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ESTERHÁZY PÉTER
FELOLVASÓESTJE
a 125 éve született Kosztolányi Dezsô emlékére 

Közremûködik: DÉS LÁSZLÓ – szaxofon

„Egy fiatalember ment a sötét utcán, feltûrt gallérral.”
Ez én vagyok, idézôjelek közt, én vagyok az én útiraj-
zom, regényes életrajzom (melyben arról is számot
adok, hogy a hôs hányszor halt meg álmában),
maradok töredék. Füzér. Senki sem azt írja, ami,
hanem azt, ami szeretne lenni. Mindazonáltal jó volna
még élni egy darabig.

Így kezdôdik az ESTI címû könyv, és így is folytatódik.
Ebbôl olvasunk, szaxofonozunk egy jó órányit.

Esterházy Péter és Dés László

Belépôjegy: 1200 Ft  www.jegymester.hu
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