1/ Noci jsou dlouhý a jiné písně ze tmy
Království zvyku (1975)
Blues 4. kategorie (1976)
Seriál (1981)
Když se zešeří (1973)
Kšá kšá! (1984)
Píseň o dvou hlavách (1982)
Až bude rok dva tisíce (1974)
Zavařování (1982)
Silvestr (1984)
Patnáct kilo (1983)
Železná neděle (1982)
Parohy (1981)
Africkej smutek (1988)
Blues (1970)
Dobré jitro! (1983)
Císařovy nové šaty (1987)
Píseň strašlivá o tom velkém dialogu, který nastal v Čechách L. P. 1989, ale ne s každým (1989)
Co je lepší? (1988)
Zpěv páteční (1988)
Noci jsou dlouhý (1985)
2/ Do Portugalska a jiné vlastenecké songy
Čtvrtej kvartál (1977)
Božskej klid (1981)
Předvánoční koleda (1986)
Předvánoční sen (1989)
Podivný Hamlet (1978)
Ztráta paměti (1977)
Hlídači slov (1989)
Jáma a rypadlo (1987)
Naruby (1987)
Kanárek (1986)
Lupiči (1988)
Lady Godiva (1984)
Pif paf! (2010)
Probuzení (2014)
V krizi (2017)
Hodiny (2018)
Zrada vzdělanců (2020)
Všude dobře (2020)
Do Portugalska (2013)
Normální den (2016)
3/ Bez lásky a jiné milostné písně
Vyznání (1972)
Vypadáš pobaveně (1981)
Sprchovací blues (1977)
Podzim (1975)
Soukromá válka (1978)
Poprvé a potisící (1985)
Staromanželská (1983)
Proměna (1986)
Ve snu (2018)
Telefonní blues (1982)
Samota (1986)
Bez lásky (1987)
Uprostřed noci (2004)
Zůstaň mi v hlavě (1982)
Na pikolu (1985)
1 – 1 = 0 (1986)
Trápení (1984)
Loučení (1986)
Na slepou kolej (2016)
El Corazón (2016)
4/ Kompromisy a jiné příběhy moderních žen
O změně (2003)
Markéta (2001)
Normální holka (2004)
Potřetí? (2003)
Kde jsi zrcadlo? (2004)
Kráska a zvířata (2004)
Kompromisy (2001)
Stínová manželka (2004)
Dva milenci (2004)
O dovolené (2004) 
Mezi polévkou a hlavním jídlem (2003)
Není tak bohatá (2004)
S počtářem (2004)
Apokalypsa (2004)
Intelektuválka (2004)
Marie (2001)
Anna a její věšáci (2004)
Bohyně kuchyně (2004)
Bezejmenná (2004)
Ženy (2007)
5/ Supermani a jiné příběhy opravdových mužů
Supermani (2005)
Bungee Jiří (2005)
Sváťa (2005)
Průkopník (2007)
Warning (2007)
Ten velký a ten malý (2005)
V. I .P. (2005)
Odešli spolu (2005)
Bedřich (2010)
Tři kamarádi (2005)
Rebel na malém městě (2005)
Jakoby nic (2007)
Miláček Oskar (2005)
Dilema (2002)
Na cestě (2005)
Ten sobec (2007)
Jára (2005)
Svět versus Miloš (2006)
V jiném světě (2005)
Kluci z naší třídy (2007)
6/ Láska a jiná erotická překvapení
Jihotaje (2016)
Kámasútra (2001)
Tristan a Izzzolda (2010)
Za Venušinými vrchy (2016)
Muži jsou křehcí (2004)
První láska (2017)
Je pozdě (1984)
Narkoman (1986)
Hlaď mě (1985)
Nech mi moje uši (1986)
Psí kusy (1985)
Zimní pohádka (1985)
Ochutnávky (2016)
Jsi tak dlouhá (2017)
Čumění (2017)
Plešatá příšera (1989)
Jsi zakletá (1982)
Noc a den (2017)
In flagranti (2017)
Láska (2020)
7/ Anekdota a jiná vyprávění o stáří
Stáří (2016) 
Ještě tak pejska (1984) 
Složenky (1987)
Na shledanou zítra (1991)
Některé staré ženy (1989)
Labutě (2020)
Ani SMS (2010)
Starý rocker (2013)
Anekdota (2005)
Banální příběh (2004)
Kateřina (2007)
Dcera se stěhuje z domu (2016)
Požár (2003)
Noční tanec (2013)
Beze snů (2014)
Neříkej pořád (1986)
Ráno (2013)
Nanečisto (2001)
Rychlík přítomnost (2018)
Jak zestárnout (2010)
8/ Černý trh a jiné hříčky
Pohádka (1973)
Iniciativní (1988)
Family album (2012)
Černý trh (1993)
Opice (1973)
Dítko (1974)
Discjockey (1975)
Jogín (1974)
Úřednická (1974)
Lahůdková slečna (1972)
Zubař (1976)
Sportovní tragédie (1984)
Bez cukru (2009)
Dětské dostihy (1978)
Vidím tě všude (1975)
Klínové písmo (1979)
Nemocniční příběh (1982)
Energetická podvodnice (1980)
Oka na útěku (2019)
Múzy (1982)
9/ Cizí řeči a jiná písňová nedorozumění
Cizí řeči (1983)
Bloudím (1982)
Pitomci (2010)
V srdci Maca (2014)
Ostré lokty (2009)
Snídaně v trávě (1988)
Moje holka (1979)
Pracovní sny (1987)
Evoluce (2011)
Plasty (2016)
Jiná doba (2013)
V podzemí (2016)
Cizí holka (2011)
Roman (2017)
Spolužák Filip (2005)
Evženův smích (2010)
V čemkoli (2010)
Na svobodě (2007)
Před soumrakem (2016)
Podvečerně (2011)
10/ Má tma a jiné pohledy do zrcadla
Fantazie (2001)
Napoprvé (2009)
Poezie (2000)
Slovíčka (1980)
Rozhovor (1989)
Nevyslovit (2020)
Jaké to je? (2001)
Přestávka (2000)
Zrcadlo (2001)
Hodina duchů (1986)
Má tma (2016)
Staré dopisy (2016)
Nikdy není tak špatně (1981)
Předsevzetí (2020)
Divnej svět (1972)
Rybí pláč (1978)
Celkem to jde (1986)
Playboy z playbacku (1985)
Jenom zpívám (1988)
Mravenci (2000)
11/ Dívám se vzhůru a jiné spirituály
Máš málo času (1985)
Dívám se vzhůru (1987)
Blues pro věřitele (1980)
Meditace (2018)
V mým příštím životě (1987)
Kvalifikace (2011)
Exkurze v blázinci (1987)
René (2010)
Čekárna (1987)
Na setmělý chodbě (1988)
Šmouhy (2020)
Do ráje (2013)
Potkalo to anděla (1983)
Není to lehké (2016)
Odložený případ (2013)
Na hřbitově v Ruzyni (2010)
Nejtišší (1988)
Strašidla (2000)
Na dovolené (2000)
Závěť (1986)
12/ Ve škvíře a jiné písně o nekonečnu
Stínové divadlo (1983)
Horolezecká (1982)
Ve škvíře (2013)
Analfabet (1988)
Galilei (1984)
Jardův song (2020)
Padají hvězdy (2020)
Polárka (1974)
V černobílém vesmíru (2004)
Úzkost (2009)
Nejdelší noc (1989)
Morgenstern (1976)
Černý z nebe (1987)
Napočtvrtý (1984)
Vesmír (2020)
Soukromá záležitost (2000)
Temná noc (2020)
Polojasno (1982)
Píseň kosmická (2020)
Žiju (2001)


