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Višinskio viešojoje bibliotekoje 
vykusiame susitikime su dailininku, 
rašytoju Dainiumi Šukiu netrūko 
nei geros nuotaikos, nei blynų. 
Naujausia pristatyta autoriaus 
knyga vadinasi „Blynų slibinas".
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, - susitikimą su knygų autoriumi D. Šukiu su- 
'gužėjo pilna salė skaitytojų. Renginio pradžioje 
įjuos prabilo knygos herojai -  lėlės, o „apšildė" 
nuotaikingos vaikų dainavimo studijos „Svirp
lys" ir jo vadovo Romo Trijonio dainos.

Pasak D. Šukio, knygoje „Blynų slibinas" vei
kia tikri personažai. Jo močiutė buvo vardu Ma
rijona ir nuolat kepdavo blynus.

„Buvome trys pusbroliai, mėgome važinėti 
dviračiais. Kai senelis pamatydavo, kad paki
lo vieškelio dulkės, močiutei sakydavo: „Kepk 
blynus, tavo slibinai atvažiuoja." Viena iš trijų 
slibino galvų ir esu aš“, -  pristatydamas knygą, 
sakė D. Šukys.

Vaikai azartiškai įsitraukė į viktoriną apie 
naujausias knygas „Blynų slibinas" ir „Skaniau
sias vaikas".

Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkių pa
rengtus klausimus jaunieji skaitytojai gliaudė 
kaip riešutus. Vaikai žinojo, kad slibino blynams 
iškepti reikės net 2 kibirų pieno, 78 kiaušinių, 1

maišo miltų. Už teisingus atsakymus viktorinos 
dalyviai apdovanoti gardžiais bibliotekininkių 
keptais blynais.

Vaikai D. Šukį apipylė klausimais. Kiek auto
riui metų? Kokia pagrindinė kūrinio mintis? Ar 
sekėsi mokykloje lietuvių kalba? Kuri mėgsta
miausia iš sukurtų knygų? Ar autoriaus vaikams 
patinka knygos? Iš kur semiasi idėjų?

D. Šukys sakė pradėjęs piešti būdamas ket
verių. Nuo vaikystės norėjo piešti animacinius 
filmukus. Lankė Dailės mokyklą ir labai mėgo 
skaityti. Dabar stengiasi išmokti piešti prince
ses.

„Esu labiau dailininkas nei rašytojas", -  sakė 
D. Šukys. Ir atviravo, jog kai tingi, kartais nu
piešia didesnį piešinį.

Piešti patinka, tik ne visada pavyksta iš pirmo 
karto, tenka kūrinį ir į šiukšlių dėžę išmesti. La
bai mėgsta pieštukus, akvarelę, iliustracijas kny
goms kuria kompiuteriu. Vienai knygai sukurti 
prireikia trijų mėnesių.

Išleidžiant pirmąją knygą „Višta, kurią prari
jo rūkas", buvo baugu: autorius ypač jaudinosi 
dėl klaidų.

Šiuo metu išleistos penkios D. Šukio knygos. 
Parašytos septynios, o dar trys sukasi galvoje. 
Neseniai knyga „Ežys, kuris mylėjo slapta" iš
leista latvių kalba.

Mėgstamiausios savo knygos autorius neišs
kyrė:^,Visos, kitaip nebūčiau parašęs."

D. Šukys sakė, kad jo vaikams įprastas dalykas 
matyti nuolat piešiantį tėtį, tad naujos knygos 
jiems -  natūralus dalykas.

Įkvėpimo Dainius pasisemta vaikščiodamas 
po parką. O rašydamas knygas vaikams nori,
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Vaikų literatūros skyriaus darbuotojai knygos 
herojus įkūnijo lėlėmis.

kad jos patiktų tėveliams, kad mamos juoktų
si ir skatintų vaikus skaityti. Todėl vaikiškose 
knygose „tarp eilučių" palieka ir žinutę suau
gusiesiems.

D. Šukys užsiminė apie būsimą knygą: ji bus 
skirta Kalėdoms. „Kuo kvepia Kalėdų Šenelis?" -  
teiravosi renginio dalyvių. Ir kartu su vaikais rin
ko kvapų krepšelį iš mandarinų, eglutės, imbiero, 
cinamono, Šiaurės elnio ir... karvės. Be karvės, 
teigė kūrėjas, negalįs rašyti nė vienos pasakos.

Po susitikimo D. Šukys sakė, kad kiekvieną 
kartą knygų pristatymuose jį labiausiai nuste
bina ir nudžiugina vaikų nuoširdumas.

Vaikai entuziastingai atsakinėjo į viktorinos klausimus apie Dainiaus Šukio 
naujausias knygas.

Dainius Šukys yra išleidęs penkias knygas. Parašytos septynios, 
o dar trys sukasi galvoje.
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