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redes (1943. május 15-étől ezredes), mivel szük-
sége volt egy festőre. Az ő hivatalos közbenjárás-
ára Bajort leszerelték az alsódabasi bevonulási 
központtól, majd behívták a haditudósító alosz-
tályhoz. 

Áthelyezését követően 1943. május 1-jével 
(1943. január 1-jei ranggal) tartalékos százados-
sá léptették elő, majd repülővel Kijevbe vitték, 
hogy készítsen néhány rajzot. Itt mint művész 
nagyobb számú hivatalos képet készített, és 
oroszországi vázlatain dolgozott. Az év végén 
saját kérelmére leszerelték. 

1944 nyár elején ismételten behívót kapott a 
haditudósító alosztályhoz a tervezett repülőal-
bum művészi munkáinak elvégzésére. Ezért 
Krakkóba repült az ott állomásozó magyar 102. 
repülődandárhoz, majd idehaza folytatta ezen 
irányú tevékenységét. 

A sikertelen kiugrási kísérletet és a nyilas ha-
talomátvételt követően Bajor a szemére való hi-
vatkozással leszerelését kérte, amelyet a pa-
rancsnokság el is rendelt. 1944. október 20-án 
leszerelt, és így visszatérhetett a civil életbe a 
művészethez. 
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 Kávét főztem 
 A cukor áttetsző lett 

 Csillogott a szemben 
 Eszembe jut a hó 

 A fény 
 A fehérség 

 Milyen tiszta voltam 
 Akár a cukor kristályai 

 Fehér. 
 
 Most kávét iszom 
 A jövőm: dialízis 
 Többé a vesém 

sem tiszta, 
 és néha rá is gyújtok 
 Tiszta levegő se jut. 
 
 A cukor áttetsző lett 
 S emlékszem mindannyian 

 kristályok voltunk 
 
 S meglátok egy gyereket 

 az anyja hozta 
 a kávézóba 

 
 Hozzám lép 
 Nézi a cigarettát 
 Szégyenkezem 
 Eloltom 
 mert a kis testvér intett rá. 
 
 S látom: benne a remény 
 A tiszta vesékhez 
 Rózsaszín tüdőkhöz 
 
 S hogy ő felfénylik akár egy szem 

 Kristálycukor 
 
 Az egyetlen gond ha cukorként 
 kanalamon találja magát 
 és én belefojtom 

 a fekete kávémba. 

 

Buják Ágnes festménye 


