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S-a născut la 19 aprilie 1952 în orașul Bârlad, jud. Vaslui,
ca fiu al lui Constantin (tehnician silvic) si Ilinca (casnică) din Focșani. Este absolvent al Facultății
de Invățământ Pedagogic, Universitatea „Stefan cel Mare ” – Suceava, secția Matematică-Fizică și al
Facultății de Științe, secția Matematică – Informatică, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați. Își
completează studiile cu Masteratul în „Didactica matematicii” (2009) la Universitatea „Dunărea de
Jos”  –  Galați.  Activează  ca  profesor  de  matematică  și  director  la  Școala  Gimnazială  „George
Tutoveanu” din Bârlad (2009-2013). Activitatea literară este materializată cu două apariții: volumul
„100 Epigrame” – 2019 (debut literar) și „Epigrame la max(IM)” – 2020. Ca student, Maximilian
Opaiț a fost pasionat de pirogravură, sculptură geometrică şi fotografie. În anul I a avut o expoziție
personală itinerantă urmată de interviu la radio, la emisiunea „Estudiantina” de la Iaşi; A coordonat
pentru  România,  Proiectul  internaţional  „Comenius”  prilej  cu  care  a  desfăşurat  activităţi  în
Luxembourg,  Germania,  Grecia  și  Turcia.  Este  coordonator,  pentru  zona  Bârlad,  în  cadrul
Proiectului „Kiwannis” organizat de Clubul „Kiwannis” din Luxembourg, pentru comunitățile din
zonele defavorizate.

AFACERI… MURDARE
Astăzi, euro iar crește
Mai mult la noi ca la vecini.
Importăm gunoi, firește,
De parc-am fi sat fără câini!

GLOBALIZARE
Dacă stau și mă gândesc,
Văd în țară… „PAS cu PAS”,
Că doar străinii muncesc!
Noi, la alții, duși de… nas!

UNUI „ROMEO”
Iubito-ți cânt o serenadă
Și sper să fie de bon-ton.
Aștept un semn, că stau grămadă
Ascuns de ploaie, sub… balcon!

ROMÂNIA NORMALĂ
Așteptăm lucruri normale,
Dar, nu știu dacă se poate
Când avem pensii speciale
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Și conflicte-ntre palate!

OBSERVAȚIE
Eu, astăzi, am auzit:
(Nu spun sursa,… mi-a scăpat!)
Sunt aleși care-au muncit
Cam… doi ani, într-un mandat.

CADOU CU PROBLEME
Într-o zi pe înserat,
I-a dat fetei un colier;
Ea, cât costă l-a-ntrebat…
Câțiva ani, că n-am … cazier!

PROBLEMĂ CONJUGALĂ
Cât a stat în izolare,
Cu teama de pandemie
i-a fost greu, că nu mai are
Și amantă… și soție!

NĂRAV DE POLITICIAN
Având “mască” pe figură,
Unii primari din rural,
Ca politicieni fură,
Că nu-s distanțați… moral.

CONFESIUNI
Două blonde stau de vorbă,
Una zice: soțul meu
Toată ziua-mi suflă-n ciorbă;
Știu… că lui îi suflu eu!?

VIS ÎMPLINIT
Căutându-și fericirea,
a-ncercat o variantă:
și-a dat peste cap privirea
și-a sfârșit fiind… amantă.

NEÎNȚELEGERE CONJUGALĂ
El, un tânăr cu maniere,
A simțit că-i înșelat.
Când visa lapte și miere,
Ea visa la alt bărbat!

PARTAJ
Au dus o viață liniștită,
Acum, însă, au divorțat.
Ea a plecat mai “împlinită”,
Iar el… cu datorii la stat!

COMPENSAȚIE
Ce vă spun, nu-i un nimic!
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Chiar dacă nu vi se pare,
O femeie cu trup mic
Are-n schimb, o gură mare!

CLIENTELĂ POLITICĂ
Vezi pe unul cum s-agață
De o funcție sau post,
Deși se schimbă la față
Vezi că e același prost!

COMPENSAȚIE
Medic mare, vasăzică!
Duce o viață decentă;
Dar când șpăgile nu-i pică,
Mai pică câte-o studentă!

Eugenia Duță


