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ปีนี้ตารางงานแน่นมากเลยนะครบั

เสยีงทุ้ม ๆ แฝงความกระตอืรอืร้นของดเีจดงัแว่วมาจาก

วทิยุ

ขอบคณุค่ะ

แต่งเองหมดทั้งค�าร้องและท�านองเลยด้วย  ไม่ทราบว่า

รู้สกึอยากท�างานในวงการเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ครบั

ต้องถอืว่าค่อนข้างช้าค่ะ  พอดพี่อซื้อกตีาร์มาให้ตอนอยู่ 

ม.ต้น...  

แกรก...  

ความผดิพลาดเมื่อกี้ของแบตเตอร์ท�าให้ต้องฝากความหวงั

ไว้กบัรนัเนอร์แล้วนะครบั  ไม่รู้ตอนนี้แบตเตอร์จะรู้สกึยงัไงบ้าง

บทน�ำ
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ไม่รู ้ว่าเป็นเพราะใส่ใจชูอิจิที่นั่งอยู่เบาะหลังหรือเปล่า  

คนขบัแทก็ซี่ที่วยัน่าจะไล่เลี่ยกนัถงึเปลี่ยนสถานไีปฟังรายงานสด

การแข่งขนัเบสบอลแทน   

“เพลงของเดก็ยคุนี้นี่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครบั”

คนขบัแทก็ซี่มองหน้าชูอจิผิ่านทางกระจกมองหลงั

ชูอจิยิิ้มแห้งก่อนตอบไปว่า

“ก็จริงครับ  แต่เทียบกันแล้วผมอยากฟังรายการเพลง

เมื่อกี้มากกว่าเบสบอลนะ”

“อ๊ะ  ขอโทษด้วยครบั...”

ว่าแล้วคนขบัแทก็ซี่กเ็ปลี่ยนกลบัไปสถานเีดมิ

...ไม่ทราบว่าคณุพ่อท�างานอะไรเหรอครบั

เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิค่ะ

ฟังดูแล้วที่มาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะคุณพ่อเลยสินะครับ   

มาคยุเรื่องเพลงกนัดกีว่า  เพลง  “TAXI”  จากอลับั้ม  “Life is 

beautiful”  ที่จะวางจ�าหน่ายวนัที่ 20 เดอืนนี้เป็นเพลงแบบไหน

ครบั

เมื่อก่อนฉันเคยขึ้นแท็กซี่แปลก ๆ คันหนึ่ง  แล้วตั้งแต่ 

วนันั้นชวีติกเ็ปลี่ยนไปเลย  เพลงนี้เขยีนขึ้นมาจากประสบการณ์

นั้นค่ะ

เหรอครับ  งั้นมาฟังกันเลยดีกว่า  นี่คือเพลง  “TAXI”  

ของคณุ  “YUMEKA”  ครบั
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มันเป็นเพลงที่ชูอิจิไม่เคยฟังมาก่อน  แต่ก็ไม่ได้รู ้สึก

ร�าคาญหู

“ขึ้นแทก็ซี่แปลก ๆ แล้วชวีติกเ็ปลี่ยนไปเลยงั้นเหรอ...”

ชูอิจิพึมพ�ากับตัวเองแล้วเผลอยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว  

เหตุการณ์เมื่อสิบปีก่อนที่เขาแทบจะลืมไปแล้วผุดขึ้นในหัว 

อกีครั้ง 

SAMPLE



เส้นตาย
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“เวลาหนึ่งปีเหมอืนจะนาน  แต่เอาเข้าจรงิแล้วกแ็ค่ชั่วพรบิตา”

พอถงึปลายปีไม่ว่าใครกค็งรู้สกึแบบนี้ขึ้นมา  แต่ส�าหรบั

โอกาดะ ชูอจิ ิ ที่เปลี่ยนงานมาท�าอาชพีตวัแทนขายประกนัแล้ว  

ความสั้นของระยะเวลาหนึ่งปีนั้นไม่ก่อให้เกดิความรู้สกึอื่นใดเลย

นอกไปจากความอกสั่นขวัญแขวน  แถมความรู้สึกที่ว่านี้ 

กห็นกัอึ้งและบดขยี้เขาจนแทบจะแหลกลาญในทกุ ๆ เดอืน  

อาชีพตัวแทนขายประกันนั้นต่างกันไปในแต่ละองค์กร  

บางองค์กรมเีงนิเดอืนประจ�าให้  แต่ของชอูจิเิป็นแบบที่เรยีกกนั

ว่า  “ฟลูคอมมสิชั่น”  ซึ่งจะได้เงนิกต่็อเมื่อขายประกนัได้เท่านั้น  

ทุกคนที่ท�างานในระบบนี้ต่างก็รู้ซึ้งถึงความน่ากลัวของ

มนัด ี เวลาหาลูกค้าได้  ตวัแทนขายประกนัจะได้ส่วนแบ่งจาก

ค่าเบี้ยประกันมาเป็นเงินเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งปี  

โดยส่วนแบ่งจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับบริษัท  บริษัทของ 

ชูอิจินั้นถือว่าให้ส่วนแบ่งค่อนข้างมาก  แต่มีกฎอยู่ว่าพอครบ
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หนึ่งปีแล้ว  ส่วนแบ่งที่ได้จะลดฮวบลงจนแทบไม่เหลอือะไรเลย  

ท�าให้ตัวแทนขายประกันต้องรีบหาลูกค้าใหม่ให้ได้ก่อนจะเข้า

เดอืนที่สบิสาม  

อกีครึ่งปี

ตอนที่คดิแบบนี้กย็งัไม่ร้อนรนสกัเท่าไหร่

เหลอือกีแค่สองเดอืน

พอมาถงึตอนนี้  ตวัแทนขายประกนัส่วนใหญ่กช็กักนิข้าว 

ไม่ค่อยจะลง  ตกกลางคนืกน็อนไม่ค่อยจะหลบักนัแล้ว  

ชูอิจิจบจากมหาวิทยาลัยเอกชนในโตเกียวที่ไม่ได้มี 

ชื่อเสยีงมากนกั  จงึไม่แปลกที่จะหางานท�าค่อนข้างยาก  กว่า

จะเจอบริษัทที่ยอมรับเข้าท�างานก็แทบหืดขึ้นคอ  แต่ท�าไปได้ 

ไม่เท่าไหร่ก็ออก  เขาเปลี่ยนงานอยู่เรื่อย ๆ จนกระทั่งมาถึง

อาชพีที่ท�าอยู่ในปัจจบุนั 

ก่อนหน้านี้ชอูจิทิ�างานเป็นพนกังานขายรถมอืสอง  จรงิ ๆ 

แล้วคนที่เปลี่ยนอาชีพจากขายรถมือสองมาเป็นขายประกันนั้น

มีไม่น้อยเลย  เพราะแม้ผลิตภัณฑ์จะต่างกัน  แต่พอลูกค้าซื้อ

รถพนักงานก็ต้องดูแลเรื่องประกันรถด้วย  ที่ส�าคัญงานขายรถ

มอืสองยงัช่วยให้เข้าถงึข้อมลูลกูค้าได้ลกึพอสมควร  ไม่ว่าจะเป็น

ครอบครัวมีสมาชิกกี่คนหรือลูก ๆ อายุเท่าไหร่บ้าง  นอกจากนี้  

ข้อมูลเกี่ยวกับรถที่ซื้อและวิธีช�าระเงินก็ท�าให้รู้ไปในตัวว่าลูกค้า

มีไลฟ์สไตล์แบบไหนและมีรายได้เท่าไหร่  ข้อมูลพวกนี้ถือเป็น

อาวธุชั้นยอดส�าหรบัคนที่อยู่ในแวดวงงานขาย  
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สาเหตุที่ชูอิจิตัดสินใจเปลี่ยนงานก็เพราะรุ่นพี่ที่เคยขาย

รถมอืสองด้วยกนัมาพดูกรอกหใูห้ฟังว่าบรษิทัที่ชอูจิทิ�าอยูต่อนนั้น

ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้  จากนั้นก็สาธยายต่อว่าพอเปลี่ยนงาน 

มาขายประกันแทนแล้วชีวิตดีขึ้นแค่ไหน  ซึ่งถ้าว่ากันตามตรง  

บรษิทัขายรถมอืสองนั่นกม็เีรื่องน่าปวดหวัอยูเ่ยอะจรงิ ๆ นั่นแหละ  

ไม่ว่าใครก็แอบคิดกันทั้งนั้นว่า  “ถ้ามีโอกาสได้งานอื่นที่ดีกว่า

เมื่อไหร่จะไปทนัท”ี  แถมรุ่นพี่คนนั้นยงับอกอกีว่า    

“ขอแค่ขายประกนัได้จะท�าตวัยงัไงบรษิทักไ็ม่ว่า  ได้เงนิ

แบบสบาย ๆ เลย”

“ท�าเยอะกไ็ด้เยอะ  นี่แหละข้อดขีองงานนี้”

“นายเหมาะกบังานสายนี้มากกว่านะ”

เจอหน้ากันทีไรรุ ่นพี่คนนี้เป็นต้องชวนชูอิจิเข้าบริษัท 

ตวัเองตลอด  สดุท้ายชอูจิเิลยเปลี่ยนงานไปขายประกนัที่บรษิทั

เดยีวกนั  แต่แล้วจู่ ๆ รุ่นพี่กห็ายหน้าหายตาไปเสยีเฉย ๆ

เรื่องของเรื่องกค็อื  หลงัเปลี่ยนงานรุ่นพี่กใ็ช้คอนเนก็ชั่น 

ทั้งหมดที่มมีากระหน�่าขายประกนัจนได้ส่วนแบ่งมากถงึเดอืนละ

หกแสนเยนในปีแรก  แต่ในที่สุดก็หนีไม่พ้นอาถรรพ์เดือนที่ 

สิบสาม  รุ ่นพี่เริ่มหันมาบ่นบริษัทนี้ให้ฟังแทนหลังจากชูอิจ ิ

ย้ายงานตามมายงัไม่ทนัถงึครึ่งปี  และพอรายได้ลดลงจนแทบ

จะเท่ากบัศูนย์  จู่ ๆ รุ่นพี่กไ็ม่โผล่มาที่บรษิทัอกีเลย  

ไม่รู้ว่ามกีารเกบ็สถติกินัแบบจรงิ ๆ จงั ๆ หรอืเปล่า  แต่

ในแวดวงงานขายประกนันั้นมคี�าเล่าลอืว่า  “คนที่ท�าได้ตดิต่อกนั
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นานถึงสิบปีมีไม่ถึงสามเปอร์เซ็นต์”  ก่อนจะหันมาท�าอาชีพนี้ 

ชอูจิไิม่เคยแม้แต่จะคดิว่าท�าไมถงึเป็นแบบนั้น  แตพ่อมาตอนนี้

เขารูซ้ึ้งเลยว่าการท�าให้ได้ตดิต่อกนันานเป็นสบิปีมนัยากแค่ไหน 

“อรณุสวสัดิ์ครบั”

ยังไม่ทันจะพูดจบประโยค  วากิยะ ทาเคชิ  ประธาน

บรษิทัที่เหมอืนก�าลงัรอชูอจิเิข้าออฟฟิศอยู่กร็้องเรยีกขึ้นทนัท ี 

“โอกาดะ!”

วากิยะสวมสูทเนี้ยบเรียบกริบอยู่เสมอ  แม้แต่ตอนนี้ที่

อากาศร้อนขึ้นทกุทเีขากย็งัแต่งตวัเตม็ยศ  แถมยงัเป็นคนใส่ใจ

กับรูปร่าง  หลังเลิกงานวากิยะจะไปฟิตเนสเพื่อออกก�าลังกาย

เป็นประจ�า  ผมเผ้ากจ็ดัทรงอย่างประณตี  แม้แต่แว่นที่ใส่อยูย่งั

ดูแล้วไม่แน่ใจเลยว่าจ�าเป็นต้องใส่จรงิหรอืแค่แฟชั่นกนัแน่  

วากยิะอายรุุน่ราวคราวเดยีวกบัชอูจิ ิ เขาตั้งบรษิทันี้ตอน

อายสุามสบิ  จากนั้นกค็่อย ๆ ขยายกจิการจนใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ 

ตลอดระยะเวลาสิบแปดปี  ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานทั้งหมด 

หกคนรวมชูอิจิด้วย  ถึงแม้จะไม่ได้เป็นบริษัทขนาดใหญ่  แต่

การพาธุรกิจที่ก่อตั้งเองคนเดียวมาจนถึงจุดนี้ได้ก็ต้องถือว่า 

ไม่ธรรมดา    

รายได้แทบทั้งหมดของบรษิทัล้วนเป็นผลงานของวากยิะ  

ถ้าอยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นตัวแทนขายประกันที่เก่งแค่ไหนก็ดู

ได้จากการที่เขามชีื่อเป็นสมาชกิของ  MDRT  ตดิต่อกนัมานาน 
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ถึงสิบปี  “MDRT”  ที่ว่านี้เป็นสมาคมนานาชาติของตัวแทน 

ขายประกันและที่ปรึกษาทางการเงิน  คนที่มีสิทธิเป็นสมาชิก

ต้องมีรายได้จากการขายประกันต่อปีไม่ใช่น้อย ๆ  วากิยะ

สามารถท�าตามเงื่อนไขได้อย่างต่อเนื่องถึงสิบปี  ส่วนชูอิจินั้น 

แค่ปีเดยีวกไ็ม่รอดแล้ว    

“ครบั”

ชูอิจิเดินไปที่โต๊ะของประธานบริษัทแบบตื่น ๆ  วากิยะ

จ้องเขมง็ด้วยสายตาเฉยีบคมผ่านเลนส์แว่น  เขาเคยถูกวากยิะ

จ้องด้วยสายตาแบบนี้มาก่อน  มนัเป็นสายตาแบบเดยีวกบัตอน

ที่ลูกค้าของชูอิจิมาขอยกเลิกกรมธรรม์  ชูอิจิชักสังหรณ์ใจไม่ด ี 

ปากพมึพ�าค�าเดมิอกีครั้ง

“ครบั...” 

วากิยะโยนเอกสารในมือลงบนโต๊ะ  แล้วใช้มือข้างนั้น

ถอดแว่นออก  มอือกีข้างกดที่หวัตาก่อนจะสวมแว่นกลบัไปตาม

เดมิ

“รู้จกันชิมิจิ ิเซมนิาร์  ใช่ไหม”

“ครบั...”

ชูอจิติอบเสยีงเบาหววิ

“เขายกเลกิกรมธรรม์แล้วนะ”

ชูอจิอิึ้งจนพูดไม่ออก

นิชิมิจิ เซมินาร์  เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่โชคช่วยให้ชูอิจิ

ขายประกันได้เมื่อสิบเดือนก่อน  ตอนนั้นอาซาคุระ นาโอโตะ  

หัวหน้าครูเป็นฝ่ายสนอกสนใจจนเอ่ยปากเองว่า  “ไหนลอง
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อธิบายให้ผมฟังหน่อย”  แล้วตัดสินใจซื้อประกันแบบแทบจะ

ทนัททีนัใด  

อาซาคุระเล่าให้ฟังว่าเพิ่งจะแต่งงานและภรรยาก�าลัง 

ตั้งครรภ์เลยนึกอยากท�าประกันชีวิตขึ้นมา  นับว่าชูอิจิเลือกไป

เสนอขายได้ถูกที่ถูกเวลาจรงิ ๆ    

นิชิมิจิ เซมินาร์  มีแต่ครูอายุน้อย ๆ  ขนาดหัวหน้าครู

อย่างอาซาคุระยังไม่เคยท�าประกันมาก่อน  จึงไม่แปลกที่ 

ตอนนั้นจะไม่มีครูคนไหนมีประกันชีวิตกันเลยสักคน  พอ 

อาซาคุระพูดชวนแบบไม่คิดอะไรว่า  “พวกนายก็น่าจะท�าด้วย

นะ”  ครูหลายคนเลยพากนับอกว่า  “งั้นผมท�าด้วย”  ไม่นาน

เรื่องนี้ก็ลอยไปเข้าหูครูของสาขาอื่น  ผลคือชูอิจิได้ลูกค้าจาก 

ที่นี่ถงึยี่สบิคนภายในเวลาแค่สองเดอืน    

เรื่องนี้ถือเป็นลาภลอยส�าหรับชูอิจิมาก  เพราะตอนนั้น

เขาขายประกันไม่ได้เลย  เรียกได้ว่าถ้าไม่ใช่เพราะขายประกัน

ให้ที่นี่ได้  เขากค็งเลกิท�างานนี้ไปแล้ว 

“คนไหน...เหรอครบั”

ชูอจิพิยายามสงบสต ิ แต่คอกแ็ห้งผากจนแทบไม่มเีสยีง  

พูดออกมาได้แค่นี้กเ็ตม็ที่แล้ว  

วากยิะถอนหายใจยาวพลางส่ายหน้า

“ทกุคน”

ในหัวของชูอิจิขาวโพลน  ถูกลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์

ภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปี  เท่ากับว่าเงินเดือนเดือนหน้า 

ส่วนแบ่งจากเบี้ยประกันจะหายไปถึงยี่สิบคน  แถมเงินในส่วน
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ของสบิเดอืนที่ได้มาแล้วยงัต้องเอาไปคนืให้บรษิทัประกนัอกี  แค่

ค�านวณคร่าว ๆ ในหวัตวัเลขกเ็ยอะจนน่าขนลกุ  

ไม่ไหวแล้ว  จบแล้ว...

ชูอจิคิดิ

ที่ผนังด้านหลังโต๊ะของวากิยะมีค�าขวัญหนึ่งใส่กรอบติด

อยู่  ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขยีน  แต่มนัเป็นข้อความที่วากยิะชอบ

คดิบวก  แล้วจงยิ้มให้มากกว่าคนอื่น

เวลาประชมุตอนเช้าวากยิะกช็อบพูดว่า

“เวลาท�างานต้องคดิบวกเข้าไว้นะ”

แต่ส�าหรับชูอิจิที่เป็นคนคิดลบมาแต่ไหนแต่ไร  สิ่งที่เขา

คดิทกุครั้งเวลาได้ยนิแบบนี้คอื 

ถ้าพดูแค่นั้นแล้วคนฟังท�าได้จรงิ  กค็งไม่มใีครล�าบากกนั

แล้วล่ะ  

แน่นอนว่าเขาไม่เคยพูดออกมา

คนที่แม้แต่ในเวลาปกติยังคิดบวกไม่ได้  เวลาเข้าตาจน

ยิ่งไม่ต้องพูดถงึ  ส่วนเรื่องยิ้มอะไรนั่นใครจะไปยิ้มออก 

วากยิะพูดกบัชูอจิทิี่ยงัสบัสนงนุงงอยู่

“ยนืทื่อแบบนั้นจะได้อะไรขึ้นมา”

“ค...ครบั  ยงัไงผมจะรบีไปที่นชิมิจิ ิเซมนิาร์  ก่อน”

ชูอจิพิูดแบบหมดเรี่ยวแรง  สถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าใคร

กร็ูว่้าถงึไปกไ็ม่ได้ช่วยอะไร  ที่ส�าคญัเช้าขนาดนี้โรงเรยีนกวดวชิา

ที่ไหนจะเปิด  แต่กไ็ม่มใีครขดัเขาอยู่ด ี 
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ชูอจิริบีออกจากออฟฟิศที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศที่ว่า  

“อกีไม่เท่าไหร่หมอนี่กค็งไปแล้วละมั้ง”  แม้จะเพิ่งเข้ามาหมาด ๆ 

อาซาครุะยิ้มเจื่อนก่อนพูดกบัชูอจิวิ่า

“ที่จริงผมรู้สึกผิดต่อคุณโอกาดะนะครับ  แต่อีกฝ่าย 

ดนัเป็นคณุแม่ของเดก็นกัเรยีนนี่ส.ิ..” 

ระหว่างที่คุยอยู่  เด็กมัธยมต้นที่มาเรียนกวดวิชาก็เดิน

ผ่านไปมาพร้อมกับกล่าวทักทายอาซาคุระ  ส่วนอาซาคุระเอง 

กด็ูจะสนใจเดก็นกัเรยีนมากกว่าชูอจิ ิ

อาจใกล้ถงึเวลาสอนแล้ว  ครคูนอื่น ๆ จงึรบีลกุกนัพึ่บพั่บ  

พวกเขาเองกเ็ป็นหนึ่งในคนที่ยกเลกิกรมธรรม์เหมอืนกนั  คงจะ

หวั่น ๆ กับท่าทีของชูอิจิอยู่ถึงได้คอยเหลือบมองเป็นพัก ๆ  ดู

เหมอืนทกุคนจะหวงัให้อาซาครุะเป็นคนช่วยพูดให้แทน 

“ผมเข้าใจครบั  แต่อย่างน้อยถ้ามาคยุกนัก่อน...” 

“มันไม่มีเวลาให้ได้ไปคุยน่ะสิครับ  คุณโอกาดะเองก็ 

น่าจะรู้ว่าพวกคณุป้าที่ขายประกนัน่ะขี้ตื๊อกนัขนาดไหน” 

ท�าไมจะไม่รู้  ชูอิจิท�างานเป็นตัวแทนขายประกันมาได้

สามปีแล้ว  แต่กลบัโดนบรรดาแม่บ้านที่แทบไม่มปีระสบการณ์

ด้านงานขายท�ายอดแซงหน้าไปได้อยู่บ่อย ๆ  ความทุ่มเทหรือ

พูดอีกอย่างคือความดื้อด้านของพวกเธอเป็นอะไรที่ยากจะ 

เลยีนแบบ  อนัที่จรงิลูกสาวของชูอจิเิองกเ็รยีนกวดวชิา  แต่เขา

ใจกล้าหน้าทนไม่มากพอที่จะไปขายประกนัให้กบัครูของลูก 
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“ที่ส�าคญัเบี้ยประกนัยงัถูกกว่าตั้งเยอะ  ถูกกว่าของคณุ

โอกาดะตั้งเดอืนละหมื่นสี่พนัเยนแน่ะ”

“เรื่องนั้น...”

ชอูจิโิพล่งออกมาแต่แล้วกเ็งยีบ  เขารูว่้าตวัเองก�าลงัโมโห  

สภาพแบบนี้คุยต่อไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา  เขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อ 

หาเรื่องสกัหน่อย 

ถ้าอยากได้ราคาถกูกว่าเดมิบรษิทัของชอูจิกิล็ดให้ได้  แต่

ที่ก่อนหน้านี้ไม่ท�าเพราะเลือกแผนประกันโดยค�านึงถึงอนาคต

และเงื่อนไขที่เหมาะกับตัวอาซาคุระจริง ๆ  แถมอาซาคุระเอง 

นั่นแหละที่ไม่เอาแผนที่มเีบี้ยประกนัถกูเพราะ  “อยากได้ประกนั

เงนิออมมากกว่าจ่ายเบี้ยประกนัทิ้งไปเฉย ๆ”  หรอืพูดอกีอย่าง

กค็อื  มนัเป็นการซื้อประกนัที่อาซาครุะเหน็ชอบด้วยทั้งหมด

ชูอิจิถามถึงค่าเบี้ยประกันกับชื่อบริษัท  ฟังปุ๊บก็รู้ปั๊บ 

เลยว่าอาซาคุระเจอลูกล่อลูกชนแบบไหนถึงได้ตัดสินใจเปลี่ยน

แผนประกนั  ชอูจินิกึอยากฝากค�าพูดอะไรสกัค�าเป็นการทิ้งท้าย  

แต่เขามหีลกัการส่วนตวัว่าจะไม่พูดจาว่าร้ายบรษิทัอื่น  เลยได้

แต่กลนืค�าพูดลงคอไป  

“ถ้าคณุอาซาครุะทบทวนดแูล้วเปลี่ยนใจ  บรษิทัของผม

สามารถเปลี่ยนเป็นแผนที่ราคาถูกลงให้ได้นะครบั...” 

อาซาครุะตดับทด้วยสหีน้าอดึอดั

“ขอโทษด้วยนะครบั  คณุโอกาดะ  ผมต้องไปสอนแล้ว  

เอาเป็นว่าผมตดัสนิใจเปลี่ยนแผนประกนัไปแล้ว  ไม่คดิจะเปลี่ยน

อีกรอบหรอกครับ  ทางเราเองก็ต้องท�าธุรกิจโดยรักษาความ
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สัมพันธ์เหมือนกัน  จะไปตัดรอนผู้ปกครองของเด็กไม่ได้หรอก   

คงเข้าใจใช่ไหมครบั  ครคูนอื่นเองกเ็หมอืนกนั  ต้องขอโทษด้วย

จรงิ ๆ ครบั  และขอขอบคณุส�าหรบัที่ผ่านมา...”  

อาซาคุระก้มหัวให้  เหมือนอยากบอกชูอิจิว่าขอให้ช่วย

เข้าใจด้วย  จากนั้นกล็กุขึ้น

ชูอจิติั้งท่าจะขอคยุต่ออกีสกัตั้ง  แต่แล้วกต็ดัใจ 

เขารบีออกมาจากออฟฟิศเหมอืนอยากหนจีากการต�าหนิ

ของวากยิะกจ็รงิ  แต่กร็ู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าหมดหวงั  ไม่ใช่ว่าพอ

บากหน้ามาแล้วลูกค้าที่ยกเลกิกรมธรรม์จะบอกว่า  “อ้าวเหรอ  

งั้นเปลี่ยนกลบัมาท�าที่นี่แบบเดมิกแ็ล้วกนั”  เสยีหน่อย 

“เข้าใจแล้วครบั  น่าเสยีดาย  ขอบคณุที่ใช้บรกิารนะครบั  

ถ้ามอีะไรให้รบัใช้สามารถตดิต่อผมได้ทกุเมื่อ”  

ชูอจิข่ิมอารมณ์แล้วฝืนยิ้ม  แน่นอนว่าอาซาครุะไม่มทีาง

ติดต่อมา  หรือต่อให้ติดต่อมา  ก็เป็นไปได้ว่าตอนนั้นเขาอาจ 

ไม่ได้ท�างานที่บรษิทันี้อกีต่อไปแล้ว  

อาซาครุะดูโล่งอกขึ้นมาทนัที

พอออกมานอกตกึ  ชูอจิกิถ็อนหายใจเฮอืกใหญ่

อากาศแจ่มใสแต่พื้นถนนกลับเปียกเฉอะแฉะ  สงสัย 

ก่อนหน้านี้ฝนคงตก 

โทรศัพท์มือถือที่ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อเชิ้ตสั่นมาได้สักพัก

แล้ว  ตอนแรกเขานกึว่าเป็นวากยิะ  แต่ปรากฏว่าคนที่โทรมาคอื
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