
Mum. 
Even though you are across the sea, 
In our hearts you will always be. 

Titink of me as one at rest for me you should not weep. 
I have no pain no troubled thoughts for I am just asleep. 
The living thinking me that was. is now forever still, 
And life goes on without mea.~ time forever wilt. 
If your heart is heavy now because l've gone away, 
Owell not long upon it friend for none of us can stay. 
Those of you who lilced me 1 sincerely thank you all, 
Those of you who loved me I thank you most of all. 
The answer to lifc's riddle in life I never knew, 
I go with hope that now I will and even so will you. 
Oh foolish foolish me that was, I who was so small, 
To have woodered even worried at the mystery of it all. 
And in my lleeting lifespan as time went rushing by. 
I found some time to hesitate to laugh to love to cry. 
Matters it now if time began if time will ever cease? 
I was here, 1 used il all and now I arn at pcace. 
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Denk aan mij als iemand die rust. Heb geen verdriet 
want de tijd van pijn en twijfel is nu voorbij. Ik kan nu 
bij al mijn geliefden zijn. wat altijd mijn grote wens is 
geweest. AL~ je hart bezwaard is omdat ik ben gegaan, 
treur daar niet te lang over want geen van ons heeft het 
eeuwige bestaan. Iedereen die mijn vriend is geweest 
dank ik, diegene die van me hielden nog het meest. Het 
antwoord op het raadsel van het leven heb ik nooit 
gekend. Ik hoop dat ik het nu wel weet en jij misschien 
ook wel. Oh wat was ik naïef en bovenal zo klein dat ik 
me zorgen heb gemaakt over het mysterie van dit alles. 
In mijn voorbijgegane leven vloog de tijd voorbij. Ik 
heb getwijfeld, gelachen, lief gehad en getreurd. Doet 
het er nog toe hoe de tijd begon of dat het ooit eindigt? 
Ik was hier, heb alles gedaan en nu heb ik vrede. 

Hartelijk dank voor uw steun en medeleven. 
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