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ปีนี้ตารางงานแน่นมากเลยนะครับ

SA

ขอบคุณค่ะ
แต่งเองหมดทั้งค�ำร้องและท�ำนองเลยด้วย ไม่ทราบว่า
รู้สึกอยากท�ำงานในวงการเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
ต้องถือว่าค่อนข้างช้าค่ะ พอดีพ่อซื้อกีตาร์มาให้ตอนอยู่
ม.ต้น...
แกรก...
ความผิดพลาดเมือ่ กีข้ องแบตเตอร์ทำ� ให้ตอ้ งฝากความหวัง
ไว้กับรันเนอร์แล้วนะครับ ไม่รู้ตอนนี้แบตเตอร์จะรู้สึกยังไงบ้าง

PL

E

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะใส่ใจชูอิจิที่นั่งอยู่เบาะหลังหรือเปล่า
คนขับแท็กซีท่ วี่ ยั น่าจะไล่เลีย่ กันถึงเปลีย่ นสถานีไปฟังรายงานสด
การแข่งขันเบสบอลแทน
“เพลงของเด็กยุคนี้นี่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครับ”
คนขับแท็กซี่มองหน้าชูอิจิผ่านทางกระจกมองหลัง
ชูอิจิยิ้มแห้งก่อนตอบไปว่า
“ก็จริงครับ แต่เทียบกันแล้วผมอยากฟังรายการเพลง
เมื่อกี้มากกว่าเบสบอลนะ”
“อ๊ะ ขอโทษด้วยครับ...”
ว่าแล้วคนขับแท็กซี่ก็เปลี่ยนกลับไปสถานีเดิม

SA

M

...ไม่ทราบว่าคุณพ่อท�ำงานอะไรเหรอครับ
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินค่ะ
ฟั ง ดู แ ล้ ว ที่ ม าถึ ง จุ ด นี้ ไ ด้ ก็ เ พราะคุ ณ พ่ อ เลยสิ น ะครั บ
มาคุยเรื่องเพลงกันดีกว่า เพลง “TAXI” จากอัลบั้ม “Life is
beautiful” ที่จะวางจ�ำหน่ายวันที่ 20 เดือนนี้เป็นเพลงแบบไหน
ครับ
เมื่อก่อนฉันเคยขึ้นแท็กซี่แปลก ๆ คันหนึ่ง แล้วตั้งแต่
วันนัน้ ชีวติ ก็เปลีย่ นไปเลย เพลงนีเ้ ขียนขึน้ มาจากประสบการณ์
นั้นค่ะ
เหรอครับ งั้นมาฟังกันเลยดีกว่า นี่คือเพลง “TAXI”
ของคุณ “YUMEKA” ครับ
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มันเป็นเพลงที่ชูอิจิไม่เคยฟังมาก่อน แต่ก็ไม่ได้รู้สึก
ร�ำคาญหู
“ขึ้นแท็กซี่แปลก ๆ แล้วชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยงั้นเหรอ...”
ชูอิจิพึมพ�ำกับตัวเองแล้วเผลอยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัว
เหตุก ารณ์ เ มื่อ สิบปีก่ อ นที่เขาแทบจะลืม ไปแล้ว ผุดขึ้นในหัว
อีกครั้ง
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“เวลาหนึง่ ปีเหมือนจะนาน แต่เอาเข้าจริงแล้วก็แค่ชวั่ พริบตา”
พอถึงปลายปีไม่ว่าใครก็คงรู้สึกแบบนี้ขึ้นมา แต่สำ� หรับ
โอกาดะ ชูอจิ ิ ทีเ่ ปลีย่ นงานมาท�ำอาชีพตัวแทนขายประกันแล้ว
ความสัน้ ของระยะเวลาหนึง่ ปีนนั้ ไม่กอ่ ให้เกิดความรูส้ กึ อืน่ ใดเลย
นอกไปจากความอกสั่ น ขวั ญ แขวน แถมความรู ้ สึ ก ที่ ว ่ า นี้
ก็หนักอึ้งและบดขยี้เขาจนแทบจะแหลกลาญในทุก ๆ เดือน
อาชีพตัวแทนขายประกันนั้นต่างกันไปในแต่ละองค์กร
บางองค์กรมีเงินเดือนประจ�ำให้ แต่ของชูอจิ เิ ป็นแบบทีเ่ รียกกัน
ว่า “ฟูลคอมมิสชัน่ ” ซึง่ จะได้เงินก็ตอ่ เมือ่ ขายประกันได้เท่านัน้
ทุกคนที่ท�ำงานในระบบนี้ต่างก็รู้ซึ้งถึงความน่ากลัวของ
มันดี เวลาหาลูกค้าได้ ตัวแทนขายประกันจะได้ส่วนแบ่งจาก
ค่าเบี้ยประกันมาเป็นเงินเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งปี
โดยส่วนแบ่งจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับบริษัท บริษัทของ
ชูอิจินั้นถือว่าให้ส่วนแบ่งค่อนข้างมาก แต่มีกฎอยู่ว่าพอครบ
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หนึ่งปีแล้ว ส่วนแบ่งที่ได้จะลดฮวบลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลย
ท�ำให้ตัวแทนขายประกันต้องรีบหาลูกค้าใหม่ให้ได้ก่อนจะเข้า
เดือนที่สิบสาม
อีกครึ่งปี
ตอนที่คิดแบบนี้ก็ยังไม่ร้อนรนสักเท่าไหร่
เหลืออีกแค่สองเดือน
พอมาถึงตอนนี้ ตัวแทนขายประกันส่วนใหญ่กช็ กั กินข้าว
ไม่ค่อยจะลง ตกกลางคืนก็นอนไม่ค่อยจะหลับกันแล้ว
ชู อิ จิ จ บจากมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนในโตเกี ย วที่ ไม่ไ ด้ มี
ชื่อเสียงมากนัก จึงไม่แปลกที่จะหางานท�ำค่อนข้างยาก กว่า
จะเจอบริษัทที่ยอมรับเข้าท�ำงานก็แทบหืดขึ้นคอ แต่ท�ำไปได้
ไม่เท่าไหร่ก็ออก เขาเปลี่ยนงานอยู่เรื่อย ๆ จนกระทั่งมาถึง
อาชีพที่ทำ� อยู่ในปัจจุบัน
ก่อนหน้านีช้ อู จิ ทิ ำ� งานเป็นพนักงานขายรถมือสอง จริง ๆ
แล้วคนที่เปลี่ยนอาชีพจากขายรถมือสองมาเป็นขายประกันนั้น
มีไม่น้อยเลย เพราะแม้ผลิตภัณฑ์จะต่างกัน แต่พอลูกค้าซื้อ
รถพนักงานก็ต้องดูแลเรื่องประกันรถด้วย ที่สำ� คัญงานขายรถ
มือสองยังช่วยให้เข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ลกึ พอสมควร ไม่วา่ จะเป็น
ครอบครัวมีสมาชิกกี่คนหรือลูก ๆ อายุเท่าไหร่บ้าง นอกจากนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับรถที่ซื้อและวิธีช�ำระเงินก็ท�ำให้รู้ไปในตัวว่าลูกค้า
มีไลฟ์สไตล์แบบไหนและมีรายได้เท่าไหร่ ข้อมูลพวกนี้ถือเป็น
อาวุธชั้นยอดส�ำหรับคนที่อยู่ในแวดวงงานขาย
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สาเหตุที่ชูอิจิตัดสินใจเปลี่ยนงานก็เพราะรุ่นพี่ที่เคยขาย
รถมือสองด้วยกันมาพูดกรอกหูให้ฟงั ว่าบริษทั ทีช่ อู จิ ทิ ำ� อยูต่ อนนัน้
ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ จากนั้นก็สาธยายต่อว่าพอเปลี่ยนงาน
มาขายประกันแทนแล้วชีวิตดีขึ้นแค่ไหน ซึ่งถ้าว่ากันตามตรง
บริษทั ขายรถมือสองนัน่ ก็มเี รือ่ งน่าปวดหัวอยูเ่ ยอะจริง ๆ นัน่ แหละ
ไม่ว่าใครก็แอบคิดกันทั้งนั้นว่า “ถ้ามีโอกาสได้งานอื่นที่ดีกว่า
เมื่อไหร่จะไปทันที” แถมรุ่นพี่คนนั้นยังบอกอีกว่า
“ขอแค่ขายประกันได้จะท�ำตัวยังไงบริษัทก็ไม่ว่า ได้เงิน
แบบสบาย ๆ เลย”
“ท�ำเยอะก็ได้เยอะ นี่แหละข้อดีของงานนี้”
“นายเหมาะกับงานสายนี้มากกว่านะ”
เจอหน้ากันทีไรรุ่นพี่คนนี้เป็นต้องชวนชูอิจิเข้าบริษัท
ตัวเองตลอด สุดท้ายชูอจิ เิ ลยเปลีย่ นงานไปขายประกันทีบ่ ริษทั
เดียวกัน แต่แล้วจู่ ๆ รุ่นพี่ก็หายหน้าหายตาไปเสียเฉย ๆ
เรื่องของเรื่องก็คือ หลังเปลี่ยนงานรุ่นพี่ก็ใช้คอนเน็กชั่น
ทัง้ หมดทีม่ มี ากระหน�ำ่ ขายประกันจนได้สว่ นแบ่งมากถึงเดือนละ
หกแสนเยนในปีแรก แต่ในที่สุดก็หนีไม่พ้นอาถรรพ์เดือนที่
สิบสาม รุ่นพี่เริ่มหันมาบ่นบริษัทนี้ให้ฟังแทนหลังจากชูอิจิ
ย้ายงานตามมายังไม่ทันถึงครึ่งปี และพอรายได้ลดลงจนแทบ
จะเท่ากับศูนย์ จู่ ๆ รุ่นพี่ก็ไม่โผล่มาที่บริษัทอีกเลย
ไม่รู้ว่ามีการเก็บสถิติกันแบบจริง ๆ จัง ๆ หรือเปล่า แต่
ในแวดวงงานขายประกันนัน้ มีคำ� เล่าลือว่า “คนทีท่ ำ� ได้ตดิ ต่อกัน
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“อรุณสวัสดิ์ครับ”
ยังไม่ทันจะพูดจบประโยค วากิยะ ทาเคชิ ประธาน
บริษัทที่เหมือนก�ำลังรอชูอิจิเข้าออฟฟิศอยู่ก็ร้องเรียกขึ้นทันที
“โอกาดะ!”
วากิยะสวมสูทเนี้ยบเรียบกริบอยู่เสมอ แม้แต่ตอนนี้ที่
อากาศร้อนขึ้นทุกทีเขาก็ยังแต่งตัวเต็มยศ แถมยังเป็นคนใส่ใจ
กับรูปร่าง หลังเลิกงานวากิยะจะไปฟิตเนสเพื่อออกก�ำลังกาย
เป็นประจ�ำ ผมเผ้าก็จดั ทรงอย่างประณีต แม้แต่แว่นทีใ่ ส่อยูย่ งั
ดูแล้วไม่แน่ใจเลยว่าจ�ำเป็นต้องใส่จริงหรือแค่แฟชั่นกันแน่
วากิยะอายุรนุ่ ราวคราวเดียวกับชูอจิ ิ เขาตัง้ บริษทั นีต้ อน
อายุสามสิบ จากนั้นก็ค่อย ๆ ขยายกิจการจนใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ
ตลอดระยะเวลาสิบแปดปี ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานทั้งหมด
หกคนรวมชูอิจิด้วย ถึงแม้จะไม่ได้เป็นบริษัทขนาดใหญ่ แต่
การพาธุรกิจที่ก่อตั้งเองคนเดียวมาจนถึงจุดนี้ได้ก็ต้องถือว่า
ไม่ธรรมดา
รายได้แทบทัง้ หมดของบริษทั ล้วนเป็นผลงานของวากิยะ
ถ้าอยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นตัวแทนขายประกันที่เก่งแค่ไหนก็ดู
ได้จากการที่เขามีชื่อเป็นสมาชิกของ MDRT ติดต่อกันมานาน
16
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ถึงสิบปี “MDRT” ที่ว่านี้เป็นสมาคมนานาชาติของตัวแทน
ขายประกันและที่ปรึกษาทางการเงิน คนที่มีสิทธิเป็นสมาชิก
ต้องมีรายได้จากการขายประกันต่อปีไม่ใช่น้อย ๆ วากิยะ
สามารถท�ำตามเงื่อนไขได้อย่างต่อเนื่องถึงสิบปี ส่วนชูอิจินั้น
แค่ปีเดียวก็ไม่รอดแล้ว
“ครับ”
ชูอิจิเดินไปที่โต๊ะของประธานบริษัทแบบตื่น ๆ วากิยะ
จ้องเขม็งด้วยสายตาเฉียบคมผ่านเลนส์แว่น เขาเคยถูกวากิยะ
จ้องด้วยสายตาแบบนีม้ าก่อน มันเป็นสายตาแบบเดียวกับตอน
ที่ลูกค้าของชูอิจิมาขอยกเลิกกรมธรรม์ ชูอิจิชักสังหรณ์ใจไม่ดี
ปากพึมพ�ำค�ำเดิมอีกครั้ง
“ครับ...”
วากิยะโยนเอกสารในมือลงบนโต๊ะ แล้วใช้มือข้างนั้น
ถอดแว่นออก มืออีกข้างกดทีห่ วั ตาก่อนจะสวมแว่นกลับไปตาม
เดิม
“รู้จักนิชิมิจิ เซมินาร์ ใช่ไหม”
“ครับ...”
ชูอิจิตอบเสียงเบาหวิว
“เขายกเลิกกรมธรรม์แล้วนะ”
ชูอิจิอึ้งจนพูดไม่ออก
นิชิมิจิ เซมินาร์ เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่โชคช่วยให้ชูอิจิ
ขายประกันได้เมื่อสิบเดือนก่อน ตอนนั้นอาซาคุระ นาโอโตะ
หัวหน้าครูเป็นฝ่ายสนอกสนใจจนเอ่ยปากเองว่า “ไหนลอง
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อธิบายให้ผมฟังหน่อย” แล้วตัดสินใจซื้อประกันแบบแทบจะ
ทันทีทันใด
อาซาคุระเล่าให้ฟังว่าเพิ่งจะแต่งงานและภรรยาก� ำลัง
ตั้งครรภ์เลยนึกอยากท�ำประกันชีวิตขึ้นมา นับว่าชูอิจิเลือกไป
เสนอขายได้ถูกที่ถูกเวลาจริง ๆ
นิชิมิจิ เซมินาร์ มีแต่ครูอายุน้อย ๆ ขนาดหัวหน้าครู
อย่ า งอาซาคุ ร ะยั ง ไม่ เ คยท� ำ ประกั น มาก่ อ น จึ ง ไม่ แ ปลกที่
ตอนนั้ น จะไม่ มี ค รู ค นไหนมี ป ระกั น ชี วิ ต กั น เลยสั ก คน พอ
อาซาคุระพูดชวนแบบไม่คิดอะไรว่า “พวกนายก็น่าจะท�ำด้วย
นะ” ครูหลายคนเลยพากันบอกว่า “งั้นผมท�ำด้วย” ไม่นาน
เรื่องนี้ก็ลอยไปเข้าหูครูของสาขาอื่น ผลคือชูอิจิได้ลูกค้าจาก
ที่นี่ถึงยี่สิบคนภายในเวลาแค่สองเดือน
เรื่องนี้ถือเป็นลาภลอยส�ำหรับชูอิจิมาก เพราะตอนนั้น
เขาขายประกันไม่ได้เลย เรียกได้ว่าถ้าไม่ใช่เพราะขายประกัน
ให้ที่นี่ได้ เขาก็คงเลิกท�ำงานนี้ไปแล้ว
“คนไหน...เหรอครับ”
ชูอจิ พิ ยายามสงบสติ แต่คอก็แห้งผากจนแทบไม่มเี สียง
พูดออกมาได้แค่นี้ก็เต็มที่แล้ว
วากิยะถอนหายใจยาวพลางส่ายหน้า
“ทุกคน”
ในหัวของชูอิจิขาวโพลน ถูกลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์
ภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปี เท่ากับว่าเงินเดือนเดือนหน้า
ส่วนแบ่งจากเบี้ยประกันจะหายไปถึงยี่สิบคน แถมเงินในส่วน
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ของสิบเดือนทีไ่ ด้มาแล้วยังต้องเอาไปคืนให้บริษทั ประกันอีก แค่
ค�ำนวณคร่าว ๆ ในหัวตัวเลขก็เยอะจนน่าขนลุก
ไม่ไหวแล้ว จบแล้ว...
ชูอิจิคิด
ที่ผนังด้านหลังโต๊ะของวากิยะมีคำ� ขวัญหนึ่งใส่กรอบติด
อยู่ ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียน แต่มันเป็นข้อความที่วากิยะชอบ
คิดบวก แล้วจงยิ้มให้มากกว่าคนอื่น
เวลาประชุมตอนเช้าวากิยะก็ชอบพูดว่า
“เวลาท�ำงานต้องคิดบวกเข้าไว้นะ”
แต่ส�ำหรับชูอิจิที่เป็นคนคิดลบมาแต่ไหนแต่ไร สิ่งที่เขา
คิดทุกครั้งเวลาได้ยินแบบนี้คือ
ถ้าพูดแค่นนั้ แล้วคนฟังท�ำได้จริง ก็คงไม่มใี ครล�ำบากกัน
แล้วล่ะ
แน่นอนว่าเขาไม่เคยพูดออกมา
คนที่แม้แต่ในเวลาปกติยังคิดบวกไม่ได้ เวลาเข้าตาจน
ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ส่วนเรื่องยิ้มอะไรนั่นใครจะไปยิ้มออก
วากิยะพูดกับชูอิจิที่ยังสับสนงุนงงอยู่
“ยืนทื่อแบบนั้นจะได้อะไรขึ้นมา”
“ค...ครับ ยังไงผมจะรีบไปที่นิชิมิจิ เซมินาร์ ก่อน”
ชูอิจิพูดแบบหมดเรี่ยวแรง สถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าใคร
ก็รวู้ า่ ถึงไปก็ไม่ได้ชว่ ยอะไร ทีส่ ำ� คัญเช้าขนาดนีโ้ รงเรียนกวดวิชา
ที่ไหนจะเปิด แต่ก็ไม่มีใครขัดเขาอยู่ดี
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อาซาคุระยิ้มเจื่อนก่อนพูดกับชูอิจิว่า
“ที่จริงผมรู้สึกผิดต่อคุณโอกาดะนะครับ แต่อีกฝ่าย
ดันเป็นคุณแม่ของเด็กนักเรียนนี่สิ...”
ระหว่างที่คุยอยู่ เด็กมัธยมต้นที่มาเรียนกวดวิชาก็เดิน
ผ่านไปมาพร้อมกับกล่าวทักทายอาซาคุระ ส่วนอาซาคุระเอง
ก็ดูจะสนใจเด็กนักเรียนมากกว่าชูอิจิ
อาจใกล้ถงึ เวลาสอนแล้ว ครูคนอืน่ ๆ จึงรีบลุกกันพึบ่ พับ่
พวกเขาเองก็เป็นหนึง่ ในคนทีย่ กเลิกกรมธรรม์เหมือนกัน คงจะ
หวั่น ๆ กับท่าทีของชูอิจิอยู่ถึงได้คอยเหลือบมองเป็นพัก ๆ ดู
เหมือนทุกคนจะหวังให้อาซาคุระเป็นคนช่วยพูดให้แทน
“ผมเข้าใจครับ แต่อย่างน้อยถ้ามาคุยกันก่อน...”
“มันไม่มีเวลาให้ได้ไปคุยน่ะสิครับ คุณโอกาดะเองก็
น่าจะรู้ว่าพวกคุณป้าที่ขายประกันน่ะขี้ตื๊อกันขนาดไหน”
ท�ำไมจะไม่รู้ ชูอิจิท�ำงานเป็นตัวแทนขายประกันมาได้
สามปีแล้ว แต่กลับโดนบรรดาแม่บ้านที่แทบไม่มีประสบการณ์
ด้านงานขายท�ำยอดแซงหน้าไปได้อยู่บ่อย ๆ ความทุ่มเทหรือ
พู ด อีก อย่ า งคือ ความดื้อ ด้ า นของพวกเธอเป็ น อะไรที่ย ากจะ
เลียนแบบ อันที่จริงลูกสาวของชูอิจิเองก็เรียนกวดวิชา แต่เขา
ใจกล้าหน้าทนไม่มากพอที่จะไปขายประกันให้กับครูของลูก
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“ที่สำ� คัญเบี้ยประกันยังถูกกว่าตั้งเยอะ ถูกกว่าของคุณ
โอกาดะตั้งเดือนละหมื่นสี่พันเยนแน่ะ”
“เรื่องนั้น...”
ชูอจิ โิ พล่งออกมาแต่แล้วก็เงียบ เขารูว้ า่ ตัวเองก�ำลังโมโห
สภาพแบบนี้คุยต่อไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา เขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อ
หาเรื่องสักหน่อย
ถ้าอยากได้ราคาถูกกว่าเดิมบริษทั ของชูอจิ กิ ล็ ดให้ได้ แต่
ที่ก่อนหน้านี้ไม่ท�ำเพราะเลือกแผนประกันโดยค�ำนึงถึงอนาคต
และเงื่อนไขที่เหมาะกับตัวอาซาคุระจริง ๆ แถมอาซาคุระเอง
นัน่ แหละทีไ่ ม่เอาแผนทีม่ เี บีย้ ประกันถูกเพราะ “อยากได้ประกัน
เงินออมมากกว่าจ่ายเบี้ยประกันทิ้งไปเฉย ๆ” หรือพูดอีกอย่าง
ก็คือ มันเป็นการซื้อประกันที่อาซาคุระเห็นชอบด้วยทั้งหมด
ชูอิจิถามถึงค่าเบี้ยประกันกับชื่อบริษัท ฟังปุ๊บก็รู้ปั๊บ
เลยว่าอาซาคุระเจอลูกล่อลูกชนแบบไหนถึงได้ตัดสินใจเปลี่ยน
แผนประกัน ชูอจิ นิ กึ อยากฝากค�ำพูดอะไรสักค�ำเป็นการทิง้ ท้าย
แต่เขามีหลักการส่วนตัวว่าจะไม่พูดจาว่าร้ายบริษัทอื่น เลยได้
แต่กลืนค�ำพูดลงคอไป
“ถ้าคุณอาซาคุระทบทวนดูแล้วเปลีย่ นใจ บริษทั ของผม
สามารถเปลี่ยนเป็นแผนที่ราคาถูกลงให้ได้นะครับ...”
อาซาคุระตัดบทด้วยสีหน้าอึดอัด
“ขอโทษด้วยนะครับ คุณโอกาดะ ผมต้องไปสอนแล้ว
เอาเป็นว่าผมตัดสินใจเปลีย่ นแผนประกันไปแล้ว ไม่คดิ จะเปลีย่ น
อีกรอบหรอกครับ ทางเราเองก็ต้องท�ำธุรกิจโดยรักษาความ
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สัมพันธ์เหมือนกัน จะไปตัดรอนผู้ปกครองของเด็กไม่ได้หรอก
คงเข้าใจใช่ไหมครับ ครูคนอืน่ เองก็เหมือนกัน ต้องขอโทษด้วย
จริง ๆ ครับ และขอขอบคุณส�ำหรับที่ผ่านมา...”
อาซาคุระก้มหัวให้ เหมือนอยากบอกชูอิจิว่าขอให้ช่วย
เข้าใจด้วย จากนั้นก็ลุกขึ้น
ชูอิจิตั้งท่าจะขอคุยต่ออีกสักตั้ง แต่แล้วก็ตัดใจ
เขารีบออกมาจากออฟฟิศเหมือนอยากหนีจากการต�ำหนิ
ของวากิยะก็จริง แต่ก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าหมดหวัง ไม่ใช่ว่าพอ
บากหน้ามาแล้วลูกค้าที่ยกเลิกกรมธรรม์จะบอกว่า “อ้าวเหรอ
งั้นเปลี่ยนกลับมาท�ำที่นี่แบบเดิมก็แล้วกัน” เสียหน่อย
“เข้าใจแล้วครับ น่าเสียดาย ขอบคุณทีใ่ ช้บริการนะครับ
ถ้ามีอะไรให้รับใช้สามารถติดต่อผมได้ทุกเมื่อ”
ชูอจิ ขิ ม่ อารมณ์แล้วฝืนยิม้ แน่นอนว่าอาซาคุระไม่มที าง
ติดต่อมา หรือต่อให้ติดต่อมา ก็เป็นไปได้ว่าตอนนั้นเขาอาจ
ไม่ได้ทำ� งานที่บริษัทนี้อีกต่อไปแล้ว
อาซาคุระดูโล่งอกขึ้นมาทันที

พอออกมานอกตึก ชูอิจิก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่
อากาศแจ่มใสแต่พื้นถนนกลับเปียกเฉอะแฉะ สงสัย
ก่อนหน้านี้ฝนคงตก
โทรศัพท์มือถือที่ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อเชิ้ตสั่นมาได้สักพัก
แล้ว ตอนแรกเขานึกว่าเป็นวากิยะ แต่ปรากฏว่าคนทีโ่ ทรมาคือ
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