
Ein Rond-Point ist diese Kreuzung
seit Anfang der siebziger Jahre aller-

dings nur noch dem Namen nach. Der
ehedem runde Platz verschwand damals
aus dem Stadtbild und mußte einer nor-

mengerechten, funktionellen Kreuzung
weichen.

Dabei hatte der Pariser Architekt
Edouard André, der auch die Luxem-

burger Parkanlagen entworfen hat,
bereits im Jahre 1870 einen Rundplatz
vor dem geschleiften Fort Charles auf

Limpertsberg geplant, der dann auch,
von Bäumen gesäumt, angelegt wurde.

Später wurde in der Mitte des Platzes
auch ein Blumenbeet angepflanzt.

1966 wurde der Rond-Point durch
den Bau der „Roten Brücke" mit dem

Kirchberg-Plateau verbunden. Für

einige Jahre blieb der runde Platz noch
in seiner ursprünglichen Form erhalten
und wurde zu Ehren des Vorkämpfers
der Europäischen Gemeinschaft auf den
Namen „Rond-Point Robert Schuman"

getauft. Der immer dichter werdende

Durchgangsverkehr an dieser Kreuzung
führte schließlich zum Verschwinden
des Rond-Point, indem man die
konka-venStraßenränder einfach zupflasterte.

Neue Techniken in der Verkehrspla-
nung ließen anfangs der achtziger Jahre
den Plan reifen, zwecks Entlastung der

Kreuzung eine Unterführung zwischen
Autobahn und Boulevard de la Foire zu

schaffen und den Rond-Point endlich
auch wieder als runden Platz zu

gestal-ten.

Die mit 200 Millionen Franken ver-

anschlagten Bauarbeiten werden von

den Ponts et Chaussées in enger
Zusam-menarbeitmit der Stadtverwaltung
durchgeführt. Sie sollen etwa im Herbst
1988 abgeschlossen sein und werden

phasenweise realisiert, so daß der
Ver-kehrso wenig wie möglich behindert
wird.

Im Augenblick ist man dabei, als
erstes die Tunnelausfahrt in Richtung
Kirchberg in Angriff zu nehmen, so daß
die erste Tunnelröhre Boulevard de la
Foire - Kirchberg bereits nach etwas

über der Hälfte der Bauzeit in Betrieb

genommen werden kann
Ihren eigentlichen Zweck wird die

geplante Unterführung allerdings erst

erfüllen, wenn auch eine neue Verkehrs-

planung an der Place de l'Etoile verwirk-
licht wird.
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Si huet hir verrompelt Jhicksen-
aen zou an tiirmt. Mä an deem
dompe-genZelt as se eent, zwee, enttompt. No

stonnelaangem, blanne Gestuckels am

Zuch wore se de Mueren eréischt an der

Stad ukomm. Op der Gare goufe se mat

schwaarze Bannannen aus denen enken,
däischteren Eisebunnswaggonge gelak-
kelt an an enger laanger Rëtsch opge-
stallt. Een Elefant huet deem aner säi

Schwanz misse kropen, bis se eng laang,
wibbeleg Kette woren. Si gouf ganz un

d'Enn kommandéiert, well déi
Gedél-legsthu missen um Ufank an um Enn

goen, fir déi méi Tockskäppeg an der
Gitt ze halen. An dach goung och si

queesch duurch d'Stad, well se mat all
deem Verkéier, Koméidi a Gestank nun

emol nët op hirer Méscht wor. Fir den
Zirk jewel wor déi bosseg Prézéssioun
vun der Gare op de Lamperbierg eng
kammoud Reklamm.

Well er do d'Zäit laang gét, geet
er nach eng Kéier de ganze Wee duurch

d'Kopp. Si wor schons duurch all Stad

gestréppelt, éier se huet missen am Zirk

Beim Kiirfecht virun der aler

Europa-Schoul, énnen um Glacis, steet

e längelzegt, knaschteg blot Zelt. Alljo-
ers as den Zirk do opgeriicht, kuerz
virun der Schueberfouer, wann

d'Aller-helljewiedersech fir déi nächst Méint
Prett mécht. Mam saierzege Gestank
vun der Méscht as d'Loft bannenan esou

stéckseg, datt d'Doliicht dra stieche
bleift. Obwuel et emol keng siwen Auer
an dobaussen nach hell as, gesäit ee jhust
en däischtere Bierg am Stréi leien. E
muss emol kurz réffelen, fir datt déi
schwéier, stole Kette rabbelen. Dann
erkennt een och fir een Ament d'Ziluett
vun enger Elefantekou.



hir Konschte maachen. Ma si wor nach
nët all Dag op een Hoer an en Akzident
verwéckelt gin. Si brauch sech keng Fatz

unzestrengen, fir sech op den Dippel-
chen un all Geroch, all Geräisch, all
Gesilcht an all Haus ze erënneren.

D'Leit soen nët fir näischt, d'Elefante

géifen ni vergiessen. Wou engem
Mënsch säi Verhalt gemenkerhand mat

zwee Gräpp ze faassen as, passt de Ver-
halt vun engem Elefant knapps an eng
Biitchen, zwee Eemeren, eng Schossel a

véier Jhatten.
E klinzegen, wäissen Auto vun

der Jhandarmerie mat enger rouder
Liichtchen hat an deem Gewulls virun
der Gare d'Strooss fräi gemaach.
D'Elefantekou wor schons op alle
Garen erausgeklomm. Et wor ëmmer e

stëpsegt Duurchernee vu Gehetz, Valis-
sen an Taxiën.

Ewéi se an d'nei Avenue getrëp-
pelt koumen, bloufen d'Leit op den
Trottuare stoen an hun emol virsiichteg
deem frieme Spill nogekuckt. Jhust
d'Kanner hu gejaut a gewenkt a wollten
och emol de Wëlle Fante moiën soe

lafen. Mä dei Erwuessen hu gezéckt an

ugestrengt iwwerluecht, wat se an esou

enger onverhoffter Zituatioun maache
sollten, ouni op en Neits baizelafen. De

Muppen op der Paräisser Plaz sin d'Aen

iwwergelaf a si hun léiwer de Schwanz

baigezunn ewéi ze billen. Clonen hu
konterbont Billeë verdeelt, fir d'Leit
mat der Halschent vum duebele Präiss
an den Zirk ze lackelen.

D'Elefantekou héiert Schrëtt
virun hirem Zelt an dono Stëmmen. Déi

eng explizéieren, si géife gär stënterlech

eng Emissioun iwwert Elefante filmen.
Fir datt d'Leit op eng flott a kuurzwël-

leg Fassong eppes bäileiere kënnten,
ëmmer streng wëssenschaftlech, natiir-
lich. Liicht verschotert entschëllegen
déi aner Stëmme sech, si wieren nach an

der Hetz mam Opriichten. An et géif
schons un Doléiner fir déi Aarbecht
felen. Déi éischt wonnere sech jhust, ob
se dann nët gär an d'Tëlevisioun komme
wéilten.

Virun der ARBED stoung eng
Koppel Touristen a kuurze Boxen.
D'Fra huet verwonnert mat enger
Staang Zigaretten op d'Elefante gewi-
sen. Mä de Mann wollt eng Grimmel vu

séngem räiche Wësse mat er deelen an

huet er geléiert aus dem Guide virge-
liess, datt dat bretzegt Gebai visavi „der
1573 erbaute Palast und Sitz der vollzie-
henden Gewalt (Exekutive) im Staat"
wier. D'Fra huet op eemol d'Ouere

gespëtzt a gemengt, vldicht kënnte se de

„Landesfürst" kuurz op enger vun dene
sëlleche Fënsteren erblécksen. Et wor

iewel ewéi ausgestuerwen. No enger
Zäitche gouf se ongedëlleg, an huet de
Mann ugestallt, nach eng Kéier um

Plang ze kontrolléieren, ob dat och wiir-
klech de Palais wier. De Mann huet
direkt erëmgebaupst a se iwwerstrid-
den.

D'Fënstere vun deem breeden,
véiereckege Gebai wore streng iwwert
déi santeg Fassad verdeelt, op déi nët dee

klengste Schied gefall ass, well visavi de

Rousegäärtche wor esou platt ewéi de
Glacis virun enger Festong. Déi feier-

lech, eise Puert an der Mëtt wor ferm

zougedrëckt. Héich iwwert der Dir wor

eng grouss Knetzel vu groen, stenge
Figuren, déi mat Aärm a Been an

esou-guerFlilleke gestridden hun ewéi e puer
knaschteg Dauwen ëm eng Kuuscht.

Engem Stallkniecht deet et virum
Zelt leed, datt en nët esouvill vun Ele-
fante versteet. Hie géing se an der

Haaptsaach mëschten. Neen,
afrikane-scherhätte se keng. Déi wieren ze wëll.
Déi kënnt een nët weisen. Et wieren
indescher. Dat geséich een un den
Que-ren.Déi wiere jo gezillt fir Aarbechts-
elefant. Fabreksbrout a getéitschten
Appel kréichen se oonst d'Hee. Et
wie-renoch elauter Kéi. Déi wiere méi

gedëlleg a géiwen nët aus enger Staut
eraus queesch. D'Faren, wann déi no

der Kou verlaangeren déiten, da géing et

mat denen duurch. Da géif ee se nët méi
Meeschter. Da géife se ofrappen, datt
d'Fatze fléien. Déi vun der Tëlevisioun
kommandéiere stramm, d'Zelt misst aus

dem Schiet eraus geplënnert gin, bis se

mat hirem Filmgeschir erëm wieren. De
Stallkniecht mengt erschreckt, dat

groussegt Zelt kënnt dach nët geréckelt
gin. En halwen Dag géing dorunner

opgeriicht gin. An d'Déiere missten

erausgelackelt gin. Mä e kritt fléck
iwwert de Mond gefuer, d'Leit doheem
virun der Tële wéilten dat esou. An
d'Elefante missten onbedengt eng
Baatsch iwwert de Bockel henken hun,
wou „Cinzano" drop stéing.

D'Elefantekou huet bannen am

däischteren Zelt nach eng Kéier
d'Lief-kuchs-Spuerkeessvirun Aen, mat hirem
Schoklas -Tiirmchen ënnert séngem
gréngen Zocker-Hittchen an hire
Mokuchs-Fënstercher. Mä wat wor dat
schons géint dat säftegt, adrett

gekämmte Gréngs ënnert der Bréck an

der Péitrus, déi propper Fielse mat

gefleegte Pitsch Beem an aartlech
gekiir-teWeër, tëscht denen eng Baach, reng
ewéi e Wiirmchen, gekroch koum?

An der Prëssëssioun haten
d'Ele-fantendéi eckeg Käpp déif genäipt a si
lues getrëppelt, ewéi wann se de Misär
vun der ganzer Stad op de Bockel

gestréckt hätten. Virun en huet sech de
Boulevard Royal opgedo, schaardeg
Rëtsche vu breeden, véiereckegen Hai-
ser aus Stol a Glas an hei an do eng
stenge Brak ueder e Schantgen. D'Autoe
sin alleguerten stoe bliwwen, fir
d'Ele-fantelaanscht ze bossen, déi sech trotz

dem Getuuts alles aneschter ewéi geflass
hun. Jhust e Geldwon wor esou prës-
séiert, datt en esouguer d'Elefanten
iwwersin hat. D'Pneuen hun an der
Kéier gequiitscht, an du wor en och
schons bal hannen op d'Elefantekou

geknuppt, déi plomp zwee Schrëtt viru-

gelaf as. De Chauffeur krut nach grad
d'Steier erëmgerappt, de Won as am

Zickzack d'Strooss aus geschoss, op
zwee Rieder as déi déck Spuerbecks
iwwert den Trottuar getiirkelt, datt
d'Leit jhust nach aus de Féiss sprange
konnten. An dunn as se och schons mat

engem schwéiere Poufert ëmgetrollt,
bal um Aldrénger, wou d'Busse virun
der Post gewaart hun. En onrouegt
Zid-deregoung duurch den Elefante-Kor-
tääsch, a si hu kuurz fäertereg gegrom-
melt. Ewéi d'Camionett op d'Kopp
getrollt wor, as hir stole Pans
opge-bascht,an Dausenden an Dausende vu

wäissen Ziedelen a Pobeiere sin duurch
d'Luucht geschneit. Eenzel Leit hate
sech genëschelt beigemaach, mä si hu
séier laang Geslichter geschnidden,
ewéi se gemiirkt hun, datt am ganze
Won kee Su wor. Zur futtiser Glass kou-
men d'Wiechter eraus geklomm. Hallef
am Tommel fonge se un, hir Pobeieren
ze plécken. Am Laanschtgoen huet sech

d'Elefantekou mat hirer laanger Troter

eng Nues voll gekroopt. Déi
schlued-wäissZiedelen hu grad esou fad

geschmaacht ewéi dat blatzegt Brout am

Zirk.
Do wou de Boulevard Royal an

der Mëtt eng Kéier mécht, goufen déi
schwéier, gro Déieren no lénks an eng
kleng Strooss eran dirigéiert. Vun do sin
se an de Park getrëppelt, wou an der
Mëtt d'Amalia ze waarde stoung, eng
steif, stenge Fra op engem groe Stupp.
Lénks a riechts woren al Beem mat

graffe Schuelen. Op schmuele Piet,
ënnert gréngen Ascht erduurch, goung
et eng Kopp erof an eng erop. Du

koume se schons nieft enger klenger
Kapell op der Fouerplaz eraus. Jhust op
der aner Säit vun der Strooss woren

d'Zelter vum Zirk amgaang opgeriicht
ze gin. D'Elefantekou wor mat engem
Grapp schwaarze Bannannen an dat
län-gelzegt,knaschteg blot Zelt gelackelt
gin, wou se sech nees gedëlleg d'Kette
ronderëms d'Patte leë gelooss hat.

Wann se nët grad rëffelt, gesäit
een se ebo an der Däischtert emol nët
méi.

Romain Hilgert
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