Daunys Vaidotas
Gimė 1958 01 02 Rokiškyje – 1995 07 29 Vilniuje, palaidotas Rumšiškių kapinėse
Rašytojas, eseistas, poetas, literatūros kritikas
Mokėsi Rokiškyje, 1965-1972 m. mokėsi Kauno II vidurinėje mokykloje (Maironio gimnazija), 1972-1976 m. Rumšiškių
mokykloje, 1976-1981 m. studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbos ir literatūros specialybę.
Dirbo įvairiose redakcijose. 1981-1987 m. buvo „Pergalės“ ţurnalo skyriaus redaktorius. 1987-1988 m. „Ţvaigţdutės“
ţurnalo vyr. redaktorius, 1988-1995 m. „Krantų“ ţurnalo vyr. redaktorius. 1985-1989 m. redagavo jaunųjų kultūros
almanachą „Veidai“. 1992-1995 m. dienraštyje „Lietuvos rytas“ rašė savaitinę Šeštosios dienos skiltį (joje skelbti tektai
vėliau išleisti knygoje „Šeštoji diena“). 1994-1995 m. atkūrė ir redagavo ţurnalą „Naujoji Romuva“. 1991 m. su savo
draugais įsteigė Regnum fondą - leidybinį, poetinį ir muzikinį projektą: įkūrė to paties pavadinimo knygų leidyklą, periodinį
almanachą (pasirodė du numeriai) ir kamerinės muzikos ansamblį.
Pirmieji eilėraščiai periodikoje pasirodė 1967 m. Būdamas šešiolikos metų parašė istorinę dramą „Krėva“. Pirmą kartą ji
išspausdinta jau po autoriaus mirties. 1983 m. ţurnale „Nemunas“ publikuotas eilėraščių ciklas „Metų laikai“, vėliau tapęs
pagrindu jo to paties pavadinimo pirmajai poezijos knygai „Metų laikai” 1985 m. 1993 m. pasirodė V. Balčyčio fotografijų
ir V. Daunio esė albumas „Vilnius. Vaizdas ir ţodis“. 1995 m. atskira knyga išleista eseistikos rinktinė „Šeštoji diena”. 1999
m. išėjo poezijos rinktinė “Kelio ţenklai”. Kūryba įtraukta į almanachus.
Bendradarbiavo periodinėje spaudoje: „Draugas“, „Krantai“, „Lietuvos rytas“, „Metai“, „Nemunas“, „Naujoji Romuva“,
„Santara“ ir kt
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