
Янко СТЕФОВ 

СПОМЕН ЗА АНТОН ШИКОВ* 

Днес /09.08.2017, бел на редакцията/ си спомних за моя покоен приятел, поета Антон Шиков. 
Няма конкретен повод - нито годишнина от рождението му, нито годишнина от кончината му. 
Просто така. Защото бай Антон беше един от добрите поети, които познавах. Роден е през 1925 г. 
във Велико Търново. Завършва хуманна медицина и се установява в Ямбол, където живее и твори 
до края на живота си. Въпреки голямата си известност и прекрасните си творби, той така и не 
"заслужи" да бъде приет в Съюза на българските писатели. Но Антон Шиков завинаги остана в 
Съюза на многобройните си приятели и почитатели. Днес искам да изгреба пепелта на забравата, 
която времето е натрупало върху името му, като публикувам три негови стихотворения. 

ПЛАНИНСКА ИМПРЕСИЯ 

Скала, като суров безмълвен воин, 
забравен на извечния си пост, 
стърчи над езера и над усои, 
където слънцето е рядък гост. 

Вървя по каменистата пътека, 
която под скалата криволи, 
а някъде високо и далеко 
над мен се вият дебнещи орли. 

Загърната в мъгли, мълчи коварно 
скалата с горделивия овал. 
И ако бог го имаше, навярно 
той нея за престол си би избрал. 

СИЛА 

Гръм разтърси старата гора. 
Трижд по-чер след него стана мракът. 
А гората птиците прибра, 
опна здрави мишци и зачака. 

Бурята настъпваше отвред 
с облаци и дъждове поройни. 
Идваше и на гората ред. 
Но гората чакаше спокойно. 

Клюмнаха смутените цветя. 
Свиха се изпашените листи. 
А стаила дъх, стоеше тя 
непреклонна като съвест чиста. 

Х Х Х 

Не ме създаде вещата природа 
поклонник на нетрайните неща. 



От пресметливост всякакв свободен, 
по своему се радвах на света. 

За нищо мимолетно не пожалих, 
не се привързах към суетна вещ. 
Ламтеж за гръмка слава и похвали 
не ме изгаря в страшната си пещ. 

От присмех таен неведнъж разнищен, 
несръчен син на своя ловък век, 
край всичко минах, без да взема нищо, 
освен достойнството си на човек. 

Из стихосбирката "По зова на сърцето", Ямбол, 1998 г. 
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*Заглавието е на редакцията 

 


