Mušketýr po 14 letech aneb předmluva k soubornému vydání
Předmluva k prvnímu vydání	

Úvod
První kapitola
Bezpečný styk se ženami
Kup jí kožich - bude pokoj
Muž a žena - úhlavní nepřátelé
Pomsta je sladká, když si počkáš třicet let!
Čestné neférovosti - svaté lži	
Jak se kapelník H. přišukal do rodiny
Ne, pití ne! To patří mému miláčkovi!
Jeden bude šukat, druhý obohacovat!
Miláčku, holoubku, jak můžeš být tak zlý!
Já, nebohé kachňátko, co jsem komu udělalo?
Kulíme, kulíme, hore po dědině
Poprvé v masážním salónu - 1. část
Šťastná banka
Žurnál I
Poprvé v masážním salónu - 2. část
Sídlištní boháč a Jelena Vladimírovna
Poprvé v masážním salónu - 3. část
Žurnál II
Kniha - plus
Krásné odpoledne I
Krásné odpoledne II
Žurnál III
Ukojené děvčátko, záruka věrnosti
Jiří Mucha I
Přijeď, krásně si zašukáš
Kvalita tlupy v rukou ženy
Jiří Mucha II
Žurnál IV
Božský Miki Volek!
Trestání kurev
Vyrážka
Copak to tu máme? Lulánka!
Copak to tu máme? Hemoroidy!
Impotent
Žurnál V
Já musela a ona ne!
Jak to ty ženský berou?
Tatínku, maminko, nechcete si to nechat?
Sociální a intelektuální přemisťování samic a samců
Jiří Mucha III
Pohled z druhé strany
Zpráva dobrá a velmi veselá
Zpráva špatná - podvedený starožitník
Osnova - námět
Žurnál VI
Nepiš, Čechu! Budu!
Haná - prdel zakopaná
Přivázaná J. a její sestra
Shazování parohů aneb vrácená čest
Úchyláci… úchyláci… malované děti! Nasedají do lodiček, jako šipka letí… letí… letí… letí…
Seznámení s tátou
Igelitáři
Úchyláci šmíráci
Zn.: Kdo se podívá - dobře zaplatíme!
Úchyláci - metličkáři - sado - maso - prasáci
Baci baci baci!
Jak jsem dostala do držky, až jsem se z toho posrala!
Žurnál VII
Lehké ženy - prostitutky, zvané lidově kurvy
Rozbor skutečného rozhovoru z denního tisku
Žurnál VIII
Rozloučení s milým čtenářem
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