
เชาวันนั้นเมื่อหลายปกอน ฝนเทลงมาอยางหนักหลังจากตั้งเคามา
ตั้งแตเชามืด โชคดีที่ฉันเรียกแท็กซี่ไปขึ้นรถไฟฟาสายสุขุมวิทไดตั้งแตเที่ยว
แรก และใชเวลาไมนานก็มาถึงท่ีทำงานเชาตรูเหมือนทุกวัน โดยไมตองทน
เบียดเสียดยัดเยียดกับใครในชั่วโมงเรงดวนและฝนพรางลงมาอยางหนักใน 
วันนั้น... 
 คุณชานนทเดินเขามาหาฉัน และถามวาตารางการทำงานของเขาวันนั้น 
มีอะไรบาง ตามปกติเจานายใหฉันซึ่งเปนเลขาฯ เปนคนคอยจัดตารางการ
ทำงานใหวา มีคิวนัดหมายอะไรบาง ซ่ึงจะลงในสมุดนัดหมายลวงหนาเปนราย 
สัปดาหไป 
 ”วันนี้คุณมีสัมภาษณพนักงานตอนรับท้ังหมดสี่คนคะ„ ฉันรีบยื่นใบ
สมัครงานของท้ังส่ีคนออกมาใหเขา ทั้งหมดถูกจัดเรียงลำดับกอนหลังตาม
เวลานัดหมายอยางเรียบรอย จากนั้นเราตางก็ทำงานกันไปอยางเงียบ ๆ  เวลา
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ผานไปอยางรวดเร็ว ฉันกมลงดูนาฬกาที่ขอมือจึงพบวาถึงเวลานัดหมายของ 
ผูสมัครคนแรกแลวแตยังไมเห็นวี่แววของเธอเลย โชคไมดีที่เธอไมมีโทรศัพท
มือถือใหฉันโทรตามเสียดวย ฉันไดแตคาดเดาเอาเองวาเธอคงอยูในระหวาง
การเดินทางก็เปนได ฝนพึ่งเร่ิมซา เธออาจจะกำลังติดอยูที่ไหนสักแหง... 
สิบหานาทีผานไป ฉันจึงไดยินเสียงโทรศัพทบนโตะดังข้ึน และทันทีที่ฉันกรอก
เสียงลงไปตามสาย ก็ไดยินเสียงกระหืดกระหอบพอ ๆ กับเสียงโลงอกของ 
ผูสมัครคนนั้น กอนที่เธอจะรีบบอกดวยน้ำเสียงเกรงอกเกรงใจวา 
 ”ตองขอโทษจริง ๆ นะคะ หนูออกมาแตเชาแลวแตรถมันติดมาก 
ตอนนี้หนูอยูขางลางคะ และหนู...เออ...ตองการความชวยเหลือจากพี่„ 
 ”เกิดอะไรข้ึนคะ ทำไมไมขึ้นมาขางบน„ ฉันไดแตสงสัย เธอคงกำลัง
ใชโทรศัพทจากตูสาธารณะขางลางอยูกระมัง 
 ”คือวา...„ เสียงนั้นเต็มไปดวยทั้งความกระดากและเกรงใจ ”ฝน
ตกหนักมาก แลวหนูวิ่งฝาฝนมา รองเทาของหนู...มันขาดคะ พื้นรองเทา 
หลุดออกมาเลย พี่พอจะมีรองเทาสำรองสักคูใหหนูขอยืมใสเขาสัมภาษณ 
กอนไหมคะ„ 
 ฉันบอกใหเธอข้ึนบันไดเลื่อนแทนการใชลิฟตขึ้นมารออีกฝงหน่ึงกอน
จากน้ัน ฉันรีบเดินไปถามพี่ที่ทำงานท่ีสนิทกันคนหนึ่ง วาพอมีรองเทาสำรอง
ติดไวที่ทำงานไหม เพราะตามปกติฉันจะใสรองเทาคูเดียวตลอดทั้งวันและไมมี
รองเทาสำรองไวอยางคนอื่น นับวาโชคดีที่พี่คนนั้นมีรองเทาสำรองไวอยูคูหนึ่ง
และทันทีที่เห็นหนาผูสมัครคนนั้น ฉันไดแตยิ้ม… 
 เธอเปนเด็กสาวจบใหม แตงกายดวยเสื้อเชิ้ตแขนยาวแบบเรียบสีชมพู
ออนทับไวในกระโปรงสอบส้ันสีดำถึงเขา มือขางหนึ่งถือรมคันเล็ก ๆ  ที่มีหยด
น้ำเกาะอยู และสะพายกระเปาถือใบเล็ก ๆ พรอมแฟมพลาสติกที่คาดวาเธอ 
คงใสพวกเอกสารประวัติการเรียนของเธอ ผมเผาของสาวนอยชี้ฟูดูนาขัน 
ซ่ึงเปนผลมาจากความชื้นของไอฝน หนาตาท่ีเธอคงบรรจงแตงออกมาตั้งแต
เชานั้นเริ่มดูซีดลงไปมาก และท่ีดูนาเวทนาที่สุดคือรองเทาที่เปยกและชำรุด 



ÃÍ§à·ŒÒ¡ÅÒ§ÊÒÂ½¹ 13

คูนั้นในมืออีกขางของเธอ เห็นไดชัดวาพื้นและสนรองเทาทั้งสึกและหลุดออก
มาหอยตองแตง  
 ”ไมเปนไรนะคะ มาลองใสรองเทาคูนี้กอนเถอะ„ ฉันเดินเขาไปแตะ
ไหลเธอเบา ๆ  เปนเชิงปลอบ เด็กสาวรีบวางรองเทาคูนั้นลงและยกมือไหวฉัน
อยางนอบนอม ดูเหมือนเธอคงอายอยูไมนอย แตฉันบอกเธอวาไมตองกังวล
เมื่อเธอจัดการกับรองเทาคูใหมเรียบรอยแลว ฉันจึงพาเธอเดินเขาไปรอในหอง
ประชุม พรอมบอกเธอใหรีบหวีเผาผมใหเรียบรอย จากประสบการณทีม่ากกวา
ทำใหฉันพอดูออกวาลึก ๆ เธอกำลังกังวลใจไมนอย แตแววตาคูนั้นดูมุงมั่น
และเด็ดเดี่ยว ฉันรูสึกชอบเธอขึ้นมาจริง ๆ  และบอกออกไปจากใจวา 
 ”อีกสักพักคุณชานนทก็จะเขามานะคะ ระหวางนี้สิ่งท่ีนองจะตองทำคือ
แคเพียงยิ้มและทำใจใหสบาย ทุกอยางจะเรียบรอยคะ„ ฉันยิ้มใหและเห็น
เธอมองฉันดวยสายตาซึ้งใจกอนที่ฉันจะเดินออกมาจากหองประชุมนั้น  
 เมื่อการสัมภาษณเสร็จเรียบรอยแลว เด็กคนนั้นเดินออกมาหาฉัน 
ฉันบอกเธอไปวาคอยเอารองเทาคูนั้นมาคืนภายหลังก็ได แตเธอยืนยันวาไม
เปนไร และจะหาซ้ือรองเทาแตะแถวรานสะดวกซื้อแถบนั้นใสไปกอน 
 หลังจากการคัดเลือกและสัมภาษณในรอบน้ันเสร็จสิ้นลง เด็กคนนั้นก็
เปนหนึ่งในผูผานการคัดเลือกและไดทำงานกับเรา เธอถูกสงไปประจำท่ีสาขา
ปนเกลา 
 วันเวลาผานไปอยางรวดเร็ว การยายเขาและลาออกถือเปนเรื่องปกติ
ของบริษัทเอกชนแบบนี้ ฉันกับคุณชานนทวุนอยูกับการสัมภาษณพนักงาน
หลายตำแหนงและหลายอัตราจนกระท่ังฉันแทบลืมเด็กคนนั้นไปเลย เม่ือเจอ
เธออีกครั้งหนึ่ง ฉันจึงไดขาววาเธอกำลังจะลาออก เพราะไดงานใหมที่ใกล
ที่พักมากกวาเดิม ฉันแสดงความยินดีกับเธอจากใจจริง เด็กสาวคนนั้นเดิน
เขามากอดฉันและพูดวา 
 ”พี่แปงดีกับหนูมาก หนูไมมีวันลืมวาพี่เปนคนแรกที่ใหโอกาสหนูใน
เร่ืองงาน„  
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 เรายิ้มใหกัน ฉันเชื่อวาเธอคงเห็นความปรารถนาดีจากใจจริงของฉัน
เหมือนที่ฉันเห็นความจริงใจอยางจริงแทในสายตาคูนั้นของเธอ… 
  
ทุกคนมีทางเดินเปนของตัวเอง เชนเดียวกับฉัน... หลังทำงานกับ
บริษัทอยูเกือบสี่ป คุณชานนทยายไปประจำท่ีตางประเทศ สวนฉันตัดสินใจ 
ลาออกไปชวยธุรกิจของสามีที่ตางจังหวัด แตโชคชะตาก็พลิกผันและเลนตลก
กับเราจนได เศรษฐกิจไมดีเลยในปนั้น หลังจากท่ีธุรกิจของเราสอแววรอแร
มากอนหนานั้นแลว ราคาน้ำมันและราคาเหล็กในปนั้นพุงพรวดข้ึนมาจนเรา
ตั้งตัวไมทัน มันสงผลกระทบอยางเห็นไดชัดและรวดเร็วกับธุรกิจรับเหมา
กอสรางขนาดกลางของครอบครัวเรา ฉันดึงดันและไมยอมแพ แตยิ่งสูยิ่ง 
เจ็บตัว เงินเก็บของฉันรอยหรอลงไปจากการลงทุนจนเกือบหมด เราตัดสินใจ
ขายเครื่องจักรบางสวนเพื่อนำมาใชหนี้ แตก็ยังไมพอจาย  
 สามปเต็มหลังลาออกจากที่ทำงานมา ฉันพบวาธุรกิจของครอบครัว 
สามีที่กอตั้งมานานหลายปลมลงอยางไมเปนทา มันไมไดลมแคธุรกิจ แต
สัมพันธภาพระหวางฉันกับเขาก็ลมลงไปดวย เราเครียดใสกันทุกวัน บางวัน
เราแทบไมมองหนากันเลย ฉันรูสึกทั้งอับอายท้ังเจ็บปวดเมื่อตองตัดสินใจ
แยกกันอยูกับสามี และตองหวนกลับมาหางานทำในกรุงเทพฯ อีกครั้งหน่ึง ที่
ผานมาเราคงวางแผนการใชชีวิตและทำงานรวมกันไมดีพอ ทั้งท่ีเราพยายามกัน
มากแลวกต็าม เวลานั้นฉันรูสึกวาตัวเองเปนคนลมเหลวในชีวิตอยางสิ้นเชิง… 
  
เชาวันนั้น ฉันแตงตัวออกจากที่พักดวยความกังวล คิดแตวาใน
วัยสามสิบหาป จะหางานไดไหมหนอ ความมั่นใจในตัวเองท่ีเคยมีหดหายไป
หมด และรูสึกออนไหวมากยิ่งข้ึนเมื่อฝนเทกระหน่ำลงมาอยางหนักในเชานั้น
หลังฉันกาวเทาขึ้นรถเมลปรับอากาศคันนั้นเพียงชั่วอึดใจ รถติดเปนแพยาว
เหยียดและไมมีทีทาจะขยับเขยื้อนไปไหนได ฉันเอาแตนั่งครุนคิดถึงชะตา
ชีวิตและความลมเหลวของตัวเอง นาทีนั้นฉันนึกถึงเด็กสาวคนนั้นขึ้นมาอยาง
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ไมมีเหตุผล เด็กจบใหมหนาตาเดอดาคนนั้น ภาพที่เธอเดินเทาเปลือยหิ้ว
รองเทาคูนัน้เขามา พรอมกบัสภาพทีด่ไูมจืดของเธอผุดขึน้มาในหวงคำนงึอีกครัง้
หลังแทบหลงลืมมันไปตามวันเวลา ในวันนั้นสภาพภายนอกของเด็กสาวคน
นั้นชวนใหเวทนามากกวาประทับใจ แตมีอยูสองอยางไมใชหรือที่ดึงใจฉันไว 
และนั่นคือคุณสมบัติที่โดดเดนและเปนที่นาตองการมากที่สุด ”แววตามุงมั่น
และใจท่ีไมทอถอย„ เปนบางคนอาจถอดใจและโทรมาขอยกเลิกการสัมภาษณ
วันนั้นไปแลว หรือบางคนอาจไมโทรมาแจงเลยก็ได 
 ฉันสบตากับผูหญิงท่ีอยูในกระจกหนารถปรับอากาศคันนั้น เสื้อผา 
หนาผมของเธอก็ดูดีหรอก แตแววตาหดหูและหมนหมองเหมือนคนขาดความ
มั่นใจในตัวเองของเธอน้ัน ทำใหฉันแทบทนไมไดจนตองกมหนาลง และน่ัน
ทำใหฉันไดเห็นรองเทาคูนั้นของเธอ รองเทาคูนั้นยังใหมและสวยสมราคา 
ของมัน ไมมีวี่แวววาจะโดนน้ำฝนเพียงทีเดียวแลวชำรุดได ไมใชฉันหรอกที่
ใหโอกาสเด็กคนนั้นเมื่อหลายปที่ผานมา เด็กสาวคนนั้นตางหากที่เปนคนให
โอกาสฉัน ฉันยังมีมือมีเทามีสมองครบถวนสมบูรณ ฉันยังมีทักษะและ
ประสบการณไมใชหรือ การจมอยูแตกับความลมเหลวทั้งท่ีเราทำดีที่สุดแลว
มันสมควรแลวหรือ ดูรองเทาคูนี้สิ มันยังดีอยู มันไมมีทางหายไปกับสายฝน
ที่กำลังพรางพรำอยูแน ๆ   
 
ฉนัเงยหนาขึน้ไปมองกระจกหนารถและสบสายตากบัผูหญิงคนนัน้
อีกครั้ง แตครั้งนี้ฉันเห็นเธอเชิดหนาขึ้นทีละนิด เธอสงย้ิมใหฉันดวย มันเปน
รอยยิ้มที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้น ยิ้มกวางมากกวาเดิมในรอบสามส่ีปที่ผานมา...
  
 



มณฑาเปลี่ยนงานมาแลวถึงสามที่ในรอบสิบป แตตำแหนงงานท่ี
เธอทำมาตลอดคือเลขานุการและผูชวยสวนตัว เปนเพราะโชคชะตาหรืออะไร
ก็ไมรูที่เจานายทั้งสามถูกจัดอยูในกลุม ”โสดและบางาน„  
 นายคนแรกของเธอเปนผูหญิงไทยวัยสามสิบสาม ที่ขยันขันแข็งและ 
มักทำงานลวงเวลาอยูเสมอ หลอนเปนสาวโสดที่ออกจะเปนคนอารมณแปร- 
ปรวนอยูสักหนอย เดี๋ยวดีเดี๋ยวรายและคอนขางเจาระเบียบ เร่ืองน้ำชากาแฟ
ตองเตรียมพรอมไวใหหลอนเสมอ และหลอนไมชอบใหแมบานมาเสนอหนา
ทำใหเลขานุการของตัวเองเทานั้นที่หลอนตองการ หากไมไดดั่งใจหลอนจะ 
ปดประตูและทำหนาเขนเขี้ยวเคี้ยวฟนใสเลขาฯ ตัวเองทำเอามณฑาสยอง 
เคยมีอยูครั้งหน่ึงท่ีเจาหลอนหงุดหงิดหัวหนาแผนกบัญชีและไมรูจะลงท่ีใคร
นายสาวของเธอเขวี้ยงโทรศัพทมือถือเฉียดหัวเธอไปหนอยเดียว! 
 หลังอดทนทำงานกับคุณวิมาดาไดเพียงสี่ป มณฑาก็ตัดสินใจหางาน
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ใหม และคิดวาตัวเองโชคดีที่จับพลัดจับผลู ไดมารวมงานกับเจานายหนุมชาว
ออสเตรเลียซึ่งทำทาวาจะควบคุมอารมณไดดีกวานายคนแรกของเธอ การ
ทำงานกับรอเจอรนั้นคอนขางสนุกและทาทาย เขาเปนหนุมโสดที่ขยันขันแข็ง
และมีระเบียบวินัย ไมถึงกับจูจ้ี แตทุกอยางตองเปะ! 
 มณฑาพบวาชีวิตชวงน้ันของเธอเต็มไปดวยสีสัน เขาแจกแจงงานใหทำ
และเช่ือมั่นในตัวเธอเสมอ รอเจอรแตกตางจากคุณวิมาดาในแงที่วา เขาไม
คอยใหเธอทำงานลวงเวลาบอยนัก ยกเวนจำเปนจริง ๆ  ดังนั้น เธอจึงไดกลับ
บานตรงเวลาอยูเสมอ แตชากอน! รอเจอรใหเธอกลับบานไดตรงเวลาก็จริง 
แตเขาสงขอความมาสั่งงานเธอแทบทุกคืนและวันละหลายหนดวย ที่เปนอยาง
นั้น ก็เพราะบริษัทของเธอเปนเจาของสถานออกกำลังกายชื่อดัง และมีสาขาใน
ประเทศไทยอยูหลายสาขา เธอและเจานายประจำอยูที่สำนักงานใหญซ่ึงเวลา
เลิกงานไมตางจากบริษัทเอกชนทั่วไป แตเวลาปดทำการของคลับแตละสาขา
นั้นคือยี่สิบสองนาฬกา  
 รอเจอรเปนหนุมตางชาติและยังไมมีครอบครัว ดังนั้นเขาจึงทุมเท 
ทุกอยางไปท่ีงาน เขาเปนคนประเภทที่วา ”ไมใหมีอะไรเล็ดลอดสายตาได„ 
เขาคอยโทรเช็กความเคลื่อนไหวของคลับแตละสาขาจนกระทั่งปดทำการ นั่น
หมายความวา ผูชวยสวนตัวของเขาไมมีสิทธ์ิปดโทรศัพทมือถืออยางเด็ดขาด 
ในชวงสองสามปแรกน้ัน มณฑาไมจัดวาสิ่งเหลานี้เปนปญหาเลย เธอรูสึกวา
มันสนุกดวยซ้ำ แมมีอยูหลายครั้งท่ีเธอตองสะดุงต่ืนขึ้นมากลางดึกและไดรับ
ขอความในทำนองวา 
 ”พรุงน้ีอยาลืมตามชางใหไปซอมเพดานหองน้ำที่สาขาบางนาดวย เห็น
ตองตาบอกวามีน้ำรั่วซึมออกมา ออ! พรุงนี้ผมจะตรงไปท่ีสาขางามวงศวาน
เลยนะ„ เหลานี้เปนตน  
 แตชวงปหลังมานี้ อาจเพราะความสนิทสนมกันมากขึ้นตามวันเวลาหรือ
เปลาก็ไมรูที่เขาเริ่มทำใหมณฑาแอบหงุดหงิด เมื่อเธอตองสะดุงต่ืนขึ้นมารับ
โทรศัพทกลางดึกและไดยินเสียงทักทายที่มักแฝงความประชดประชันตามนิสัย
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ของเขา (ตัง้แตเกดิมามณฑายงัไมเคยเหน็ใครขีป้ระชดเทารอเจอรเลย...พบัผา!) 
วา 
 ”ไง! ยังมีชีวิตอยูเหรอ„ คำถามนั้นคงไมทำใหเธอโกรธไดหากเธออยูใน
สภาพปกติสมบูรณ แตขณะนั้นมณฑากำลังนอนซมเพราะพิษไข เธอถึงกับ
พูดไมออกเมื่อเขาทำเสียงจริงจังวา 
 ”เดี๋ยวเราตองสั่งใบปลิวเพิ่มนะ มีเครื่องคิดเลขในมือหรือเปลา„ โดย
ไมรอฟงคำตอบ  
 รอเจอรพดูเรว็ปร๋ือ วาใหเอาสองพนัสองคณูดวยยีส่บิสีห่ารดวยหนึง่รอย
ฯลฯ ตามมาเปนชุดซึ่งมณฑาแทบกล้ันอารมณไวไมอยู เธอมีเครื่องคิดเลขใน
มือเสียที่ไหน เธอไมรูเร่ืองที่เขาพูดเสียดวยซ้ำ! สิ่งท่ีรูสึกเพียงอยางเดียวใน
ขณะนั้นคือเธอกำลังสะลึมสะลือเพราะฤทธิ์ยาแกหวัด และเธอกำลังงวงนอน... 
 ชวงหลัง ๆ  มารอเจอรเริ่มควงผูหญิงไทยคนหนึ่ง หนาตานารักนาเอ็นดู 
มณฑานกึดใีจและคิดวาเขาคงจะเลิกบางานลงไปบาง เธอคงมีเวลานอนไดเตม็ที่
เสียทีโดยไมตองสะดุงต่ืนขึ้นมากลางดึกเพื่อรับโทรศัพทและขอความสั่งงาน
จากเขา ปรากฏวาที่ไหนได เธอถูกปลุกขึ้นมากลางดึกอยูบอยครั้งเพื่อที่จะได
รับขอความที่เธออยากเขวี้ยงโทรศัพทนั้นทิ้งไปแบบวิมาดาเจานายเกาจริง ๆ   
 ”พึ่งกลับจากดูหนังกับกุบกิ๊บ ผมลืมกุญแจไวที่หอง คุณชวยโทรไปท่ี
บานคุณนิดาเจาของคอนโดผมที„ หรือ... ”มีกลองกระดาษเปลาอยูสองใบวาง
ไวแถบหนาหองของผม พรุงน้ีเชาคุณโทรตามใหคุณนิดาสั่งแมบานมาขนออก
ไปท้ิงดวย„ 

  
”ฉนัทนไมไหวแลว ฉนัทนมานานแลว„ มณฑาโอดครวญกบัสุนทรี
เพื่อนรวมงานที่สนิทสนมกันที่สุด ระยะหลังมานี้เธอมักเอาเรื่องนี้มาปรับทุกข
กับสุนทรีอยูบอย ๆ   
 ”ถามอะไรอยางนะกบ„ สุนทรีถามเสียงเนิบแตจริงจัง ”ทำไมที่ผานมา
ตั้งสี่หาปแกทนนายแกมาไดตั้งนาน จู ๆ  ทำไมพึ่งมาบนเอาปานนี้ ทำไมเมื่อ
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กอนทนได รับไดทุกอยาง แลวทำไมตอนนี้ถึงทนไมได„ 
 ”ก.็..ไมรูส ิแรก ๆ  กพ็อเขาใจวามนัเปนหนาที ่ มนัเปนงานซึง่ฉนักเ็ตม็ใจ
ทำมาตลอด แตหลัง ๆ  มานี่รูสึกมันชักมากไป บางทีคนปวยนอนซมอยู เขาก็
ยังไมวายโทรมาจิกอยูได วันที่ฉันปวยวันนั้นกับไอเรื่องคิดเลขอะไรนั่น แค
ฉันถอนหายใจลงไปในสายเทานั้นแหละ พี่แกกระแทกสายใสหนาเลย„ 
 ”จำไวอยางหนึ่งนะกบ ไมมีเจานายคนไหนสมบูรณแบบหรอก ทุกคน
มีดีมีเสียทั้งนั้น เมื่อกอนเห็นแกชมนักหนา วาคุณรอเจอรดีกวานายเกาของ
แกตั้งเยอะ„ 
 หลังจากท่ีทำงานกันไปไดถึงเกือบหกป มณฑาก็ตัดสินใจหางานใหม
แมวาจะรูสึกผูกพันกับเจานายคนนี้มากก็ตาม ระยะหลังมานี้รอเจอรเองก็ 
ดูเหมือนรูตัววาเขาอารมณขึ้น ๆ  ลง ๆ  เพราะแอบทะเลาะกับแฟนสาวคนสวย
อยูบอย ๆ  ความสนิทสนมกันทำใหเขามักมาลงกับผูชวยของตวัเองเสมอ เธอ
ทำอะไรก็ดูไมถูกใจเขาไปเสียหมด และในวันที่เธอตัดสินใจบอกเขาวาขอลา
ออกนั้น ดูเหมือนเขามีสีหนาสลดลงอยางเห็นไดชัด แตเขาพูดเพียงวาเคารพ
การตัดสินใจของเธอ มณฑาเองรูสึกใจหายไมนอย แตเธอยังอยากแสวงหา
งานและเจานายในอุดมคติ เธอเร่ิมคิดวาจะลงหลักปกฐาน และหลังจากได
งานใหมลาสุดนี้แลว เธอจะไมดิ้นรนหางานอีกแลวในวัยสามสิบสองป... 
  
คณุแอนดรวู เจานายคนใหมกลายมาเปนสภุาพบรุุษหมายเลขหนึง่
ของเธอไปโดยปริยาย เขาเปนชายอังกฤษวัยสี่สิบที่ยังไมมีครอบครัว (อีก
แลว) พูดจาสุภาพเรียบรอยเปนผูดีมาก เขามีอะไรก็พูดตรง ๆ ไมชอบพูด
ประชดประชัน เขาไมจูจ้ีขี้บน เขาไมเคยใชเธอจัดหาน้ำชากาแฟ ทุกอยาง
เขาทำเองหมด ที่สำคัญคุณแอนดรูวเปนคนมีอารมณ ”เสถียร„ มาก เธอไม
เคยเหน็เขาโวยวายและมีอารมณขึ้น ๆ  ลง ๆ  สักครั้ง และเขาไมเคยสงขอความ
ใชงานเธอหลังเลิกงานเลยสักครั้ง อืม...ดูเหมือนเขาเปนเจานายในแบบท่ีเธอ
ฝนถึงนี่นา แต - ชา - กอน!  
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 แอนดรูวจะสงขอความหาเธอกลางดึกทำไมกันเลา ในเมื่อเขาใหเธอ
ทำงานลวงเวลาแทบทุกวันนะสิ! สมัยอยูกับคุณวิมาดา อยางมากสุดก็อยูถึง
สองทุมเทานั้นแหละ แตแอนดรูวนั้นเปนประเภททำไปเรื่อย ๆ เอื่อย ๆ สาม 
สีทุ่มจดัวาเปนเรือ่งปกตขิองเขา และเธอตองอยูเพือ่พมิพงานใหเขานะส!ิ ตอน
ทำงานกับรอเจอร มณฑาไมตองพิมพงานใหเขาแมแตครั้งเดียว เธอเปนตัว
ประสานงานมากกวา รอเจอรบอกเสมอวาเธอมีความสามารถชวยงานอยางอ่ืน
ของเขามากกวาจะจางมานั่งพิมพงานให เออ...แลวทีนี้ทำยังไงดีละ อยูกับ 
แอนดรูวเธอไดเงินเดือนสูงกวาที่เดิมตั้งเยอะ จะออกหรือก็เสียดายเรื่องนี้ แต
งานของสำนักงานกฎหมายแหงนี้ งานหลัก ๆ  ของเลขานุการคือพิมพงานเลย
ละ! แตมันไมไดพิมพถึงแคหาโมงเย็นเหมือนคนอื่นนี่ เธอเคยอยูถึงตีสอง
และนั่นคือเรื่องจริงดวย! โอย มณฑาอยากบาตาย!  
 ”ลองทบทวนดูดี ๆ  สิกบ งานทั้งสามที่และนายทั้งสามคนของแกมีจุดด ี
จุดเสยีแตกตางกนัไป แกคงอยากเอาขอดทีัง้หมดมาไวรวมกนั ถาคดิแบบนัน้
เราไมมวีนัไดเจอหรอกในชวีติจริง„ เสยีงเนบิ ๆ  ของสนุทรดีงัเขามาในความคิด
อีกครั้ง...  
 เมื่ออยูตามลำพังและมณฑามีโอกาสไดทบทวน แทจริงแลวอาจไมใช
บรรดาเจานายของเธอหรอกที่ทำใหเธอไมมีความสุขกับการทำงาน บางทีเธอ
คงคาดหวังความสมบูรณแบบมากเกินไป จนหลงลืมไปวาในชีวิตจริงไมมีอะไร
และไมมีใครสมบูรณแบบอยางในฝน... 
 




