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Žurnalistas, poetas 

 

1947-1958 m. mokėsi Rokiškio E. Tičkaus vidurinėje mokykloje. 1958-1963 m. mokėsi Lietuvos 
žemės ūkio akademijoje Agronomijos fakultete. Dirbo žurnalų „Šluota“, „Jaunimo gretos“ redakcijose. 

Nuo 1964 m. dirbo žurnalo „Mūsų sodai“ redakcijoje, ėjo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo, 
skyriaus redaktoriaus, atsakingojo sekretoriaus pareigas, nuo 1992 m. šio žurnalo vyriausiasis 

redaktorius, 1995-1999 m. UAB „Mūsų sodai“ vadovas. Leidyklos „Trys nykštukai“ vyriausiasis 

vadybininkas. 

Paskelbęs straipsnių žemės ūkio ir visuomenės gyvenimo klausimais. Lietuvos žurnalistų sąjungos 
narys nuo 1967 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys  nuo 1979 m. Šakių rajono kolūkio „Už taiką“ 

premija už eilėraštį kaimo tematika. 2007 m. Pauliaus Širvio premija už eilėraščių knygą „Meilės 
temperatūra“. 

Pirmasis eilėraštis pasirodė 1956 m. Rokiškio r. laikraštyje „Po spalio vėliava“, besimokant devintoje 

klasėje. Eilėraščiai įtraukti į rinktines „Esi tik viena“ (1990), „Dvidešimt poezijos pavasarių, 1965-

1984“ (1985), „Taikos balandžiai“ (1978), „Spalio žvaigždės“ (1977), „Mano laikas : iš 1975-1985 m. 

poezijos“ (1987), „Po medžio ir paukščio sparnais“ (1983), „Alyvos šakelė balandžio snape“ (1985), 

„Žiemos poezija“ (2001), „Balta vyšnia iš pavasario to“ (2005), „Ant tavo rankų supasi gerumas“ 

(2005), „Neatiduok manęs rudeniui“ (2008), Meilė ir Rokiškis“ (1999), „Gimtinė gyva“ (2012), 

literatūrinius almanachus „Poezijos pavasaris“, „Vaivorykštė“, „Žiemos žodžiai“ ir kt. Pagal R. V. 

Graibaus tekstus kompozitoriai ir dainininkai sukūrė nemažai dainų. 
1975 m. išleista pirmoji eilėraščių knyga “Vasaros žemė“. 2016 m. pasirodė jau 23-ioji  poezijos knyga 

„Jausmų paveikslai“ 

Kūryba publikuota periodinėje spaudoje: „Literatūra ir menas“, „Amerikos lietuvis“, „Zarasų kraštas“, 

„Jaunimo gretos“, „Tiltai“, „Varpai“, „Prie Nemunėlio“, Lietuvos keliai“, „Metai“, „Gimtasis 

Rokiškis“, „Miškas ir mes“, „Šluota“, „Nemunas“, „Švyturys“, „Mūsų sodai“ ir kt. 
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