1: S Madonou v Loretě (Čerstvé zprávy z Hradčan)
S Madonou v Loretě
Převtělení svatého Matouše
Některej Maďar
Hrzánský palác
V hotelu Savoy
Brnkačky
Všechno se uhlídat nedá
Život není sport
2: Poučení ze starého domu (Ze vzpomínek domovníka)
Proč ptáci zpívají?
Venku je sněžno
Jak se máte?
Poučení ze starého domu
Ten starý hnusný pocit
Útěk z paláce
3: Měšťácký blues (Sochy, psi, lvi, filmy a plastové lahve)
Praha, Vídeň, Benátky...
Měšťácký blues
Svatý pes a kouzelné holínky
O lvu stěhovavém
Zprávy do budoucnosti
Je to jen film
Co je výživnější?
4: Daleko od Moskvy (Z rodinné kroniky)
Medvídek Pú
Daleko od Moskvy
Nejméně zajímavá ulička
Případ Pařeniště
Příběh s dobrým koncem
Další kafkovská příhoda
Kirké a Balas
5: Toulky českou přítomností (Zápisky ze studené občanské války)
Krásné rachomejtle
Toulky českou přítomností
Přímluva za pana primátora
Něco křehkého a důležitého
Dva dny s manželkou pana P.
Duchařská historka
Ať žije mír!
Nestydí se - má kopřivku!
Reichel na Hrad!
Syndrom děda Vševěda
Rána jazyka otevřená!
Z horka
6: Zpěvy lidu pražského (O idolech, písních a jednom vikinském snu)
Máme raději fakta
Zkrachovalá nemluvňata
Zpěvy lidu pražského
Co je vlastně sprosté?
„Spirit“ v Praze
Malý noční rozhovor
Chvála ticha
V závětří
Válka písničkářů
7: Pohledy z dálky (Sám sobě zahraničním zpravodajem)
Pohledy z dálky
Obrana nesrozumitelných jazyků
Potíže se statistikou
Zpráva z výkladní skříně
Na hřbitově bez křížů
Na sever!
Na prázdniny!
O jedné malé zemi
Češi jsou úžasní!
8: Je jiná doba? (Malé noční a denní můry)
Je jiná doba?
Obrana pornografie
Jeden dělá to, jiný jiné
Každý ať si dělá, co se mu líbí…
Proč tu ještě nevisíte?
Na jih!
Varovná zpráva ze starých novin
Toljo, nejez tu dámu!
Kojenec do parlamentu nepatří
Okna do světa
Na stejném místě
9: Střepy na cestě (Z Evropy do Evropy)
Střepy na cestě
Doma je doma
Svoboda je otroctví
Pocta, nebo úplatek?
Zpropadení drobečkové
Bacha, Ostrava!
O bavičích a lidech
Chvála asijských lukostřelců
A panu K. to neřekneme!
Kdo je nejšťastnější?
10: Jsem jenom chlap (Z intimního deníku)
Trapné narozeniny
Po čtyřiceti letech
Skutečný život
Smutek tlustého vegetariána
Zpráva do říše zvířat
Jsem jenom chlap
Uznání svatého Valentýna
Jeden den workholika
Chvála zpomalování
Krásné ráno
11: Život v jednom záběru (Pohádky a podpohádky)
Život v jednom záběru
Obrana televizních zpráv
Válka skončila
Návrat pana Srdce
Přepadení
My chceme Spartu!
Moc se nám nesmějte
Mistříček je mrtev!
Přízrak v nákupním středisku
Podivné dvacáté století
12: Poslední noc před podepsáním hypotéky (…a jiná tajemství)
Fotografka Hana
Ranní gymnastika
O tajemných pavoucích a jiném hmyzu
Profánní příběh
Jak jsem poprvé
Zpráva o zprávě poslané omylem
Ježíšek ve velkoměstě
Poslední noc před podepsáním hypotéky
Doslov a poděkování

