Ruce stesku [1]
Ruce stesku [2]
Harmonie [1]
Gordium 
Vtíravá myšlenka
Komunikace [1]
(…) Někdo tu stále chodí a křičí
Láska
Člověk člověku vlkem
Džínová máma [1]
Džínová máma [2]
Komunikace [2]
(…) Přátelé se mi stěhují na sídliště
(…) Něco tak trapného 
Setřásání únavy
Všechno
(…) Jen nerada si přiznávám pocit štěstí 
Čekání na Milenu
Nemožná věc
Cesty bez azylu
Voda mimo náš mlýn
(…) Už je to tady
Rozhodování
Císařský řez
(…) Už čtyři dny jsme šli tím lesem...
(…) Červené pole s mákem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Morava
Botanická zahrada
Nevyhnutelně 
Člověčí nebe
(…) Za sklíčkem náhody
Jako akrobat
Čtyři roční doby
(…) Někde uprostřed června
Teď
Zamyšlení
Brzy bude hezky
Studený sen
Jo, světe
Nesmyslnosti
Přísloví
Ti jarní páni
Světem hýbe přísloví
Hoře z nerozumu
Hřešení
Dopis
(…) Oblá vzpomínka je oblázek s vyrytou stopou vzpomínání
Na sklonku zimy
(…) V čas, kdy se dvířka na prst přivírají
Hry
Zimní sen
Autobusové nádraží
Za nebem
Bytová krize
Hranice
(…) Miluji velké brouky
Poznání, pak láska
Recepty
(…) Ve všem je člověk nový
(…) S rozesmátou tváří vypadám jako blbec...
Ještě se vrátíme k lásce
(…) Přes širé pole času
Nápisy
Na co myslíš?
Je to nemoc
Spinkám
Něžná
Utíkám, abych se zastavila
Pátek třináctého
Stesky
Hra na lásku
(…) Koupili jsme si krabici
Pohádka [1]
Kamení
Věznice Bory
Mileně a
(…) Zdál se mi sen
Rozkošný zámek
Vlak od zámku 
Harmonie [2]
Proboha, pane, co tu pořád děláte... 
Ruce
Nezraňujte zraněných
V noci
Sladká vůně shitu
Dopis, který není kam poslat
Praha stobarevná
Září zhasíná
S rukama za hlavou teď pláčou tu svou
Ráno je Praha volské oko slunce a bílá káva svítání
Kulisa
Loučení v letu
Měnič mincí
Krajina v Praze
(…) Hořce se píše o tom co jsme hořce milovali
Rozsáhlá báseň o ponocování lásky
Vzpomínky
Skleněnka s peříčky
V noci na prvního máje
Stromy
Tůň
(…) Naposled ti uvěří malá a bosá
(…) Loudám se prázdnými lahvičkami
Podzim III
(…) Co vzpomínek nás stály
Polibek 
Blues pro tebe
Nostalgie
Báseň samoty
Pohádka [2]
Zmatek
Nezapomeneme na dny úzkosti rybích kostiček
Odlesky slunce na vodě
Jeřabinky
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