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Poetas, dailininkas
Apie 1920 m. tėvai su šeima grįžo iš Estijos į Lietuvą ir apsigyveno motinos tėviškėje Rokiškio rajone,
gyveno Obeliuose, Kriaunose, Bajoruose, galiausiai Rokiškyje. Vidurinį išsilavinimą įgijo vakarinėje
mokykloje. 1938-1939 m. Kaune lankė lituanistines paskaitas. Daug mokėsi savarankiškai, piešimo ir
dailės mokėsi pas dailininką J. Vienožinskį.
Pokario metais ilgą laiką vadovavo Rokiškio dailės darbų cechui, pats dirbo dailės ir dizaino srityje,
sukūrė gausybę reklaminės informacinės medžiagos, dailės darbų. 1975 m. susirgo glaukoma, pradėjo
silpti regėjimas, teko atsisakyti dailininko darbo; vėliau apako. Nuo 1988 m. gyveno Vilniuje, vėliau
Grigiškėse pas dukrą.
Eiliuoti pradėjo ankstyvoje vaikystėje. 12-mečio pirmasis eilėraštis buvo išspausdintas 1928 m.
Žvaigždutėje“,vėliau publikuoti tarpukario žurnaluose „Kregždutė“, „Šaltinėlis“, „Skautų aidai“ ir kt.
Dažniausiai pasirašydavo slapyvardžiu Audronytis. Praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje vėl
pradėjo aktyviai darbuotis poezijos baruose, eilėraščiai publikuoti Rokiškio rajono periodikoje, sutrikus
regėjimui – žurnale „Mūsų žodis.
Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotojų paragintas dalyvavo Lietuvos neregių literatų kūrybos
konkursuose. Du kartus 1998 m. ir 2001 m. tapo šių konkursų laureatu.
Išleistos 9 poezijos knygos. Pirmoji „Tarp minties ir akmens“ pasirodė 1998 m. 2015 m. išleista jo
poezijos rinktinė „Šimtmečio sodininkas“, kuri vėliau buvo įgarsinta.
Poezija įtraukta į rinktines ir almanachus: „Vaivorykštė“ „Nupinsiu Lietuvai vainiką“ (T. 2, 2008),
„Ten, sidabro vingy“ , neregių literatų kūrybos almanachuose „Prisimenu dar karklų kvapą“ ir „Žodžio
spalvos (T. 3, 4). Knygoje „Metai su Pauliumi“ (2007) spausdinami atsiminimai apie draugystę su P.
Širviu.
Bendradarbiavo spaudoje: „Ateitis“, „Galvė“, „Gimtasis Rokiškis“, „Gintaro gimtinė“, „Kregždutė“,
„Lietuva“, „Mūsų žodis“, „Panevėžio rytas“, „Spalio vėliava“, „Skautų aidai“, „Šaltinėlis“,
„Šeimininkė“, „Žvaigždutė“ ir kt.
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