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Cum a luptat Sir Kay la Londra,
cum şi-a rupt sabia şi a primit
una nouă din partea lui Arthur
e

Printre mulţii oameni de vază care au venit la
Londra ca să participe la întrecere, s-a numărat
şi nobilul cavaler Sir Ector din Bonmaison.
Sir Ector şi-a adus cu el şi cei doi fii. Sir Kay,
fiul cel mare, se dovedise deja a fi un cavaler
curajos şi de mare viitor. Fiul cel mic, Arthur,
nu era decât un tânăr de optsprezece ani şi se
afla în slujba fratelui său, Sir Kay, ca scutier şi
purtător de arme. Adică era un fel de slujitor al
cavalerului.
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Sir Ector şi cei doi fii ai săi veniseră însoţiţi
de un întreg alai. Aveau nişte corturi mari şi
frumoase, din mătase verde, împodobite cu
blazonul familiei. Ajungând pe câmpul unde
se adunau competitorii, au văzut că nu erau
nici pe departe singuri: au găsit acolo regi şi
duci, fiecare cu alaiurile lor, şi nici mai mult,
nici mai puţin de douăzeci de mii de lorzi şi
doamne. Atâtea steaguri şi stindarde fluturau,
încât acopereau cerul întreg cu faldurile lor.
Privindu-i pe toţi, Arhiepiscopul de Canterbury zâmbea. Urma să fie un eveniment de
neuitat. Bărbaţii aceia nu veniseră numai ca să
se întreacă în ziua de Crăciun şi să smulgă
sabia din fierul nicovalei. În cele trei zile dinaintea întrecerii, el însuşi plănuise o altă competiţie armată şi-i poftise pe toţi cavalerii din
regat, care se considerau îndreptăţiţi prin naştere, prin starea materială şi prin calităţile de
luptători, să se înfrunte.
Sir Kay, de bună seamă, s-a numărat printre cei mai potriviţi şi a intrat în competiţie.
Tânărul Arthur se simţea foarte mândru de
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fratele său. Se bucura să-i poarte lui Kay stindardul şi să-i deschidă calea pe câmpul de luptă.
Când a sosit, în fine, ziua turnirului, privitorii stăteau atât de înghesuiţi unii într-alţii,
încât locul înfruntării părea de-a dreptul împrejmuit de un zid masiv de suflete omeneşti.
La un semn al Arhiepiscopului, un crainic a
venit în faţa tuturor şi a suflat în goarnă din
toate puterile. La celălalt capăt al câmpului de
luptă, s-au deschis porţile şi primele două echipe
de cavaleri şi-au făcut intrarea. Întregul câmp
s-a umplut parcă de strălucire, de la câte armuri
şi podoabe aveau cu toţii. La cel de-al doilea
sunet de goarnă al crainicului, cavalerii s-au
năpustit unii către alţii, cu lăncile coborâte.
S-ar fi zis că tot pământul gemea de tropăitul cailor de luptă ai cavalerilor şi de trosnete
de lănci care se izbeau de armuri şi se rupeau.
După ce s-a sfârşit prima bătălie şi cavalerii
s-au retras, câmpul rămăsese presărat cu bucăţi
de metal încovoiate. Oamenii, dându-şi seama
că şi-au ţinut respiraţia câtă vreme luptătorii se
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înfruntaseră, au dat drumul aerului dintr-o
mulţime de gâtlejuri deodată. Câmpul a fost
curăţat astfel pentru cea de-a doua rundă.
Sir Kay se descurcase foarte bine în acea
primă rundă. La un moment dat, respinsese
doi adversari în acelaşi timp. Fie şi numai
pentru asta, era convins că nu-i mai trebuie
nimic altceva pentru a lua parte la runda a
doua, în care lupta urma să fie purtată cu sabia,
în loc de lance. Crainicul a suflat iarăşi în
goarnă şi cavalerii s-au şi năpustit. Sir Kay şi-a
dovedit măiestria chiar din prima clipă. De
astă-dată, au fost cinci adversari cărora le-a
ţinut piept în acelaşi timp.
Se prea poate, însă, ca Sir Kay să se fi arătat
prea încrezător în sine. Când un cavaler puternic
şi înalt cât un uriaş, pe nume Balamorgineas, a
venit către el şi l-a provocat la luptă, Sir Kay cel
puternic a izbucnit în râs şi a primit provocarea fără să clipească. Jurându-şi că avea să-l
învingă şi pe Balamorgineas cum o făcuse şi
cu ceilalţi, şi-a izbit rivalul cu sabia în cap.
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