nt Baltijos j u r o s kranto, prie graziijjij Palangos pusynq,
gyveno jaunas zvejys Kastytis. Kas rytas jis isplaukdavo j jurq,
uzmesdavo tinklus ir gaudydavo zuveles. Parplaukdavo vakare
namo, parsinesdavo zuvis ir atiduodavo jas senai motinelei. Taip
abu gyveno j u r o s mylimi, maitinami ir guodziami.
Kai pakildavo audra ir j krant^ pradedavo riedeti galingos bangos, plaudamos kopas j juros gelm^, kai vejas imdavo groti balsingq melodijq, o j u o d i debesys skriedavo virs juros, caizydami
j q lietaus botagais, iseidavo Kastytis prie vandens ir vaiksciodavo audroje, kazko ilgedamasis, troksdamas, nerimaudamas. Tada
prie vejo ir j u r o s dainos prisijungdavo ir j o balsas, tiktai jisai budavo svelnus, svajingas ir skambedavo pavasario pauksciij balsais,
menulio sviesos auksu ir pievose zydinciq geiiq spalvom. Stebuklinga tai buvo daina apie meil^, kurios Kastytis dar nepazino,
apie ilgesj, kuris nuolat j j lanke, apie nerimq, nuolat spaudziantj
sirdj. Dainuodavo audroje, nes tik saltas lietus ir vejas pajegdavo
atvesinti krutin§, kurioje degte dege ilgesinga ugnis.

Ziuredavo j sunij j o motinele sengalvele ir liudnai linguodavo
gaiva. Ji zinojo, l^o Idajoja sunus prie j u r o s - tai jaunyste liepsnoja
jo sirdyje ir neleidzia ramiai ilsetis.
Kai jura imdavo banguoti, ka\s pasiausdavo vilnis ir jos,
baltijJLi putq vainikais pasidabinusios, riededavo j krantq, is j u ros gilumos isplaukdavo galingojo dievo Perkuno dukte, grazioji
Jurate. Karaliavo j i juros gelmese didinguose gintaro rumuose, ir
visi j u r o s gyviai nuolankiai jai tarnavo. Tai buvo puosnus, sviesus,
aukstais bokstais rumai, kuriuose nepaliaujamai skambejo dainos
ir muzika, sokdavo linksmyjij j u r o s mergeliy burial.
Bet vienq kartq nutruko rumq linksmybes, nes atplauk^s didelis zuvq burys erne skijstis karalienei, kad zvejys Kastytis kasdien
jas gaudo ir gyventi neduoda.

Surauke antakius grazuole Jurate ir paklause zuvq:
- Tai kas yra tas zvejys Kastytis, kuris gyvena ne juroje, o ant
kranto? Argi gali kas nors gyventi be vandens?
Tada zuvys papasakojo, kad Kastytis vienas is t q , kurie gyvena krante, bet nuolat plaukioja juroje, gaudydamas zuvis ir drumsdamas j q ramyb^.
- O ar grazus tas Kastytis? - pasiteiravo Jurate.
Zuvys tik skestelejo pelekais. Jos buvo zuvys ir apie viskq
sprende zuvq protu.

