Ach, ta láska nebeská
Ale my hrajeme dál
Altánek
Amfora, lexikon a preparát
Anna von Cleve
Ať žije klid ať žije cit
Áda
Árie měsíce

Ba ne pane
Babeta
Balada z mlází
Bar Honolulu
Barová lavice
Bety
Bílá vrána / černá ovce
Bíle mne matička oblíkala
Blázen a dítě
Bledá slečna
Bludička
Blues na cestu poslední
Blues o stabilitě
Blues o zmoklé slepici
Blues pro tebe
Blues touhy po světle
Bomba na klíně

Cirkus
Co je blues
Co je to pré
Co je v módě v Novgorodě
Co jsem měl dnes k obědu

Čas kráčí kolem nás
Čas letí jako spřežení (Stárnutí)
Černá Jessie
Černá vrána
Čím budu tím budu rád
Člověk je smrti blízek

Ďábel z Vinohrad
Dítě školou povinné
Divný věci
Dobré rady
Dotýkat se hvězd
Drožkář

Ester
Exploze

Funebrsong

Glory, glory haleluja
Golem

Hajný z Podbrdí
Haleluja
Hluboká vráska
Hoj, pojď s námi v lesní sluje
Hojivá mast
Holka modrooká
Honky tonky blues
Horečky

Cha-cha-cha
Charakterní cowboy Bill
Charlie Chaplin
Choď po špičkách
Chybí mi ta jistota

Imaginace

Já věděl jsem, že se to stane
Já vím
Já žiju dál
Jak se plaší zlé sny
Je dusno a těžko
Je pokročilá hodina
Již jedenáctá odbila
Jó, to jsem ještě žil

K smíchu toto představení
Kalypso o šťastné zemi
Kam se asi René žene
Kamarádi
Kamarádka včel
Kapitáne, kam s tou lodí
Kapka žárlivosti
Kapradí
Kdo chce psa bít
Kdo ví
Kdykoliv, kdekoliv
Když doba zlá
Když je mi nejhůř
Když se večer připozdívá
Když venku to klouže
Kilimandžáro hopsasa
Klementajn
Klokočí
Kluk v pepita saku
Kočičí bál
Kočka na okně
Kolena
Kolik očí má den
Končí divadlo
Koupil jsem si knot
Krajina posedlá tmou
Krasohled
Kubistický portrét

Labutí píseň
Láska má se rozplynula v mlze
Láska se nevyhne králi
Láska, toť brána do ráje je
Léta dozrávání
Lili Marlen
Lípa zelená

Mackie Messer (Moritat)
Malé kotě
Malý blbý psíček
Mám už tě dost
Máme rádi zvířata
Máme tě rádi
Mami, on na mne právě mrk
Margareta
Marnivá sestřenice
Melancholické blues
Melodie minula
Metamorfózy
Metoo
Mezi básníky
Miláčku
Mississippi
Modlitba ke sv. Nitouche
Modré punčochy
Modrý tričko
Motýl
Motýlek
Můra šedivá
Mušketýr (Píseň malého lorda)

Na rezavým dvojplošníku
Na shledanou
Na topole nad jezerem
Na vrata přibili můj stín
Námořníci ze všech světa konců
Nána v povětří
Nejchudší ze všech mizin
Nejkrásnější krajina
Nevesely, truchlivy
Noční song
Nový nájemník

Oči sněhem zaváté
Óda na Prahu
Odkvetly růže
Opera Semaphorica
Opilá balerína
Opilá bílá myška
Orchestrion z ráje

Pane Erben neřekněte ne
Pardon madam
Párkrát otočím tou klikou gramofonu
Periferie
Pěšky jít nám je souzený
Pět strun
Píseň Hamleta o hvězdách
Píseň nastydlejch holek
Píseň o rose
Píseň o vyšinutém trpaslíkovi
Píseň pro dva
Píseň uvaděček
Písnička pro kočku
Písnička pro Zuzanu
Píšu ti z vězení
Plná hrst
Podivná hodina
Pokrok
Polednice
Pondělní blues
Pověrčivý uzenář
Pramínek vlasů
Pro Kiki
Proč je ten dům tak šedivej
Proč je to tak
Proč na života pouti chmurnou
Proč se lidi nemaj rádi
Propil jsem gáži
Protektorátní blues
Ptáček jarabáček
Purpura

Ráj není pro vás
Rámusy-blues
Ráno, raníčko
Rekomando blues (Nevyplacený blues)
Rekviem za utopenou rybu
Rozkvetlá zahrada
Růže růžová
Růžová pentle
Rybí polévka

Sádlo na chleba
Sardinka
Sedm dárků
Sedmdesát hrobaříků
Skleněné prkno
Slunce zhaslo dojetím
Sluníčko
Soumrak bohů
Splnit si sen
Sto let mi stydne černá káva
Střevlík
Stříbrná tramvaj
Surrealistická Krajina
Svatba

Šantánová myš
Šišlala
Škrhola
Špatný počasí
Štěstí je muška zlatá
Študent s rudýma ušima

Tady se zastavil čas
Tak abyste to věděla
Tak jak ten Adam
Takovou lásku
Takový je život
Ten, kterýho vídám ve snu
Tento týden v pátek
Tereza
Theo, já tě mám tolik ráda
To je láska
To všechno vodnes čas
Toč se a vrč můj kolovrátku
Toulaví zpěváci
Toužím
Třetí trakař
Tři tety
Tu krásu nelze popsat slovy
Tulák
Tulipán

Ukládám si do paměti
Ukrejvám rozpaky
Uplynula řada let
Už dávno nejsem dítě
Ústřední topení

V kašně
V Liliový ulici
V opeře
Vánoční pohlednice
Včera neděle byla
Velbloud
Vesnická romance
Vím už co to znamená
Vydáme se na tu cestu dlouhou
Vyvěste fangle

Z mého života
Zas narodil se Kristus pán
Zčervená
Zdvořilý Woody
Zlá neděle
Zlatý slunce nad hlavou
Zlomil jsem ruku tetičce
Znám tolik písní
Znát ten pravý dům
Zpěváků a herců sbory

Želví blues

