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EXT. ZMAJSKI MOST - JUTRO

Jesensko jutro. Na mostu ni še nikogar. Zmaji prežijo nad

mestom.

EXT. LJUBLJANICA - JUTRO

Ljubljanica teče. Nad njo jutranje meglice.

EXT. ROŽNIK - JUTRO

Bujno zelenje v spokoju jutra.

EXT. TIVOLI - JUTRO

Čez travnik steče veverica. Sliši se jutranje žvrgolenje

ptičev.

EXT. KRAKOVO - JUTRO

Trnovska solata. Majhni zelenjavni vrtički.

EXT. ZA RIMSKIM ZIDOM - JUTRO

V parku je spokojna tišina.

EXT. OB RIMSKEM ZIDU - JUTRO

Na cestah je že nekaj avtomobilov. Kolesarjem in pešcem se

mudi po opravkih.

EXT. KONGRESNI TRG - JUTRO

Kip Emonca. Mimo njega vozijo nabito polni avtobusi,

kolesarji, avtomobili. Pod njim sta rimska sarkofaga, mimo

katerih hodijo ljudje.

EXT. OB RIMSKEM ZIDU - DAN

Mimo rimskega zidu gre še nekaj zadnjih pešcev. Mimo se

pripelje skoraj prazen avtobus.
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EXT. KRAKOVSKA KAPELICA - DAN

Krakovska kapelica v kateri je Krakovska madona. Mimo nje se

zapejle kolesar.

EXT. KRAKOVO - DAN

Uličice med majhnimi hiškami. Nikogar ni na spregled, sliši

se le oddaljeno lajanje psa.

EXT. GRAD - DAN

Na grajskem dvorišču je malo ljudi, ki se vrtijo,

razgledujejo in berejo svoje vodiče.

EXT. STARO MESTNO JEDRO - DAN

Stare gospe z vozički in košarami se sprehajajo po ozkih

uličicah in trgih. Dve stari gospe si prideta nasproti, se

pozdravita in začneta pogovarjati.

EXT. ZOISOVO NABREŽJE - DAN

Ljudje se sprehajajo mimo tiskarne, pred katero stoji star

tiskarski stroj.

EXT. PRED MODERNO GALERIJO - DAN

Kolesar se zapelje mimo Trubarjevega spomenika. Sliši se

oddaljen hrup avtomobilov.

EXT. TRŽNICA - DAN

Stare gospe nakupujejo sadje in zelenjavo, nekatere se dalj

časa pogovarjajo z branjevkami. Opazuje jih kip Valentina

Vodnika.

EXT. STOLNICA - DAN

Na uri stolpa stolnice odbije 11.
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EXT. TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE - DAN

Še vedno se sliši bitje stolniškega zvonu. Križevniška

cerkev osamljeno stoji.

EXT. KONGRESNI TRG - DAN

Uršulinska cerkev. Na ulicah ni skoraj nikogar, sliši se le

oddaljen zvok avtobusov. Še vedno se sliši tudi bitje

stolniškega zvonu.

EXT. SEMENIŠČE- DAN

Portal semenišča. Agonija portalnih kipov.

INT. STOLNICA - DAN

Zvon neha biti. Emonska škofa ob oltarju z naveličanjem in

prezirom gledata po cerkvi navzdol. Na stropnih freskah

ubijajo ljudi, ki padajo v cerkev. Nekaj ljudi moli.

EXT. MESTNI TRG - DAN

Žuborenje vodnjaka. Ljudje se sprehajajo mimo vodnjaka in

mestne hiše. Kipi, ki so del vodnjaka jih le nemo opazujejo.

INT. NARODNA GALERIJA - DAN

Skupina osnovnošolskih otrok hodi po galeriji. Sliši se

razlaga vodiča. Salomonova sodba. Salomon z žezlom v roki

ukazuje.

EXT. TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE - DAN

Spomenik francoski Iliriji, pred katerim se dva pogovarjata.

EXT. PRED SREDNJO VEGOVO - DAN

Iz šole se vsuje dijakov, v manjših skupinah grejo v

različnih smereh.
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EXT. KONGRESNI TRG - DAN

Filharmonija. Mimo hitijo ljudje.

EXT. PREŠERNOV TRG - DAN

Prešernov spomenik. Mimo se sprehajajo in hitijo ljudje,

nekaj jih sedi na podstavku in se pogovarja. Sliši se

bližnje igranje harmonike.

EXT. ŽELEZNIŠKA POSTAJA - DAN

Ljudje čakajo. Na oddaljen peron se pripelje vlak.

EXT. MIKLOŠIČEVA - DAN

Po Miklošičevi, mimo hotela Union, se sprehaja polno ljudi.

Pri brivcu se brijejo stranke. V kavarni je nekaj ljudi, ki

se veselo pogovarjajo. V mestu je ponovno promet in z njim

hrup.

EXT. SLOVENSKA CESTA - DAN

Polno je avtobusov, kolesarjev, peščev. Na avtobusni postaji

stojijo ljudje in čakajo na avtobuse. Nekateri se

pogovarjajo, nekateri so na telefonih, nekateri hodijo mimo

Nebotičnika.

EXT. PREŠERNOV TRG - DAN

Čez Tromostovje hodijo ljudje. Sliši se igranje harmonike.

EXT. NUK - DAN

NUK. Na klopcah pred njim sedi par in se objema.

EXT. ŽALE - DAN

Plečnikov kompleks mrliških vežic. Mimo hhodi stara gospa.

Spomenik padlim v 2. svetovni vojni.
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EXT. PST - DAN

Ljudje tečejo, kolesarijo, hodijo po poti. Starejši par sedi

na klopi. Pes teče. Ni hrupa mesta.

EXT. TIVOLI - DAN

Ljudje se sprehajajo po Tivoliju in se pogovarjajo.

EXT. BLOKOVSKO NASELJE - DAN

Družina pride domov, v mrke socialistične bloke. Otroka

veselo tečeta okrog.

EXT. MURGLE - DAN

Avto zapelje na parkirišče in motor se ugasne.

EXT. ŽIVILSKA TRGOVINA - DAN

Ljudje nakupujejo. Sliši se zvok blagajn.

INT. CITY PARK- DAN

Ljudje se sprehajajo po nakupovalnem centru in si ogledujejo

izložbe. Sliši se pogovor in zvok računov in piskov

prodajaln.

EXT. KROŽNO KRIŽIŠČE - DAN

Krožno križišče, v sredini je zelenje, okoli katerega se

pelje le malo avtomobilov.

EXT./INT. OKNA BLOKOV - VEČER

Blok z osvetjenimi okni, za katerimi družine jedo večerjo in

se pogovarjajo.

EXT. TRG REPUBLIKE - VEČER

Ura nad Cankarjevim domom kaže 21:00.
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EXT. NA PLAŽI OB LJUBLJANICI- VEČER

Mladi se družijo, pijejo in pogovarjajo.

EXT. PRED CANKARJEVIM DOMOM - VEČER

Pred Cankarjevim domom je le malo ljudi, ki kadijo. Slišita

se oddaljeno pogovarjanje in zvok prometa.

EXT./INT. CENTER STAREJŠIH TRNOVO - NOČ

Silhuete starejših občanov v njihovih stanovanjih.

EXT. TRNOVSKA CERKEV - NOČ

Trnovska cerkev, umetno osvetljena. Pred njo stojijo stare

vaške hiške, pred njimi pa so drevesa.

EXT. PARLAMENT - NOČ

Parlament v nočni razsvetljavi.

EXT. LJUBLJANSKE OBVOZNICA - NOČ

Avtomobili hitijo v daljavo.


