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Diktene Grete Holen leste under minnemarkeringen 7. april: 

 ALDRI GLEMMER VI APRIL 
Aldri glemmer vi april 
tenne vil vi gjerne 
selv en stjerne 
gnistrende til ære 
for de mange kjære 
brenne skal den 
som et evig monument 
nå må vi lære 
det som har hendt 
må aldri, aldri skje igjen 
 
Grete Holen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Å LEVE VIDERE
Jeg leter etter lyset  
og får regnskyer i hodet  
hvor er sola?  
 
Jeg lytter etter sanger  
og får tungtrafikk i ørene  
hvor er fuglene? 
 
Jeg lukter etter dufter  
får fabrikkrøyken i halsen 
hvor er blomstene?  
 
Det høres tause skudd  
fra aftenstjernene  
i påskenatten.  
 
Det lukter svidd av saltet i fra 
dødskvernen  
på havets bunn.  
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STILLE ETTER STORMEN 
Helvete var hett  
da natten eksploderte  
som et blodig  
skandinavisk stjerneskudd 
 
Smerten brenner fortsatt  
selv uendelige hav av tårer  
og et iherdig brannmannskap  
kan ikke slukke sorgen,  
savnet og fortvilelsen  
på påskens pine fulle  
kors vei mellom liv og død.  
 
Gråtkvalte av angst  
møtes vi på opprørt hav  
og ror for egen kraft  
vår redningsbåt  
mot morgendagen  
lyse grønne våren 
 
vondt gjør det  
når knopper brister 
i april 
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finnes ikke mening  
livet brenner opp  
varte bølgetopper.  
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STJERNESKUDD 
Aldri  
valgte vi  
april  
blodig rød  
sorg og død  
rygg i rann  
skip i brann  
livsoppbrudd  
smertelige stjerneskudd  
 
jorden rister  
knopper brister  
hjertet slår  
vondt når noen dør i livets vår. 
 
Aldri  
valgte vi  
april  
skip i brann  
går det an? 
opprørt hav  
uskylds-grav  
tornekratt  
gudsforlatte stjernenatt  
 
jorden skjelver  
livet velver  
hjertet slår 
tiden leger ikke  
alle sår.  
 

Aldri  
glemmer vi  
april  
kvinne, mann  
to i spann  
liv og død  
skip i nød  
storm og vind  
uutholdelige stjerneskinn  
 
jorden bever  
overlever? 
hjertet slår 
hårdt og himmelhøyt det femte år.  
 
Aldri  
glemmer  
vi april  
tenne 
vil vi gjerne  
selv en stjerne gnistrende til ære for de 
mange kjære 
brenne  
skal den  
som et evig monument 
nå må vi lære  
det som har hendt må aldri, aldri skje igjen!  
 
grete  
 
(5 år etter Scandinavian Star-natten 7. april)  

 

MINNEORD 
 (Står på selve navneplaten, til høyre)
  
Aldri glemmer vi april
Tenne vil vi gjerne
selv en stjerne
gnistrende til ære
for de mange kjære
brenne skal den
som et evig monument
nå må vi lære
det som har hendt
må aldri, aldri skje igjen!
  
Grete Holen 
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