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We waren flezellig even weg, 
terug op ziJn geboortegrond, 
even naar een verjaardag, 
en dan gebeurt het ineens, 
in het ouderlijk huis, 
op de plaats 
waar moeder altijd zat. 
Hij zei nog : 
'mamma, ik word niet goed, 
ik ga dood.' 

Er is geen antwoord, 
geen troost bij wat gebeurd is, 
alleen maar verbijstering, 
en overal verdriet, 
maar we blijven hoe dan ook 
een uitweg zoeken voor de man, 
die altijd bezig moest zijn, 
en plezier had 
in wat helpen overal, 
in wat fietsen in de natuur, 
of gewoon een ontbijt klaar maken, 
thee zetten 's nachts 
met een warme kruik 
als je ziek was. 

Die man had iets 
van blijvende waarde. 
niets ter wereld 
kan volharding 
in dienstbaarheid vervangen: 
talent niet, 
niets is allerdaagser dan talent 
zonder succes; 

genie niet, 
de wereld is vol geleerde zwervers; 
alleen volharding en doorzetten 
in dienstbetoon 
heeft problemen opgelost, 
en zal blijven doen. 

Dit was Jo Bulters ten voeten uit: 
dit hanteerde hij vroeger thuis, 
als oudste naast moeder in dat grote gezin, 
zo was hij in zijn eigen gezin, 
zo was hij ook voor de buren, 
en vroeger bij het politiekorps 
en in de stad. 

Groot van gestalte en sterk van stem 
had hij iets dominerends, 
maar hij had toch een klein hartje, 
hij leefde mee met elk verdriet, 
hij sprong in bij elke nood, 
onrecht deed hem zeer, 
hij had een hekel aan ruzie, 
en zag niets I iever dan vrede. 

Ze hadden het goed samen, 
hij en zijn vrouw, 
hij waardeerde elke nieuwe dag, 
kwam eigenlijk tijd te kort, 
en genoot van de kleine 
mooie dingen van het leven. 
Hij had altijd goeie zin. 

Zo'n man 
kan toch niet dood zijn. 
We verwachten hem 
elk moment om de hoek, 
terug van het boodschappen doen 
of hulp bij de buurvrouw. 
Hij moet elders zijn, 
in een land 
waar zelfs de doden leven, 
bij God. 

Dag pa, dag Jo, dag vriend , 
bedankt. 


