Duct af Op. „Manon“.
Des Grieux: Det var min Agt at tage bort. D og jeg tøved.
Hvem kan det forklare? Men i Morgen den Dag ganske vist
skal jeg gense min Fader. Min Fader. Ja, jeg kan se ham smile.
Underfuldt binder Blodets Baand, i hans Favn vil jeg ile, række
ham glad min Haand. O Gud. Mon jeg drøm m er? Svigter mig
Forstanden? Nyt Liv mig gennemstrømmer — er det mig —
er det en anden? Hvorfra denne dragende Magt. Det er, som
en Haand af Staal mig leder mod et nyt, ukendt Maal, lammer
min Vilje o g binder al min Tanke. Jeg ser Eder her for første
Gang, o g d og er det som skulde jeg længst Eder kende. O g
jeg ved Eders Navn.

Manon: Ja, jeg hedder Manon!
Des Grieux: Manon!
Manon: Blikket saa ømt mig tryller, hans Røst mig med
Salighed fylder.

Des Grieux: Har for dristigt jeg talt, saa vid, De er mit alt!
Manon: Eders Ord gør mig glad, de beruser mit Sind med
bedaarende Klange. Kendte jeg blot saadanne Sange, jeg for
Eder dem kvad.
Des Grieux: Sødt du mig daarer, beruser mit Blod. Manon,
til Dronning jeg dig kaarer, vær mig g o d ! . . . .
Manon: Fagre O rd!
Des Grieux: O, Manon, saa sødt du mig daarer, beruser
mit Blod, vær mig g o d ! — Tal d og !
Manon: Jeg er kun en fattig Pige, hører ikke til de slemme,
men d og menes det ofte af dem derhjemme, at jeg har Glæden
for kær, derfor vil man i Kloster mig gemme. Saa er Visen
ude om Manon, om Manon Lescaut.

Des Grieux: Nej, aldrig skal det ske, saalænge jeg er til,
at denne fine Skønhed, denne Ynde for evig bag Klostrets
Mur skal sig dølge.
Manon: Men naar nu Himlen selv det vil, saa bør dens
Manen jeg følge o g fri min Sjæl fra Verdens Vaande o g Ve.
Des Grieux: Nej, nej! Ved min Side skal du nyde Livet.
Manon: I v il?
Des Grieux: Til Chevalier des Grieux kan i trygt fæste Lid.
Manon: Aa, mer end mit Liv I har mig givet!
Des Grieux: Ja, Manon, saa bliver du hos mig. O g gaar
saa end min Vej til Verdens Ende, et stille o g fredfyldt Asyl
skal jeg finde o g bære dig did paa min Arm.
Manon: Mit Liv kun dig tilhører til min Død.
Des Grieux: Tryllende Kvinde, Manon!

