
                              DE VLAM VAN DE GOUDEN BLOEM 

 

Laat me spreken met een vurige tong 

Van een land dat niet van mij is, maar van iedereen, 

Van een stad die niet van mij is, maar van iedereen, 

Van een volslagen vernietiging, een verwoesting, die van iedereen is 

Van een onuitwisbaar geheugen dat van iedereen is, 

Van een wedergeboorte, een bloeiende knop op een tak, dat van iedereen is, 

Van een vlam die gedragen wordt van volk tot volk in naam van iedereen 

 

Laat deze vlam de prachtige bloem van moed zijn. 

Laat deze vlam de lotus van genade, vergeving en barmhartigheid zijn. 

Laat deze vlam het geweten van alle volkeren zijn. 

Laat deze vlam het schitterende licht van de deugd in de grote leegte zijn. 

Laat deze vlam het ontwaken van een enorme geestelijke schoonheid zijn. 

Laat deze vlam het verbranden van alle lijden zijn. 

Laat deze vlam in de ogen van elk nieuwgeboren kind aangesloten worden. 

Laat deze vlam vergroot en vermenigvuldigd worden. 

Laat deze vlam het symbool van alle nationale vlaggen zijn. 

Laat deze vlam een goud zaadje zijn, dat ontkiemt in de woestijn van de geest. 

Laat deze vlam het licht zijn waarbij het boek van de compassie wordt gelezen. 

Laat deze vlam de fakkel zijn voor de vluchteling door de duistere zeeën. 

Laat deze vlam een opgaande zon zijn die nooit ondergaat. 

Laat deze vlam helder zijn om onrecht te verlichten. 

Laat deze vlam een signaal zijn over de continenten. 

Laat deze vlam een vuurtoren zijn voor verloren zeilers. 

Laat deze vlam een astrale boodschapper zijn die gunstige berichten brengt. 

Laat deze vlam een ervaring zijn die nooit wordt vergeten. 

Laat deze vlam ons geboorterecht zijn. 



Laat deze vlam een vreugdebetoon zijn. 

Laat deze vlam een subliem moment zijn in elk leven. 

Laat deze vlam een intense hitte zijn, die kettingen die ons binden doet smelten. 

Laat deze vlam over een enorme afstand te zien zijn. 

Laat deze vlam een betoverende kracht zijn. 

Laat deze vlam een vurig baken op een bergtop zijn. 

 

Uit het midden van de as vliegen duizend kraanvogels. 

Vanuit tweedracht wordt een harmonieus akkoord gehoord. 

Uit onvruchtbaar leven barst een nieuwe knop op de boom. 

 

Een bloem van de vlam... 

Een vlam die ons doet ontbranden, 

Een vlam die ons verenigt, 

Een vlam die ieder van ons omarmt. 

 

Laat deze vlam in onze aderen zijn. 

Laat deze vlam onblusbaar zijn. 

Laat deze vlam de schildwacht van de waarheid zijn. 

Laat deze vlam het machtigste wapen van het bestaan zijn. 

Laat deze vlam de moordenaar van het verdriet zijn.  

Laat deze vlam de Grote Katalysator van transformatie zijn. 

Laat deze vlam gevoed worden door elk wonderbaarlijk moment dat aan ons is 
gegeven. 

Laat het branden –laat het branden - laat het branden! 

 

Laat deze vlam verlichten 

Een land dat niet van mij is maar van iedereen, 

Een stad die niet van mij is maar van iedereen, 



Een volslagen vernietiging , een verwoesting die van iedereen is 

Een wedergeboorte, een bloesem op de tak, die van iedereen is, 

Een onuitwisbaar geheugen dat van iedereen is. 

 

Laat deze vlam gedragen worden, 

Van volk tot volk in naam van iedereen. 

Laat deze vlam “vrede” genoemd worden  

En laat hem branden voor altijd in ons allemaal. 

 

Chris Mosdell 

(Vertaling: Anna Backer) 


