
הזיו. לי נישבר אחד ויום גרינברג, חיים׳ לי קוראים
 מה משהו. לאכול באילי ופתאום בצהריים לי חולד אני

 משהו? שכחתי פלאפל... המבורגר, סטייק, אפשר?
 בקושי קטן, משהו לי נותנים אז סטייק. ביקשתי טוב,

 גרם. 10071 את עובר לא הטוב הרצון כל עם אותו. רואה
 והחצוף המלצר, את שואל אני מגדלת?״ הזכוכית ״איפה
החיידקים״. את תראה שלא בלי, טוב ״יותר לי: אומר

גרינברג חיים
לא? או צודק אני ותגיד, בעיניים לי תסתכל

 יותר עוד קיבלתי. המבורגר. לקחת והלכתי קמתי
 החיידקים ואת גרם, 50ה־ את עובר לא גמדי, משהו קטן.

 רק פלאפל. לקחתי אז מגדלת. זכוכית בלי לראות אפשר
בשר, של טעם בפה לי חסר היה מה,

 אריה שלי לחבר והלכתי הזיו לי נישבר היום באותו
 ולטובת לטובתנו משהו לעשות ״מוכרחים לו: ואמרתי
הזאת״. שבעיר הרעבים החבר׳ה

 רעיונות שגי לנו ובאו שאלנו ראינו, בדקנו, חשבנו,
 טוב רעיון וזה ירושלמי״ ״מעורב נקרא האחד טובים.

 נקרא השני בכיס. כסף קצת לו שיש רעב לבן־אדם
ותפרן. רעב לבן־אדם מצוין רעיון וזה ״עופלפל״
 למטבח אלינו העיר כל את להזמין יש. יש? אוכל

 סבאבה מקום ומצאנו חיפשנו חיפשנו, בחשבון. בא לא
 הסיפור התחיל ככה מיניסטור. הלונדון של בצנטרום

בעיר״. גדולה הכי ״המנה של
 אלי בא הנשמה, על לירות כמה לו שיש מי היום,

 250כ־ הפלאטה על לו שם אני אז ״מעורב״, לי: ואומר
 ושישליק כבד קילו רבע עיוני, כן, טרי. בשר גרם

 האלה, הטובים הדברים ולכל וחלמונים. וטחול ולבבות
 בעצמי מכין שאגי סודי ותבלין קצוץ בצל מוסיף אני

 לי תחתכו אם וגם - שוגים) תבלינים סוגי 10מ־ (יותר
 הסוד. את מגלה לא אני לשמשון, כמו השערות, את
 חמוצים עם בצלחת או בפיתה הולך הזה הבשר כל

 ויותר גדול יותר טעים, יותר יוצא וזה לא. ומה וסלטים
 פרסמתי (וכבר הזאת בעיר לי שתמצאו סטייק מכל זול

 העניין על אחד כל עם להתערב מוכן שאגי בעתונים
הזה).

 ובשביללהיותבטוממהקונקורגציהשמתהמקינאה־
 ואם מסחרי, כסימן ירושלמי״ ״מעורב השם את רשמתי
 תביעה לו מכנים אני הזה, בשם להשתמש חושב מישהו
ברגע. מיליונר אותי שעושה בזאת

 משהו לי יש בשבילם ארקיי. התפרנים? ומהעם
באלק). דיר רשום. (שם ״עופלפל״' שנקרא דליקטס
 אני ומיד תיכף ״עופלפל״, לי: ואומר אלי בא אתה

 יפול (שלא בשקית שם אותה, חותך טריה, פיתה לוקח
 טחון עוף קציצות שש ומכנים מהפיצוץ) החוצה כלום

 שופך זה ועל עוד. של בטעם בפירורי־לחם מצופה _
 הכיף -ובשביל וחמוצים אמיתי ירקות סלט טחינה, י

 הטוב שהטעם ככה למעלה, קציצות שתי עוד מוסיף
הראשון. מהמם לר בא

 ועולה רוצה, שאתה מי כל בהשגחת נקי, נקי, הכל
 בשר יותר הרבה אומרת, זאת פלאפל. כמו כמעט לך

 און־דה־האום. - והסלטים כסף, בפחות מהמבורגר,
 או "עופלפל אומרים: שלי מהקליינטים שכמה וכמו
דבר״. שום

המבור גמדיים, מסטייקים הזין נשבר לו גם אם אז
 אלי בוא לי, שמע פארווה, ופלאפל מיקרוסקופיים גרים

 ותבקש ת״א, 30 באיבן־גבירול סטור מיני לונדון לפסג׳
 עוד לבוא לך כדאי ״עופלפל״. או. ירושלמי״ ״מעורב

 מסתכלת שלי התמונה אבל - מאיים לא ואני - היום
מהקיר. עליך ׳

 יותר טעים, יותר ״עופילפל״ ירושלמי״ ״מעורב
המבורגר. או מסטייק פחות ועולה גדול
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