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De to svaner der 

snakkede i svømme 

 

Nu vil jeg fortælle dig en historie fra 

vandkanten om to svaner, der 

snakkede i svømme. Du undrer dig 

måske over, hvorfor historien hedder 

sådan, og om det overhovedet er 

muligt for nogen, hvad enten man er 

dyr eller menneske, at snakke i 

svømme. For du kender sikkert 

udtrykket at snakke i søvne, men 

denne historie handler altså om to 

svaner, der snakkede i svømme. Nu vil 

jeg fortælle dig, hvordan det gik til. Jeg 

håber, du er klar til at folde ørerne ud 

og høre godt efter. 

 Der var en gang et svanepar, en 

svanedame og en svanemand, der 

elskede hinanden så højt og så 
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inderligt, at alle himmelens engle sang 

af fryd og glæde over deres 

enestående kærlighed. Deres hjerter 

bankede kun for hinanden, og disse to 

svaner elskede hinanden helt fra den 

første gang deres øjne mødtes, og det 

har de fortsat med i hvert eneste 

sekund og hvert eneste minut i hele 

deres liv. 

 For hver dag, der gik, blev deres 

kærlighed bare stærkere og dybere, og 

ingen andre svaner eller andre levende 

væsner kunne forstyrre denne 

vidunderlige forbindelse, de havde til 

hinanden. Den kom nemlig fra Gud og 

var fyldt med inderlighed og nærvær, 

sårbarhed og styrke, glæde og 

taknemmelighed. Det er den slags 

kærlighed, der kommer, når sjælen 

husker, hvem den er. I denne lille 
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historie hedder de to svaner hr. og fru 

Svane. 

 Ligesom de fleste andre svaner, 

elskede hr. og fru Svane at svømme. I 

time efter time, dag efter dag, 

svømmede de majestætisk og elegant 

frem og tilbage derude på vandet. Som 

i en vidunderlig drøm nærmest gled de 

langsomt fremad i vandet, først den 

ene vej, og så den anden vej. De 

svømmede lige efter hinanden, først 

den ene svane, og så den anden lige 

bagved. Når de havde svømmet et 

godt stykke den ene vej, så vendte de 

om og svømmede den anden vej, og 

så svømmede den anden svane først 

og den første lige bagved. På den 

måde var den første altid den sidste, 

og den sidste altid den første, og 

sådan kunne de fortsætte. 
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 Når hr. og fru Svane blev sultne, 

holdt de en lille pause i svømningen og 

dukkede hovedet ned i vandet for at 

se, om de kunne finde noget at spise. 

Det bedste de vidste, var planter fra 

søbunden. Først dukkede den ene 

svane hovedet ned i vandet, og så den 

anden, og sådan blev de ved, indtil de 

havde spist sig mætte, og så fortsatte 

de at svømme frem og tilbage som i 

den dejligste drøm. Først den ene 

svane, og så den anden lige bagved. 

 Hr. og fru Svane lignede hinanden 

næsten på en prik med deres smukke, 

silkehvide fjer og lange, slanke halse, 

der var bøjet fremover i en elegant 

bue. På den måde lignede hr. og fru 

Svane næsten to store, flotte, hvide 2-

taller ude på vandet. 

 Hr. og fru Svane svømmede 

sammen i stilhed og sagde næsten 
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aldrig en lyd, men de forstod alligevel 

hinanden, og det gjorde de ved at 

sende svanetanker til hinanden. Det 

var sådan, de snakkede i svømme. 

Uden at sige en lyd kunne de læse 

hinandens tanker og mærke hinanden, 

og på den måde forstod de hinanden 

alligevel. 

 "Hvor er du smuk, min elskede." 

Hr. Svane sendte en lykkelig tanke til 

fru Svane, der svømmede forrest. 

 "Tak, min kære." Fru Svane sendte 

en taknemmelig tanke tilbage til sin 

elskede svanemand. 

 "Jeg nyder at se din yndige hals, 

mens du svømmer." Hr. Svanes 

forelskede tanker svævede i luften, og 

fru Svane kunne mærke følelsen i sit 

hjerte. 

 "Dine tanker gør mig altid så glad, 

min elskede." Fru Svane bøjede 
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hovedet lidt nedad, således at hendes 

lange, yndige hals buede endnu lidt 

mere. 

 "Og dine hvide englefjer. De 

spejler sig så smukt i vandet og får mit 

hjerte til at banke af glæde." Hr. Svane 

fik aldrig nok af at beundre sin elskede 

svanekvinde. 

 "Og mit hjerte banker kun for dig, 

hr. Svane." Fru Svane rystede lidt 

forsigtigt på sine fjer og kiggede 

yndefuldt ned i vandet. 

 "Jeg er verdens heldigste 

svanemand." Hr. Svane blev så glad, 

at han begyndte at baske med sine 

pragtfulde vinger, så det plaskede i 

vandet omkring ham. 

 "Åh, som du dog kan danse, min 

kære." Fru Svane smilede fra fjer til 

fjer. Hun kunne mærke hr. Svanes 

glæde i sit eget hjerte. Nu foldede hr. 
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Svane vingerne sammen og 

svømmede lidt tættere på fru Svane. 

 "Mine vingeslag er en 

kærlighedsdans for dig." Han sendte 

hende en inderlig tanke. "Må jeg give 

dig et kys, min smukke sjælesvane?" 

Fru Svane blev en lille smule genert 

over alle de smukke tanker, og ganske 

langsomt lukkede hun øjnene et 

øjeblik. 

 "Hmmm… du er da vist en værre 

charmesvane i dag." Hun hviskede 

sødmefyldt til hr. Svane i sine tanker. 

Så vendte hun sig forsigtigt om og 

sendte ham et kærligt blik. 

 I et evighedsøjeblik hvilede hr. og 

fru Svane deres pander mod hinanden, 

og sådan dannede deres to buede 

halse tilsammen det smukkeste hvide 

hjerte, derude på vandet. 




