaby niewiarygodnie prosta. Tak prosta jak, nie 

przymierzając, autor tych słów. Ba, więcej – sprawy nie 

byłoby w ogóle! Po prostu nie zaistniałaby. Niestety, to nie 

tylko to. Chociaż, fakt, kochali się. Bardzo. Bardzo i dosyć 

często, jak się powszechnie mówiło. Jakby tylko po to 

przyszli na świat, by pewnego dnia spotkać się i robić to. W 

jakimś amoku i jakby zatraceniu. Inni zresztą, ich krajanie, 

wcale niebyli gorsi i uważali nie inaczej. Choć, powiedzieć 

nie można, uważni to oni przy tym nie byli za grosz! No, ale 

w końcu czemu się dziwić: gdy pije się nektar życia, trudno 

myśleć o śmierci. A oni go właśnie pili. Ustawicznie spijali 

go z kwiatu swojego życia. A to, że zaczęli go w pewnym 

momencie pić jak nałogowcy, bez jakiegokolwiek umiaru i 

że groziło to niekontrolowanym przyrostem naturalnym, 

zabójczym wręcz demograficznym wyżem, to już, niestety, 

efekt uboczny owej przyjemności. „Ryzyko zawodowe” – 

jak niektórzy by powiedzieli. Dlatego, aby nie dopuścić do 

kryzysu ekonomicznego, co z kolei mogłoby doprowadzić 

do niewyobrażalnej w skutkach tragedii, rządzący ich 

życiem pewnego dnia oznajmili: Ci, u których stwierdzi się 

brak piątej klepki, zostaną poddani sterylizacji! I, jak 

zapowiedzieli, tak też zrobili. 

Niewiele czasu upłynęło, a efekty przerosły nawet 

najfantastyczniejsze oczekiwania. Udało się: trzy czwarte 

społeczności została „uszczęśliwiona” sterylizacją, a 

problem demograficznego wyżu tym samym rozwiązany i 

niebezpieczeństwo zażegnane! Od tej chwili wszyscy mogli 

„to” robić bez opamiętania i do znudzenia, bez żadnych 

konsekwencji w postaci efektów ubocznych, jakim mogły 
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być dzieci. I oczywiście robili, nadal czerpiąc z tego 

niewysłowioną przyjemność. 

I żyli tak beztrosko jeszcze przez jakiś czas, 

przeświadczeni o swoim szczęściu, aż w końcu nadszedł 

dzień, w którym odszedł ostatni członek ich społeczności, a 

wraz z jego odejściem, skończyły się wszelkie problemy 

demograficzne tego ludu. Wraz z nim bowiem odeszła 

również ich historia. Kryzys wyżu demograficznego został, 

można powiedzieć, ostatecznie zażegnany. Skutecznie i raz 

na zawsze! 
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