
CALITĂŢI COLUMBOFILE 

În viaţa de zi cu zi 
Te zbaţi pentru-a reuşi, 
Lupţi cu forţă, te implici, 
Te afunzi, iar te ridici. 

Nu pregeţi niciun moment 
Eşti optimist permanent, 
Când dai de greu, nu clachezi, 
Mai mult te mobilizezi. 

La fel este şi în sport, 
Te sacrifici, faci efort, 
Elimini multă sudoare 
Ca să-ţi faci un nume mare. 

Şi în columbofilie 
E aceeaşi nebunie; 
Munceşti ca un apucat 
Pentru a fi respectat. 

Te-nhami la o acţiune 
Cu satisfacţii puţine, 
Rar te bucuri de succes, 
Te împotmoleşti prea des. 

Sunt şi câteva excepţii 
Ocolite de decepţii. 
De fapt, o minoritate 
De bucurii are parte. 

Mă refer strict la elită, 
Unde lista e prea mică. 
Cea de stele căzătoare 
Se-ngroaşă între sezoane. 

Ce trebuie an de an 
Să te afli în prim-plan? 
E nevoie de RĂBDARE 
Ca s-ajungi să ai valoare. 



E un “bun” indispensabil, 
Cel mai necesar, probabil. 
Te va ajuta enorm 
Să devii chiar campion. 

Când treci senin peste toate 
Ai în sânge-ABILITATE. 
N-o găseşti la orişicare, 
Nu-i pe tejghea, la vânzare. 

E simţul numărul şase 
Îl ai, eşti cotat cu şanse 
Să ieşi din anonimat, 
Mai mult, te faci remarcat. 

FLER sau PERSPICACITATE 
E o altă calitate 
Ce-ar trebui să o aibă 
Un columbofil de vază. 

E tot ceva înnăscut 
Nu e un lucru mărunt, 
Vine din interior 
Ferice de purtător. 

Ştie ce-are de făcut 
În fiecare minut, 
Este aliatul său, 
Totul e simplu mereu. 

Eşti tot timpul “pe felie”? 
Atuu-l tău, DIBĂCIE. 
Ai TALENT, puţin TUPEU, 
Te descurci precis la greu. 

În acerba concurenţă, 
Fără de PERSEVERNŢĂ 
Te afli-n dificultate, 
Nici vorbă de rezultate. 

Automat, RAŢIUNE 
Şi multă ÎNŢELEPCIUNE 



O doză de nebunie 
Nu strică-n columbărie. 

Dar mai lipseşte ceva 
Pentru a fi cineva 
E un dar nepreţuit 
De Dumnezeu dăruit. 

Cea mai mare însuşire 
Este RESPECTul de sine, 
E DEMNITATEA de OM, 
Nu le ai, suferi enorm. 

Ce implică acest “titlu’? 
Multe, încerc să fac un periplu, 
Mai exact, o navigare, 
Nu pe mări sau pe oceane. 

Un voiaj scurt, prin cuvinte, 
Ca toţi să luăm aminte 
Ce anume ne lipseşte 
Şi cam ce ne defineşte. 

CINSTE şi DEVOTAMENT 
Un comportament CORECT, 
CARISMĂ, SINCERITATE, 
CURAJ, PERSONALITATE, 

BUNĂTATE sufletească, 
MILĂ, DRAGOSTE frăţească  
ALTRUISM şi DĂRNICIE, 
Într-un cuvânt, OMENIE.


