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บทที ่ ๑

เพลงใบไม้ผลิ

เย็นที่สงบไร้เมฆวันหนึ่ง จวนปลายเดือนเมษายน สนัฟกิ้นพบว่า 

ตัวเองขึ้นเหนือมาไกลพอที่จะเห็นหิมะซึ่งยังไม่ละลายอยู่บนเนินเขา 

ทางเหนือเป็นหย่อม ๆ  

เขาเดินมาตลอดวัน ผ่านภูมิประเทศที่ไม่ถูกรบกวน ฟัง 

เสียงร้องของพวกนกซึ่งมาจากทางใต้ มันกำลังเดินทางขึ้นเหนือ 

เพื่อจะกลับบ้าน

เขาเดินมาอย่างสบาย เพราะเป้สะพายหลังเกือบว่างเปล่า 

และใจก็ไร้ห่วง เขารู้สึกมีความสุขกับป่า กับสภาพอากาศ และ 

กับตัวเอง พรุ่งนี้หรือเมื่อวานล้วนห่างไกล และขณะนี้ดวงอาทิตย์ 

ก็กำลังส่องแสงสีแดงเจิดจ้าระหว่างต้นเบิร์ช อากาศเย็นนุ่มนวล

“เป็นยามเย็นที่เหมาะจะเล่นเพลง” สนัฟกิ้นคิด เพลงใหม่  
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หน่ึงท่อนแสดงการคาดหวัง สองท่อนแสดงความเศร้าของฤดูใบไม้ผลิ  

และท่อนที่เหลือก็แค่ความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เดินคนเดียวและชอบ 

ที่จะทำเช่นนั้น

เขาเก็บเพลงนี้ไว้ใต้หมวกมาหลายวัน แต่ยังไม่ค่อยกล้า 

นำออกมา มนัจำตอ้งเตบิโตขึน้กลายเปน็จำเลยทีม่คีวามสขุ แลว้เขา 

ก็เพียงแต่จรดริมฝีปากลงบนหีบเพลงปาก และตัวโน้ตทั้งหมดก็จะ 

โดดออกมาตามตำแหน่งของมันทันที

ถ้าเขาปล่อยออกมาเร็วเกินไป มันอาจไปติดขัดอยู่ที่ไหน 

สักแห่งและทำให้เกิดเพลงที่ไพเราะเพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ หรือเขาอาจ 

สูญเสียมันไปทั้งหมดและไม่อยู่ในอารมณ์จะไขว่คว้าหามันได้อีก  

เพลงไม่ใช่เรื่องเล่น  ๆ โดยเฉพาะถ้ามันต้องสุขและเศร้าในเวลา 

เดียวกัน

แต่เย็นนี้สนัฟกิ้นรู้สึกค่อนข้างมั่นใจเพลงของตัวเอง มันรอ 

อยู่แล้ว จวนโตเต็มที ่ --- และมันจะต้องดีที่สุดเท่าที่เขาเคยแต่งมา

ครัน้แลว้ เมือ่ถงึหบุเขามมูนิ เขากจ็ะนัง่ลงบนราวสะพานและ 

เล่นเพลง และมูมินโทรลก็จะพูดทันทีว่า “เพลงดีนี่ ดีจริง ๆ” 

สนัฟกิ้นหยุดกึก รู้สึกไม่สบายใจหน่อยหนึ่ง ใช่ มูมินโทรล 

ผู้รอคอยและโหยหาเสมอ มูมินโทรลผู้นั่งอยู่ที่บ้าน ผู้รอคอยเขา 

และชื่นชมเขา  และผู้บอกเขาเสมอว่า  “แน่ละ  นายต้องรู้สึก 

เป็นอิสระ เป็นธรรมดาที่นายต้องไป ฉันเข้าใจจริง ๆ ว่านายต้องอยู่ 

ตามลำพังเป็นบางครั้ง”

และตลอดเวลาดวงตาของเขาหม่นหมองด้วยความผิดหวัง 

อย่างไม่มีใครช่วยได้

“โธ่เอ๋ย โธ่เอ๋ย” สนัฟกิ้นพูดกับตัวเองและไปต่อ
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“โธ่เอ๋ย โธ่เอ๋ย เขาช่างมีความรู้สึกมากมายเหลือเกิน เจ้า 

มูมินโทรลนี่ เราจะไม่คิดถึงเขาในตอนนี้ เขาเป็นมูมินที่ยอดเยี่ยม  

แตเ่ราไมจ่ำเปน็ตอ้งคดิถงึเขาในตอนนี ้ คนืนีเ้ราอยูต่ามลำพงักบัเพลง 

ของเรา และคืนนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้”

ครูห่นึง่สนฟักิน้กล็มืมมูนิโทรลไดห้มด เขากำลงัมองหาทีด่ ีๆ  

สำหรบักางเตน็ท ์ และเมือ่ไดย้นิเสยีงลำธารหา่งออกไปเลก็นอ้ยในปา่  

เขาก็เดินไปตามเสียง

แสงแดดสแีดงลำสดุทา้ยหายไประหวา่งตน้เบริช์ ตามมาดว้ย 

สนธยาแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิ เชือ่งชา้และเปน็สนีำ้เงนิ ปา่ทัง้ปา่เปลีย่นไป  

ลำต้นเบิร์ชสีขาวเคลื่อนห่างออกไปเรื่อย ๆ ในย่ำค่ำสีน้ำเงิน

เป็นลำธารที่ดี

มันไหลปรูดปราดเป็นสีน้ำตาลไปบนใบไม้ปีกลายที่จับตัว 

เป็นปึก ผ่านอุโมงค์เล็ก  ๆ  ของน้ำแข็งที่ยังเหลืออยู่ หักเลี้ยวผ่าน 

หญ้ามอสส์เขียวและพุ่งหลาวตามน้ำตกขนาดเล็กลงสู่พื้นทรายขาว  

ณ ที่เหล่านั้นมันครางเสียงแหลมเหมือนยุง แล้วก็พยายามทำให้ 

ตัวเองฟังดูยิ่งใหญ่และคุกคาม หยุด ส่งเสียงครอก  ๆ  เมื่อกลืน 

หิมะละลายไปเต็มปากเต็มคำ และหัวเราะเยาะพวกมันทั้งหมด

สนัฟกิ้นยืนฟังอยู่บนหญ้ามอสส์ชื้น  ๆ “ต้องมีลำธารอยู่ใน 

เพลงด้วย” เขาคิด “ตรงท่อนสร้อยนะเราว่า”

หนิขนาดเลก็กอ้นหนึง่พลนัหลดุออกใกลน้ำ้ตก และยกระดบั 

เสียงของลำธารขึ้นหนึ่งอ็อกเทฟ๑ เต็ม ๆ  

๑ octave ช่วงของระดับเสียง ๑ Octave มี ๘ โน้ต คือ โด เร มี ฟา ซอล  

ลา ที โด ยกระดับเสียงขึ้นหนึ่งอ็อกเทฟ ก็คือ เสียงร้องในโน้ตตัวเดิมแต่สูงขึ้น ๑ ระดับ
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“ไม่ เลว”  สนัฟกิ้นพูดอย่ างชื่นชม  “ต้องทำแบบนั้น  

เปลี่ยนแปลงฉับพลัน ในชั่วแล่น เราต้องหาทำนองที่เป็นของ 

ลำธารเองให้มันหน่อย” 

เขาหยิบกระทะเก่าออกมาใส่น้ำตกจนเต็ม แล้วเข้าไปหาฟืน 

ใต้ต้นสน พื้นดินยังคงเปียกจากการละลายของน้ำแข็งฤดูใบไม้ผลิ 

และฝน สนัฟกิ้นต้องคลานไปไกลใต้พงรกที่ถูกลมพัดระเนนเพื่อหา 

กิ่งไม้แห้งสักกิ่ง เมื่อเขาเอื้อมมือไป ใครคนหนึ่งก็พลันแผดเสียง 

ขึน้มาและวิง่ผา่นเขาไปทา่มกลางหมูส่น ยงัคงรอ้งจา๊ก  ๆไปตลอดทาง

“โอ จริงสิ” สนัฟกิ้นพูด “มีพวกครีปกับวู้ดดี้ทุกหนทุกแห่ง  

น่าขันที่พวกมันดูหวาดผวาอยู่เสมอ ยิ่งตัวเล็กยิ่งขวัญอ่อน”

เขาพบตอไม้แห้งตอหนึ่งกับกิ่งไม้และก่อกองไฟอย่างดีให้ 

ตัวเองริมลำธาร สนัฟกิ้นชินกับการทำอาหารให้ตัวเอง เขาไม่เคย 

ทำอาหารให้คนอื่นถ้าเลี่ยงได้ ทั้งไม่อยากกินอาหารของคนอื่นเท่าไร 

ด้วย ผู้คนมากเหลือเกินที่ชอบคุยตอนกินอาหาร

พวกเขายังชอบให้มีโต๊ะกับเก้าอี้มาก ๆ  ด้วย และบางคนใช้ 

ผ้ากันเปื้อน เขาเคยได้ยินด้วยซ้ำว่ามีเฮมูเลนตัวหนึ่งซึ่งเปลี่ยน 

เสื้อผ้าทุกครั้งก่อนกิน แต่นั่นอาจเป็นการพูดให้ร้ายก็ได้

ใจลอยเล็กน้อย สนัฟกิ้นกินซุปแบบง่าย ๆ พลางพักสายตา 

อยู่ที่หญ้ามอสส์เขียวใกล้ ๆ ต้นเบิร์ช

ทำนองเพลงอยู่ใกล้เอื้อมแค่นี้เอง ง่ายที่จะคว้าหางไว้ แต่มี 

เวลาพอทีจ่ะรอ มนัถกูลอ้มไวแ้ลว้และหนไีปไหนไมไ่ด้ ใช ่ ลา้งจาน 

ก่อนดีกว่า แล้วจุดกล้องยาเส้น --- และภายหลัง เมื่อกองไฟค่อย ๆ  

มอดและสัตว์กลางคืนเริ่มร้องเรียกหากัน เขาค่อยจับมัน

สนัฟกิ้นกำลังล้างกระทะในลำธารเมื่อเห็นเจ้าครีปนั่น มัน 
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นั่งอยู่โคนต้นไม้อีกฝั่งหนึ่ง มองดูเขา ดวงตาของมันหวาดกลัว 

แตด่จูะสนใจเขามาก เอาแตม่องตามทกุความเคลือ่นไหวของสนฟักิน้

ดวงตาตื่น  ๆ  สองดวงใต้ผมเป็นกระเซิง เหมือนหน้าตาของ 

ผู้ที่ไม่เคยมีใครสังเกตเห็นอย่างนั้นแหละ

สนัฟกิ้นแสร้งทำเป็นไม่เห็นเจ้าครีปนั่น เขาเขี่ยไฟและตัด 

กิ่งสนมารองนั่ง เอากล้องยาเส้นออกมาจุด พ่นเมฆควันสองสาม 

ก้อนใส่ท้องฟ้ายามราตรีและรอเพลงใบไม้ผลิ

มันไม่มา แทนที่จะเป็นอย่างนั้น เขากลับรู้สึกว่าสายตาของ 

เจ้าครีปจับอยู่ที่เขา เฝ้ามองทุกอย่างที่เขาทำ อย่างชื่นชม และเขา 

ก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจอีกครั้งหนึ่ง เขาตบมือและร้องตะโกนว่า “ชู่!  

ไปนะ!”

ถงึตอนนีเ้จา้ครปียอ่งออกมาจากโคนไม ้ --- มนัยงัคงอยูอ่กีฝัง่ 

ของลำธาร  --- และพูดอย่างขี้อายมาก  ๆ “หวังว่าคงไม่ได้ทำให้นาย 

ตกใจกลัวนะ ฉันรู้ว่านายเป็นใคร นายคือสนัฟกิ้น”

แล้วเจ้าครีปก็ก้าวพรวดลงไปในน้ำและเริ่มลุยข้ามมา ลำธาร 

คอ่นขา้งกวา้งสำหรบัมนั และนำ้กเ็ยน็เปน็นำ้แขง็ เจา้ครปีกา้วพลาด 

และหกลม้สองครัง้ แตส่นฟักิน้กำลงัรูส้กึไมส่บายใจจนไมค่ดิจะชว่ย 

เสียอย่างนั้น

ในที่สุด เจ้าครีปที่ค่อนข้างผอมและน่าสังเวชก็คลานขึ้นฝั่ง 

และพูดฟันกระทบกันว่า “สวัสดี ดีใจจังที่ได้พบนาย”

“สวัสดี” สนัฟกิ้นตอบด้วยเสียงเย็นเยือกพอ ๆ กัน 

“ขอใชไ้ฟนายอุน่ตวัหนอ่ยไดม้ัย้” เจา้ครปีพดูตอ่ หนา้เลก็ ๆ  

เปียก  ๆ  ของมันเป็นประกายด้วยความสุข “ลองคิดดูสิ แล้วฉัน 

ก็จะเป็นตัวครีปที่ได้นั่งข้างกองไฟของญาติสนัฟกิ้น เรื่องนั้นฉันจะ 
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ไม่มีวันลืมเลย”

เจ้าครีปเขยิบใกล้เข้ามา วางมือข้างหนึ่งลงบนเป้ของสนัฟกิ้น  

และกระซบิถามอยา่งเครง่ขรมึวา่ “นายเกบ็หบีเพลงปากไวใ้นนีเ้หรอ  

มันอยู่ในนี้ใช่มั้ย”

“ใช่” สนัฟกิ้นตอบโกรธ  ๆ ทำนองเพลงของเขาหายไปแล้ว  

ความโดดเดี่ยวหายไปแล้ว ทุกอย่างผิดแผกไป เขาขบก้านกล้อง 

ยาเส้นและจ้องเข้าไปในหมู่ต้นเบิร์ชโดยไม่เห็นพวกมันจริง ๆ เลย

“อย่าใส่ใจฉันเลยนะ” เจ้าครีปพูดซื่อ  ๆ “ฉันหมายความว่า 

เผือ่นายอยากจะเลน่ นายไมม่วีนัรูห้รอกวา่ฉนัอยากฟงัเพลงแคไ่หน  

ฉนัไมเ่คยไดย้นิเลย แตฉ่นัเคยไดย้นิเรือ่งนาย เจา้เมน่ กบัทอฟเฟลิ  

กับแม่ฉัน  ทุกคนเล่าให้ฉันฟัง...ทอฟเฟิลเคยเห็นนายด้วยซ้ำ  

ครั้งนึง! ใช่ นายนึกไม่ออกหรอก...ที่นี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากนัก... 

แต่เราฝันมากมายก่ายกอง...”



ตูเว ยานซอน

7

“เออ นายชื่ออะไรล่ะ” สนัฟกิ้นถาม ถึงอย่างไรเย็นนั้น 

ก็เสียไปแล้ว ดังนั้นเขาจึงคิดว่าคุยกันน่าจะง่ายกว่า

“ฉันตัวเล็กเสียจนไม่มีชื่อ” เจ้าครีปตอบอย่างกระตือรือร้น  

“อันที่จริง ไม่เคยมีใครถามชื่อฉันมาก่อนด้วยซ้ำ แล้วฉันก็เจอนาย  

ซึ่งฉันเคยได้ยินเรื่องราวมามากเหลือเกินและอยากพบอยู่เสมอ  

และสิ่งแรกที่นายถามฉันก็คือ ฉันชื่ออะไร! นายคิดว่า...เผื่อนาย 

จะคิด...ฉันหมายความว่า มันจะยุ่งยากมากมั้ยถ้านายจะตั้งชื่อ 

ให้ฉัน ชื่อซึ่งจะเป็นของฉันเท่านั้นและไม่มีใครอื่นจะเอาไปได้   

เดี๋ยวนี้เลย คืนนี้?”

สนัฟกิ้นพึมพำอะไรบางอย่างและดึงหมวกมาปิดตา ใคร 

คนหนึ่งบินข้ามลำธารมาด้วยปีกแหลมยาว พลางส่งเสียงร้องยาว ๆ  

อย่างเศร้าสร้อยท่ามกลางหมู่ไม้ โย-โย โย-โอ ที-วู้...

“นายจะไม่มีวันเป็นอิสระได้จริงถ้านายชื่นชมใครสักคน 

มากเกินไป” จู ่ๆ สนัฟกิ้นก็พูดขึ้น “ฉันรู้”

“ฉันรู้ว่านายรู้ทุกอย่าง” ครีปน้อยจ้อต่อ ยิ่งเขยิบใกล้เข้ามา 

อีก “ฉันรู้ว่านายเห็นมาทุกอย่าง นายพูดถูกทุกอย่าง และฉันจะ 

พยายามเสมอที่จะเป็นอิสระให้เท่านาย...งั้นนี่นายก็กำลังเดินทางไป 

หุบเขามูมินเพื่อพักผ่อนและพบเพื่อน  ๆ  ของนาย...เม่นบอกฉันว่า 

มูมินโทรลเริ่มรอนายทันทีที่เขาตื่นจากการจำศีล...ไม่ดีหรอกเหรอ 

ที่รู้ว่ามีคนรอนาย รอแล้วรอเล่าที่จะได้พบนายอีก”

“ฉันจะไปเมื่อมันเหมาะกับฉัน!” สนัฟกิ้นร้องอย่างดุร้าย  

“เผลอ ๆ ฉันจะไม่ไปเลย เผลอ ๆ ฉันจะไปที่อื่น”

“โอ ถ้างั้นเขาก็คงเศร้า” เจ้าครีปพูด

ขนของมนัเริม่แหง้และกลายเปน็สนีำ้ตาลออ่นนุม่ มนัลบูคลำ 
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เป้อีกครั้งและถามอย่างระมัดระวัง “บางทีนายจะ...นายซึ่งเดินทาง 

มามากเหลือเกิน...”

“ไม่” สนัฟกิ้นพูด และเขาก็นึกอย่างโกรธ  ๆ  ว่า “ทำไม 

พวกเขาต้องมายุ่งกับการเดินทางของเราด้วยนะ! ไม่เข้าใจหรือว่า 

เราจะหงุดหงิดถ้าเราต้องเล่าให้ฟัง แล้วมันก็จะหายไป แล้วเมื่อเรา 

พยายามนึกว่าจริง  ๆ  แล้วมันเหมือนอะไร เราก็นึกได้แต่เรื่องของ 

เราเอง”

เงียบอยู่นาน นกกลางคืนนั่นร้องอีกครั้ง

เจ้าครีปลุกขึ้นพูดเสียงอ่อน  “เอ่อ  ฉันว่าฉันต้องไปละ  

ลาก่อน”

“ลาก่อน” สนัฟกิ้นพูด หงุดหงิดเล็กน้อย “นี่ เอ่อ เรื่อง 

ชื่อที่นายขอ เอาเป็นชื่อ ทีตตี้-วู้ เป็นไง ทีตตี้-วู้ นายว่าไง การ 

เริ่มต้นเบา ๆ ทำนองนั้น กับความเศร้าเล็กน้อยเพื่อปิดฉาก”

ครีปน้อยจ้องเขาด้วยดวงตาสีเหลืองในแสงไฟ มันไตร่ตรอง 

ชื่อของมัน ลิ้มรส ฟังเสียง คลานเข้าไปข้างใน และสุดท้าย 

ก็แหงนหน้าขึ้นฟ้าพลางหอนรับชื่อใหม่เบา  ๆ  อย่างเศร้าสร้อยและ 



เรื ่องเล่าจากหุบเขามูมิน

10

ปลาบปลื้มเสียจนสนัฟกิ้นรู้สึกเย็นสันหลังวาบ

แล้วหางสีน้ำตาลก็หายไปในดงหนาม ทุกอย่างเงียบ

“โธ่เอ๋ย” สนัฟกิ้นร้องและเตะถูกถ่านไฟก้อนหนึ่ง เขาเคาะ 

กล้องยาเส้น แล้วลุกขึ้นตะโกน “นี่! กลับมาเถอะ”

แต่ป่าเงียบ  “โอ  ให้ตาย”  สนัฟกิ้นนึกในใจ  “คนเรา 

ไม่สามารถเป็นมิตรตลอดเวลา มันเป็นไปไม่ได้ ไม่มีเวลา และ 

อย่างน้อยที่สุดครีปตัวนี้ก็มีชื่อแล้ว”

เขานั่งลงอีกครั้ง  ฟังเสียงลำธารและความเงียบ  รอให้ 

ทำนองเพลงของเขากลับมา แต่มันไม่มา เขารู้ทันทีว่ามันไปไกล 

เกินกว่าจะจับมาได้ เขาคงไม่มีวันจับมันได้แล้วกระมัง สิ่งเดียว 

ที่เขาเหมือนจะได้ยินก็คือเสียงที่กระตือรือร้นและขี้อายของเจ้าครีป  

พูด พูด พูด

“ทำไมพวกมันไม่อยู่บ้านกับพวกแม่  ๆ  นะ” สนัฟกิ้นพูด 

โกรธ  ๆ  และนอนหงายลงบนกิ่งสน ครู่หนึ่งเขาก็ลุกขึ้นนั่งพลาง 

ตะโกนอีกครั้ง เขาฟังอยู่นาน แล้วจึงดึงหมวกมาคลุมหน้าและ 

หลับไป

เช้าวันรุ่งขึ้นสนัฟกิ้นเดินต่อ เขาเหนื่อยและโกรธและย่ำขึ้นเหนือ 

โดยไม่มองซ้ายมองขวา ทำนองเพลงไม่เริ่มขยับแม้แต่นิดเดียว 

ใต้หมวกของเขา

เขานกึอะไรไมอ่อกนอกจากเจา้ครปี เขาจำทกุถอ้ยคำทีม่นัพดู 

และทกุถอ้ยคำทีเ่ขาพดูเองได้ และเขากต็รองแลว้ตรองอกีจนกระทัง่ 
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รู้สึกไม่สบาย ต้องนั่งพัก

“เราเป็นอะไรไป” สนัฟกิ้นนึกในใจ โกรธและงุนงง “เรา 

ไม่เคยรู้สึกเหมือนอย่างนี้มาก่อน เราคงไม่สบาย”

เขาลุกขึ้นเดินต่อ และมันก็เริ่มใหม่ ทุกอย่างที่เจ้าครีป 

บอกเขาและทั้งหมดที่เขาพูดตอบ

ในทีส่ดุเขากต็อ้งหยดุ ตอนบา่ยเขากลบัหลงัหนัและเดนิกลบั

สักพักเขารู้สึกดีขึ้น เขาไปเร็วขึ้น  ๆ เขาหายใจฟืดฟาดขณะ 

ที่วิ่ง เพลงบทน้อย ๆ โผบินอยู่รอบหูของเขา แต่เขาไม่มีเวลาจับมัน  

จวนเย็นเขาก็กลับมาในป่าเบิร์ชและเริ่มร้องเรียก

“ทีตตี้-วู้!” เขาร้องเรียก “ทีตตี้-วู้!” และพวกนกกลางคืน 

ก็ตื่นขึ้นมาขานรับเขา ที-วู ้ ที-วู ้ แต่เขาไม่ได้ยินอะไรจากเจ้าครีป

สนัฟกิ้นเดินกลับไปกลับมา มองหาและร้องเรียกและฟัง  

จนกระทั่งค่ำมืด จันทร์ข้างขึ้นลอยดวงในที่โล่ง สนัฟกิ้นยืนมองดู 

และรู้สึกค่อนข้างอับจน

“จันทร์ข้างขึ้น เราน่าจะอธิษฐาน” เขานึกในใจ

เขากำลังจะอธิษฐานขอสิ่งที่เคยขอตามปกติ เพลงบทใหม่  

หรือ ดังที่บางครั้งเขาเคยขอ ถนนสายใหม่ แต่ตอนนี้เขารีบแก้  

และพูดขึ้นดัง ๆ ว่า “ขอให้พบทีตตี้-วู้”

แล้วเขาก็หมุนตัวสามรอบและข้ามที่โล่งเข้าไปในป่าและ 

ขึ้นเนินไป อะไรบางอย่างส่งเสียงกรอบแกรบอยู่ในพุ่มไม้ อะไร 

บางอย่างสีน้ำตาลอ่อนและมีขนยาว

“ทีตตี้-วู้!” สนัฟกิ้นร้องเรียกเบา ๆ “ฉันกลับมาคุยด้วย”

“โอ  สวัสดี”  ทีตตี้ -วู้ตอบและยื่นหัวออกมาจากพุ่มไม้   

“เยี่ยมเลย เพราะฉันมีบางอย่างจะให้นายดู ดูนี่สิ! ป้ายชื่อ!  
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มีชื่อฉันเองอยู่บนป้าย ไว้แขวนบนประตูเมื่อฉันมีบ้านของตัวเอง”

เจ้าครีปให้เขาดูเปลือกไม้ชิ้นหนึ่ง มีเครื่องหมายของเจ้าของ 

อยู่บนนั้น และพูดต่ออย่างผึ่งผาย “เยี่ยม ใช่มั้ยล่ะ ทุกคนคิด 

อย่างนั้น”

“มากเลย!” สนฟักิน้ตอบ “งัน้นายกจ็ะมบีา้นของตวัเองซนีะ”

“จริง!” เจ้าครีปพูดอย่างตื่นเต้น “ฉันออกมาจากบ้านและ 

เริ่มใช้ชีวิต! มันน่าตื่นเต้นเหลือเกิน! คืองี้ ก่อนที่ฉันจะมีชื่อ ฉัน 

เคยแต่โดดไปโดดมา และบางทีก็รู้สึกยังงี้ยังงั้นเกี่ยวกับไอ้นี่ไอ้นั่น  

และทุกสิ่งก็เพียงแต่เกิดขึ้นรอบ  ๆ  ตัวฉัน  บางครั้งเป็นสิ่งที่ดี   

บางครั้งก็ไม่ดี แต่ไม่มีอะไรจริง นายว่ามั้ย”

สนัฟกิ้นตั้งท่าจะตอบ แต่เจ้าครีปพูดต่อ “ตอนนี้ฉันเป็น 

ใครคนหนึ่งแล้ว และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็  หมายถึง  อะไรบางอย่าง  

เพราะมันไม่เพียงเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นกับ  ฉัน ทีตตี้-วู้ และทีตตี้-วู้ 

อาจจะคิดยังงี้หรือคิดยังงั้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดนั่น แล้วแต่มันจะ 

เป็นไป --- ถ้านายเข้าใจความหมายของฉันละก็”

“แน่นอน ฉันเข้าใจ” สนัฟกิ้นบอก “ดีแล้วสำหรับนาย”

ทีตตี้-วู้พยักหน้าและเริ่มคุ้ยพุ่มไม้



ตูเว ยานซอน

13

“รู้มั้ย” สนัฟกิ้นพูด “ฉันยังคงเดินทางไปหามูมินโทรล  

อันที่จริงฉันอยากพบเขาจริง ๆ”

“เหรอ” ทีตตี้-วู้พูด “มูมินโทรล? ใช่”

“นายอาจจะอยากฟังเพลงบ้างก่อนที่ฉันจะออกเดินทาง”  

สนัฟกิ้นพูดต่อ “หรือนิทานสักสองสามเรื่อง?” 

เจา้ครปีโผลห่วัออกมาพดูวา่ “นทิานเหรอ ออ๋ เอาส ิ ไวค้นืนี ้

ดีกว่ามั้ง ตอนนี้ฉันค่อนข้างรีบ --- ฉันแน่ใจว่านายคงไม่ถือสา...”

หางสีน้ำตาลอ่อนหายไปในทุ่งฮีทเทอร์ สักครู่ก็เห็นหูของ 

ทีตตี้-วู้ไกลออกไปอีกหน่อย พร้อมเสียงตะโกนมาว่า “ลาก่อน  

ฝากทักทายมูมินโทรลด้วยนะ! ฉันต้องใช้ชีวิตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะ 

ทำได้ เพราะฉันเสียเวลาไปมากแล้ว!”

แล้วเขาก็จากไป

สนัฟกิ้นเกาหัว

“เป็นงั้นไป” เขาพูดกับตัวเอง “ใช ่ ฉันเข้าใจ”

เขานอนหงายพลางมองขึ้นไปในท้องฟ้าฤดูใบไม้ผลิ เป็น 

สีน้ำเงินกระจ่างตรงขึ้นไปเหนือตัวเขาและเป็นสีเขียวน้ำทะเลเหนือ 

ยอดไม้ ที่ใดที่หนึ่งใต้หมวกของเขาทำนองเพลงเริ่มเคลื่อนไหว  

หนึ่งท่อนเป็นการคาดหวัง สองท่อนเป็นความเศร้าของฤดูใบไม้ผลิ  

และที่เหลือก็แค่ความยินดีเหลือเกินที่ได้อยู่ตามลำพัง




