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Alan menken 
Boooooon proooooofit! Quin festí! Un banquet d’allò mes fi. Posis bé el tovalló i 
assegui’s mon chérie. 
Vichysoise, canapès, l’especialitat del chef.
Provi aquesta meravella i gaudeixi amb la vaixella.
 
El ballet, per vostè i gaudeixi, mademoiselle.
Fins i tot el més sapastre és ballarí. 
És un menú d’estrena que val molt la pena pel festí, gran festí, sense fi.
 
Hi ha estofat, hi ha soufflé, i un pastís molt ben flambée. 
I també les atraccions d’un culinari cabaret. 
Deixi ja de patir i preparis per gaudir. 
Mai hi ha queixes, mai hi ha penes, cadascú munta una escena.
Hi ha qui explica acudits, jo faig trucs amb els llumins.
I el menjar és al seu punt, ja ho pot ben dir! 
Amb vostè brindarem i així encetarem el gran festí,
 - Quin festí?
 - Benvingut al gran festí! 
Al festí, quin festí, gran festí!
 
Trist i mal parat,  ha quedat aquest criat, 
al no tenir un amo digne a qui servir.
Ah, aquells temps tan plens de feina on es treballava fins la nit!! 
Draps i panys, amb la pols de fa deu anys, 
que és el temps que hem passat sense exercir. 
Enyorant els temps que treballàvem. 
Tristos i amargats, però per fi vostè ha arribat!
 
Ja ha arribat! Ja ha arribat! Quina joia m’ha agafat! 
Li he triat la millor anyada i estovalles li he planxat. 
Un pastís, un cafè, això a mi se’m dóna bé.
Mentre ballen les tassetes jo preparo té amb pastes. 
I al bullir: xafogor! Una taca? Quin horror! 
Jo sempre he defensat la perfecció.
Quina feinada a fer! Hi poso sucre al te? Li agrada així? 7- Quin festí!  
- Sense fi!
- Quin festí!
 
Bon profit! Quin festí! per servir-la  som aquí! 
En deu anys   no hem tingut    convidada  i ara sí! 
Al sopar serà quelcom, exquisit bo i refinat. 
I a la llum dels canelobres servirem, per fi, les postres.
Mos  a      mos, plat per plat, fins cridar: Ja m’he atipat! Cantarem algun bressol 
per anar a dormir. 
I podrà descansar després del gran sopar, d’aquest festí! 
- Quin festí! - Quin festí - Quin gran festí!


