
AMALGAM COLUMBOFIL 

Porumbelul călător m-a învăţat multe 
Mi-a creat gustul pentru tot ce e frumos, 
M-a îndrumat adesea, nefolosind cuvinte, 
Să am bun simţ în viaţă, să nu fiu vanitos. 

M-a-mbărbătat prin gesturi şi voinţă, 
M-a fermecat de-a pururi şi sigura m-a convins 
Să fiu imun la orice fel de suferinţă, 
Să sper întotdeauna, să nu mă las învins. 

Să am putere, credinţă şi răbdare, 
Să dovedesc că sunt modest şi curajos, 
Să cad precum pisica, tot timpul în picioare, 
Dar să nu uit că am plecat de jos. 

Să fiu un familist model, 
Să-mi ocrotesc copiii şi nevasta, 
Să am o masă, un cămin, un ţel, 
Să nu trăiesc degeaba pe lumea asta. 

Exemplul lui de sacrificiu şi de dăruire 
Mă mişcă pân’ la lacrimi uneori, 
Dorinţa de-a învinge, aproape de jertfire, 
Mă furnică pe spate şi îmi dă fiori. 

Ce-l mână către casă, chiar dacă-i obosit? 
Dragostea de pereche, de ouă sau de pui. 
Ce-l face un martir, când este grav rănit? 
Iubirea fără margini de cuibuşorul lui. 

Fără nicio tăgadă, aici se simte bine, 
Are un rost pe lume, mereu va reveni, 
Devotamentu’-acesta m-a înmuiat pe mine, 
Deviza este clară, “înving sau voi muri”. 

Tenacitatea lui parcă mă oţeleşte, 
Mă-nclin pân’ la pământ cu reverenţă, 
Ardoarea cu care el se-ntoarce ma uimeşte, 
Ete un rar exemplu de perseverenţă. 

E ideal să nu-l forţez în niciun fel, 



Să cred că este avion sau vreo maşină 
Să-mi amintesc tot timpul că este PORUMBEL, 
Se poate întâmpla oricând să nu revină. 

Şi cei mai buni dintre cei buni, cu timpul se uzează, 
Nu trebuie să uităm asta niciodată, 
Fără discernământ, mai mereu se-abuzează, 
De-această unică fiinţă-naripată. 

Complexitatea şi exigenţa acestui sport 
Îl diferenţiază de toate celelalte, 
Frumuseţea lui îşi are drept resort 
În cât de mici sunt punctele acumulate. 

Nu trebuie pierdut din vedere nicicând 
Că fructul muncii personale, de zi cu zi, 
Este succesul repetat “pofta vine mâncând”, 
Nimic nu e prea scump pentru a reuşi. 

Voi face cu orice chip mai mult, mai bine, 
Nu voi precupeţi niciun efort, 
Am să profit din plin, căci, din păcate, fericirea ţine, 
Foarte puţin în acest relaxant, inegalabil sport. 

Pentru a găsi maximum de satisfacţie 
Sunt gata să renunţ la multe: 
La o cafea, la meci sau o distracţie, 
Chiar la vacanţa de la mare, de la munte. 

Nevinovata plăcere pentru mine 
E bucuria de-a mă afla printre ei, 
E evadarea din ritmul unei vieţi febrile, 
Distracţia completă alături de eroii mei. 

Tensiunea nervoasă pândeşte peste tot, 
Simt nevoia imperioasă de destindere 
Pentru acest deziderat voi concura un lot, 
Mă voi distra intens, fără pic de reţinere. 

Trăiesc într-o epocă în care automobilul 
Ucide tot atâţia oameni, ca războiul 
În astă eră, eu, COLUMBOFILUL, 
Mă detaşez de toate şi de tot “gunoiul”. 



Progresul va distruge acest sport de elită? 
Numai o minte înceată poate gândi aşa. 
Nu pot admite asta, nici măcar pentru-o clipă, 
Exclus, e imposibil, hobby-ul va triumfa. 

Chiar şi atunci când propriul amor 
Va fi lezat până-n adâncul fibrei mele, 
Nu voi abandona, n-am să ies în “decor”, 
Voi face tot ce-mi stă-n putere 

Mă voi lăsa sedus de sentimente, 
Chiar o să mă-ndrăgostesc fără măsură, 
Voi inventa mai multe complimente 
Pentru-a diviniza mirifica făptură. 


