
Niekas kitas neturi tokio kalavijo kaip Simas.
Su juo berniukas įveikia klastingas audras, drakonų 

antpuolius ir kitas negandas.
Labai jį prižiūri ir saugo, net aptvėrė tvora.
Pala pala, sakysit, o kam ta tvora?
Matot, Simo kalavijas yra... gėlė.  

Tik ji vadinasi ypatingai – kardelis arba gladiolė. 
Aukšta, smaila it geležtė, todėl primena  
gladiatoriaus ginklą. 

Stropiai augindamas gėlę Simas nejučia  
užaugs ir pats. 

Taps tikrų tikriausiu kovotoju!
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Ten augo krokai, raktažolės, našlaitės ir kelios kitos gėlės, kurių 

pavadinimų berniukas neprisiminė. Nė viena kardeliui neprilygo 

nei dydžiu, nei grožiu. 

Simo darželis buvo tik šiaip sau, kol pasodino jame kardelį. 

Nors sodinukas dar tik kalėsi iš  

žemės, Simas žinojo, koks jis bus –  

tokie pat auga pas močiutę. 





Močiutė vadina šias gėles gladiolėmis. Pasak jos, pavadinimas kilęs 

iš žodžio „gladius“, kuris reiškia „mažas kalavijas“. Iš šio žodžio kilęs 

ir kitas žodis – „gladiatorius“. Berniukui tai padarė įspūdį... Kaip 

tik iš močiutės pintinės Simas ir nudžiovė gėlės svogūnėlį. Niekam 

nematant įsidėjo į kišenę. Pats nežino, kodėl taip pasielgė. 





Girdėjo, kad vogtos gėlės geriau auga.  

Kas taip sakė? Teta Rūta ar kaimynė Rita?  

Koks skirtumas, tai tušti tauškalai.  

Paėmė svogūnėlį slapčia, nes nedrįso paprašyti. 

Močiutė būtų davusi, nes ničnieko jam negaili.  

Bet liežuvis neapsivertė, ir tiek.  

Gal prisipažins vėliau? 
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Kiti vaikai labiau mėgsta karstytis medžiais ar žaisti karą, o Simas per 

dienas kapstosi darželyje. Jam kur kas įdomiau pačiam užsiauginti kardelį. 

Juk tai puiki gėlė, kurios pavadinimas mena senus ir didingus gladiatorių 

laikus. Kad ir ką sakytų kiti vaikai, kardelis išties panašus į tikrą kardą! 

Prižiūrėdamas šią gėlę berniukas išmoks įveikti sunkumus, įgis kantrybės 

ir išminties.

Rašytoja Ignė Zarambaitė skaitytojų ir literatūros kritikų įvertinta už 

vaikams skirtas knygas „Emilio laiškas“, „Slapta laiškų rašymo agentūra“, 

„Elzė ir senojo dvaro paslaptis“, „Stebuklingi senelio batai“, „Skudurinukė“ 

bei apysaką paaugliams „Juodavandeniai“. Šią mažiesiems skaitytojams 

skirtą istoriją apie Simą ir jo kalaviją itin žaismingais piešiniais papuošė 

dailininkė Ieva Zalepugaitė.
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