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JEANNE IRELAND

MAJATALONPITÄJÄ

PHILIPPE ROUILLON

KUORONJOHTAJA

JOSE LUIS BASSO

PARIISIN OOPPERAN KUORO JA ORKESTERI

TAPAHTUMAT
I NÄYTÖS
Majatalon piha
Guillot de Morfontaine ja hänen nuori kumppaninsa aatelismies De Brétigny
matkustavat kolmen ”näyttelijän” kanssa: Poussette, Javotte ja Rosette. Nuori
herra Lescaut ja joukko kyläläisiä odottavat vankkureiden saapumista. Lescaut
odottaa vankkureissa matkaavaa serkkuansa Manonia, joka Lescautin pitäisi
saattaa luostariin. Naamioitunut Manon saapuu, Lescaut tunnistaa hänet heti,
mutta jättää hänet yksin hakemaan matkatavaransa. Guillot yrittää vietellä
Manonin. Manon unelmoi yksinään millainen tulevaisuus olisi ollut, ellei hänen
perheensä olisi pakottanut häntä luostariin. Nuori ritari Des Grieux näkee Manonin
ja rakastuu häneen välittömästi. Manon ilostui, he vaihtavat nopeasti rakkauden
valat ja pakenevat yhdessä Pariisiin. Guillot on vihainen tappiostaan.
II NÄYTÖS
Des Grieux’in ja Manonin asunto Pariisissa
Des Grieux kirjoittaa kirjettä isälleen saadakseen luvan avioitua Manonin kanssa.
Lescaut saapuu mukanaan valeasuinen de Brétigny. De Brétigny on jo viikkoja
kosiskellut Manonia ja kiikuttanut tälle kukkia ja pieniä lahjoja. Lescaut syyttää des
Gireux’ia serkkunsa kunnian häpäisystä ja Lescaut’n suvun maineen
tärvelemisestä. Osoittaakseen kunnialliset aikeensa des Grieux näyttää Lescaut’lle
kirjeen, jonka on juuri kirjoittanut. De Brétigny kertoo salaa Manonille, että kreivi
des Grieux aikoo siepata poikansa samana iltana.De Brétigny lupaa Manonille,
että jos tämä antaisi sieppauksen tapahtua, hän saisi elää yltäkylläisyydessä de
Brétignyn rakastajattarena tästä eteenpäin. Vieraat poistuvat ja des Grieux lähtee
postittamaan kirjettä isälleen. Manon, jolla on valtava elämisen ja huvittelun halu
tajuaa, ettei hän voi vastustaa de Brétignyn ehdotusta. Surullisena Manon laulaa
koskettavan laulunsa rakastavaisten pienelle pöydälle, jonka ääressä on jaettu
yhteiset hetket.

III NÄYTÖS
Puisto Seinejoen rannalla
Paikalla on väkijoukko ja juhlan kruunaamaton kuningatar, jumalainen Manon, joka
nauttii täysin rinnoin ylellisestä elämästään de Brétignyn rakastajattarena. Manonin
seurueeseen kuuluvat myös Guillot ja tuttu näyttelijätärkolmikko. Kreivi des Grieux
saapuu ja Manon yrittää udella, muistaako hänen poikansa enää Manonia. Kreivi
kertoo poikansa omistautuvan kokonaan Jumalalle ja valmistautuu pappeuteen ja
että tämä on jo täysin unohtanut Manonin. Manon pyytää Lescautia viemään
hänet St. Sulpice -kirkkoon, jossa des Grieux’n on määrä saarnata. Manon ei
usko, että des Grieux on voinut unohtaa hänet.
Kirkossa kreivi ylistää poikaansa ja yrittää houkutella tätä entiseen elämään ja
säilyttämään sukunsa nimen. Poika ei suostu mutta isä lupaa silti tälle perinnön.
Manon tunnustaa rakkautensa ja laittaa kaikkensa peliin, jotta des Grieux heltyisi.
Mies vastustelee mutta antaa lopulta periksi ja näytös päättyy intohimoiseen
rakkauskohtaukseen.
IV NÄYTÖS
Peliluola: Guillot, Lescaut ja kolme näyttelijätärtä.
Manon ja des Grieux saapuvat, Manon ehdottaa des Gieux’ia hankkimaan
pelaamalla lisää rahaa, jota tarvitsee ylellistä elämää varten. Lopulta Des Grieux
suostuu seireeninsä tahtoon ja ottaa vastaan Guillot’n haasteen pannen peliin
äidiltään saamansa perinnön. Des Grieux voittaa ja Guillot alkaa syyttää tätä
huijaamisesta. Guillot hälyyttää paikalle poliisit. Sekä Manon että des Grieux
pidätetään. Guillot toteaa saaneensa näin kostonsa.

V NÄYTÖS
Le Havre
Manon on tuomittu karkotettavaksi Amerikkaan. Des Grieux, joka vapautettiin
isänsä avulla, yrittää pelastaa Manonin Lescautin avulla. Lescaut’n onnistuu
lahjoa vartijat ja hän jättää des Grieux’n ja kuolemansairaan Manonin kahden
kesken. Harhaisen Manonin muistellessa yhteisiä hetkiä, des Grieux suunnittelee
yhteistä tulevaisuutta. Pelastus tulee kuitenkin liian myöhään. Manon kuolee des
Grieux’n käsivarsille.

