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bunda címmel) A kétrészes 
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Október 13-án, a magyar 
származású  
Georg Gulyás  
gitárművész  
Maros Miklós, Moto Osana 
Tomatito és Piazolla művei-
vel szerepelt a a stockholmi  
Zeneakadémia nagytermé-
ben. 

hästen?  
B: ”Säg nu, Judit, att du längtar till din fästmans ljusa salar. Där finns 
vackra röda rosor, där finns sol på vita väggar.” 
J: ”Tyst nu Blåskägg, sluta plåga! 
Jag vill inte ha nåt solsken!” 
B: ” Varför kom du till mig, Judit?” 
Judit svarar att hon kom av kärlek.  
J: ”Alla väggar ska jag torka, 
Mina läppar kan torka allt. 
Borgens hårda stenar fryser, 
Med min kropp ska alla värmas. 
…………………………………………………… 
Ljuset måste in i borgen! 
Vind skall blåsa, solen skina, 
Solen skina genom hela Blåskäggsborgen.” 
B: ”Här kan solen aldrig skina.” 
Judit ser sju svarta, stängda dörrar. ”Varför håller du dem låsta?” 
Så att ingen skall se vad som finns bakom dem. 
”Öppna, öppna! Jag vill se nu! 
Alla portar måste öppnas. 
Vind ska blåsa, solen skina!” 
Hon ger sig inte. Till slut får hon en nyckel.  
B:” Vad ser du?”  
J:” Kedjor, bojor, långa knivar, brända verktyg….” 
B: ”Här torteras fångar, Judit.” 
……………………………………………………………. 
J: ”Allt i rummet är förfärligt…. 
Väggarna i rummet blöder”. 
Men ljuset bryter fram genom den öppna dörren. 
J: ”Ser du, ser du, det ljusnar nu! Portar måste öppnas, vind skall blåsa, 
solen skina. Alla portar måste öppnas!” 
Han vill inte öppna. Men hon kramar, kysser och tjatar. Hon lyckas 
förmå honom att lämna över nycklarna, en efter en, utom den sista. 
Bakom andra dörren upptäcker hon vapenkammaren, fylld med krigens 
blodfläckade instrument. Tredje dörren leder till skattkammaren. Judit 
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