Na hradě zhasli, jde se spát...
Miluju jaro v plenkách...
Žižkovská věž se probírá z mlhy...
Praha se do hnusna roztekla...
V tom vlaku jsme se milovali...
Ticho se plazí nad srpnem...
Když džbánek vína ke dnu spěje...
Znáš mě líp než já...
Někdy je člověk odmocnina...
Dneska jsou den–noc stejně rovný...
Prší mi do vlasů voňavý myšlenky...
Vymlácenej na stanici tramvaje...
Bortí se stěny noci...
Když léto končí, v duši už sněží...
Černý a bílý dlaždičky...
Krájíme světly letní tmu...
Jednou ti koupím piáno...
Zní melodie tramvají...
Nejhezčí úsměv na světě...
Vítkovické pece mlčí temně...
Jsi horská chata v mojí bouři...
Vítr nad kopcem zívá...
Noc rybář nahazuje vlasce...
Národní třída...
Divnoden, který není...
Počasí vraždí samo sebe...
Říjen se hádá s listopadem...
Čas kvapem uhání...
Mráz kreslí přese sklo...
Padá mi na řasy...
Ožralý ráno na kraji nebe...
Tam kde se kříží koleje...
Jaro je jako svítání...
Obloha za oknem utíká...
Praze je zima...
Lampičky v mlze...
Dobré ráno... kdo mi píše...?
Slova s duší něžnou...
Pročítám dokolečka...
Rozpršelo se nad Prahou...
Na východ a na západ...
Zbloudilce v soutěskách...
Nedělní tma je solí v ráně...
Praha si zkouší novou šálu...
Jsme vlaky, co se míjejí...
Smutno je v noci na dálnici...
Sedím na břehu Vltavy...
Omámen vůní jehličí...!
Pivo nám proteklo do řečí...
Nad Prahou nebe plné vášně...
Jsme spáry mezi dlaždicemi hříchu...
Padá mi nebe do vlasů...
Léto nám zemřelo...
Noc žehlí košili oblačnou...
Tma pokryla nás jako pléd...
Chtěl bych s tebou courat mezi paneláky...
Roztomilá píšťalička z Bledulkova...
Viděl jsem racky letět tmou...
Květen si dal rande s listopadem...
Chtěl bych s tebou dělat, co se nehodí...
Dýchá mi jaro do vrásek...
Měsíc si nasadil...
Vinohrady mžourají do sluníčka...
Nuselský blues na třetí dobu...
Život má jenom čtyři stěny...
Na dřevěným baru v Ostravě...
Všechno mi je a nic mi není...
Kříží se světy nočních tvorů...
Krásnoočko z autobusu...
Mezi prsty ztrácíš se mi...
Když si mě odchytneš na švestkách...
Na náměstí v Přibyslavi...
Tančí písmenka, namlouvají si slova...
A tak se klaním městu snů...
Bylo nám míň než málo...
Tichounce, tiše se ti vkrádám do snu…
Kapky se jednou ukapaj...
V černým svetru v ranním metru...
Z mraků padá zmrzlá voda na Prahu...
Poslední žižkovská písnička...
Toulám se ulicema Žižkova...
Máš vlasy, jako když se bloudí lesem...
Vydal jsem se v lehkým svetru za větrem...
Toulám se večerní Opavou...
Nejsi, nebudeš, nebylas...
Nepolíbená noc se svíjí...
Touhy se roztoužily...
Procházím se po Kampě...
Stýská se mi po minulém století...
Na střeše Střešovic se choulí babí léto...
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