Louis Fischer

GANDHI

http://groups.google.com/group/digitalsource

CÍRCULO DO LIVRO S.A.
Caixa postal 7413
São Paulo, Brasil

Edição integral
Título do original: “Gandhi, his life and message for the world”
Copyright © 1954, Louis Fischer. Renovado © 1982, Louis Fischer.
Publicado mediante acordo com a New American Library, Inc.,
Nova York, EUA
Tradução: Raul de Polillo
Layout da capa: Anibal Monteiro

Licença editorial para o Círculo do Livro
por cortesia de Martin Claret Editores Ltda.

Venda permitida apenas aos sócios do Círculo

Composto pela Linoart Ltda.
Impresso e encadernado pelo Círculo do Livro S.A.

14 16 18 20 19 17 15 13
88 89 87

ÍNDICE

Parte primeira
DO NASCIMENTO À GRANDEZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

O mundo chora
Menino atoleimado
Gandhi em Londres
Dois incidentes moldam o futuro
Preconceitos de cor
Coragem diante do ataque
A transformação
Alma-força
Vitória feliz

Parte segunda
GANDHI NAÍNDIA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ouvidos e bocas abertos
O Mahatma Gandhi e os britânicos
Sangue
O caminho para o cárcere
Jejuns de Gandhi
Resposta a Moscou
O sal da liberdade
O faquir seminu
Em Londres, de minus fours
Filhos de Deus
O mágico
Pessoal
Jesus Cristo e o Mahatma Gandhi
Winston Churchill versus Mohandas Gandhi
Minha semana com Gandhi
Frustração e irritação
Jinnah versus Gandhi

Parte terceira
VITÓRIA E TRAGÉDIA
27 Procurando o divino no homem
28 Na véspera
29 Cabra-cega ao redor da amoreira
30 O nascimento de duas nações
31 Gandhi rastela o seu jardim
32 Amor sobre águas revoltas
33 A vitória é para quem está pronto a pagar-lhe o preço
34 Morte antes da prece

Parte primeira

Do nascimento à grandeza

1
O mundo chora
À margem das águas sagradas do Jumna, perto de Nova
Deli, quase meio milhão de pessoas esperou, ao sol, que a
procissão fúnebre chegasse ao sítio da cremação. Predominava o
branco — o branco dos sáris de algodão, das mulheres, bem como
das vestimentas, dos capuzes e dos turbantes bulbosos, dos
homens.
Em Rajghat, a algumas dezenas de metros do rio, uma nova
pira fora construída com pedra, tijolo e terra. Era um quadrado
com uns dois metros e meio de lado, e cerca de sessenta
centímetros de altura. Troncos finos e longos, de sândalo,
borrifados de incenso, estavam empilhados sobre ela. O corpo do
Mahatma Gandhi jazia em cima da pira, com a cabeça para o
norte. Nessa posição, Buda encontrou o seu fim.
Às quatro horas e quarenta e cinco minutos da tarde,
Ramdas, terceiro filho do Mahatma, ateou fogo à pira funérea. Os
troncos irromperam em labaredas. A vasta reunião humana
emitiu

um

lamento

profundo.

Mulheres

gemiam;

homens

choravam. A madeira crepitou, fazendo borbulhar a sua umidade,
e as labaredas se uniram num único incêndio.
A seguir, houve silêncio. O corpo de Gandhi estava sendo
reduzido a carvão e cinzas.
Um dia antes, 30 de janeiro de 1948, um moço havia atirado
e matado Mohandas K. Gandhi, líder da Índia.
“Eu nunca vi Gandhi”, escreveu Léon Blum, antigo primeiro-
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