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Μπαμ! ακούστηκε δυνατά από τη σοφίτα
κι ο Μέρφι άρχισε ν’ ανεβαίνει δυο
δυο τα σκαλοπάτια ανήσυχος.
«Οχ! Όχι πάλι» γάβγισε.

Ο Μάξιμος Φλου είχε βρεθεί πάνω στον πάγκο των εφευρέσεων με μια
προπέλα στο κεφάλι του, ενώ η σοφίτα έβγαζε από παντού καπνό και μύριζε
σαν να άναψαν τρεις χιλιάδες σπίρτα μαζί. Τα μαλλιά του ήταν μπαρουτοκαπνισμένα, το πουκάμισό του καμένο και στο πίσω μέρος του παντελονιού του
είχε μια μεγάλη τρύπα που άφηνε να φανεί το χρωματιστό του σώβρακο.
Ο Μέρφι άρχισε να γλείφει τα μαυρισμένα μάγουλα του εφευρέτη και να
μυρίζει τα ταλαιπωρημένα ρούχα του κάνοντας πού και πού κάτι σαν

Αψού!

«Πάλι απέτυχα» σκέφτηκε ο Μάξιμος Φλου. «Θα το δεις, Μέρφι, θα έρθει
μια μέρα που η εφεύρεσή μου θα αλλάξει τον κόσμο! Θα φωνάξω, τότε, δυνατά: ΤΟ

ΒΡΗΚΑ!»

Ο Μέρφι, ακούγοντας τη δυνατή φωνή, γάβγισε κι αυτός δυνατά: «Πάλι
κάτι πήγε στραβά. Έγινε νόμος πια. Άντε να τα συμμαζέψει τώρα».

Αυτό γινόταν σχεδόν κάθε μέρα, εδώ και χρόνια, στο σπίτι στην πλαγιά
του λόφου, εκεί που ζούσε ο εφευρέτης Μάξιμος Φλου μαζί με τον σκύλο του
τον Μέρφι. Σπάνια έβλεπε γύρω του, συνεχώς ήταν αφηρημένος, συνεχώς
απασχολημένος, συνεχώς έχανε κάτι. Το σπίτι, στην ουσία, ήταν ολόκληρο
ένα εργαστήριο, αφού στην κουζίνα, στο σαλόνι, στο υπνοδωμάτιο, ακόμη
και στην τουαλέτα, έβρισκε κανείς εξαρτήματα από τις εφευρέσεις του. Ο
Μάξιμος Φλου έψαχνε μανιωδώς να βρει αυτό που θα άλλαζε τον κόσμο:

που βρίσκ
ή
ν
α
χ
η
μ
ει ό,τι έχει χαθεί!
Τη

Στον τοίχο του σαλονιού ήταν τοποθετημένες κάποιες
από τις εφευρέσεις του: Ένας κόφτης για κολοκυθάκια που
περιστρεφόταν με τιράντες παντελονιού. Πολύ άβολος. Ένα
μολύβι που έγραφε με άσπρα γράμματα. Καθόλου πρακτικό. Ένα ποτήρι που γέμιζε μόνο μέχρι τη μέση. Καθόλου
χρήσιμο. Ένα ειδικό κουτάλι με βαθουλώματα, για να τρως
αρακά. Καθόλου χρηστικό. Με μια φράση, μπορούσε να τις
ονομάσει κανείς «εφευρέσεις χαμένου χρόνου».

Τι είναι αυτό που ψάχνει μανιωδώς ο εφευρέτης Μάξιμος Φλου;
Μήπως ο αυτόματος κόφτης για τα κολοκυθάκια;
Μήπως το ποτήρι που γεμίζει μόνο ως τη μέση;
Ο Μέρφι, ο σκύλος του, ανεβοκατεβαίνει στο εργαστήριο
καθώς ακούει συνεχώς περίεργους θορύβους:
«Οχ! Όχι πάλι! Το βρήκε τελικά;».
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