Solnej sloup 	zpět media	Petr Kalandra


Kdysi jsem tě vídal vohozenou, fajn 
jak šla si pyšně jako,krásná laň a je to tak 
a myslela sis, že ti všechno patří
a smála si se do všech stran 
tvým životem byl jenom flirt 
a všechno byl jen povedenej žert 
všichni muži chtěli tě mít 
každej chtěl jen s tebou být 
jenže najednou musiš pochopit co je to za potíž 

Teď už to víš teď už to víš
co je to sama být, mít na ulici byt, 
nemoct se ani hnout,  stát jakou solnej sloup,  

Kdysi jsi chodila do školy
ale dny all right miss lonely 
a tak si mohla znát jen jak to snadný žít. 
Ale tak bejt bez domova sám 
to tě v ní nikdo z tvejch učitelů nemoh naučit 
a divila si jen jak tuláci můžou sami bez domova být 
a najednou musíš s nima žít 
kdo ti to moh líp vysvětlit 
jenže kdo vyplní prázdnotu v očích tvých a 
ukáže ti kde nalézá se zdviž 

Ref. Teď už to víš,teď už to víš 

Všichni se snažily tě pobavit 
a toužily stát se loutkou v rukou 
tvých ale neviděla jsi jak zraňuješ, 
když za lásku dáváš jen svůj přezíravej smích, 
a jezdila jsi ve skvělým bouráku kterej řídil 
diplomatto bylo něco jinýho než v chladu 
pod stromama stát ale jak ti bylo toho rána, 
když přestala jsi se smát, když nechal ti 
jen trochu pěněz a lítek v cizí řeči 
na rozloučenou snad už neměla jsi co dát, 
tak sebral se a šel pryč 

Ref. Teď už to víš, teď už to víš 

Princezničko zklamaná všichni lidi pijou a pijou 
nic si z toho nedělej máš ještě spoustu krásnej dárků, 
tak vem ten zlatej prstýnek nebo ty hodinky a někomu to střel 
a buď už jednou trochu veselejší je tolik, tolik cizinců 
v zemi zdejší a nebo to zkus, zkus se k němu vrátit 
když už nic nemáš, nemáš co ztratit a nebo 
si raděj najdi jinýho a pak uvidíš 

Ref. Teď už to víš,… like a rollin' stones like a rollin' stones 
just like a rollin' stones

