KNÍŽKA ZBYŇKA BENÝŠKA PůSOBÍ JAKO OŽIVUJÍCÍ PAPRSEK
Málokdy se podaří vydat tak působivé svědectví o člověku a světě, který ho obklopuje, jako se to povedlo Zbyňku Benýškovi v knížce textů, próz a reprodukcí Světlo, paprsek, třpyt. Výtvarník a písničkář, chartista a exulant - Benýška potkal za bolševika klasický osud většiny neshrbených. Přestože zůstal tak trochu ve stínu svých slavnějších kolegů Třešňáka, Merty či Karáska, publikace vydaná nakladatelstvím Galén dokládá, že co do intenzity výpovědi a básnické invence za nimi nijak nezaostal. 
Jeho poetika je stylově rozvolněná, ale myšlenkově za všech okolností věcná, nohama pevně na zemi. Nesedí na něj jinak geniální definice Jiřího Dědečka „básničkář a písník“, protože je znát, že poezií žije a dává jí ze sebe všechno. Navíc skoro nic z toho, co v knize říká, neplatí jen pro časy minulé. Když se ptá v básni, na co lidé věří, a odpovídá si „lidé přestali věřit v Boha a přepadla je úzkost“, je to přece jak vystřižené z dnešních novin. 

Je co závidět 
„A ten večer zazvonil zvonek, dědeček v uniformě otevřel, a tam stál soused sedlák L., ve špinavé dlani držel oko, které cukalo jako srdce slavíčka. Dědeček přinesl dezertní talířek a jako číšník držel oko na talířku...“ To je jen jedna z mnoha pasáží Benýškova románu Vilémovo dilema, jehož úryvky lemují autorovu cestu nazpět životem v knize Světlo, paprsek, třpyt jako turistické značky na stromech. Ve světle této prózy jako by náhle bledla nálepka undergroundového protestsongaře. Tohle je přece spisovatel jak víno, docela nezávislý na čase a prostoru! 
Když začne vyprávění větou „a byla zima, ach to byla zima, jen se jiskřilo“, myslíme spíš než na Prostějov padesátých let, v němž Zbyněk Benýšek vyrůstal, na romány Vladislava Vančury. A právě tento dar spojit výpověď o své době s věčnými hodnotami je, zdá se, nejsilnější zbraní nenápadného umělce. Připočtěme lehce tajuplné a v dobrém smyslu slova atraktivní oleje na plátně, z jejichž rohů se na nás dívají burleskní klauni, někdy smutně, jindy potměšile, a máme tu vskutku bohatou sklizeň z díla osobnosti, které je přes její komplikovaný život.

