Szalag felíratok:
1.

A jó lelkek csillagként élnek tovább

2.

Amíg élek nem felejtelek

3.

Amíg éltél szerettünk, amíg élünk nem feledünk

4.

Amíg fülünkben cseng tisztán még hangja, Ő vigyáz ránk Maga

5.

Anyámnak nem gyújtottam gyertyát. A fényt nem lehet megvilágítani

6.

Anyának

7.

Apának

8.

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, és akit szeretünk, nem feledjük el

9.

Az Ő szíve pihen

10. Az Ő szíve pihen, A miénk vérzik, A fájdalmat csak Az élők érzi
11.

Búcsúzik

12. Búcsúzóul
13. Búcsúzunk
14. Csak az hal meg igazán, akit elfelejtenek
15. Csodás valóság voltál, s most utolérhetetlen álom lettél
16. Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni

fogsz, akár a csillagok
17. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes
18. Emléked őrizzük
19. Emléked örök
20. Emléked örökké velünk marad
21. Emléked örökre élni fog szívünkben
22. Emléked szívünkben él
23. Emléked szívünkben örökké élni fog
24. Emléked tovább él
25. Emlékedet fájó szívvel megőrizzük

26. Emlékedet megőrizzük
27. Emlékezünk
28. Fájdalommal
29. Fájdalommal búcsúzik
30. Fájdalommal búcsúzunk
31. Fájdalommal kísér utolsó utadra
32. Fájó szívvel
33. Fájó szívvel búcsúzik
34. Fájó szívvel búcsúzunk
35. Gyászotokban osztozunk
36.

Hálával és fájó szívvel búcsúzunk

37. Hiányod érezzük, emléked őrizzük
38. Kit lelkünkkel látunk, soha nem megy el
39. Kit őriz szívünk, nem hal meg soha
40. Köszönöm, hogy velem voltál
41. Lelkünkben örökké élni fogsz
42. Mamának
43. Megemlékezésül
44. Megrendülten búcsúzik
45. Megrendülten búcsúzunk
46. Mély fájdalommal
47. Mély fájdalommal búcsúzik
48. Mély fájdalommal búcsúzunk
49. Míg éltél, szerettünk, míg élünk siratunk
50. Nem búcsúzom, szívemben örökké élsz!
51.

Nem feledlek, mert a szívemben örökké élsz

52. Némán megállok sírod felett, s csendben elrebegem emlékedet

53.

Nyugodj békében

54. Olyan csend lett itt nélküled, hogy azt is lehet hallani, amit utoljára akartál mondani
55. Örök hálával és szeretettel őrizzük emlékedet
56. Őszinte fájdalommal búcsúzik
57. Őszinte részvéttel búcsúzom
58. Őszinte részvéttel búcsúzunk
59. Papának
60. Pihenj Te drága szív, mely megszűntél dobogni, szerető jóságod nem tudjuk feledni
61. Részvétem
62. Részvéttel
63. Soha nem feledünk
64. Sohasem feledünk, mert szeretünk
65. Szenvedésed után a halál nyugalom, De Nélküled élni örökös fájdalom
66. Szerető jóságod nem tudjuk feledni
67.

Szívembe zártalak

68. Szívemben örökké élni fogsz
69. Szívünkben tovább élsz
70. Szomorú szívvel búcsúzik
71.

Szomorú szívvel búcsúzunk

72.

Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, akár a csillagok

73.

Utolsó üdvözlettel

74. Valóság voltál, álom lettél újra
75. Végső búcsú

