


„Małe ::brodnie małże11skie ", zbiór opowiadm1, powinienem raczej powiedzieć zbiór bardzo złych 

opowiada1ł, gdy:!: wyłożona w nich teoria rnocno trąci pesymizrnem. Opisuję w nich paręjako związek 

morderców. Od sa1nego początku łączy ich pr::emoc: pożądanie, które sprawia, że r::ucają się na siebie, 

wzagają się wśród potu, krzyków i jęków, walczą aż do wycze1pania sił, aż nadejdzie zawieszenie broni, 

A1óre nazyi„•amy ro::koszą. Następnie oboje morderców, pragnąc utrzymać: swój związek, zawiera ro::ejm 

w postaci małże11stwa i łączy siły, by walczyć przeciw społeczeństwu. Będą teraz domagać się praw, 

korzyści i przywilejów, powoływać się na woje dzieci, aby uzyskać posłuch i zacunek innych. Tutaj 

o zu !lvo taje się majstersztykiem. Obaj wrogowie usprawiedliwiają wszy tko w imię rodziny. Rodzina 

albo egoizm przebrany za altruizm ... Potem mordercy się starzeją, a ich dzieci zaczynają łączyć się w 

kolejne paJy zabójców. Wtedy tarzy drapieżcy, biorą się za łby, tyle, że teraz bronią nie sąjuż pchnię

cia lędźwi. Odtąd ciosy stają się subtelniejsze, podstępne. W tej walce wszystko jest dozwolone: manie, 

choroby, głuchota, obojętna 'ć, skretynienie. Wygrywa ten, kto będzie opłakiwał partnera. Oto czym jest 

malże11stwo: dlugą wędrówką do śmierci, gdzie po drodze ściele się trup. Kiedy widzicie kobietę i 

mężc::yznę w urzędzie stanu cywilnego, zastanówcie się, które z nich stanie się mordercą. 

(Gille , bohater „Małych zbrodni małżeńskich") 
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