Omul care a eliberat lndia fara rdzboi
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% acd ti s-ar cere sd te gAndegti la cineva care a reus,it sb-9i elibereze
E Etara de sub un mare imperiu, ti-ar veni probabil in minte un
FM ra)A"i"ic aflat in fruntea unei armate necrufitoare. Dar eu am
oblinut independenla lndiei de sub dominatia lmperiului Britanic firi
f;rE si recurg la violen!5.
DacE !i-a9 spune cd m-am intAlnit cu regi si cu presedinli 9i cd m-au
urmat zeci de mii de oameni, ai putea crede cE sunt un om puternic.
Dar n-am avut niciodat6 o funcfie offcialS si n-am fost niciodat5 bogat,
m-am imbrdcat intotdeauna cu o p6n.zd albd si m-am inc6llat cu o

sE pun m6na pe arme 9i

pereche de sandale simple.
N-am avut averi, nici putere, nici armati 9i totugi, in final, mi-am atins
intotdeauna scopurile. Wei s.5 gtii cum am ficut?

Ictd" pouesteo meo-

ME numesc Mohandas Karamchand Gandhi, dar toatb lumea mJ
cunoaste drept Mahatma Gandhi. M-am nbscut in tg69 la porbandar,
un orag din lndia aflat pe coasta Oceanului lndian, cu palate frumoase,
temple si plaje. Tatil meu era nici mai mult, nici mai pulin dec6t
prim-ministrul printului din Porbandar, asa cb, din fericire, familiei mele
nu-i lipsea nimic.
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Mama se ocupa cu educalia mea 9i a celor trei frati mai mari. Era o
femeie foarte bun5, care m-a invdtat aproape toate lucrurile importante
in viatS: de exemplu, g& tru fee r&u mEefruneE vfiet&ffi, pentru cJ
suntem cu tolii frati.

- Vezi, Mohandas? Nu-i nevoie si calci pe furnici. impdrtim spaliul cu
ele. E loc pentru toli!
- Da, mamS! Dar, daci vine un garpe sau un tigru bengalez, impJrtim
cu ei spatiul?

-

De,

in cazul 5sta...

vedem!

Trebuie sd recunosc cb nu am fost un elev bun, orice lucru imi
distr5gea atentia 9i nu urmdream ce spuneau profesorii. in urtimul an de
studiu in lndia, cea mai buni not5 a fost un ,,A'care insemna ,,Absent,,.
fiindc5 nu m-am prezentat la unul dintre examene.
Astfel, la terminarea liceului, snn plc€qt En AngNic sC studEez

Dreptul la unlversEtqle.
- Chiar sunt bucuros si md duc in Anglia! poate nu voi deveni
mare avocat, dar, cu siguranfd, aici nu inv6t nimicl
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