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„Keď som sa raz upriamil na poéziu, bola mi sumou ideových, umeleckých a mravných hodnôt
života. Urobila ma človekom hotovým, zrelým a humánne vyhraneným. Uctil som si krédo iných a
pritom nezahadzoval svoje. Uctil som si, čo zanechali predkovia, od Hollého po Hviezdoslava a
Krasku, a mojou ctižiadosťou bolo priniesť do tzv. národnej klenotnice i vlastný podiel. Hodnotný
a cenný čo najviac...“
ONESKORENÝ ROZHOVOR S VALENTÍNOM BENIAKOM Z ROKU 1964

„O skutočných zážitkoch svedčí nejeden nový tróp, nejedno básnické prirovnanie. Beniak nerád
omáľa veci už pohovorené.
Svojmu bôľu hľadá svoj obraz...“
ŠTEFAN KRČMÉRY

„Básnik sa stal tvorcom zvrchovanej poézie...“

MILAN HAMADA

„V týchto vypätých chvíľach najintímnejšieho dialógu s bytím spočíva slovenskosť tohoto naozaj
tak národného básnika.“
MILAN RÚFUS

Ešte som celý človek, ale len
tu medzi štyrmi stenami na výspe
života, kde som dávno zakotvil
a privykol na čierne krupobitie.
Tam vonku miesta málo pre mňa už,
neprihovára sa lavička v parku,
ani kaviareň ma už nevolá
na malú účasť pri besedách družných.
Družná mi už len moja samota
tak nápovedne nápodobná
šlabikárovi v starom storočí,
zošitu: dĺžeň, mäkčeň, ypsilon,
čo prišiel v osemnástom do módy,
keď slovenčina sadala na prestol.
1. októbra 1964
VALENTÍN BENIAK: Largo
(Literárny týždenník 18. februára 1994)

