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MENNESKEKROPPEN BESTÅR af cirka 50-60 procent vand. 
Jeg tror personligt på, at der er nogen, der er bygget af 
mere vand end andre. Min veninde Tina, for eksempel. Hvis 
hun kan slippe afsted med det, så svømmer hun gerne 10 
km. om ugen. Jeg var engang på sommerferie med hende, 
og tænkte at nu skulle vi rigtig tøse. Bare ligge inde på 
stranden og solbade og snakke. Men tit lå jeg bare på stranden alene og 
svedte med min bog, imens Tina tilbagelagde adskillige hundrede meter ude i 
Lillebælt. Og lignede verdens gladeste menneske, når hun kom ind igen. Det 
fattede jeg ikke at hun kunne... eller ville. Men hun er nok halvt menneske, 
halvt delfin eller sådan.

Jeg kan godt lide at svømme. Men jeg er ikke sådan... det er ligesom om det 
ikke helt er mit element. Måske er det fordi, jeg har løbet i mange år.

Så synes jeg jo, at det at løbe er det fedeste i verden. Bare at lade benene 
bære mig og suse ud gennem landskabet. Jeg kan faktisk rigtig godt lide at 
løbe stadigvæk, men jeg fik lidt for mange skader, så nu bliver jeg nødt til ikke 
at gøre det så meget. Så jeg satte mig for at svømme i stedet for.

Det går OK. Men jeg synes det er møgkedeligt. Eller, rettere, sådan var det 
inden jeg fandt svømmelykken. For nu har jeg haft held til at kombinere 
kærligheden til sport med kærligheden til musik.

JEG HAR KØBT verdens grimmeste lille vandtætte, griselyserøde MP3 afspiller 
over nettet. Den sætter jeg fast under remmen på svømmebrillerne og 
mokker de vandtætte øresnegle helt ind i ørerne. På det tidspunkt kan jeg 
ikke høre NOGETSOMHELST.

Men! Når jeg så kommer ned under vandet og hører det dejligste musik, så 
glemmer jeg for alvor alt omkring mig, og tæller ikke baner eller noget. Nogen 
gange glemmer jeg faktisk omverden så meget, at jeg kommer til at svømme 
ind i folk inde på svømmestadion. Undskyld.
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Dén lille dims har fået mig til at elske at svømme. Nu keder jeg mig ikke mere 
med at svømme bane efter bane.

Det lyder som en overentusiastisk reklame, men den er altså god nok. Den har 
havde jeg ikke engang regnet med.

Under vandet kan jeg høre alle instrumenterne helt tydeligt. Jeg skulle lige 
vænne mig til det i begyndelsen, for det er mærkeligt at lyden er helt den 
samme under som over vandet. Men for det meste nyder jeg faktisk musikken 
endnu mere under vandet, end hvis jeg hører det, når jeg cykler eller kører bil.

JEG HAR OGSÅ fundet ud af, at der er nogle stemmer og nogle kunstnere, som 
er helt himmelske under vand. Peter Gabriel, for eksempel, som jeg er helt 
vild med. Hans stemme lyder ligesom glas, der går i stykker. Der er også et 
eller andet vandagtigt over den kvalitet, hans lyd har.

Han er fantastisk at lytte til under vand. Og også Joni MItchell, Seal, Mary J 
Blige..

Det har været alletiders investering. Den kostede vist 4-500 kroner, og den har 
gjort det så meget sjovere for mig at svømme.

»Under vandet kan jeg høre alle instrumenterne helt tydeligt. Jeg skulle lige 
vænne mig til det i begyndelsen, for det er mærkeligt at lyden er helt den 
samme under som over vandet. »Bogen »De fem Tibetanere« er meget 
amerikansk.

Nogle af beskrivelserne af ivrige udøvere er direkte grinagtige. »Min mor 
havde sin nye Winther damecykel, som far havde sparet sammen til gennem 
længere tid og givet hende i bryllupsgave.

Rie Nielsen Selvstændig

Marianne Misser AD/ Grafiker
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