
PAGINI DE ISTORIE COLUMBOFILĂ 

Făurar, anul trecut, 
Am un sentiment plăcut. 
E luna când am gătat  
“Lucrarea de doctorat”. 

Ghilimele de rigoare 
Are această “lucrare” 
N-aş vrea să fiu criticat 
Că aere eu mi-am dat. 

E adevărat, e pompoasă, 
Titulatura aleasă. 
Altă rimă n-am găsit 
Merit să fiu pedepsit? 

E vorba de-o poezie 
Poate ţi-a plăcut şi ţie. 
Am postat-o şi pe net 
O am scrisă şi-n caiet. 

Simt ca eşti interesat 
S-o (re)citeşti neapărat. 
Ea se numeşte “TITANII” 
Şi îşi merită toţi banii. 

E o poezie mare, 
Ca strofe şi ca valoare. 
Valoare sentimentală, 
Nu săriţi pe mine iară. 

Multe nume de străini, 
Renumiţi columbofili, 
Monştri sacri, legendari, 
Ce-au strălucit ani şi ani. 

Alţii, în continuare, 
Vor face furori, se pare. 
Ei ne sunt contemporani, 
Peste tot au zeci de fani. 



Te rog, nu te supăra, 
Dar este febleţea mea. 
Nu-i lipsă de modestie 
Îmi place la nebunie. 

Poate că la încheiere 
Voi avea altă părere 
Şi această poezie 
Pe primul loc o să fie. 

C-un singur  gând nu mă-mpac 
Trebuia întâi să fac 
Versuri pentru-ai mei români 
Şi apoi pentru străini. 

Revanşa îmi voi lua 
În strofe voi aranja 
Multe stihuri potrivite 
Cu migală ticluite. 

Astăzi a sosit momentul 
S-o fac iarăşi pe poetul 
Alt cuvânt mai potrivit 
Am căutat, n-am găsit. 

Păi cum oare se numeşte 
Un om ce se străduieşte 
Versuri să împerecheze, 
Fraze să încrucişeze? 

Dacă ştiţi, eu vă aştept 
C-un răspuns cât mai urgent. 
DEX-ul puteţi să-l tociţi, 
Alt termen n-o să găsiţi. 

Nu mă-nţelegeţi greşit 
E termenul potrivit 
E prea mult să-mi zic aşa, 
Scriu pentru liniştea mea. 

O fac bine, o fac rău, 
Eşti judecătorul meu. 
În sinea mea-s mulţumit 



Să ştiţi că m-am străduit. 

Dar haideţi sa revenim, 
Să nu mai tărăgănim 
Ne-am îndepărtat cam mult 
De la titlul conceput. 

Făurar, anul în curs, 
S-a dus repede, s-a scurs. 
La-nceput de Marţişor, 
Am fost cuprins de un dos. 

Aşa ca o nostalgie, 
Pentru români, pentru glie. 
De-aceea m-am hotărât 
Să scormonesc în trecut. 

Să vă-mpărtăşesc şi vouă, 
Printr-un vers, o strofă, două, 
Câteva istorioare 
Despre îmbarcări, lansare. 

Să şterg colbul aşezat 
Peste un trecut uitat, 
Să scot din nou la lumină 
Istoria columbofilă. 

Pentru-acest deziderat 
Foarte mult am studiat 
Şi m-am pregătit atent, 
Să fiu cât mai concludent. 

Am citit multe reviste, 
Cărţi, pliante realiste, 
Am “navigat” şi pe net, 
Adevărul să-l respect. 

Zorile columbofile 
Sunt ascunse între file 
Îngălbenite de vreme. 
Să le scoatem la vedere! 

Cu emoţie-am citit 



Că-n armată s-au născut  
Primele idei de seamă, 
Pe-o masă, într-o cazarmă. 

Geneza acestui sport 
E trecută-ntr-un raport, 
Întocmit acum mulţi ani, 
De către doi militari. 

Primii noştri pionieri, 
Falnici, mândri ofiţeri, 
Un colonel şi-un maior, 
Omagiu şi cinste lor! 

Ambii, cu aceste grade, 
Rămân în posteritate 
Istoria-i pomeneşte 
Românul îi preţuieşte. 

Oameni aspri, hotărâţi, 
Disciplinaţi şi cinstiţi 
Ţelul lor a fost comun, 
Să facă un lucru bun. 

Cei doi camarazi de arme 
S-au dăruit cu ardoare 
Ei viaţa şi-au închinat 
Acestui sport minunat. 

În respectul tuturor, 
Amintim numele lor: 
Primul - Georgică Popescu, 
Celălalt - Traian Niţescu. 

Arhivele columbofile 
Mai fac o mărturisire 
A mai fost un colonel 
Puţin s-a vorbit de el. 

Roman Xenofon se numea 
“Misiunea” a fost grea, 
Însă toţi trei au pornit 
Pe un drum ce i-a unit. 



Pentru columbofilie 
S-au dedicat cu tărie. 
Povestea a început, 
Chiar în secolul trecut. 

Vreau să divagăm puţin 
Şi-n treacăt să amintim 
De un lucru important, 
Ce-a avut mare impact. 

În patruzeci a fost dat 
Un decret controversat, 
Un act normativ sonor, 
Publicat în Monitor. 

Acea lege ce făcea? 
Pe din două împărţea 
Suflarea columbofilă:  
Militară şi civilă. 

Columbofilia Militară 
A servit această ţară 
Porumbelul călător 
A slujit acest popor. 

La datorie a murit 
Pentru pace s-a jertfit. 
Chiar dacă el nu ştia 
Că patria şi-o slujea. 

Istroicii-au consemnat, 
Că decretu’-a fost semnat 
Chiar de către mareşal, 
Fostul mare general. 

Şef de stat controversat 
Şi urât şi adulat, 
Strateg ca Napoleon, 
De Antonescu Ion. 

Nu intru în amănunte 
Istoria nu ne minte 



Acest fapt e stipulat 
Atent îndosariat. 

Să revenim pe făgaş, 
Să descifrăm alt “răvaş”, 
Dar rămânem ancoraţi 
În acei ani încordaţi. 

Au fost vremuri infernale, 
Războiul dadea târcoale 
Şi-atunci când a izbucnit 
Totu-n cale-a pârjolit. 

A lăsat în urmă jale, 
Lacrimi multe şi amare 
Semenii noştri-au murit, 
Mulţi porumbei au pierit. 

După ce s-a terminat, 
La puţin timp a urmat 
Altă perioadă grea, 
A lovit crunt seceta. 

Patruşase, patruşapte, 
Foametea semăna moarte, 
Printre oameni, animale, 
Şi alte vieţuitoare. 

Grâne nu prea se găseau, 
Cei mai slabi nu rezistau  
S-a dus o luptă cumplită 
Pentru apă, pentru pită. 

Hulubii se-mpuţinau 
Pe capete dispăreau 
Unii au pierit de foame, 
Alţii în tigăi, castroane. 

Ca să ne rămână-n minte 
Acele vremuri cumplite 
N-avem voie să uităm, 
Căci altfel nu existăm. 



“Cine uită, nu merită”
Zicea un om de elită. 
Iorga acest lucru a zis, 
Cred că l-am citat precis. 

Românului i-a fost dat 
Să sufere ne-ncetat. 
S-a redresat, nu uşor, 
Acest încercat popor. 

Să ne redresăm şi noi 
Vom privi tot înapoi, 
Fiindcă titlul ne obligă, 
Avem lipsă o verigă. 

Ai noştri înaintaşi 
Au făcut paşi după paşi 
Pentru ca noi, în prezent, 
Să concurăm chiar decent. 

Corifeii-acestui sport 
N-au pregetat la efort, 
Sigur nu le-a fost uşor, 
Cinstim memoria lor! 

Am rămas tare uimit 
Cât de mult s-au chinuit 
Citesc şi mă minunez, 
Merită să-i venerez. 

Se deplasau cu un car, 
Tras de boi sau de măgar 
Spre punctul de îmbarcare 
Într-o gară oarecare. 

C-un felinar luminau 
Calea ce o străbateau 
Era beznă, era noapte 
Drumul plin de colb, hârtoape. 

Dacă mai venea şi-o ploaie 
Înotau toţi prin noroaie, 



Dar nu se dadeau bătuţi, 
Pân’ la piele erau uzi. 

Când în sfârşit ajungeau, 
Începeau şi descărcau, 
Cuştile luate din car 
Le puneau într-un marfar. 

Din nuiele împletite 
Acestea erau făcute 
Sau poate şi din grădele 
Prinse cu sârmă-ntre ele. 

Marfarul pornea agale 
Către locul de lansare. 
Ca melcul se deplasa 
Până unde trebuia. 

În sfârşit, când ajungeau 
Cuştile le trambalau 
În nelipsitele care, 
Hai la locul de lansare! 

Delegaţii le-nsoţeau, 
Câinii prin sate lătrau. 
Pasiunea era mare  
Şi în zilele amare. 

Era tot o sărbătoare 
Când în locul la marfare 
Circulau cu vreun tren, 
Personal, cu bănci din lemn. 

O imensă bucurie, 
Vagon de mesagerie. 
Drumul era mai uşor, 
Însă tot obositor. 

Pentru păsări, pentru om, 
Deranjul era enorm, 
Porumbeii se stresau, 
Cu greu se orientau. 



Totul era răsplătit 
La un concurs reuşit 
Campionu’ lua tot 
După un mare efort. 

Antrenoru’ lăudat 
La birt, bodega din sat 
Şi timp de o săptămână 
Era erou în comună. 

Zburau toţi cu-acelaşi “ceas” 
În borcan făceau popas 
Clemele făcute sul, 
Legate toate cu şnur. 

Ele erau din metal, 
Neoxidabil, normal, 
La fel era şi inelul 
Ce îl purta porumbelul. 

El era înseriat 
Cu sigla ţării ştanţat. 
Prima dată R.P.R, 
Mai târziu cu R.S.R. 

Timpul nu şade pe loc, 
La fel şi al nostru joc. 
Concurenţii-au avansat, 
De-un TV s-au descurcat. 

Nu era televizor, 
O maşină cu motor, 
O carosată pârlită 
Nu nouă, ci ruginită, 

Donată de vreun morar 
Mai avut, nu un scârţar 
Sau de un primar bogat 
Care altu’ nou şi-a luat. 

Şi-n privinţa ceasului 
Sunt în moda timpului. 
Au dat mai multe parale 



Pe-un ceas vechi de constatare. 

Adus de prin Occident 
De cineva influent. 
Oricum, era o schimbare 
Şi-ncă una foarte mare. 

Tot aşa se proceda 
Cu clema se prezenta 
Fiecare concurent 
La club, pentru clasament. 

Nu avea acces oricine 
Atunci, într-o Uniune 
Numai oameni învaţaţi, 
Şcoliţi, bine educaţi. 

Profesori şi ingineri, 
Doctori şi mulţi ofiţeri. 
Rar primeau în cercul loc 
Un ţăran, un muncitor. 

Apropo de Uniune 
Ştiţi care-a fost primul nume 
La care ei s-au gândit? 
“Columba” ea s-a numit. 

Încet, lumea s-a schimbat, 
Şi în ţară au intrat 
Mulţi porumbei de valoare, 
Ceasuri de cronometrare. 

Concurenţii se-nmulţeau, 
Toate se-mbunătăţeau 
S-a produs o transformare 
Şi-n modul de deplasare. 

S-au adus maşini dotate, 
De mare capacitate, 
Se mergea civilizat 
Către locul de lansat. 

Şi inelul de control 



Ce se afla pe picior 
Nu mai era din metal, 
Ci dintr-un plastic special. 

Acesta era turnat 
Pe un tub metalizat, 
Iar clemele de concurs 
Au avut un alt parcurs. 

Pe-acestea le-aţi prins şi voi, 
Cipuri şi manşoane noi. 
Ultimele practice 
La ceasuri mecanice. 

Cipul ştiţi cam ce rol are, 
Ajută la constatare 
Ce diferă “doar” un pic? 
Ceasul este electronic. 

Am ajuns şi la final, 
Ce-ai citit a fost banal 
Sau ai fost foarte pătruns 
De ce am scris eu mai sus? 

A fost doar un episod 
Din viaţa-acestui norod. 
O bucată, doar o filă, 
De istorie columbofilă. 

Tot ceea ce-am zugrăvit 
Este un fapt împlinit. 
Cronicaru’-a consemnat, 
Totul e adevărat. 

Înaintaşii s-au luptat 
Să avem totu’-asigurat. 
Merită cu prisosinţă 
A noastră recunoştinţă. 

Memoria să le-o cinstim, 
De ei mereu să ne-amintim, 
Să nu-i facem de ruşine, 
Nici în ţară, nici în lume! 




