PŘEDMLUVA
jaroslav jeroným neduha. drobná skica (vojtěch lindaur)

TEXTY PÍSNÍ
o tvých snech
a čas
balada č. 1
blues pavilonu číslo 2
lovely and stupid song
malá žlutá kytka
naše rodinka
pec nám spadla
proč závidíš?
z blázince v bohnicích
bajka o oslovi
bílá pouť
dobrá rada
růže na úvěr
tango argentino
věk prázdnin
vodníci
jarní
písničky
autostop
setkání
devatero
freedone
hovnajs!
jablko z višně
jezte shnilý švestky!
lososí los jsem si met!
piju já, piju já!!!
ten dělá to
z nouze ctnost
zázrak na seně
babylonská věž
blahoslavení chudí duchem
bolaso mý věrný
čardáš
co to je?
hodiny
jenom vy z nás nedělejte voly!!!
nebeský pastviny
pět šumáků
pochopíš
světla nadějí
poprvé a naposled
pro všechny místa dost
smutek
sonet pro eugenii
tisíckrát
blues o stáří
give me some love
chvalozpěv tří mládenců
look on the sun
magnificat
tvář černého smutku
o čem nesmíš zpívat
prádelna svět
western s přestřelkou aneb vysněný ranch
zelený blues
zlaté časy
čím déle znám lidi
dej si říct!
píseň pro ženy
pumper jack
pumpař jack
snadná pomoc
tohle místo
učíš se pro život
zlej osud
dog’s battle
les snů
pověry
sunny child
věčná láska
vláha z nebe
vlak půlnoční
old jewish mother
děti sluncí
líbám
hostinec na náměstí
i’m so tired
kubánky
zvířátka v ráji
estébáček
koberec snů
kudy dál?!
pár sladkých hloupostí
tvoje nejmilejší písnička
petře na panně
sváťo – zař!!!
ta nová
víra, naděje a láska
blues dětské stolice
choďte včas domů
send to the lord
je láska z darů božích
ty nikdy se nevdáš
černá stěna
mnesibabka
vystěhovalci
písničkář
ráj i peklo
šel sem včéra domů – přišel sem až dneska!
špeditér duší
všechno se vždy vrací
nová éra
novej svátek
krásná muzika
mýdlo s jelenem
černý křídla
krásná řeznice
andělé
pravda vítězí
zjizvený muž
hlavou dolů
zmrhaná šance
hotel savoy
kukaččí vajíčka
nekrofil
zem pohádek

LIBRETA
pohřeb funebráka
prolog
plesnivé embryo
špitál na františku
cítím se lépe
tři chleby s máslem na hlavě
so long, so long
píseň funebráka
máňa
epitaf

azbestový guláš
extempore hraje extempore
okolo hradce
oasa
dog’s battle
há má višňu
spacák
just we’ll fine together
azbestový guláš

stehlík
defenestrace kvadratického stehlíka
procitnutí
záře
píseň kina a lera
blues pavilonu č. 2
sen o hvězdě
kongres na hvězdě hudba
cesta
moře kamenů

milá čtyř viselců

ebonitový samotář
dvě slzy
satelit sen
děsím se
toužím
nedám si lhát!
nikdo neví
chorál
ebonitový samotář
parodie
dárek
kopretinový blues
stín
vejdeš se mi
chtěl bych tě mít
pochybnosti
pod pultem, pod pultem!
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hořečka aneb helenka s horečkou a s hořčicí

meducínka

hamlet a intergalaktický sulfrdžuk

KOMIKSY
pohřeb funebráka
stehlík
milá čtyř viselců
hořečka

DISKOGRAFIE

