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^Åìò~êÉ~
Extrase din rechizitoriul procurorului 
de pe lângă tribunalul regional din Berlin, 27 iulie 1977

Eleva Christiane Vera F. din Berlin, minoră responsabilă din
punct de vedere penal, este acuzată că, după data de 20 mai 1976,
a cumpărat în repetate rânduri şi în deplină cunoştinţă de
cauză substanţe, respectiv preparate care intră sub incidenţa
legilor privind substanţele narcotice, fără să fi obţinut în prea -
labil acordul necesar din partea Casei Federale de Sănătate
pentru achiziţionarea unor asemenea substanţe.

Acuzata este consumatoare de heroină din februarie 1976.
Îşi injecta – la început sporadic, după aceea zilnic – aproxi ma -
tiv un sfert de gram. Începând cu data de 20 mai 1976, răs -
punde penal1.

Cu ocazia a două razii, efectuate pe data de 1 martie 1977 şi,
respectiv, pe data de 13 martie 1977, acuzata a fost găsită şi per -
cheziţionată în hala de la Bahnhof Zoo2, respectiv în staţia de
metrou Kurfürstendamm3. Prima dată, acuzata a avut asupra
ei 18 mg dintr-o substanţă conţinând heroină, iar a doua oară,
140,7 mg.

5

1. Adică odată cu împlinirea vârstei de paisprezece ani (n. red.).
2. Gara principală a fostului Berlin de Vest, a cărei denumire oficială

era, şi este, Bahnhof Berlin Zoologischer Garten (Gara Berlin Grădina
Zoologică) – pe scurt, Bahnhof Zoo (Gara Zoo). În anii ’70 şi ’80 ai seco -
lului trecut, era un loc predilect de întâlnire a prostituatelor, a ado les -
cenţilor fugiţi de acasă şi a celor dependenţi de droguri (n. trad.).

3. Kurfürstendamm este unul dintre bulevardele cele mai frecventate
din Berlin, atât pentru magazinele sale foarte somptuoase, cât şi pentru
atracţiile sale culturale de prim rang (n. trad.).



În plus, pe data de 12 mai 1977, s-a descoperit printre obiec -
tele personale ale acuzatei un pliculeţ din staniol în care se aflau
62,4 mg dintr-o substanţă conţinând heroină. S-au găsit, de ase -
menea, şi ustensile folosite în mod curent de cei care se dro -
ghează. Cercetările de laborator au atestat urme de heroină pe
respectivele obiecte. De asemenea, proba de urină prelevată de
la acuzată conţinea un anumit procentaj de morfină.

Pe data de 12 mai 1977, mama acuzatei, doamna U.F., a des -
coperit printre lucrurile personale ale fiicei sale 62,4 mg dintr-o
substanţă conţinând heroină, pe care le-a trimis poliţiei judi -
ciare.

Când a fost audiată, acuzata a declarat că este consu ma toare
de heroină din februarie 1976. În plus, din iarna anului 1976 a
început să se prostitueze, ca să-şi procure banii de care avea
nevoie pentru achiziţionarea drogului.

E de presupus că acuzata continuă să consume heroină.



eçí™êßêÉ~
Extrase din hotărârea pronunţată de instanţa din Neumünster
la data de 14 iunie 1978, în numele poporului

În cauza penală Christiane Vera F., elevă, inculpată pentru
încălcarea legislaţiei privind substanţele narcotice:

Acuzata se face vinovată de achiziţionarea repetată de dro -
guri pe căi ilegale şi de evaziune fiscală în formă continuată. Exe -
cutarea pedepsei dispuse prin sentinţa de condamnare a mi norei
a fost suspendată.

Motivare: Acuzata a avut o dezvoltare normală până la trei -
sprezece ani. Dă dovadă de un grad de inteligenţă peste medie
şi ştia că achiziţionarea de heroină constituie o faptă ce cade
sub incidenţa prevederilor legale. La dosar există mai multe probe
conform cărora acuzata era deja dependentă de droguri la data
de 20 mai 1976 (adică înainte de a deveni responsabilă din punct
de vedere penal). Acest fapt nu a exclus însă respon sabilitatea
sa penală şi nici capacitatea de a-şi conştientiza vino văţia. Acu -
zata şi-a dat seama de situaţia în care se afla şi a căutat să renun -
ţe la droguri. Aşadar, avea capacitatea de a înţelege ile galitatea
faptelor sale şi de a acţiona în consecinţă.

Prognoza este, cel puţin în momentul de faţă, favorabilă,
chiar dacă nu se poate exclude o recidivă din partea inculpatei.
Evoluţia acesteia va trebui monitorizată cu multă atenţie, cel
puţin pe termen scurt.
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Au fost nişte zile de-a dreptul nebune. Mama împacheta de
dimineaţa până seara, îndesând fel de fel de lucruri în valize şi
cutii. Am înţeles că pentru noi începea o nouă viaţă.

Împlinisem şase ani şi, după mutare, urma să mă duc la
şcoală. În timp ce mama trebăluia întruna şi se enerva tot mai
tare strângând toate troacele familiei noastre, eu îmi petreceam
aproape toată ziua la un vecin de-al nostru, un ţăran care se nu -
mea Völkel. Aşteptam să fie aduse vacile în grajd pentru a fi
mulse, hrăneam scroafele şi găinile şi mă jucam cu ceilalţi copii
pe căpiţele de fân. Sau umblam cu câte o pisicuţă în braţe de
colo până colo. A fost o vară minunată, prima de care îmi aduc
aminte.

Ştiam că, în curând, o să plecăm undeva departe, într-un oraş
mare, care se numea Berlin. Mai întâi mama s-a dus sin gură
până acolo, cu avionul. Voia să se ocupe de viitoarea noas tră lo -
cuinţă. Sora mea mai mică, tata şi cu mine am urmat-o după
câteva săptămâni. Pentru noi, fetele, a fost prima dată când am
zburat. Totul te făcea să zburzi de curiozitate.

Părinţii noştri ne spuseseră poveşti minunate despre locuinţa
imensă, cu şase camere mari, în care vom trăi. Voiau să câştige
mulţi bani. Mama ne-a zis că vom avea o cameră mare doar
pentru noi două. Că voia să ne cumpere o mobilă trăsnet. Ne-a
explicat în amănunt cum avea să arate camera noastră. Îmi mai
amintesc de toate astea pentru că, copil fiind, îmi închi puiam
tot timpul cum o să fie camera aia. În mintea mea, cu cât mă gân -
deam mai mult la ea, cu atât devenea mai frumoasă.
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Dar nu am uitat nici cum arăta casa în care am ajuns în cele
din urmă – poate pentru că la început am urât-o groaznic. Era
atât de mare şi atât de goală, încât îmi era teamă că o să mă pierd
prin ea. Dacă cineva vorbea mai tare, vocea răsuna prin toate
încăperile.

Doar în trei camere se aflau, prizărite ici şi colo, câteva m o -
 bile ca vai de capul lor. În camera copiilor erau două paturi şi
un dulap de bucătărie, în care erau aşezate jucăriile noastre. În
a doua se afla un pat pentru părinţii mei, iar în cea mai mare, o
canapea veche şi nişte scaune. Aşa am locuit în Berlin-Kreuz berg,
pe strada Paul-Lincke-Ufer.

După câteva zile, mi-am luat inima în dinţi şi am ieşit de
una singură cu bicicleta pe stradă, unde se jucau nişte copii
puţin mai mari decât mine. La noi în sat, copiii mai mari se jucau
cu cei mai mici şi aveau, în acelaşi timp, grijă de ei. Însă copiii
din faţa locuinţei noastre, de cum m-au văzut, au zis:

— Asta de unde a mai apărut?
Apoi mi-au luat bicicleta. Când mi-au dat-o înapoi, avea un

cauciuc dezumflat şi o aripă îndoită.
Tata mi-a tras o mamă de bătaie când am venit acasă cu

bici cleta paradită. De atunci nu am mai mers cu bicicleta decât
prin cele şase camere ale casei noastre.

În trei dintre camere ar fi trebuit să fie agenţia matri mo -
nială pe care voiau să o deschidă părinţii mei. Însă mobilierul
de care tot vorbeau – birourile, scaunele şi aşa mai departe – nu
a mai apărut niciodată. Iar dulapul de bucătărie a rămas la noi
în cameră.

Într-o bună zi, canapeaua, paturile şi dulapul de bucătă -
rie au fost încărcate într-un camion şi transportate până la un
bloc din Gropiusstadt1. Aici nu aveam decât două camere şi
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1. Gropiusstadt este un cartier berlinez proiectat de marele arhitect
german Walter Gropius (1883–1969), fondator al Şcolii de Stat Bauhaus,
dar şi al curentului artistic omonim. Planurile iniţiale ale lui Gropius
pentru construirea acestui cartier, care a fost ridicat între 1962 şi 1975, au
trebuit să fie modificate drastic din cauza construirii în 1961 de către 



jumă tate1, undeva hăt sus, la etajul unsprezece. Şi toate mobi -
lele alea frumoase despre care ne tot vorbise mama nici n-ar fi
avut cum să-ncapă în jumătatea de cameră a copiilor pe care
o aveam acum.

Gropiusstadt este un cartier de blocuri construit pentru
45 000 de oameni, blocuri între care se aflau spaţii verzi şi centre
comerciale. La prima vedere, totul arăta nou şi foarte îngrijit.
Dar, când ajungeai printre blocurile alea, puţea peste tot a pişat
şi căcat. Asta din cauza sumedeniei de câini şi de copii care tră -
iau în ele. Dar cel mai tare mirosea în scările de bloc.

Părinţii mei îi tot înjurau pe nenorociţii ăia de copii de mun -
citori care făceau pipi pe casa scării. Dar copiii nu aveau de ales.
Am trecut şi eu prin povestea asta încă de prima dată când am
ieşit să mă joc pe-afară: brusc, am simţit că trebuie să merg la
baie. Până să vină, cu greu, liftul, şi până să ajung la noi acasă,
la etajul unsprezece, chiloţii mei deja musteau. Tata m-a bătut.
După ce n-am reuşit, de câteva ori, să ajung destul de repede de
jos până la baia noastră şi am fost din nou bătută, m-am ciucit
şi eu pe ici, pe colo, unde să nu mă vadă nimeni. Dar nu prea
aveai pe unde să te piteşti afară, pentru că din blocuri se putea
vedea cam tot ce se întâmpla între ele, aşa că tot casa scării era
so luţia cea mai bună.

În Gropiusstadt eram socotită, la început, copilul tâmp venit
de la ţară. Nu aveam jucării ca ale celorlalţi. Nici măcar un pis -
tol cu apă. Eram altfel îmbrăcată decât ceilalţi copii. Vorbeam
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Republica Democrată Germană a Zidului Berlinului, care a diminuat
substanţial zona pe care o luase în calcul Gropius pentru proiectul său.
Nouăzeci la sută dintre cele cca 18 500 de locuinţe au fost amenajate ca
locuinţe sociale, ceea ce a făcut ca, începând cu sfârşitul anilor ’70 şi
până după reunificarea Germaniei, în 1990, acest cartier să fie marcat
de grave probleme sociale. Atmosfera care domnea acolo în anii de după
ridicarea cartierului devine internaţional cunoscută mai ales prin pagi -
nile cărţii de faţă (n. trad.).

1. În Germania de Vest, o „jumătate de cameră“ (halbes Zimmer) era
termenul folosit pentru o cameră de locuit care avea sub 10 m² (n. trad.).



diferit. Şi nu cunoşteam jocurile lor. De altfel, nici nu îmi plă -
ceau jocurile alea. La noi în sat mergeam des cu bi cicleta la pă -
dure, era acolo un pârâu peste care trecea un po deţ. Con stru iam
zăgazuri şi cetăţui în apă. Uneori lucram toţi împreună, iar al -
teori, fiecare singur. Iar mai apoi, când urma să le năruim, mai
întâi cădeam cu toţii de acord că trebuie să o facem şi, după aceea,
ne distram cu toţii demolând ce con struiserăm. În satul nostru
nu exista un conducător printre copii, sau ceva de genul ăsta.
Fie care dintre noi putea să facă propu neri despre cum şi de-a
ce vrem să ne jucăm într-o zi sau alta. După care ne mai cion -
dăneam între noi, până când, în cele din urmă, una dintre
pro puneri era acceptată de toţi. Nu se su păra nimeni, chiar şi
atunci când cei mai mari cedau în faţa celor mai mici. Era o
adevărată democraţie a copiilor.

În schimb, în blocul nostru din Gropiusstadt era un şef
peste ceilalţi copii, un băiat. Cel mai puternic şi care avea cel
mai mişto pistol cu apă. Ne jucam des împreună, dar băiatul
ăsta era, evident, bossul. Cea mai importantă regulă era să
facem tot ce ne ordona el.

De cele mai multe ori nu ne jucam unii cu alţii, ci unii îm -
potriva altora. De fapt, totdeauna ideea era să-i faci în ciudă
ce luilalt. De exemplu, să îi iei o jucărie pe care tocmai o pri -
mise şi să i-o faci zob. Totul era să îl dai gata pe celălalt şi, prin
asta, să capeţi avantaje, să dobândeşti putere şi să arăţi cât eşti
de tare.

Cei mai slabi erau şi cei mai bătuţi. Sora mea mai mică nu
era foarte robustă şi, în plus, era şi temătoare din fire. O bum -
băceau tot timpul, iar eu nu puteam să o ajut în nici un fel.

Am început să merg la şcoală. Mă bucurasem atunci când
am aflat că lucrul ăsta o să se întâmple în curând. Părinţii mei
mi-au spus că acolo trebuie să mă port întotdeauna cuviincios
şi că trebuie să ascult de învăţătoare. Mi s-a părut firesc. Unde
am stat înainte, în sat, noi, copiii, eram respectuoşi cu oamenii
mari. Şi cred că m-a bucurat faptul că la şcoală voi avea o în -
văţătoare de care vor trebui să asculte şi toţi ceilalţi copii.
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Dar a fost cu totul altfel. După doar câteva zile, unii copii
fugeau în timpul orelor prin clasă şi se jucau de-a războiul.
Învăţătoarea noastră era complet neputincioasă. Tot ţipa: „Staţi
jos!“ Dar copiii făceau şi mai mult tărăboi, iar ceilalţi nu mai
puteau de râs.

Mi-au plăcut animalele încă de când eram foarte mică. În
familia noastră, toată lumea era înnebunită după animale. Asta
mă făcea să fiu mândră de ei. Nu cunoşteam nici o altă familie
care să iubească atât de mult animalele. Şi îmi era milă de
copiii ai căror părinţi nu ţineau la animale şi care nu primeau
în dar nici măcar unul.

Apartamentul nostru de două camere şi jumătate a ajuns,
cu timpul, o adevărată grădină zoologică. La un moment dat,
aveam patru şoricei, două pisici, doi iepuraşi, un peruş şi, evi -
dent, pe Ajax, dogul nostru german brun, pe care l-am adus
cu noi încă de când ne-am mutat în Berlin.

Ajax dormea întotdeauna lângă patul meu. Când simţeam
că mă ia somnul, lăsam o mână să îmi atârne din pat, ca să îl
ating.

Am întâlnit alţi copii care aveau şi ei câini. Mă înţelegeam
foarte bine cu copiii ăştia. Am descoperit că, dacă ieşeai din
Gropiusstadt şi te duceai până în Rudow, mai puteai găsi nişte
pete de natură neatinse de mâna omului. Natură-natură. Aşa
că o luam cu toţii într-acolo, cu câinii noştri cu tot. Ne jucam
pe vechile gropi de gunoi din Rudow, care fuseseră acoperite
cu pământ. Câinii făceau întotdeauna parte din orice joc de-al
nostru. „Câinele care ia urma“ era preferatul nostru. Unul dintre
noi se ascundea, în timp ce câinele lui era ţinut pe loc de
ceilalţi copii. După care câinele trebuia să îl caute pe cel care
se ascunsese. Ajax al meu avea nasul cel mai fin.

Câteodată, luam cu mine şi unele dintre celelalte animale
din casă şi le duceam fie la locul de joacă, fie chiar la şcoală.
Profesoara noastră le folosea ca material didactic în orele de
biologie. Unii profesori îmi îngăduiau să-l ţin pe Ajax lângă

12



banca mea în timpul orelor. Nu deranja niciodată. Până când
suna clopoţelul stătea întins, fără să se mişte, lângă locul meu.

Aş fi fost foarte fericită cu animalele mele dacă lucrurile nu
ar fi mers din ce în ce mai rău cu tata. În timp ce mama avea
o slujbă, el stătea acasă. Din povestea cu agenţia matrimonială
nu a ieşit, evident, nimic. Aşa că tata aştepta să se ivească un
alt job pentru el, dar unul care să îi facă plăcere. Stătea pe cana -
peaua noastră tocită şi aştepta, în timp ce cumplitele lui crize
de furie se înteţeau tot mai mult.

Mama făcea lecţiile cu mine, asta după ce se întorcea de la
lucru. Pentru un timp, nu am reuşit să înţeleg diferenţa dintre
literele H şi K. Mama a început să-mi explice, într-o seară, cu
multă răbdare, ce şi cum. Dar aproape că nu o puteam urmări,
pentru că simţeam cum creşte furia în tata. Ştiam întotdea una
când se apropia momentul: a luat măturicea din bucătărie şi a
început să mă pocnească cu ea. După ce s-a oprit, mi-a cerut să
îi spun care este diferenţa dintre H şi K. Fireşte că nu mai
eram în stare să gândesc, aşa că mi-a mai tras o răpăială de lovi -
turi peste fund, după care am fost trimisă în pat.

Ăsta era modul lui de a mă ajuta să-mi fac lecţiile. Voia să
învăţ bine şi să ajung să fie ceva de capul meu. Că doar bunicul
lui avusese o grămadă de bani. Fusese, printre altele, proprie -
tarul unei tipografii şi al unui ziar în estul Germaniei înainte
de război. Dar, după terminarea războiului şi după fondarea
Republicii Democrate Germane, tot ce avea a fost naţionalizat.
Tata se înfuria de fiecare dată când i se năzărea că nu aş face
faţă la şcoală.

Sunt seri pe care mi le amintesc secundă cu secundă. Odată a
trebuit să desenez nişte căsuţe în caietul de matematică. Şase
pătrăţele în lăţime şi patru pătrăţele în înălţime. Terminasem
deja una şi ştiam exact ce urmează să fac, când m-am pomenit
cu tata aşezându-se lângă mine. M-a întrebat de unde şi până
unde trebuie desenată următoarea căsuţă. De spaimă, nu am
mai numărat pătrăţelele şi am încercat s-o iau pe ghicite. De
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fiecare dată când arătam spre un pătrăţel greşit, îmi trăgea o
scatoalcă. Când, de la atâta plâns, nu mai eram în stare să dau
nici un fel răspuns, s-a dus la micuţul nostru arbore de cauciuc.
Ştiam deja ce înseamnă asta. A scos din ghiveci băţul de bam -
bus care susţinea arborele. Pe urmă m-a bătut peste fund cu
băţul ăla de bambus până când pielea mi s-a desprins în fâşii.

Frica începea să mă cuprindă încă de când ne aşezam la masă.
Dacă făceam cumva vreo pată pe faţa de masă sau pe hainele
mele, îmi trăgea una. Dacă dărâmam ceva de pe masă, îmi tăbă -
cea fundul. Aproape că nu mai îndrăzneam să mă ating de
paharul cu lapte. De atâta frică, făceam aproape de fiecare dată
câte o boacănă.

Seara îl întrebam pe tata, cât de mieros puteam, dacă nu iese
cumva în oraş. Ieşea destul de des, şi atunci noi, mama, sora mea
şi cu mine, respiram uşurate. Serile alea, în care rămâneam sin -
gure, erau atât de paşnice! Dar, atunci când se întorcea noaptea
acasă, eram din nou toate în primejdie. De cele mai multe ori
băuse ceva. Exploda din orice nimic. Putea să fie din pricina
unor jucării sau haine care nu erau aşezate la locul lor, ci ză -
ceau îm prăştiate ba pe ici, ba pe colo. Tatăl meu ne repeta la
nesfârşit că ordinea este lucrul cel mai important în viaţă. Iar
dacă venea noaptea şi găsea dezordine, mă smulgea din pat şi
începea să mă bată. Sora mea mai mică îşi primea şi ea porţia
ei. După care tata ne lua lucrurile, le arunca pe jos şi ne ordona
ca în cinci minute totul să fie pus la locul lui. Ceea ce, de cele
mai multe ori, nu ne reuşea, aşa că o luam din nou pe coajă.

Mama stătea în pragul uşii şi plângea. Nu îndrăznea să ne
ia apărarea decât rar, pentru că, dacă o făcea, o bătea şi pe ea.
Doar Ajax, câinele meu, se băga de cele mai multe ori între el
şi noi. Când cineva lua bătaie în familia noastră, schelălăia pe
un ton foarte înalt şi avea o privire foarte tristă. Ajax era sin -
gurul care reuşea să-l facă pe tata să se poarte din nou raţional,
pentru că iubea câinii, ca noi toţi. A strigat odată la el, dar de
bătut nu l-a bătut niciodată.
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