Tretí Deň:
Platan II
O piesni…
V roku 2009 sme nahrali s dnes už neexistujúcou kapelou Outline
pieseň Platan, ktorá sa stala súčasťou nášho druhého albumu s názvom
Sústavy 2. Refrén tejto piesne vznikol spontánne v jednom z mojich
osobných časov spoločenstva s Pánom. Tento nápev som ďalej rozvinul
do piesne, ktorá hovorila o mojom osobnom živote a jeho podobe bez
Boha na suchej púšti, v okovách a väzení hriechu, ktorý som sa
rozhodol zanechať a vymeniť za skutočný vzťah s Ježišom - život, pre
ktorý som bol stvorený a ktorý napĺňa moje dni radosťou a svetlom.
Keď som bol malý chlapec, moja mamka mi čítala poviedky z knihy
Ezopove bájky. Pamätám si jednú z nich, ktorá hovorila o Platane,
strome, ktorý pútnikom na dlhej-slnkom vypriahnutej ceste poskytol
oddych a úkryt. Keďže som videl medzi touto bájkou, mojím životom
a tým, kým sa pre mna stal Boh, určitú paralelu, rozhodol som sa
pieseň nazvať Platan. Keď sme však pieseň s kapelou Outline nahrali
a vydali, ostal vo mne pocit, že jej potenciál ešte nie je úplne
využitý. Približne o 10 rokov neskôr som k piesni napísal nové slohy
a s kapelou Priatelia sme ju predstavili ako novú chválu v našom
kresťanskom spoločenstve v Košiciach. S Mirovým spevom a s kapelou
Tretí Deň sa nám podarilo piesni dodať nový rozmer a väčšiu dynamiku
a stala sa tak pilotným singlom projektu Nová Pieseň s názvom
„Platan II“. (Andres)
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Akordy a text
Intro: E, cis, A, E - H
E
cis
Si Kráľom spásy, si večnou skalou
A
gis H
Si silným štítom a pevným bralom
E
cis
Si mojou piesňou a novou chválou
A
gis H
Uholný kameň, môj živý prameň
E
Dni sú s Tebou stále krajšie
gis
A bez Teba viac nedokážem
cis
Zostať ozajstný a živý
A
H
Si zdrojom svetla, mojej sily
E
Do tmy dávaš nádej, úsvit
gis
Si to, po čom dnes najviac túžim
cis
Chcem odrážať Tvoju krásu
A
H
A nechať sa viesť Tvojím hlasom
Sólo: A, A, cis, H, A, A, cis, H, A, H-gis, A, H-gis
Záver:
A
H-gis
…a nechať sa viesť…
A
H-gis
…a nechať sa viesť…
A
H
E
…a nechať sa viesť…
********************************
Alternatívna verzia z C:
Intro: C, a, F, C – G
Sloha: C, a, F, e – G
Refrén: C, e, a, F – G
Sólo: F, F, a, G, F, F, a, G, F, G-e, F, G-e
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