Testamentul tatălui
– Sigur, într-o asemenea relatare, e greu să păstrezi cronologia faptelor, eu însămi am reconstituit-o cu dificultate, tot
timpul mai găsesc piese din puzzle pe care trebuie să le pun
la locul lor și nu e deloc simplu, dar, ca să rotunjesc povestea
casei, voi sări deocamdată peste episoadele legate de întâlnirea părinților mei.
– Întemeierea familiei, viața unei profesoare și a unui avocat în Bucureștii anilor dintre războaie își au locul lor în evocările noastre. Nu le vom uita, doamnă Crupenschi, vom
reveni asupra lor. Acum ne aflăm în anii…
– La sfârșitul anilor 30, 1939-1940. Cam pe atunci, mama
s-a simțit prost cu sănătatea și tata a dus-o la un cardiolog, la
control. Prinzându-l acolo, doctorul i-a propus tatei: Nu vreți
să vă consult și pe dumneavoastră? Eu ce vă spun acum,
doamnă Dimitriu, știu de la sora cea mare a mamii, tușa Fifi,
care mi-a fost foarte apropiată, foarte dragă și care mi-a răspuns la multe întrebări legate de ai mei. L-au consultat pe tata
și au constatat că este grav bolnav de inimă. Tata nu se plângea niciodată. Angină pectorală în stadiu avansat. Și, ca avocat, când a aflat că este atât de suferind, tata a luat imediat
măsuri, a scris pentru mama instrucțiuni speciale, păstrate
până astăzi într-un plic pe care notase: Note pentru știința
soției mele, apoi și-a făcut testamentul, ca să ne asigure viitorul. Mamei i-a lăsat casa pe care și-o făcuseră la Fieni, cu
toate bunurile ei, iar casa de la București, ne-a lăsat-o nouă,
copiilor. Tot nouă, celor trei copii, ne-a lăsat un teren din
strada Gogu Cantacuzino Nr. 28 și încă un loc, situat în
Câmpul Vatra Luminoasă, pe strada Țepeș Vodă între Vii. Se
numește foarte frumos, nu-i așa?
– Trei proprietăți bucureștene și trei moștenitori! Numele
Țepeș Vodă între Vii este într-adevăr frumos, îl regăsesc, în
ghidul Olgăi Greceanu, fără vii, ca fundătură și stradă, situat
între Traian și Mihai Bravu. Cam așa cum îl știm și astăzi. Să
nu uităm, la colțul dintre Traian și Țepeș Vodă se găsește
Biserica Hagiului.
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– Unde fuseseră cununați bunicii mei paterni de părintele
Ion Duhovnicu!
– Întocmai, iar cursul străzii este în mare același, chiar
dacă i-a fost întrerupt pe alocuri de demolările anilor 1980
și de blocuri socialiste. Evident, „între vii” era o parte a
străzii de dincolo de Mihai Bravu, în Vatra Luminoasă,
ascunsă mai târziu sub alt nume. Am reținut că pe strada
aceea, la numărul 8, locuise la un moment dat bunicul Răducanu Bădescu.
– Exact, a fost ultima lui adresă. Era așadar vorba de un
teren moștenit de tatăl meu de la tatăl lui. Dar peste actele
acestea încă nu am dat! Tata a fost inspirat procedând astfel,
tocmai de aceea n-a fost naționalizată casa din Progresului,
pentru că avea trei proprietari. Să deschidem plicul cu Note
pentru știința soției mele. Vedeți? Același scris impecabil.
Înăuntru, adresarea devine tandră: Pentru știința ta, iubita
mea soție.
– Trebuie să fi scris cu multă îngrijorare aceste rânduri
George Bădescu, cu mult zbucium, dar și cu atenția rece a
avocatului. Transcriem câte ceva?
– Transcriem, pentru că eu mă gândesc la acest text nu
numai ca la unul scris de tatăl meu, ci și ca la un document
bucureștean, referitor la soarta unor locuri din oraș. Observați, întâi scrie Averea mea, apoi șterge mea și scrie averea
noastră! Așadar: Averea noastră se compune: 1) Din terenul
situat în București, strada Gogu Cantacuzino nr. 28 și 30,
având fațadă și pe strada Dr. Bacaloglu nr. 1 (…) Dările la
fisc sânt plătite până la 31 Martie 1941. 2) Din terenul din
dosul Vetrei Luminoase, în suprafață de 3850 m.p.. Este
împrejmuit pe trei laturi și pe o latură casa lui Ilie Teodorescu
are calcanul chiar pe hotarul despărțitor între locul lui și al
nostru. De altfel, la capetele locului sunt pietre în pământ din
beton armat. E cel de pe Țepeș Vodă dintre Vii!
– Se păstra cutuma pietrelor de hotar, numai că nu mai
erau pietre adevărate, de râu, ci unele turnate, din beton armat! Ce s-a întâmplat cu acest teren?
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– Pe câte știam noi, copiii, a fost vândut curând după moartea tatei. Mă impresionează grija lui de a preciza situația
proprietăților: Nu este nicio datorie asupra acestui teren. Dările la fisc sunt plătite.
– Voia să vă lase, s-o lase pe soția lui cu cât mai multe
probleme rezolvate!
– N-a mai avut destul timp! Problemele erau la punctul
3: Din imobilul din strada Progresului nr. 8, în suprafață
de aproape 750 m.p., pe care este clădirea, corpul din față
180 m.p., partea cu bucătăria 40 m.p. și garajul cu cele
două camere cam 50 m.p., în total, deci, 270 m.p. Asupra
acestui imobil sunt două datorii. Și urmează descrierea pe
larg a tuturor aspectelor acestei situații, cu datele plăților
datorate și chitanțele plăților făcute deja, cu locul în dosare
al tuturor documentelor casei și cu strategiile privitoare la
achitarea treptată a datoriilor. Era o scrisoare, cum să spun,
personală, să-i fie de ajutor mamei când avea să rămână
singură. Vedeți, pe margini sunt niște sublinieri, cu creionul. Cred că sunt făcute de mama, ca să găsească mai ușor
pasajele cele mai însemnate. Și încă ceva legat de sfârșitul
tatălui meu. În Declarația de Impunere, din care v-am mai
citat, există câteva rânduri, probabil ultimele scrise de
mâna tatei, îmi dau eu seama acum. Apar în cadrul rubricii
privitoare la reducerea impozitului, în conformitate cu un
anumit articol de lege: reducerea impozitului la 100.000
brut, întru cât din ianuarie 1940 sunt bolnav, iar din octombrie 1940 n-am mai profesat, fiind bolnav în casă. Și
semnează. Mie, datele astea, cu tot caracterul lor oficial,
mi-au frânt inima.
– La ce dată le-a scris?
– La 21 februarie 1941. Iar în 14 mai, nici trei luni mai târziu, tata murea. Mai există și un testament. Acesta!
– Acesta este chiar originalul?
– Da, testamentul scris de mâna lui, în 3 decembrie 1940.
Vedeți, în josul paginii, specifică: Înscris propriu, și iscălește,
George Bădescu. Foarte frumos scria… Și ce scria e foarte
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special, înțelegi de ce era considerat un om deosebit. Aș cita
din testament o singură parte, privitoare la terenul și casa din
Fieni. Las iubitei mele soții Elena, cele două grădini situate
în comuna Fieni, județul Dâmbovița, una în suprafață de
circa 17.200 m.p. și alta mai sus, spre pădure, în suprafață
de circa 4650 m.p. cu toate plantațiile și îmbunătățirile aflate
pe ele astfel cum rezultă din actele de proprietate.
Toate construcțiile ce se află în grădina cea mare de
17.200 m.p., vilă, case, magazie, grajd, cotețe sunt proprietatea excluzivă a soției mele.
După căsătoria noastră, soția mea văzând situația grădinei și frumoasa poziție din Fieni, în dorința de a ne crea un
cămin de recreație și a ne lega sufletește cât mai mult mi-a
pus la dispoziție toate sumele pe care le avea date de părinții
săi și toate lefurile pe care le-a primit ca salariu, tot timpul
cât a fost profesoară secundară; – în acest chip construcția
vilei și mobilarea ei s-a făcut treptat, treptat, an de an, pe
mesura sumelor ce mi-a pus la dispoziție, în fiecare an făcându-se câte ceva, până ce s-a ajuns a fi terminată și mobilată
așa cum e astăzi.
– Munci și zile! Testamentul este un adevărat omagiu adus
soției pentru tenacitate și hărnicie!
– Vă mai citesc câteva rânduri: De asemenea toate obiectele: mobile de tot felul, mobilier, covoare, tablouri, bibelouri, așternut, saltele, veselă, animale, păsări, etc. etc., cu
un cuvânt tot ce se află în vilă și pe terenul de la Fieni sunt
proprietatea excluzivă a soției mele, procurate cu banii săi,
după cum am arătat mai sus. – Acest fapt este purul adevăr
și făcând această recunoaștere nu fac decât un act de pură
dreptate și de recunoaștere a dreptului ei asupra a tot ce se
află la Fieni. Las un milion de lei soției mele pentru ca cu
această sumă să poată păstra și îngriji mai departe proprietatea sa de la Fieni, în care totdeauna s-a simțit bine și
a fost mulțumită.
– Își imagina cum va fi viața familiei fără el și părea că
vrea să răspundă întrebărilor viitoare!
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