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Grammar
Te Deum
Te Deum laudamus: te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli; tibi caeli et universae potestates.
Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce
proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra maiestatis gloriae tuae.
Te gloriosus Apostolorum chorus; Te
Prophetarum laudabilis numerus;
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia:
Patrem immensae maiestatis;
Venerandum tuum verum et unicum Fílium;
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem, non
horruisti Virginis uterum.

Tu, devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria
Patris. Iudex crederis esse venturus.
Te ergo quaesumus, tuis famulis
subveni, quos pretioso sanguine
redemisti.
Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria
numerari. Salvum fac populum tuum, Domine,
et benedic haereditati tuae.
Et rege eos, et extolle illos usque in
aeternum. Per singulos dies benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum in saeculum, et
in saeculum saeculi.
Dignare, Domine, die isto sine peccato nos
custodire. Miserere nostri, Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super
nos, quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum.

Ordinary of the Mass – Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei
Kyrie Eleison. Christe Eleison. Kyrie Eleison.
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus
bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex
caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili
unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis;
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem
nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, Miserere
nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu:
in Gloria Dei Patris. Amen.
Credo in unum Deum Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae, visibilium omnium et
invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia
saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum
verum de Deo vero, genitum, non factum,
consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem
descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu

Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; passus
et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum
Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram
Patris. Et iterum venturus est cum gloria iudicare
vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in
Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem; qui ex
Pare Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur; qui locutus est per
prophetas. Et unam sanctam, catholicam et
apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in
remissionem peccatorum. Et exspecto
resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi.
Amen.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus
Sabaoth, pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in
nomine Domini Hosanna in excelsis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere
nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi: dona nobis pacem.

Luther’s Catechismus Minor – Six Chief Parts
Decem praecepta, quomodo paterfamilias ea suae familiae simplicissime tradere debeat.
Primum praeceptum. Non habebis Deos alienos.
Quae est huius praecepti sententia? Debemus Deum
supra omnia timere, diligere et illi confidere.
Secundum Praeceptum. Non assumes Nomen Domini
Dei tui invanum.
Quae est huius praecepti sententia? Responsio:
Debemus Deum timere et diligere, ne per nomen
eius imprecemur, iuremus, incantemus, mentiamur
aut dolis fallamus, Sed in omni necessitate illud
invocemus, adoremus et cum gratiarum actione
laudemus.
Tertium Praeceptum. Memento ut diem Sabbathi
sanctifices.
Quae est huius praecepti sententia? Responsio:
Debemus Deum timere et diligere, ne divinos
sermones et eius verbum contemnamus. Sed ut
sanctum reputemus, libenter audiamus et discamus.
Quartum Praeceptum. Honora patrem et matrem, ut
bene fit tibi et sis longaevus super terram.
Quae est huius praecepti sententia? Responsio:
Debemus Deum timere et diligere, ne Parentes et
Dominos nostros contemnamus neque ad iram
commoveamus. Sed honore afficiamus, illis
servicamus, morem geramus, amore eos
prosequamur et magnifaciamus.
Quintum Praeceptum. Non occides.
Quae est huius praecepti sententia? Responsio:
Debemus Deum timere et diligere, ne vitae proximi
nostri incommodemus aut aegre faciamus, Sed illum
adiuvemus et promoveamus in omnibus vitae et
corporis necessitatibus et periculis.
Sextum Praeceptum. Non moechaberis.
Quae est huius praecepti sententia? Responsio:
Debemus Deum timere et diligere, ut caste et pudice
vivamus in verbis ac operibus et unusquisque suam
coniugem amet ac honoret.
Septimum Praeceptum. Non furtum facies.
Quae est huius praecepti sententia? Responsio:
Debemus Deum timere et diligere, ne proximo
pecuniam aut bona auferamus, neque falsis mercibus
aut impostura ad nos pertrahamus. Sed demus

operam, ut illius opes conserventur et eius
conditio melior reddatur.
Octavum Praeceptum. Non loqueris contra proximum
tuum falsum testimonium.
Quae est huius praecepti sententia? Responsio:
Debemus Deum timere et diligere, ne proximum
falsis mendaciis involvamus, prodamus, traducamus
aut infamia aliqua afficiamus. Sed illum excusemus,
bene de eo sentiamus et loquamur, et omnia in
meliorem partem accipiamus et interpretemur.
Nonum Praeceptum. Non concupisces
domum proximi tui.
Quae est huius praecepti sententia? Responsio:
Debemus Deum timere et diligere, ne haereditatem
vel domum proximi dolo malo captemus et sub
specie iuris et recti nostris facultatibus adiungamus:
Sed potius eum iuvemus, ut suas fortunas retineat
integras.
Decimum Praeceptum. Nec desiderabis uxorem
eius, non servum, non ancillam, non bovem, non
asinum, nec omnia, quae illius sunt.
Quae est huius praecepti sententia? Responsio:
Debemus Deum timere et diligere, ne proximo
uxorem, servos, ancillas vel pecudes abalienemus aut
abstrahamus. Sed illos adhortemur et urgeamus, ut
maneant et suum officium diligenter faciant.
Quid autem summatim dicit Deus de his
praeceptis omnibus?
Responsio: Sic dicit Exodi 20: Ego, Dominus, Deus
tuus, sum fortis zelotes, visitans iniquitatem partum
in filios in tertiam et quartam generationem eorum,
qui oderunt me, et faciens misericordiam in millia
his, qui diligent me et custodiunt praecepta mea.
Quae est verborum sententia?
Responsio: Deus minatur poenam omnibus, qui ista
praecepta transgrediuntur et violant. Debemus
itaque expavescere et timere iram Dei et nihil contra
huiusmodi praecepta facere: Rursus promittit etiam
suam gratiam et omnia bona omnibus, qui mandata
illa observant. Merito igitur debemus Deum diligere
et illi confidere et iuxta mandata eius omnem
nostram vitam sedulo et diligenter instituere.

Symbolum Apostolicum, quomodo paterfamilias id suae familiae simplicissime tradere debeat.
Primus articulus: De creatione
Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem
coeli et terrae.
Quae est huius articuli sententia?
Responsio: Credo, quod Deus creaverit me, una cum
omnibus creaturis: Quod corpus et animam, oculos,
aures et omnia membra, rationem et omnes sensus
mihi dederit et adhuc sustentet: Ad haec, quod
vestes et calceos, cibum ac potum, domum, uxorem,
liberos, agros, iumenta et omnia bona cum omnibus
vitae necessariis copiose et quotidie largiatur: Me
contra omnia pericula protegat et ab omnibus malis
liberet et custodia: Et haec omnia ex mera sua
paterna ac divina bonitate et misericordia sine ullis
meis meritis aut ulla dignitate: pro quibus omnibus
illi gratias agere, pleno ore laudem tribuere,
inservire, obsequi merito debeo. Hoc certissime
verum est.
Secundus articulus: De redemptione
Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum
nostrum. Qui conceptus est de Spiritu sancto, natus
ex Maria virgine. Passus sub Pontio Pilato, crucifixus,
mortuus et sepultus. Descendit ad inferna. Tertia die
resurrexit a mortuis. Scendit in coelos. Sedet ad
dexteram Dei Patris omnipotentis. Inde venturus est
iudicare vivos et mortuos.
Quae est huius articuli sententia?
Responsio: Credo quod Iesus Christus, verus Deus a
Patre ante saecula genitus idemque verus homo,

natus ex Maria virgine, sit meus Dominus, qui me
perditum et damnatum hominem redemit et abo
omnibus peccatis, a morte, a potestate Satanae
liberavit, non quidem auro et argento, sed suo
sancto ac precioso sanguine suaque innocente
passione ac morte, ut ego essem totus ipsius et in
regno eius sub ipso viverem ac ei servirem in
perpetua iustitia, innocentia et beatitudine, perinde
ac ipse a morte surrexit, vivit et regnat in aeternum.
Hoc certissime verum est.
Tertius articulus: De sanctificatione
Credo in Spiritum sanctum, Sanctam Ecclesiam
Catholicam, Sanctorum communionem,
Remissionem peccatorum, Carnis resurrectionem
Et vitam aeternam. Amen.
Quae est huius articuli sententia?
Responsio: Credo me propriis rationis meae viribus
Iesu Christo, Domino meo, fidere aut ad eum
accedere et pervenire mullo modo posse: Sed
Spiritus sanctus per Evangelium me vocavit, suis
donis illuminavit, in recta fide sanctificavit et
conservavit, Quemadmodum solet totam Ecclesiam
in terra vocare, congregare, illuminare, sanctificare
et in Iesu Christo per veram ac unicam fidem
conservare: In qua Ecclesia mihi et omnibus
Cristianis omnia peccata quotidie benigne remittit
et nos omnes in extremo die a morte suscitabit ac
mihi et omnibus in Christum credentibus vitam
aeternam dabit. Hoc certissime verum est.

Oratio dominica, quomodo paterfamilias eam suae familiae simplicissime tradere debeat.
Pater noster, qui es in coelis.
Quae est horum verborum sententia?
Responsio: Deus amanter nosh ac praefatiuncula
invitat, ut vere credamus, eum nostrum verum
Paterem, nosque eius verso filios esse, ut eum
confidentius pleni fiducia invocemus,
quemadmodum videmus, liberos certa fiducia
aliquid a parentibus petere.
Prima petitio: Sanctificetur nomen tuum.
Quae est huius petitionis sententia?
Responsio: Nomen Dei per se quidem sanctum est.
Verum nos oramus hac petitione, ut apud nos
quoque sanctificetur.
Qua ratione sit istud?
Responsio: Cum verbum Dei pure ac sincere docetur
et nos secundum illud, ut filios Dei decet, pie
vivimus; quod ut fiat, dona nobis, mi pater, qui es in
coelis. Qui vero aliter docet vel vivit, quam verbum
Dei docet, ille nomen Dei inter nos prophanat. Ne
autem hoc accidat, tu prohibe mi pater coelestis.
Secunda Petitio: Adveniat regnum tuum.
Quae est huius petitionis sententia?
Responsio: Regnum Dei venit etiam per se, sine
nostra oration, Sed petimus hac precatione, ut ad nos
quoque perveniat.
Qua ratione sit istud?
Responsio: Cum Pater coelestis dat nobis suum
sanctum Spiritum, qui efficit gratia sua, ut sancto
eius verbo credamus ac pie vivamus, cum in hoc
tempore, tum postea in aeternum.
Tertia Petitio: Fiat voluntas tua sicut in coelo sic et in
terra.
Quae est huius petitionis sententia?
Responsio: Bona ac misericors Dei voluntas fit
quoque sine nostra oratione. Sed rogamus hac
petitione, ut etiam apud nos fiat.
Qua ratione sit istud?
Responsio: Cum Deus frangit ac impedit omne
malum consilium, voluntatem, et conatus, qui
onstant, quo minus nomen Dei sanctificemus
regnumque eius ad nos pervenire possit, u test
diabolic, mundi et carnis nostrae voluntas. Deinde,
cum confortat et conservat nos firmiter in suo verbo
ac fide usque ad finem vitae nostrae. Haec est
misericors ac bona ipsius voluntas.
Quarta Petitio: Panem nostrum quotidianum da nobis

hodie.
Quae est huius petitionis sententia?

Responsio: Deus dat quidem omnibus panem
quotidianum, quamvis non petamus, etiam
malis hominibus. At nos precamur hac petitione,
ut agnoscamus hoc beneficium atquw ita panem
nostrum quotidianum cum gratiarum actione
accipiamus.
Quid autem significant panis quotidianus?
Responsio: Significat omne, quod ad vitae nostrae
necessitatem ac sustentationem pertinet, videlicet
cibum, potum, vestes, calceos, domum, aream,
agros, pecudes, pecuniam, divitias, probam
coniugem, probos liberos, probos servos, probum ac
fidum magistratum, bonum Reipublicae statum,
salubrem aerem, pacem, sanitatem, modestiam,
honorem, bonos amicos, fidos vicinos et id genus
alia.
Quinta Petitio: Et remitte nobis debita nostra, sicut et
nos remittimus debitoribus nostris.
Quae est huius petitionis sententia?
Responsio: Petimus hac precatione, ne Pater
coelestis velit respicere et examinare peccata nostra
et propter ista nostram orationem repudicare,
Quando quidem nullis rebus, quas petimus, digni
sumus nec quicquam mereri possumus, Sed ut velit
nobis sua gratia et bonitate donare omnia: Quia
quotidie multifariam peccamus, et nihil nisi poenas
meremur. Vicissim aut ex corde condonabimus,
quidquid in nos peccaverint alii, et pro maleficio
libenter reddemus beneficium.
Sexta Petitio: Et ne nos inducas in tentationem.
Quae est huius petitionis sententia?
Responsio: Deus quidem neminem tentat. Sed
tamen petimus hac petitione, ut ipse nos custodiat
et conservet, ne Stanas, mnudus et caro nostra nobis
imponant et nos a recta fide seducant et in
superstitionem, diffidentiam, desperationem atque
alia gravia scelera et flagitia coniiciant. Et ut maxime
eiusmodi tentationibus solicitemur, ne
succumbamus, sed ut tandem vincamus ac
triumphemus.
Septima Petitio: Sed libera nos a
malo. Quae est huius petitionis
sententia?
Responsio: Oramus hac precatione tanquam in
summa, ut Pater noster coelestis liberet nos ab
omnibus malis ac periculis corporis et animae,
bonorum et honorum, Et ut tandem, cum hora
mortis venerit, felicem vitae exitum nobis largiatur
nosque pro sua gravita bonitate, ex hac miseriarum

valle ad se in coelum recipiat.

Amen.
Quae est huius voculae significatio?
Amen significant idem quod, certe, ut scilicet ego sim
certus eiusmodi petitiones Patri nostro coelesti esse

acceptas atque ab eo exauditas, Quia ipse nobis
mandavit, ut ad hunc modum oraremus,
promisitque se nos exauditurum esse. Amen, Amen,
id est: vere, certe, haec ita fient.

Sacramentum baptismi: quomodo de eo paterfamilias suam familiam simplicissime docere debeat.
addito Verbo Dei est Baptismus, hoc est salutaris
Primum, Quid est Baptismus?
aqua gratiae et vitae et lavacrum regenerationis in
Responsio: Baptismus non est simpliciter aqua, sed
est aqua divino mandato comprehensa et verbo Deo
Spiritu sancto, sicut Paulus ait ad Titus 3:
obsignata.
Secundum suam misericordiam nos salvos fecit per
lavacrum regenerationis ac renovationis Spritus
sancti, quem effudit in nos opulenter per Iesum
Quod est illud verbum Dei?
Christum, salvatorem nostrum, ut iustificati illius
Responsio: Ubi Dominus noster Iesus Christus dicit,
Mattaei ultimo: Euntes, docete omnes gentes,
gratia haeredes efficeremur iuxta spem vitae
baptissantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus
aeternae.
sancti.
Fidelis hic sermo est.
Secundum, Quid praestat aut confert Baptismus?
Responsio: Operatur remissionem peccatorum,
liberat a morte et a Diabolo, et donat aeternam
beatitudinem omnibus et singulis, qui credunt hoc,
quod verba et promissiones divinae policentur.
Quae sunt illa verba et promissiones divinae?
Responsio: Ubi Dominus noster Iesus Christus dicit
Marci ultimo: Qui crederit et baptizatus fuerit, salvus
erit. Qui vero non crediderit, condemnabitur.
Tertium, Qui posttest aqua tam magnas res efficere?
Responsio: Aqua certe tantas res non efficit, Sed
verbum Dei, quod in et cum aqua est, et fides, quae
verbo Dei aquae addito credit. Quia aqua sine verbo
Dei est simpliciter aqua, et non est Baptismus. Sed

Quartum, Quid autem significant ista in
aquam immersio?
Responsio: Significat, quod vetus Adam, qui ad huc
in novis est, subinde per quotidianum
mortificationem ac poenitentiam in nobis submergi
et extingui debeat, una cum omnibus peccatis et
malis concupiscentiis, atqeu rursus quotidie
emergere ac resurgere novus homo, qui in iustitia et
puritate coram Deo vivat in aeternum.
Ubi hoc scriptum est?
Responsio: Sactus Paulus ad Romam. 6 dicit: Sepulti
igitur sumus una cum Christo per baptismum in
mortem, ut quemadmodum excitatus est Christus ex
mortuis per gloriam Patris, ita et nos in novitate
vitae ambulemus.
De confessione, quomodo simpliciores de ea erudiendi
sint.

Quid est Confessio?

Responsio: Confessio duo comprehendit: unum est
peccata confiteri, alterum est absolutionem sive
remissionem a Confessionario sive praecone
Evangelii accipere, tanquam ab ipso Deo et non
dubitare, sed firmiter credere peccata per illam
absolutionem coram Deo in coelo remissa esse.
Quae peccata sunt confitenda?
Responsio: Coram Deo omnium peccatorum reos non
sister debemus, etiam eorum, quae nobis sunt

ministro autem
debemus tantum ea
peccata
abscondita, sicut in oration Dominica facimus. Coram

confiteri, quae nobis cognita sunt et quae in
corde sentimus.
Quaenam sunt ista?
Responsio: Hic unusquisque examinet vitae suae
statum secundum decalogum, an pater, mater, filius,
filia, dominus, hera, servus sis, an contumax,
infidelis, negligens fueris, an aliquem laeseris dictis
factis, an furtum commiseris aut inuria, ignavia et
segnitie damnum alicui intuleris.

Sacramentum altaris, quomodo paterfamilias simplicissime suam familiam de eo docere debeat.
Nempe, quod nobis per verba illa in Sacramento
Quid est Sacramentum Altaris?
Responsio: Sacramentum Altaris est verum corpus et
remissio peccatorum, vita, iustitia et salus donentur.
verus sanguis Domini nostri Iesu Christi; sub pane et
Ubi enim remissio peccatorum est, ibi est et vita et
vino nobis Christianis ad manducandum ac
salus.
Bibendum ab ipso Christo institutum.
Qui potest corporalis illa manducatio tantas res
Ubi hoc scriptum est?
efficere?
Responsio: Sic scribunt sancti Evangelistae,
Responsio: Manducare et bibere ista certe non
Matthaeus, Marcus, Lucas et sanctus Paulus: Dominus
efficiunt, sed illa verba, que hic ponuntur: Pro vobis
noster Iesus Christus in ea nocte, qua traditus est,
datur et effunditur in remissionem peccatorum, que
accepit panem et, postquam gratias egisset, fregit et
verba sun tuna cum corporali manducatione caput et
dedit discipulis suis, dicens: Acciptie, comedite. Hoc est
summa huius Sacramenti. Et qui credit his verbis, ille
corpus meum, quod pro vobis datur. Hoc facite in mei
habet quod dicunt et sicut sonant, Nempe
commemorationem. Similiter et, postquam coenavit,
remissionem peccatorum.
accepit calicem et, cum gratias egisset, dedit illis,
dicens: Bibite ex hoc omnes. Hic calix novum
Quis utitur hoc Sacramento digne?
Testamentum est in meo sanguine, qui pro vobis
Responsio: Ieiunare et corpus suum praeparare est
effunditur in remissionem peccatorum: Hoc facite
quidem bona et externa disciplina. At ille est vere
quotiescunque biberits, in mei commemorationem.
dingus ac probe paratus, qui habet fidem in haec
verba: Pro vobis datur et effunditur in remissionem
Quid vero prodest, sic comedisse et bibisse?
peccatorum. Qui vero his verbis non credit aut de
Responsio: Id indicant nobis haec verba: Pro vobis
illis dubitat, ille est indignus ac imparatus. Quia hoc
datur et effunditur in remissionem peccatorum:
verbum pro vobis postulat omnino cor, quod Deo
credat.

Selections from Vergil’s Aeneid
Arma virumque canō, Trōiae quī prīmus ab ōrīs Ītaliam,
fātō profugus, Lāvīniaque vēnit
lītora, multum ille et terrīs iactātus et altō
vī superum saevae memorem Iūnōnis ob īram;

multa quoque et bellō passūs, dum conderet urbem,
inferretque deōs Latiō, genus unde Latīnum,
Albānīque patrēs, atque altae moenia Rōmae.
Mūsa, mihī causās memorā, quō nūmine laesō,
quidve dolēns, rēgīna deum tot volvere cāsūs
īnsīgnem pietāte virum, tot adīre labōrēs
impulerit. Tantaene animīs caelestibus īrae?
Urbs antīqua fuit, Tyriī tenuēre colōnī,
Karthāgō, Ītaliam contrā Tiberīnaque longē
ōstia, dīves opum studiīsque asperrima bellī,
quam Iūnō fertur terrīs magis omnibus ūnam
posthabitā coluisse Samō; hīc illius arma,
hīc currus fuit; hōc rēgnum dea gentibus esse,
sī quā Fāta sinant, iam tum tenditque fovetque.
Prōgeniem sed enim Trōiānō ā sanguine dūcī
audierat, Tyriās olim quae verteret arcēs;
hinc populum lātē regem bellōque superbum
ventūrum excidiō Libyae: sīc volvere Parcās.
Id metuēns, veterisque memor Sāturnia bellī,
prīma quod ad Trōiam prō cārīs gesserat Argīs—
necdum etiam causae īrārum saevīque dolōrēs
exciderant animō: manet altā mente repostum
iūdicium Paridis sprētaeque iniūria fōrmae,
et genus invīsum, et raptī Ganymēdis honōrēs.
Hīs accēnsa super, iactātōs aequore tōtō
Trōas, rēliquiās Danaum atque immītis Achillī,
arcēbat longē Latiō, multōsque per annōs
errābant, āctī Fātīs, maria omnia circum.
Tantae mōlis erat Rōmānam condere gentem!
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1.157-207
Defessi Aeneadae, quae proxima litora, cursu
contendunt petere, et Libyae vertuntur ad oras.
Est in secessu longo locus: insula portum
efficit obiectu laterum, quibus omnis ab alto
160
frangitur inque sinus scindit sese unda reductos.
Hinc atque hinc vastae rupes geminique minantur
in caelum scopuli, quorum sub vertice late
aequora tuta silent; tum silvis scaena coruscis
desuper horrentique atrum nemus imminet umbra.
165
Fronte sub adversa scopulis pendentibus antrum,

intus aquae dulces vivoque sedilia saxo,
nympharum domus: hic fessas non vincula navis
ulla tenent, unco non alligat ancora morsu.
Huc septem Aeneas collectis navibus omni
170

ex numero subit; ac magno telluris amore
egressi optata potiuntur Troes harena,
et sale tabentis artus in litore ponunt.
Ac primum silici scintillam excudit Achates, succepitque
ignem foliis, atque arida circum
175
nutrimenta dedit, rapuitque in fomite flammam.
Tum Cererem corruptam undis Cerealiaque arma
expediunt fessi rerum, frugesque receptas
et torrere parant flammis et frangere saxo.
Aeneas scopulum interea conscendit, et omnem
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prospectum late pelago petit, Anthea si quem
iactatum vento videat Phrygiasque biremis,
aut Capyn, aut celsis in puppibus arma Caici.
Navem in conspectu nullam, tris litore cervos
prospicit errantis; hos tota armenta sequuntur
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a tergo, et longum per vallis pascitur agmen.
Constitit hic, arcumque manu celerisque sagittas
corripuit, fidus quae tela gerebat Achates;
ductoresque ipsos primum, capita alta ferentis
cornibus arboreis, sternit, tum volgus, et omnem
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miscet agens telis nemora inter frondea turbam;
nec prius absistit, quam septem ingentia victor
corpora fundat humi, et numerum cum navibus aequet.
Hinc portum petit, et socios partitur in omnes.
Vina bonus quae deinde cadis onerarat Acestes
195
litore Trinacrio dederatque abeuntibus heros,
dividit, et dictis maerentia pectora mulcet:
'O socii—neque enim ignari sumus ante malorum—
O passi graviora, dabit deus his quoque finem.
Vos et Scyllaeam rabiem penitusque sonantis
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accestis scopulos, vos et Cyclopea saxa
experti: revocate animos, maestumque timorem
mittite: forsan et haec olim meminisse iuvabit.
Per varios casus, per tot discrimina rerum
tendimus in Latium; sedes ubi fata quietas
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ostendunt; illic fas regna resurgere Troiae.
Durate, et vosmet rebus servate secundis.'
1: 494-578
Haec dum Dardanio Aeneae miranda videntur,
dum stupet, obtutuque haeret defixus in uno,
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regina ad templum, forma pulcherrima Dido,
incessit magna iuvenum stipante caterva.
Qualis in Eurotae ripis aut per iuga Cynthi
exercet Diana choros, quam mille secutae
hinc atque hinc glomerantur oreades; illa pharetram
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fert umero, gradiensque deas supereminet omnis:
Latonae tacitum pertemptant gaudia pectus:
talis erat Dido, talem se laeta ferebat
per medios, instans operi regnisque futuris.
Tum foribus divae, media testudine templi,
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saepta armis, solioque alte subnixa resedit.
Iura dabat legesque viris, operumque laborem

partibus aequabat iustis, aut sorte trahebat:
cum subito Aeneas concursu accedere magno
Anthea Sergestumque videt fortemque Cloanthum,
Teucrorumque alios, ater quos aequore turbo
dispulerat penitusque alias avexerat oras.
Obstipuit simul ipse simul perculsus Achates
laetitiaque metuque; avidi coniungere dextras
ardebant; sed res animos incognita turbat.
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Dissimulant, et nube cava speculantur amicti,
quae fortuna viris, classem quo litore linquant,
quid veniant; cunctis nam lecti navibus ibant,
orantes veniam, et templum clamore petebant.
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Postquam introgressi et coram data copia fandi,
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maximus Ilioneus placido sic pectore coepit:
'O Regina, novam cui condere Iuppiter urbem
iustitiaque dedit gentis frenare superbas,
Troes te miseri, ventis maria omnia vecti,
oramus, prohibe infandos a navibus ignis,
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parce pio generi, et propius res aspice nostras.
Non nos aut ferro Libycos populare Penatis
venimus, aut raptas ad litora vertere praedas;
non ea vis animo, nec tanta superbia victis.
Est locus, Hesperiam Grai cognomine dicunt,
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terra antiqua, potens armis atque ubere glaebae;
Oenotri coluere viri; nunc fama minores
Italiam dixisse ducis de nomine gentem.
Hic cursus fuit:
cum subito adsurgens fluctu nimbosus Orion
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in vada caeca tulit, penitusque procacibus austris
perque undas, superante salo, perque invia saxa
dispulit; huc pauci vestris adnavimus oris.
Quod genus hoc hominum? Quaeve hunc tam barbara morem
permittit patria? Hospitio prohibemur harenae;
540
bella cient, primaque vetant consistere terra.
Si genus humanum et mortalia temnitis arma
at sperate deos memores fandi atque nefandi.
'Rex erat Aeneas nobis, quo iustior alter,
nec pietate fuit, nec bello maior et armis.
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Quem si fata virum servant, si vescitur aura
aetheria, neque adhuc crudelibus occubat umbris,
non metus; officio nec te certasse priorem
poeniteat. Sunt et Siculis regionibus urbes
armaque, Troianoque a sanguine clarus Acestes.
Quassatam ventis liceat subducere classem,
et silvis aptare trabes et stringere remos:
si datur Italiam, sociis et rege recepto,
tendere, ut Italiam laeti Latiumque petamus;
sin absumpta salus, et te, pater optime Teucrum,
pontus habet Libyae, nec spes iam restat Iuli,
at freta Sicaniae saltem sedesque paratas,
unde huc advecti, regemque petamus Acesten.'
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Talibus Ilioneus; cuncti simul ore fremebant

Dardanidae.
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Tum breviter Dido, voltum demissa, profatur:
'Solvite corde metum, Teucri, secludite curas.
Res dura et regni novitas me talia cogunt
moliri, et late finis custode tueri.
Quis genus Aeneadum, quis Troiae nesciat urbem,
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virtutesque virosque, aut tanti incendia belli?
Non obtusa adeo gestamus pectora Poeni,
nec tam aversus equos Tyria Sol iungit ab urbe.
Seu vos Hesperiam magnam Saturniaque arva,
sive Erycis finis regemque optatis Acesten,
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auxilio tutos dimittam, opibusque iuvabo.
Voltis et his mecum pariter considere regnis;
urbem quam statuo vestra est, subducite navis;
Tros Tyriusque mihi nullo discrimine agetur.
Atque utinam rex ipse Noto compulsus eodem
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adforet Aeneas! Equidem per litora certos
dimittam et Libyae lustrare extrema iubebo,
si quibus eiectus silvis aut urbibus errat.'
4:160-218
Interea magno misceri murmure caelum
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incipit, insequitur commixta grandine nimbus,
et Tyrii comites passim et Troiana iuventus
Dardaniusque nepos Veneris diversa per agros
tecta metu petiere; ruunt de montibus amnes.
speluncam Dido dux et Troianus eandem
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deveniunt. prima et Tellus et pronuba Iuno
dant signum; fulsere ignes et conscius aether
conubiis summoque ulularunt vertice Nymphae.
ille dies primus leti primusque malorum
causa fuit; neque enim specie famave movetur
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nec iam furtivum Dido meditatur amorem:
coniugium vocat, hoc praetexit nomine culpam.
Extemplo Libyae magnas it Fama per urbes,
Fama, malum qua non aliud velocius ullum:
mobilitate viget virisque adquirit eundo,
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parva metu primo, mox sese attollit in auras
ingrediturque solo et caput inter nubila condit.
illam Terra parens ira inritata deorum
extremam, ut perhibent, Coeo Enceladoque sororem
progenuit pedibus celerem et pernicibus alis,
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monstrum horrendum, ingens, cui quot sunt corpore plumae,
tot vigiles oculi subter (mirabile dictu),
tot linguae, totidem ora sonant, tot subrigit auris.
nocte volat caeli medio terraeque per umbram
stridens, nec dulci declinat lumina somno;
185
luce sedet custos aut summi culmine tecti
turribus aut altis, et magnas territat urbes,
tam ficti pravique tenax quam nuntia veri.

haec tum multiplici populos sermone replebat
gaudens, et pariter facta atque infecta canebat:
venisse Aenean Troiano sanguine cretum,
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cui se pulchra viro dignetur iungere Dido;
nunc hiemem inter se luxu, quam longa, fovere
regnorum immemores turpique cupidine captos.
haec passim dea foeda virum diffundit in ora.
protinus ad regem cursus detorquet Iarban
incenditque animum dictis atque aggerat iras.
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Hic Hammone satus rapta Garamantide nympha
templa Iovi centum latis immania regnis,
centum aras posuit vigilemque sacraverat ignem,
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excubias divum aeternas, pecudumque cruore
pingue solum et variis florentia limina sertis.
isque amens animi et rumore accensus amaro
dicitur ante aras media inter numina divum
multa Iovem manibus supplex orasse supinis:
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'Iuppiter omnipotens, cui nunc Maurusia pictis
gens epulata toris Lenaeum libat honorem,
aspicis haec? an te, genitor, cum fulmina torques
nequiquam horremus, caecique in nubibus ignes
terrificant animos et inania murmura miscent?
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femina, quae nostris errans in finibus urbem
exiguam pretio posuit, cui litus arandum
cuique loci leges dedimus, conubia nostra
reppulit ac dominum Aenean in regna recepit.
et nunc ille Paris cum semiviro comitatu,
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Maeonia mentum mitra crinemque madentem
subnexus, rapto potitur: nos munera templis
quippe tuis ferimus famamque fovemus inanem.'
4:659-705
dixit, et os impressa toro 'moriemur inultae,
sed moriamur' ait. 'sic, sic iuvat ire sub umbras.
660
hauriat hunc oculis ignem crudelis ab alto
Dardanus, et nostrae secum ferat omina mortis.'
dixerat, atque illam media inter talia ferro
conlapsam aspiciunt comites, ensemque cruore
spumantem sparsasque manus. it clamor ad alta
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atria: concussam bacchatur Fama per urbem.
lamentis gemituque et femineo ululatu
tecta fremunt, resonat magnis plangoribus aether,
non aliter quam si immissis ruat hostibus omnis
Karthago aut antiqua Tyros, flammaeque furentes
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culmina perque hominum volvantur perque deorum.
audiit exanimis trepidoque exterrita cursu
unguibus ora soror foedans et pectora pugnis
per medios ruit, ac morientem nomine clamat:
'hoc illud, germana, fuit? me fraude petebas?
675
hoc rogus iste mihi, hoc ignes araeque parabant?
quid primum deserta querar? comitemne sororem
sprevisti moriens? eadem me ad fata vocasses,
idem ambas ferro dolor atque eadem hora tulisset.
his etiam struxi manibus patriosque vocavi
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voce deos, sic te ut posita, crudelis, abessem?

exstinxti te meque, soror, populumque patresque
Sidonios urbemque tuam. date, vulnera lymphis

abluam et, extremus si quis super halitus errat,
ore legam.' sic fata gradus evaserat altos,
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semianimemque sinu germanam amplexa fovebat
cum gemitu atque atros siccabat veste cruores.
illa gravis oculos conata attollere rursus
deficit; infixum stridit sub pectore vulnus.
ter sese attollens cubitoque adnixa levavit,
690
ter revoluta toro est oculisque errantibus alto
quaesivit caelo lucem ingemuitque reperta.
Tum Iuno omnipotens longum miserata dolorem
difficilisque obitus Irim demisit Olympo
quae luctantem animam nexosque resolveret artus.
nam quia nec fato merita nec morte peribat,
sed misera ante diem subitoque accensa furore,
nondum illi flavum Proserpina vertice crinem
abstulerat Stygioque caput damnaverat Orco.
ergo Iris croceis per caelum roscida pennis
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mille trahens varios adverso sole colores
devolat et supra caput astitit. 'hunc ego Diti
sacrum iussa fero teque isto corpore solvo':
sic ait et dextra crinem secat, omnis et una
dilapsus calor atque in ventos vita recessit.
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6:295-332
Hinc via Tartarei quae fert Acherontis ad undas.
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turbidus hic caeno vastaque voragine gurges
aestuat atque omnem Cocyto eructat harenam.
portitor has horrendus aquas et flumina servat
terribili squalore Charon, cui plurima mento
canities inculta iacet, stant lumina flamma,
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sordidus ex umeris nodo dependet amictus.
ipse ratem conto subigit velisque ministrat
et ferruginea subvectat corpora cumba,
iam senior, sed cruda deo viridisque senectus.
huc omnis turba ad ripas effusa ruebat,
305
matres atque viri defunctaque corpora vita
magnanimum heroum, pueri innuptaeque puellae,
impositique rogis iuvenes ante ora parentum:
quam multa in silvis autumni frigore primo
lapsa cadunt folia, aut ad terram gurgite ab alto
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quam multae glomerantur aves, ubi frigidus annus
trans pontum fugat et terris immittit apricis.
stabant orantes primi transmittere cursum
tendebantque manus ripae ulterioris amore.
navita sed tristis nunc hos nunc accipit illos,
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ast alios longe summotos arcet harena.
Aeneas miratus enim motusque tumultu
'dic,' ait, 'o virgo, quid vult concursus ad amnem?
quidve petunt animae? vel quo discrimine ripas
hae linquunt, illae remis vada livida verrunt?'
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olli sic breviter fata est longaeva sacerdos:
'Anchisa generate, deum certissima proles,

Cocyti stagna alta vides Stygiamque paludem,
di cuius iurare timent et fallere numen.

haec omnis, quam cernis, inops inhumataque turba est;
portitor ille Charon; hi, quos vehit unda, sepulti.
nec ripas datur horrendas et rauca fluenta
transportare prius quam sedibus ossa quierunt.
centum errant annos volitantque haec litora circum;
tum demum admissi stagna exoptata revisunt.'
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constitit Anchisa satus et vestigia pressit
multa putans sortemque animo miseratus iniquam.
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Rhetoric
Caesar’s De Bellum Gallico
Book 1: Chapters 1-7
1 Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua
Celtae, nostra Galli appellantur. 2 Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis
Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. 3 Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a
cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea
quae ad effeminandos animos pertinent important, 4 proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt,
quibuscum continenter bellum gerunt. Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere
cotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum
gerunt. 5 [Eorum una, pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a flumine Rhodano, continetur
Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum, attingit etiam ab Sequanis et Helvetiis flumen Rhenum, vergit ad
septentriones. 6 Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni,
spectant in septentrionem et orientem solem. 7 Aquitania a Garumna flumine ad Pyrenaeos montes et eam partem
Oceani quae est ad Hispaniam pertinet; spectat inter occasum solis et septentriones.]
2
Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix. Is M. Messala, [et P.] M. Pisone consulibus
regni cupiditate inductus coniurationem nobilitatis fecit et civitati persuasit ut de finibus suis cum omnibus
copiis exirent: 2 perfacile esse, cum virtute omnibus praestarent, totius Galliae imperio potiri. 3 Id hoc facilius iis
persuasit, quod undique loci natura Helvetii continentur: una ex parte flumine Rheno latissimo atque altissimo,
qui agrum Helvetium a Germanis dividit; altera ex parte monte Iura altissimo, qui est inter Sequanos et Helvetios;
tertia lacu Lemanno et flumine Rhodano, qui provinciam nostram ab Helvetiis dividit. 4 His rebus fiebat ut et
minus late vagarentur et minus facile finitimis bellum inferre possent; 5 qua ex parte homines bellandi cupidi
magno dolore adficiebantur. 6 Pro multitudine autem hominum et pro gloria belli atque fortitudinis angustos se
fines habere arbitrabantur, qui in longitudinem milia passuum CCXL, in latitudinem CLXXX patebant.
3
His rebus adducti et auctoritate Orgetorigis permoti constituerunt ea quae ad proficiscendum pertinerent
comparare, iumentorum et carrorum quam maximum numerum coemere, sementes quam maximas facere, ut in
itinere copia frumenti suppeteret, cum proximis civitatibus pacem et amicitiam confirmare. 2 Ad eas res
conficiendas biennium sibi satis esse duxerunt; in tertium annum profectionem lege confirmant. 3 Ad eas res
conficiendas Orgetorix deligitur. Is sibi legationem ad civitates suscipit. In eo itinere persuadet Castico,
Catamantaloedis filio, Sequano, cuius pater regnum in Sequanis multos annos obtinuerat et a senatu populi
Romani amicus appellatus erat, ut regnum in civitate sua occuparet, quod pater ante habuerit; 4 itemque
Dumnorigi Haeduo, fratri Diviciaci, qui eo tempore principatum in civitate obtinebat ac maxime plebi acceptus
erat, ut idem conaretur persuadet eique filiam suam in matrimonium dat. 5 Perfacile factu esse illis probat conata
perficere, propterea quod ipse suae civitatis imperium obtenturus esset: 6 non esse dubium quin totius Galliae
plurimum Helvetii possent; se suis copiis suoque exercitu illis regna conciliaturum confirmat. 7 Hac oratione
adducti inter se fidem et ius iurandum dant et regno occupato per tres potentissimos ac firmissimos populos
totius Galliae sese potiri posse sperant.
4
Ea res est Helvetiis per indicium enuntiata. Moribus suis Orgetoricem ex vinculis causam dicere
coegerunt; damnatum poenam sequi oportebat, ut igni cremaretur. 2 Die constituta causae dictionis Orgetorix
ad iudicium omnem suam familiam, ad hominum milia decem, undique coegit, et omnes clientes obaeratosque
suos, quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit; per eos ne causam diceret se eripuit. 3 Cum civitas
ob eam rem incitata armis ius suum exequi conaretur multitudinemque hominum ex agris magistratus
cogerent, Orgetorix mortuus est; 4 neque abest suspicio, ut Helvetii arbitrantur, quin ipse sibi mortem
consciverit.
5
Post eius mortem nihilo minus Helvetii id quod constituerant facere conantur, ut e finibus suis exeant. 2
Ubi iam se ad eam rem paratos esse arbitrati sunt, oppida sua omnia, numero ad duodecim, vicos ad
quadringentos, reliqua privata aedificia incendunt; 3 frumentum omne, praeter quod secum portaturi erant,
comburunt, ut domum reditionis spe sublata paratiores ad omnia pericula subeunda essent; trium mensum
molita cibaria sibi quemque domo efferre iubent. Persuadent Rauracis et Tulingis et Latobrigis finitimis, uti

eodem usi consilio oppidis suis vicisque exustis una cum iis proficiscantur, Boiosque, qui trans Rhenum
incoluerant et in agrum Noricum transierant Noreiamque oppugnabant, receptos ad se socios sibi adsciscunt.

6
Erant omnino itinera duo, quibus itineribus domo exire possent: unum per Sequanos, angustum et difficile,
inter montem Iuram et flumen Rhodanum, vix qua singuli carri ducerentur, mons autem altissimus impendebat, ut
facile perpauci prohibere possent; 2 alterum per provinciam nostram, multo facilius atque expeditius, propterea
quod inter fines Helvetiorum et Allobrogum, qui nuper pacati erant, Rhodanus fluit isque non nullis locis vado
transitur. 3 Extremum oppidum Allobrogum est proximumque Helvetiorum finibus Genava. Ex eo oppido pons ad
Helvetios pertinet. Allobrogibus sese vel persuasuros, quod nondum bono animo in populum Romanum
viderentur, existimabant vel vi coacturos ut per suos fines eos ire paterentur. Omnibus rebus ad profectionem
comparatis diem dicunt, qua die ad ripam Rhodani omnes conveniant. Is dies erat a. d. V. Kal. Apr. L. Pisone, A.
Gabinio consulibus.
7
Caesari cum id nuntiatum esset, eos per provincia nostram iter facere conari, maturat ab urbe proficisci et
quam maximis potest itineribus in Galliam ulteriorem contendit et ad Genavam pervenit. 2 Provinciae toti quam
maximum potest militum numerum imperat (erat omnino in Gallia ulteriore legio una), pontem, qui erat ad
Genavam, iubet rescindi. 3 Ubi de eius aventu Helvetii certiores facti sunt, legatos ad eum mittunt nobilissimos
civitatis, cuius legationis Nammeius et Verucloetius principem locum obtinebant, qui dicerent sibi esse in animo
sine ullo maleficio iter per provinciam facere, propterea quod aliud iter haberent nullum: rogare ut eius voluntate
id sibi facere liceat. Caesar, quod memoria tenebat L. Cassium consulem occisum exercitumque eius ab Helvetiis
pulsum et sub iugum missum, concedendum non putabat; 4 neque homines inimico animo, data facultate per
provinciam itineris faciundi, temperaturos ab iniuria et maleficio existimabat. 5 Tamen, ut spatium intercedere
posset dum milites quos imperaverat convenirent, legatis respondit diem se ad deliberandum sumpturum: si quid
vellent, ad Id. April. reverterentur.

Book 4: Chapters 24-35 and the first sentence of Chapter 36 (Eodem die legati . . . venerunt.)
[24]
1 At barbari, consilio Romanorum cognito praemisso equitatu et essedariis, quo plerumque genere in
proeliis uti consuerunt, reliquis copiis subsecuti nostros navibus egredi prohibebant. 2 Erat ob has causas summa
difficultas, quod naves propter magnitudinem nisi in alto constitui non poterant, militibus autem, ignotis locis,
impeditis manibus, magno et gravi onere armorum oppressis simul et de navibus desiliendum et in fluctibus
consistendum et cum hostibus erat pugnandum, 3 cum illi aut ex arido aut paulum in aquam progressi omnibus
membris expeditis, notissimis locis, audacter tela coicerent et equos insuefactos incitarent. 4 Quibus rebus nostri
perterriti atque huius omnino generis pugnae imperiti, non eadem alacritate ac studio quo in pedestribus uti
proeliis consuerant utebantur.
[25]
1 Quod ubi Caesar animadvertit, naves longas, quarum et species erat barbaris inusitatior et motus ad
usum expeditior, paulum removeri ab onerariis navibus et remis incitari et ad latus apertum hostium constitui
atque inde fundis, sagittis, tormentis hostes propelli ac submoveri iussit; quae res magno usui nostris fuit. 2 Nam
et navium figura et remorum motu et inusitato genere tormentorum permoti barbari constiterunt ac paulum
modo pedem rettulerunt. 3 Atque nostris militibus cunctantibus, maxime propter altitudinem maris, qui X
legionis aquilam gerebat, obtestatus deos, ut ea res legioni feliciter eveniret, 'desilite', inquit, 'milites, nisi vultis
aquilam hostibus prodere; ego certe meum rei publicae atque imperatori officium praestitero.' 4 Hoc cum voce
magna dixisset, se ex navi proiecit atque in hostes aquilam ferre coepit. 5 Tum nostri cohortati inter se, ne
tantum dedecus admitteretur, universi ex navi desiluerunt. 6 Hos item ex proximis primi navibus cum
conspexissent, subsecuti hostibus adpropinquaverunt.
[26]
1 Pugnatum est ab utrisque acriter. Nostri tamen, quod neque ordines servare neque firmiter insistere
neque signa subsequi poterant atque alius alia ex navi quibuscumque signis occurrerat se adgregabat, magnopere
perturbabantur; 2 hostes vero, notis omnibus vadii, ubi ex litore aliquos singulares ex navi egredientes
conspexerant, incitatis equis impeditos adoriebantur, 3 plures paucos circumsistebant, alii ab latere aperto in
universos tela coiciebant. 4 Quod cum animadvertisset Caesar, scaphas longarum navium, item speculatoria
navigia militibus compleri iussit, et quos laborantes conspexerat, his subsidia submittebat. 5 Nostri, simul in arido
constiterunt, suis omnibus consecutis, in hostes impetum fecerunt atque eos in fugam dederunt; neque longius
prosequi potuerunt, quod equites cursum tenere atque insulam capere non potuerant. Hoc unum ad pristinam
fortunam Caesari defuit.
[27]
1 Hostes proelio superati, simul atque se ex fuga receperunt, statim ad Caesarem legatos de pace
miserunt; obsides sese daturos quaeque imperasset facturos polliciti sunt. 2 Una cum his legatis Commius
Atrebas venit, quem supra demonstraveram a Caesare in Britanniam praemissum. 3 Hunc illi e navi egressum,
cum ad eos oratoris modo Caesaris mandata deferret, comprehenderant atque in vincula coniecerant; 4 tum
proelio facto remiserunt et in petenda pace eius rei culpam in multitudinem contulerunt et propter
imprudentiam ut ignosceretur petiverunt. 5 Caesar questus quod, cum ultro in continentem legatis missis pacem
ab se petissent, bellum sine causa intulissent, ignoscere se imprudentiae dixit obsidesque imperavit; 6 quorum illi
partem statim dederunt, partem ex longinquioribus locis arcessitam paucis diebus sese daturos dixerunt. 7
Interea suos in agros remigrare iusserunt, principesque undique convenire et se civitatesque suas Caesari
commendare coeperunt.
[28]
1 His rebus pace confirmata, post diem quartum quam est in Britanniam ventum naves XVIII, de quibus
supra demonstratum est, quae equites sustulerant, ex superiore portu leni vento solverunt. 2 Quae cum
adpropinquarent Britanniae et ex castris viderentur, tanta tempestas subito coorta est ut nulla earum cursum
tenere posset, sed aliae eodem unde erant profectae referrentur, aliae ad inferiorem partem insulae, quae est
propius solis occasum, magno suo cum periculo deicerentur; 3 quae tamen ancoris iactis cum fluctibus
complerentur, necessario adversa nocte in altum provectae continentem petierunt.
[29]
1 Eadem nocte accidit ut esset luna plena, qui dies maritimos aestus maximos in Oceano efficere
consuevit, nostrisque id erat incognitum. 2 Ita uno tempore et longas naves, [quibus Caesar exercitum
transportandum curaverat,] quas Caesar in aridum subduxerat, aestus complebat, et onerarias, quae ad ancoras
erant deligatae, tempestas adflictabat, neque ulla nostris facultas aut administrandi aut auxiliandi dabatur. 3

Compluribus navibus fractis, reliquae cum essent funibus, ancoris reliquisque armamentis amissis ad navigandum
inutiles, magna, id quod necesse erat accidere, totius exercitus perturbatio facta est. 4 Neque enim naves erant
aliae quibus reportari

possent, et omnia deerant quae ad reficiendas naves erant usui, et, quod omnibus constabat hiemari in Gallia
oportere, frumentum in his locis in hiemem provisum non erat.
[30]
1 Quibus rebus cognitis, principes Britanniae, qui post proelium ad Caesarem convenerant, inter se
conlocuti, cum et equites et naves et frumentum Romanis deesse intellegerent et paucitatem militum ex
castrorum exiguitate cognoscerent, quae hoc erant etiam angustior quod sine impedimentis Caesar legiones
transportaverat, 2 optimum factu esse duxerunt rebellione facta frumento commeatuque nostros prohibere et
rem in hiemem producere, quod his superatis aut reditu interclusis neminem postea belli inferendi causa in
Britanniam transiturum confidebant. 3 Itaque rursus coniuratione facta paulatim ex castris discedere et suos clam
ex agris deducere coeperunt.
[31]
1 At Caesar, etsi nondum eorum consilia cognoverat, tamen et ex eventu navium suarum et ex eo quod
obsides dare intermiserant fore id quod accidit suspicabatur. 2 Itaque ad omnes casus subsidia comparabat. Nam
et frumentum ex agris cotidie in castra conferebat et, quae gravissime adflictae erant naves, earum materia atque
aere ad reliquas reficiendas utebatur et quae ad eas res erant usui ex continenti comportari iubebat. 3 Itaque, cum
summo studio a militibus administraretur, XII navibus amissis, reliquis ut navigari satis commode posset effecit.
[32]
1 Dum ea geruntur, legione ex consuetudine una frumentatum missa, quae appellabatur VII, neque ulla
ad id tempus belli suspicione interposita, cum pars hominum in agris remaneret, pars etiam in castra ventitaret,
ii qui pro portis castrorum in statione erant Caesari nuntiaverunt pulverem maiorem quam consuetudo ferret in
ea parte videri quam in partem legio iter fecisset. 2 Caesar id quod erat suspicatus aliquid novi a barbaris initum
consilii, cohortes quae in statione erant secum in eam partem proficisci, ex reliquis duas in stationem succedere,
reliquas armari et confestim sese subsequi iussit. 3 Cum paulo longius a castris processisset, suos ab hostibus
premi atque aegre sustinere et conferta legione ex omnibus partibus tela coici animadvertit. 4 Nam quod omni ex
reliquis partibus demesso frumento pars una erat reliqua, suspicati hostes huc nostros esse venturos noctu in
silvis delituerant; 5 tum dispersos depositis armis in metendo occupatos subito adorti paucis interfectis reliquos
incertis ordinibus perturbaverant, simul equitatu atque essedis circumdederant.
[33]
1 Genus hoc est ex essedis pugnae. Primo per omnes partes perequitant et tela coiciunt atque ipso terrore
equorum et strepitu rotarum ordines plerumque perturbant, et cum se inter equitum turmas insinuaverunt, ex
essedis desiliunt et pedibus proeliantur. 2 Aurigae interim paulatim ex proelio excedunt atque ita currus conlocant
ut, si illi a multitudine hostium premantur, expeditum ad quos receptum habeant. 3 Ita mobilitatem equitum,
stabilitatem peditum in proeliis praestant, ac tantum usu cotidiano et exercitatione efficiunt uti in declivi ac
praecipiti loco incitatos equos sustinere et brevi moderari ac flectere et per temonem percurrere et in iugo
insistere et se inde in currus citissime recipere consuerint.
[34]
1 Quibus rebus perturbatis nostris [novitate pugnae] tempore oportunissimo Caesar auxilium tulit:
namque eius adventu hostes constiterunt, nostri se ex timore receperunt. 2 Quo facto, ad lacessendum hostem et
committendum proelium alienum esse tempus arbitratus suo se loco continuit et brevi tempore intermisso in
castra legiones reduxit. 3 Dum haec geruntur, nostris omnibus occupatis qui erant in agris reliqui discesserunt. 4
Secutae sunt continuos complures dies tempestates, quae et nostros in castris continerent et hostem a pugna
prohiberent. 5 Interim barbari nuntios in omnes partes dimiserunt paucitatemque nostrorum militum suis
praedicaverunt et quanta praedae faciendae atque in perpetuum sui liberandi facultas daretur, si Romanos castris
expulissent, demonstraverunt. His rebus celeriter magna multitudine peditatus equitatusque coacta ad castra
venerunt.
[35]
1 Caesar, etsi idem quod superioribus diebus acciderat fore videbat, ut, si essent hostes pulsi, celeritate
periculum effugerent, tamen nactus equites circiter XXX, quos Commius Atrebas, de quo ante dictum est, secum
transportaverat, legiones in acie pro castris constituit. 2 Commisso proelio diutius nostrorum militum impetum
hostes ferre non potuerunt ac terga verterunt. 3 Quos tanto spatio secuti quantum cursu et viribus efficere
potuerunt, complures ex iis occiderunt, deinde omnibus longe lateque aedificiis incensis se in castra receperunt.
[36] 1 Eodem die legati ab hostibus missi ad Caesarem de pace venerunt.

Cicero’s Catilinarian Orations
1st Cataline Oration
[1] I. Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? quem ad
finem sese effrenata iactabit audacia? Nihilne te nocturnum praesidium Palati, nihil urbis vigiliae, nihil timor
populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora
voltusque moverunt? Patere tua consilia non sentis, constrictam iam horum omnium scientia teneri
coniurationem tuam non vides? Quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid
consilii ceperis, quem nostrum ignorare arbitraris? [2] O tempora, o mores! Senatus haec intellegit. Consul videt;
hic tamen vivit. Vivit? immo vero etiam in senatum venit, fit publici consilii particeps, notat et designat oculis ad
caedem unum quemque nostrum. Nos autem fortes viri satis facere rei publicae videmur, si istius furorem ac tela
vitemus. Ad mortem te, Catilina, duci iussu consulis iam pridem oportebat, in te conferri pestem, quam tu in nos
[omnes iam diu] machinaris.
[3]
An vero vir amplissumus, P. Scipio, pontifex maximus, Ti. Gracchum mediocriter labefactantem statum rei
publicae privatus interfecit; Catilinam orbem terrae caede atque incendiis vastare cupientem nos consules
perferemus? Nam illa nimis antiqua praetereo, quod C. Servilius Ahala Sp. Maelium novis rebus studentem manu
sua occidit. Fuit, fuit ista quondam in hac re publica virtus, ut viri fortes acrioribus suppliciis civem perniciosum
quam acerbissimum hostem coercerent. Habemus senatus consultum in te, Catilina, vehemens et grave, non deest
rei publicae consilium neque auctoritas huius ordinis; nos, nos, dico aperte, consules desumus.
[4]
II. Decrevit quondam senatus, ut L. Opimius consul videret, ne quid res publica detrimenti caperet; nox
nulla intercessit; interfectus est propter quasdam seditionum suspiciones C. Gracchus, clarissimo patre, avo,
maioribus, occisus est cum liberis M. Fulvius consularis. Simili senatus consulto C. Mario et L. Valerio consulibus
est permissa res publica; num unum diem postea L. Saturninum tribunum pl. et C. Servilium praetorem mors ac
rei publicae poena remorata est? At [vero] nos vicesimum iam diem patimur hebescere aciem horum auctoritatis.
Habemus enim huiusce modi senatus consultum, verum inclusum in tabulis tamquam in vagina reconditum, quo
ex senatus consulto confestim te interfectum esse, Catilina, convenit. Vivis, et vivis non ad deponendam, sed ad
confirmandam audaciam. Cupio, patres conscripti, me esse clementem, cupio in tantis rei publicae periculis me
non dissolutum videri, sed iam me ipse inertiae nequitiaeque condemno.
[5]
Castra sunt in Italia contra populum Romanum in Etruriae faucibus conlocata, crescit in dies singulos
hostium numerus; eorum autem castrorum imperatorem ducemque hostium intra moenia atque adeo in senatu
videtis intestinam aliquam cotidie perniciem rei publicae molientem. Si te iam, Catilina, comprehendi, si interfici
iussero, credo, erit verendum mihi, ne non potius hoc omnes boni serius a me quam quisquam crudelius factum
esse dicat. Verum ego hoc, quod iam pridem factum esse oportuit, certa de causa nondum adducor ut faciam. Tum
denique interficiere, cum iam nemo tam inprobus, tam perditus, tam tui similis inveniri poterit, qui id non iure
factum esse fateatur. [6] Quamdiu quisquam erit, qui te defendere audeat, vives, et vives ita, ut [nunc] vivis, multis
meis et firmis praesidiis obsessus, ne commovere te contra rem publicam possis. Multorum te etiam oculi et aures
non sentientem, sicut adhuc fecerunt, speculabuntur atque custodient.
III. Etenim quid est, Catilina, quod iam amplius expectes, si neque nox tenebris obscurare coetus nefarios nec
privata domus parietibus continere voces coniurationis tuae potest, si illustrantur, si erumpunt omnia? Muta iam
istam mentem, mihi crede, obliviscere caedis atque incendiorum. Teneris undique; luce sunt clariora nobis tua
consilia omnia; quae iam mecum licet recognoscas.
[7]
Meministine me ante diem XII Kalendas Novembris dicere in senatu fore in armis certo die, qui dies
futurus esset ante diem VI Kal. Novembris, C. Manlium, audaciae satellitem atque administrum tuae? Num me
fefellit, Catilina, non modo res tanta, tam atrox tamque incredibilis, verum, id quod multo magis est
admirandum, dies? Dixi ego idem in senatu caedem te optumatium contulisse in ante diem V Kalendas
Novembris, tum cum multi principes civitatis Roma non tam sui conservandi quam tuorum consiliorum
reprimendorum causa profugerunt. Num infitiari potes te illo ipso die meis praesidiis, mea diligentia
circumclusum commovere te contra rem publicam non potuisse, cum tu discessu ceterorum nostra tamen, qui
remansissemus, caede te contentum esse dicebas?

[8]
Quid? cum te Praeneste Kalendis ipsis Novembribus occupaturum nocturno impetu esse confideres,
sensistine illam coloniam meo iussu meis praesidiis, custodiis, vigiliis esse munitam? Nihil agis, nihil moliris, nihil
cogitas, quod non ego non modo audiam, sed etiam videam planeque sentiam. IV. Recognosce tandem mecum
noctem illam superiorem; iam intelleges multo me vigilare acrius ad salutem quam te ad perniciem rei publicae.
Dico te priore nocte venisse inter falcarios--non agam obscure--in M. Laecae domum; convenisse eodem
complures eiusdem amentiae scelerisque socios. Num negare audes? quid taces? Convincam, si negas. Video enim
esse hic in senatu quosdam, qui tecum una fuerunt.
[9]
O di inmortales! ubinam gentium sumus? in qua urbe vivimus? quam rem publicam habemus? Hic, hic
sunt in nostro numero, patres conscripti, in hoc orbis terrae sanctissimo gravissimoque consilio, qui de nostro
omnium interitu, qui de huius urbis atque adeo de orbis terrarum exitio cogitent! Hos ego video consul et de re
publica sententiam rogo et, quos ferro trucidari oportebat, eos nondum voce volnero!
Fuisti igitur apud Laecam illa nocte, Catilina, distribuisti partes Italiae, statuisti, quo quemque proficisci placeret,
delegisti, quos Romae relinqueres, quos tecum educeres, discripsisti urbis partes ad incendia, confirmasti te
ipsum iam esse exiturum, dixisti paulum tibi esse etiam nunc morae, quod ego viverem. Reperti sunt duo equites
Romani, qui te ista cura liberarent et sese illa ipsa nocte paulo ante lucem me in meo lectulo interfecturos [esse]
pollicerentur. [10] Haec ego omnia vixdum etiam coetu vestro dimisso comperi; domum meam maioribus
praesidiis munivi atque firmavi, exclusi eos, quos tu ad me salutatum mane miseras, cum illi ipsi venissent, quos
ego iam multis ac summis viris ad me id temporis venturos esse praedixeram.
V.
Quae cum ita sint, Catilina, perge, quo coepisti, egredere aliquando ex urbe; patent portae; proficiscere.
Nimium diu te imperatorem tua illa Manliana castra desiderant. Educ tecum etiam omnes tuos, si minus, quam
plurimos; purga urbem. Magno me metu liberabis, dum modo inter me atque te murus intersit. Nobiscum versari
iam diutius non potes; non feram, non patiar, non sinam. [11] Magna dis inmortalibus habenda est atque huic ipsi
Iovi Statori, antiquissimo custodi huius urbis, gratia, quod hanc tam taetram, tam horribilem tamque infestam rei
publicae pestem totiens iam effugimus.
Non est saepius in uno homine summa salus periclitanda rei publicae. Quamdiu mihi consuli designato, Catilina,
insidiatus es, non publico me praesidio, sed privata diligentia defendi. Cum proximis comitiis consularibus me
consulem in campo et competitores tuos interficere voluisti, compressi conatus tuos nefarios amicorum praesidio
et copiis nullo tumultu publice concitato; denique, quotienscumque me petisti, per me tibi obstiti, quamquam
videbam perniciem meam cum magna calamitate rei publicae esse coniunctam.
[12] Nunc iam aperte rem publicam universam petis, templa deorum inmortalium, tecta urbis, vitam omnium
civium, Italiam [denique] totam ad exitium et vastitatem vocas. Quare, quoniam id, quod est primum, et quod
huius imperii disciplinaeque maiorum proprium est, facere nondum audeo, faciam id, quod est ad severitatem
lenius et ad communem salutem utilius. Nam si te interfici iussero, residebit in re publica reliqua coniuratorum
manus; sin tu, quod te iam dudum hortor, exieris, exhaurietur ex urbe tuorum comitum magna et perniciosa
sentina rei publicae. [13] Quid est, Catilina? num dubitas id me imperante facere, quod iam tua sponte faciebas?
Exire ex urbe iubet consul hostem. Interrogas me, num in exilium; non iubeo, sed, si me consulis, suadeo.
VI.
Quid est enim, Catilina, quod te iam in hac urbe delectare possit? in qua nemo est extra istam
coniurationem perditorum hominum, qui te non metuat, nemo, qui non oderit.
Quae nota domesticae turpitudinis non inusta vitae tuae est? quod privatarum rerum dedecus non haeret in fama?
quae lubido ab oculis, quod facinus a manibus umquam tuis, quod flagitium a toto corpore afuit? cui tu
adulescentulo, quem corruptelarum inlecebris inretisses, non aut ad audaciam ferrum aut ad lubidinem facem
praetulisti? [14] Quid vero? nuper cum morte superioris uxoris novis nuptiis domum vacuefecisses, nonne etiam
alio incredibili scelere hoc scelus cumulasti? quod ego praetermitto et facile patior sileri, ne in hac civitate tanti
facinoris inmanitas aut extitisse aut non vindicata esse videatur. Praetermitto ruinas fortunarum tuarum, quas
omnis inpendere tibi proxumis Idibus senties; ad illa venio, quae non ad privatam ignominiam vitiorum tuorum,
non ad domesticam tuam difficultatem ac turpitudinem sed ad summam rem publicam atque ad omnium nostrum

vitam salutemque pertinent. [15] Potestne tibi haec lux, Catilina, aut huius caeli spiritus esse iucundus, cum scias
esse horum neminem, qui nesciat te pridie Kalendas Ianuarias Lepido et Tullo consulibus stetisse in comitio cum

telo, manum consulum et principum civitatis interficiendorum causa paravisse, sceleri ac furori tuo non mentem
aliquam aut timorem tuum sed fortunam populi Romani obstitisse?
Ac iam illa omitto--neque enim sunt aut obscura aut non multa commissa postea--quotiens tu me designatum,
quotiens consulem interficere conatus es! quot ego tuas petitiones ita coniectas, ut vitari posse non viderentur,
parva quadam declinatione et, ut aiunt, corpore effugi! nihil [agis, nihil] adsequeris [, nihil moliris] neque tamen
conari ac velle desistis. [16] Quotiens tibi iam extorta est ista sica de manibus, quotiens [vero] excidit casu aliquo
et elapsa est! [tamen ea carere diutius non potes] quae quidem quibus abs te initiata sacris ac devota sit, nescio,
quod eam necesse putas esse in consulis corpore defigere.
VII.
Nunc vero quae tua est ista vita? Sic enim iam tecum loquar, non ut odio permotus esse videar, quo debeo,
sed ut misericordia, quae tibi nulla debetur. Venisti paulo ante in senatum. Quis te ex hac tanta frequentia totque
tuis amicis ac necessariis salutavit? Si hoc post hominum memoriam contigit nemini, vocis expectas contumeliam,
cum sis gravissimo iudicio taciturnitatis oppressus? Quid, quod adventu tuo ista subsellia vacuefacta sunt, quod
omnes consulares, qui tibi persaepe ad caedem constituti fuerunt, simul atque adsedisti, partem istam
subselliorum nudam atque inanem reliquerunt, quo tandem animo [hoc] tibi ferundum putas?
[17]
Servi mehercule mei si me isto pacto metuerent, ut te metuunt omnes cives tui, domum meam
relinquendam putarem; tu tibi urbem non arbitraris? et, si me meis civibus iniuria suspectum tam graviter atque
offensum viderem, carere me aspectu civium quam infestis omnium oculis conspici mallem; tu cum conscientia
scelerum tuorum agnoscas odium omnium iustum et iam diu tibi debitum, dubitas, quorum mentes sensusque
volneras, eorum aspectum praesentiamque vitare? Si te parentes timerent atque odissent tui neque eos ulla
ratione placare posses, ut opinor, ab eorum oculis aliquo concederes. Nunc te patria, quae communis est parens
omnium nostrum, odit ac metuit et iam diu nihil te iudicat nisi de parricidio suo cogitare; huius tu neque
auctoritatem verebere nec iudicium sequere nec vim pertimesces?
[18]
Quae tecum, Catilina, sic agit et quodam modo tacita loquitur: "Nullum iam aliquot annis facinus exstitit
nisi per te, nullum flagitium sine te; tibi uni multorum civium neces, tibi vexatio direptioque sociorum inpunita
fuit ac libera; tu non solum ad neglegendas leges et quaestiones, verum etiam ad evertendas perfringendasque
valuisti. Superiora illa, quamquam ferenda non fuerunt, tamen, ut potui, tuli; nunc vero me totam esse in metu
propter unum te, quicquid increpuerit, Catilinam timeri, nullum videri contra me consilium iniri posse, quod a
tuo scelere abhorreat, non est ferendum. Quam ob rem discede atque hunc mihi timorem eripe; si est verus, ne
opprimar, sin falsus, ut tandem aliquando timere desinam."
[19]
VIII. Haec si tecum, ita ut dixi, patria loquatur, nonne impetrare debeat, etiamsi vim adhibere non possit?
Quid, quod tu te ipse in custodiam dedisti, quod vitandae suspicionis causa ad M'. Lepidum te habitare velle
dixisti? A quo non receptus etiam ad me venire ausus es atque, ut domi meae te adservarem, rogasti. Cum a me
quoque id responsum tulisses, me nullo modo posse isdem parietibus tuto esse tecum, qui magno in periculo
essem, quod isdem moenibus contineremur, ad Q. Metellum praetorem venisti. A quo repudiatus ad sodalem
tuum, virum optumum, M. Metellum, demigrasti; quem tu videlicet et ad custodiendum diligentissimum et ad
suspicandum sagacissimum et ad vindicandum fortissimum fore putasti. Sed quam longe videtur a carcere atque a
vinculis abesse debere, qui se ipse iam dignum custodia iudicarit!
[20]
Quae cum ita sint, Catilina, dubitas, si emori aequo animo non potes, abire in aliquas terras et vitam
istam multis suppliciis iustis debitisque ereptam fugae solitudinique mandare? "Refer" inquis "ad senatum"; id
enim postulas et, si hic ordo [sibi] placere decreverit te ire in exilium, optemperaturum te esse dicis. Non
referam, id quod abhorret a meis moribus, et tamen faciam, ut intellegas, quid hi de te sentiant. Egredere ex
urbe, Catilina, libera rem publicam metu, in exilium, si hanc vocem exspectas, proficiscere. Quid est, Catilina?
ecquid attendis, ecquid animadvertis horum silentium? Patiuntur, tacent. Quid exspectas auctoritatem
loquentium, quorum voluntatem tacitorum perspicis?
[21]
At si hoc idem huic adulescenti optimo, P. Sestio, si fortissimo viro, M. Marcello, dixissem, iam mihi
consuli hoc ipso in templo iure optimo senatus vim et manus intulisset. De te autem, Catilina, cum quiescunt,

probant, cum patiuntur, decernunt, cum tacent, clamant, neque hi solum, quorum tibi auctoritas est videlicet
cara, vita vilissima, sed etiam illi equites Romani, honestissimi atque optimi viri, ceterique fortissimi cives, qui
circumstant

senatum, quorum tu et frequentiam videre et studia perspicere et voces paulo ante exaudire potuisti. Quorum ego
vix abs te iam diu manus ac tela contineo, eosdem facile adducam, ut te haec, quae vastare iam pridem studes,
relinquentem usque ad portas prosequantur.
[22]
IX. Quamquam quid loquor? te ut ulla res frangat, tu ut umquam te corrigas, tu ut ullam fugam meditere,
tu ut ullum exilium cogites? Utinam tibi istam mentem di inmortales duint! tametsi video, si mea voce perterritus
ire in exilium animum induxeris quanta tempestas invidiae nobis, si minus in praesens tempus recenti memoria
scelerum tuorum, at in posteritatem impendeat. Sed est tanti, dum modo ista sit privata calamitas et a rei publicae
periculis seiungatur. Sed tu ut vitiis tuis commoveare, ut legum poenas pertimescas, ut temporibus rei publicae
cedas, non est postulandum. Neque enim is es, Catilina, ut te aut pudor umquam a turpitudine aut metus a
periculo aut ratio a furore revocarit.
[23]
Quam ob rem, ut saepe iam dixi, proficiscere ac, si mihi inimico, ut praedicas, tuo conflare vis invidiam,
recta perge in exilium; vix feram sermones hominum, si id feceris, vix molem istius invidiae, si in exilium iussu
consulis ieris, sustinebo. Sin autem servire meae laudi et gloriae mavis, egredere cum inportuna sceleratorum
manu, confer te ad Manlium, concita perditos cives, secerne te a bonis, infer patriae bellum, exsulta impio
latrocinio, ut a me non eiectus ad alienos, sed invitatus ad tuos isse videaris.
[24]
Quamquam quid ego te invitem, a quo iam sciam esse praemissos, qui tibi ad Forum Aurelium
praestolarentur armati, cui iam sciam pactam et constitutam cum Manlio diem, a quo etiam aquilam illam
argenteam, quam tibi ac tuis omnibus confido perniciosam ac funestam futuram, cui domi tuae sacrarium
[scelerum tuorum] constitutum fuit, sciam esse praemissam? Tu ut illa carere diutius possis, quam venerari ad
caedem proficiscens solebas, a cuius altaribus saepe istam impiam dexteram ad necem civium transtulisti?
[25]
X. Ibis tandem aliquando, quo te iam pridem ista tua cupiditas effrenata ac furiosa rapiebat; neque enim
tibi haec res adfert dolorem, sed quandam incredibilem voluptatem. Ad hanc te amentiam natura peperit,
voluntas exercuit, fortuna servavit. Numquam tu non modo otium, sed ne bellum quidem nisi nefarium
concupisti. Nactus es ex perditis atque ab omni non modo fortuna, verum etiam spe derelictis conflatam
inproborum manum. [26] Hic tu qua laetitia perfruere, quibus gaudiis exultabis, quanta in voluptate bacchabere,
cum in tanto numero tuorum neque audies virum bonum quemquam neque videbis! Ad huius vitae studium
meditati illi sunt, qui feruntur, labores tui, iacere humi non solum ad obsidendum stuprum, verum etiam ad
facinus obeundum, vigilare non solum insidiantem somno maritorum, verum etiam bonis otiosorum. Habes, ubi
ostentes tuam illam praeclaram patientiam famis, frigoris, inopiae rerum omnium, quibus te brevi tempore
confectum esse senties.
[27] Tantum profeci tum, cum te a consulatu reppuli, ut exsul potius temptare quam consul vexare rem publicam
posses, atque ut id, quod esset a te scelerate susceptum, latrocinium potius quam bellum nominaretur.
XI.
Nunc, ut a me, patres conscripti, quandam prope iustam patriae querimoniam detester ac deprecer,
percipite, quaeso, diligenter, quae dicam, et ea penitus animis vestris mentibusque mandate. Etenim, si mecum
patria, quae mihi vita mea multo est carior, si cuncta Italia, si omnis res publica loquatur:
"M.Tulli, quid agis? Tune eum, quem esse hostem comperisti, quem ducem belli futurum vides, quem expectari
imperatorem in castris hostium sentis, auctorem sceleris, principem coniurationis, evocatorem servorum et
civium perditorum, exire patiere, ut abs te non emissus ex urbe, sed immissus in urbem esse videatur? Nonne
hunc in vincla duci, non ad mortem rapi, non summo supplicio mactari imperabis? [28] Quid tandem te impedit?
mosne maiorum? At persaepe etiam privati in hac re publica perniciosos cives morte multarunt. An leges, quae de
civium Romanorum supplicio rogatae sunt? At numquam in hac urbe, qui a re publica defecerunt, civium iura
tenuerunt. An invidiam posteritatis times? Praeclaram vero populo Romano refers gratiam, qui te, hominem per te
cognitum nulla commendatione maiorum tam mature ad summum imperium per omnis honorum gradus extulit,
si propter invidiam aut alicuius periculi metum salutem civium tuorum neglegis. [29] Sed, si quis est invidiae
metus, non est vehementius severitatis ac fortitudinis invidia quam inertiae ac nequitiae pertimescenda. An, cum
bello vastabitur Italia, vexabuntur urbes, tecta ardebunt tum te non existumas invidiae incendio conflagraturum?"

XII.
His ego sanctissimis rei publicae vocibus et eorum hominum, qui hoc idem sentiunt, mentibus pauca
respondebo. Ego si hoc optimum factu iudicarem, patres conscripti, Catilinam morte multari, unius usuram horae
gladiatori isti ad vivendum non dedissem. Etenim si summi viri et clarissimi cives Saturnini et Gracchorum et

Flacci et superiorum complurium sanguine non modo se non contaminarunt, sed etiam honestarunt, certe
verendum mihi non erat, ne quid hoc parricida civium interfecto invidiae [mihi] in posteritatem redundaret.
Quodsi ea mihi maxime inpenderet tamen hoc animo fui semper, ut invidiam virtute partam gloriam, non invidiam
putarem.
[30]
Quamquam non nulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae inminent non videant aut ea, quae vident,
dissimulent; qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo
corroboraverunt; quorum auctoritate multi non solum improbi, verum etiam inperiti, si in hunc animadvertissem,
crudeliter et regie factum esse dicerent. Nunc intellego, si iste, quo intendit, in Manliana castra pervenerit,
neminem tam stultum fore, qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam improbum qui non fateatur.
Hoc autem uno interfecto intellego hanc rei publicae pestem paulisper reprimi, non in perpetuum comprimi
posse. Quodsi se eiecerit secumque suos eduxerit et eodem ceteros undique collectos naufragos adgregarit,
extinguetur atque delebitur non modo haec tam adulta rei publicae pestis, verum etiam stirps ac semen malorum
omnium.
[31]
Etenim iam diu, patres conscripti, in his periculis coniurationis insidiisque versamur, sed nescio quo
pacto omnium scelerum ac veteris furoris et audaciae maturitas in nostri consulatus tempus erupit. Quodsi ex
tanto latrocinio iste unus tolletur, videbimur fortasse ad breve quoddam tempus cura et metu esse relevati,
periculum autem residebit et erit inclusum penitus in venis atque in visceribus rei publicae. Ut saepe homines
aegri morbo gravi cum aestu febrique iactantur, si aquam gelidam biberunt, primo relevari videntur, deinde
multo gravius vehementiusque adflictantur, sic hic morbus, qui est in re publica, relevatus istius poena
vehementius reliquis vivis ingravescet.
[32]
Quare secedant inprobi, secernant se a bonis, unum in locum congregentur, muro denique, [id] quod saepe
iam dixi, secernantur a nobis; desinant insidiari domi suae consuli, circumstare tribunal praetoris urbani, obsidere
cum gladiis curiam, malleolos et faces ad inflammandam urbem comparare; sit denique inscriptum in fronte unius
cuiusque, quid de re publica sentiat. Polliceor hoc vobis, patres conscripti, tantam in nobis consulibus fore
diligentiam, tantam in vobis auctoritatem, tantam in equitibus Romanis virtutem, tantam in omnibus bonis
consensionem, ut Catilinae profectione omnia patefacta, inlustrata, oppressa, vindicata esse videatis.
[33]
Hisce ominibus, Catilina, cum summa rei publicae salute, cum tua peste ac pernicie cumque eorum exitio,
qui se tecum omni scelere parricidioque iunxerunt, proficiscere ad impium bellum ac nefarium. Tu, Iuppiter, qui
isdem quibus haec urbs auspiciis a Romulo es constitutus, quem Statorem huius urbis atque imperii vere
nominamus, hunc et huius socios a tuis [aris] ceterisque templis, a tectis urbis ac moenibus, a vita fortunisque
civium [omnium] arcebis et homines bonorum inimicos, hostis patriae, latrones Italiae scelerum foedere inter se
ac nefaria societate coniunctos aeternis suppliciis vivos mortuosque mactabis.

2nd Cataline Oration
[1]
Tandem aliquando, Quirites, L. Catilinam furentem audacia, scelus anhelantem, pestem patriae nefarie
molientem, vobis atque huic urbi ferro flammaque minitantem ex urbe vel eiecimus vel emisimus vel ipsum
egredientem verbis prosecuti sumus. Abiit, excessit, evasit, erupit. Nulla iam pernicies a monstro illo atque
prodigio moenibus ipsis intra moenia comparabitur. Atque hunc quidem unum huius belli domestici ducem sine
controversia vicimus. Non enim iam inter latera nostra sica illa versabitur, non in campo, non in foro, non in curia,
non denique intra domesticos parietes pertimescemus. Loco ille motus est, cum est ex urbe depulsus. Palam iam
cum hoste nullo inpediente bellum iustum geremus. Sine dubio perdidimus hominem magnificeque vicimus, cum
illum ex occultis insidiis in apertum latrocinium coniecimus.
[2]
Quod vero non cruentum mucronem, ut voluit, extulit, quod vivis nobis egressus est, quod ei ferrum e
manibus extorsimus, quod incolumes cives, quod stantem urbem reliquit, quanto tandem illum maerore esse
adflictum et profligatum putatis? Iacet ille nunc prostratus, Quirites, et se perculsum atque abiectum esse sentit et
retorquet oculos profecto saepe ad hanc urbem, quam e suis faucibus ereptam esse luget; quae quidem mihi
laetari videtur, quod tantam pestem evomuerit forasque proiecerit.
[3]
Ac si quis est talis, quales esse omnes oportebat, qui in hoc ipso, in quo exultat et triumphat oratio mea,
me vehementer accuset, quod tam capitalem hostem non comprehenderim potius quam emiserim, non est ista
mea culpa, Quirites, sed temporum. Interfectum esse L. Catilinam et gravissimo supplicio adfectum iam pridem
oportebat, idque a me et mos maiorum et huius imperii severitas et res publica postulabat. Sed quam multos
fuisse putatis, qui, quae ego deferrem, non crederent, [quam multos, qui propter stultitiam non putarent,] quam
multos, qui etiam defenderent [,quam multos, qui propter improbitatem faverent]! Ac, si illo sublato depelli a
vobis omne periculum iudicarem, iam pridem ego L. Catilinam non modo invidiae meae, verum etiam vitae
periculo sustulissem.
[4]
Sed cum viderem, ne vobis quidem omnibus re etiam tum probata si illum, ut erat meritus, morte
multassem, fore ut eius socios invidia oppressus persequi non possem, rem huc deduxi, ut tum palam pugnare
possetis, cum hostem aperte videretis. Quem quidem ego hostem, Quirites, quam vehementer foris esse
timendum putem, licet hinc intellegatis, quod etiam illud moleste fero, quod ex urbe parum comitatus exierit.
Utinam ille omnis secum suas copias eduxisset! Tongilium mihi eduxit, quem amare in praetexta coeperat,
Publicium et Minucium, quorum aes alienum contractum in popina nullum rei publicae motum adferre poterat;
reliquit quos viros, quanto aere alieno, quam valentis, quam nobilis!
[5]
Itaque ego illum exercitum prae Gallicanis legionibus et hoc dilectu, quem in agro Piceno et Gallico Q.
Metellus habuit, et his copiis, quae a nobis cotidie comparantur, magno opere contemno collectum ex senibus
desperatis, ex agresti luxuria, ex rusticis decoctoribus, ex iis, qui vadimonia deserere quam illum exercitum
maluerunt; quibus ego non modo si aciem exercitus nostri, verum etiam si edictum praetoris ostendero, concident.
Hos, quos video volitare in foro, quos stare ad curiam, quos etiam in senatum venire, qui nitent unguentis, qui
fulgent purpura, mallem secum suos milites eduxisset; qui si hic permanent, mementote non tam exercitum illum
esse nobis quam hos, qui exercitum deseruerunt, pertimescendos. Atque hoc etiam sunt timendi magis, quod, quid
cogitent, me scire sentiunt neque tamen permoventur.
[6]
Video, cui sit Apulia adtributa, quis habeat Etruriam, quis agrum Picenum, quis Gallicum, quis sibi has
urbanas insidias caedis atque incendiorum depoposcerit. Omnia superioris noctis consilia ad me perlata esse
sentiunt; patefeci in senatu hesterno die; Catilina ipse pertimuit, profugit; hi quid expectant? Ne illi vehementer
errant, si illam meam pristinam lenitatem perpetuam sperant futuram. Quod expectavi, iam sum adsecutus, ut vos
omnes factam esse aperte coniurationem contra rem publicam videretis; nisi vero si quis est, qui Catilinae similis
cum Catilina sentire non putet. Non est iam lenitati locus; severitatem res ipsa flagitat. Unum etiam nunc
concedam: exeant, proficiscantur, ne patiantur desiderio sui Catilinam miserum tabescere. Demonstrabo iter:
Aurelia via profectus est; si accelerare volent, ad vesperam consequentur.
[7]
O fortunatam rem publicam, si quidem hanc sentinam urbis eiecerit! Uno mehercule Catilina exhausto
levata mihi et recreata res publica videtur. Quid enim mali aut sceleris fingi aut cogitari potest, quod non ille

conceperit? quis tota Italia veneficus, quis gladiator, quis latro, quis sicarius, quis parricida, quis testamentorum
subiector, quis circumscriptor, quis ganeo, quis nepos, quis adulter, quae mulier infamis, quis corruptor iuventutis,
quis

corruptus, quis perditus inveniri potest, qui se cum Catilina non familiarissime vixisse fateatur? quae caedes per
hosce annos sine illo facta est, quod nefarium stuprum non per illum?
[8]
Iam vero quae tanta umquam in ullo [homine] iuventutis inlecebra fuit, quanta in illo? qui alios ipse
amabat turpissime, aliorum amori flagitiosissime serviebat, aliis fructum lubidinum, aliis mortem parentum non
modo inpellendo, verum etiam adiuvando pollicebatur. Nunc vero quam subito non solum ex urbe, verum etiam
ex agris ingentem numerum perditorum hominum collegerat! Nemo non modo Romae, sed ne ullo in angulo
totius Italiae oppressus aere alieno fuit, quem non ad hoc incredibile sceleris foedus asciverit.
[9]
Atque ut eius diversa studia in dissimili ratione perspicere possitis, nemo est in ludo gladiatorio paulo ad
facinus audacior qui se non intimum Catilinae esse fateatur, nemo in scaena levior et nequior qui se non eiusdem
prope sodalem fuisse commemoret. Atque idem tamen stuprorum et scelerum exercitatione adsuefactus frigore et
fame et siti et vigiliis perferundis fortis ab istis praedicabatur, cum industriae subsidia atque instrumenta virtutis
in lubidine audaciaque consumeret.
[10]
Hunc vero si secuti erunt sui comites, si ex urbe exierint desperatorum hominum flagitiosi greges, o nos
beatos, o rem publicam fortunatam, o praeclaram laudem consulatus mei! Non enim iam sunt mediocres hominum
lubidines, non humanae ac tolerandae audaciae; nihil cogitant nisi caedem, nisi incendia, nisi rapinas. Patrimonia
sua profuderunt, fortunas suas obligaverunt; res eos iam pridem deseruit, fides nuper deficere coepit; eadem
tamen illa, quae erat in abundantia, lubido permanet. Quodsi in vino et alea comissationes solum et scorta
quaererent, essent illi quidem desperandi, sed tamen essent ferendi; hoc vero quis ferre possit, inertes homines
fortissimis viris insidiari, stultissimos prudentissimis, ebriosos sobriis, dormientis vigilantibus? qui mihi
accubantes in conviviis conplexi mulieres inpudicas vino languidi, conferti cibo, sertis redimiti, unguentis obliti,
debilitati stupris eructant sermonibus suis caedem bonorum atque urbis incendia.
[11]
Quibus ego confido impendere fatum aliquod, et poenam iam diu improbitati, nequitiae, sceleri, libidini
debitam aut instare iam plane aut certe adpropinquare. Quos si meus consulatus, quoniam sanare non potest,
sustulerit, non breve nescio quod tempus, sed multa saecula propagarit rei publicae. Nulla est enim natio, quam
pertimescamus, nullus rex, qui bellum populo Romano facere possit. Omnia sunt externa unius virtute terra
marique pacata; domesticum bellum manet, intus insidiae sunt, intus inclusum periculum est, intus est hostis.
Cum luxuria nobis, cum amentia, cum scelere certandum est. Huic ego me bello ducem profiteor, Quirites; suscipio
inimicitias hominum perditorum; quae sanari poterunt, quacumque ratione sanabo, quae resecanda erunt, non
patiar ad perniciem civitatis manere. Proinde aut exeant aut quiescant aut, si et in urbe et in eadem mente
permanent, ea, quae merentur, expectent.
[12]
At etiam sunt, qui dicant, Quirites, a me eiectum in exilium esse Catilinam. Quod ego si verbo adsequi
possem, istos ipsos eicerem, qui haec locuntur. Homo enim videlicet timidus aut etiam permodestus vocem
consulis ferre non potuit; simul atque ire in exilium iussus est, paruit, ivit. Hesterno die, Quirites, cum domi meae
paene interfectus essem, senatum in aedem Iovis Statoris convocavi, rem omnem ad patres conscriptos detuli.
Quo cum Catilina venisset, quis eum senator appellavit, quis salutavit, quis denique ita aspexit ut perditum civem
ac non potius ut inportunissimum hostem? Quin etiam principes eius ordinis partem illam subselliorum, ad quam
ille accesserat, nudam atque inanem reliquerunt.
[13] Hic ego vehemens ille consul, qui verbo civis in exilium eicio, quaesivi a Catilina, in nocturno conventu apud
M. Laecam fuisset necne. Cum ille homo audacissimus conscientia convictus primo reticuisset, patefeci cetera;
quid ea nocte egisset, [ubi fuisset,] quid in proximam constituisset, quem ad modum esset ei ratio totius belli
descripta, edocui. Cum haesitaret, cum teneretur, quaesivi, quid dubitaret proficisci eo, quo iam pridem pararet,
cum arma, cum secures, cum fasces, cum tubas, cum signa militaria, cum aquilam illam argenteam, cui ille etiam
sacrarium [scelerum] domi suae fecerat, scirem esse praemissam.
[14]
In exilium eiciebam, quem iam ingressum esse in bellum videbam? Etenim, credo, Manlius iste centurio,
qui in agro Faesulano castra posuit bellum populo Romano suo nomine indixit, et illa castra nunc non Catilinam
ducem expectant, et ille eiectus in exilium se Massiliam, ut aiunt, non in haec castra conferet. O condicionem

miseram non modo administrandae, verum etiam conservandae rei publicae! Nunc si L. Catilina consiliis,
laboribus, periculis meis circumclusus ac debilitatus subito pertimuerit, sententiam mutaverit, deseruerit suos,

consilium belli faciendi abiecerit et ex hoc cursu sceleris ac belli iter ad fugam atque in exilium converterit, non
ille a me spoliatus armis audaciae, non obstupefactus ac perterritus mea diligentia, non de spe conatuque
depulsus sed indemnatus innocens in exilium eiectus a consule vi et minis esse dicetur; et erunt, qui illum, si hoc
fecerit, non improbum, sed miserum, me non diligentissimum consulem, sed crudelissimum tyrannum existimari
velint!
[15]
Est mihi tanti, Quirites, huius invidiae falsae atque iniquae tempestatem subire, dum modo a vobis huius
horribilis belli ac nefarii periculum depellatur. Dicatur sane eiectus esse a me, dum modo eat in exilium. Sed, mihi
credite, non est iturus. Numquam ego ab dis inmortalibus optabo, Quirites, invidiae meae levandae causa, ut L.
Catilinam ducere exercitum hostium atque in armis volitare audiatis, sed triduo tamen audietis; multoque magis
illud timeo, ne mihi sit invidiosum aliquando, quod illum emiserim potius quam quod eiecerim. Sed cum sint
homines, qui illum, cum profectus sit, eiectum esse dicant, idem, si interfectus esset, quid dicerent?
[16]
Quamquam isti, qui Catilinam Massiliam ire dictitant, non tam hoc queruntur quam verentur. Nemo est
istorum tam misericors, qui illum non ad Manlium quam ad Massilienses ire malit. Ille autem, si mehercule hoc,
quod agit, numquam antea cogitasset, tamen latrocinantem se interfici mallet quam exulem vivere. Nunc vero,
cum ei nihil adhuc praeter ipsius voluntatem cogitationemque acciderit, nisi quod vivis nobis Roma profectus est,
optemus potius, ut eat in exilium, quam queramur.
[17]
Sed cur tam diu de uno hoste loquimur, et de eo hoste, qui iam fatetur se esse hostem, et quem, quia,
quod semper volui, murus interest, non timeo; de his, qui dissimulant, qui Romae remanent, qui nobiscum sunt,
nihil dicimus? Quos quidem ego, si ullo modo fieri possit, non tam ulcisci studeo quam sanare sibi ipsos, placare
rei publicae, neque, id quare fieri non possit, si me audire volent, intellego. Exponam enim vobis, Quirites, ex
quibus generibus hominum istae copiae comparentur; deinde singulis medicinam consilii atque orationis meae,
si quam potero, adferam.
[18]
Unum genus est eorum, qui magno in aere alieno maiores etiam possessiones habent, quarum amore
adducti dissolvi nullo modo possunt. Horum hominum species est honestissima (sunt enim locupletes), voluntas
vero et causa inpudentissima. Tu agris, tu aedificiis, tu argento, tu familia, tu rebus omnibus ornatus et copiosus
sis et dubites de possessione detrahere, adquirere ad fidem? Quid enim expectas? bellum? Quid ergo? in
vastatione omnium tuas possessiones sacrosanctas futuras putas? An tabulas novas? Errant, qui istas a Catilina
expectant; meo beneficio tabulae novae proferentur, verum auctionariae; neque enim isti, qui possessiones
habent, alia ratione ulla salvi esse possunt. Quod si maturius facere voluissent neque, id quod stultissimum est,
certare cum usuris fructibus praediorum, et locupletioribus his et melioribus civibus uteremur. Sed hosce
homines minime puto pertimescendos, quod aut deduci de sententia possunt aut, si permanebunt, magis mihi
videntur vota facturi contra rem publicam quam arma laturi.
[19]
Alterum genus est eorum, qui quamquam premuntur aere alieno, dominationem tamen expectant, rerum
potiri volunt, honores, quos quieta re publica desperant, perturbata se consequi posse arbitrantur. Quibus hoc
praecipiendum videtur, unum scilicet et idem quod reliquis omnibus, ut desperent se id, quod conantur, consequi
posse; primum omnium me ipsum vigilare, adesse, providere rei publicae; deinde magnos animos esse in bonis
viris, magnam concordiam, [maxumam multitudinem], magnas praeterea militum copias; deos denique inmortalis
huic invicto populo, clarissimo imperio, pulcherrimae urbi contra tantam vim sceleris praesentis auxilium esse
laturos. Quodsi iam sint id, quod summo furore cupiunt, adepti, num illi in cinere urbis et in sanguine civium, quae
mente conscelerata ac nefaria concupiverunt, consules se aut dictatores aut etiam reges sperant futuros? Non
vident id se cupere, quod si adepti sint, fugitivo alicui aut gladiatori concedi sit necesse?
[20]
Tertium genus est aetate iam adfectum, sed tamen exercitatione robustum; quo ex genere iste est
Manlius, cui nunc Catilina succedit. Hi sunt homines ex iis coloniis, quas Sulla constituit; quas ego universas
civium esse optimorum et fortissimorum virorum sentio, sed tamen ii sunt coloni, qui se in insperatis ac
repentinis pecuniis sumptuosius insolentiusque iactarunt. Hi dum aedificant tamquam beati, dum praediis lectis,
familiis magnis, conviviis apparatis delectantur, in tantum aes alienum inciderunt, ut, si salvi esse velint, Sulla sit
iis ab inferis excitandus; qui etiam non nullos agrestis homines tenues atque egentes in eandem illam spem

rapinarum veterum impulerunt. Quos ego utrosque in eodem genere praedatorum direptorumque pono, sed eos
hoc moneo,

desinant furere ac proscriptiones et dictaturas cogitare. Tantus enim illorum temporum dolor inustus est civitati,
ut iam ista non modo homines, sed ne pecudes quidem mihi passurae esse videantur.
[21]
Quartum genus est sane varium et mixtum et turbulentum; qui iam pridem premuntur, qui numquam
emergunt, qui partim inertia, partim male gerendo negotio, partim etiam sumptibus in vetere aere alieno vacillant,
qui vadimoniis, iudiciis, proscriptione bonorum defetigati permulti et ex urbe et ex agris se in illa castra conferre
dicuntur. Hosce ego non tam milites acris quam infitiatores lentos esse arbitror. Qui homines quam primum, si
stare non possunt, corruant sed ita, ut non modo civitas, sed ne vicini quidem proximi sentiant. Nam illud non
intellego, quam ob rem, si vivere honeste non possunt, perire turpiter velint, aut cur minore dolore perituros se
cum multis quam si soli pereant, arbitrentur.
[22]
Quintum genus est parricidarum, sicariorum, denique omnium facinerosorum. Quos ego a Catilina non
revoco; nam neque ab eo divelli possunt et pereant sane in latrocinio quoniam sunt ita multi, ut eos carcer capere
non possit. Postremum autem genus est non solum numero verum etiam genere ipso atque vita, quod proprium
Catilinae est, de eius dilectu, immo vero de complexu eius ac sinu; quos pexo capillo nitidos aut inberbis aut bene
barbatos videtis, manicatis et talaribus tunicis velis amictos, non togis; quorum omnis industria vitae et vigilandi
labor in antelucanis cenis expromitur.
[23]
In his gregibus omnes aleatores, omnes adulteri, omnes inpuri inpudicique versantur. Hi pueri tam lepidi
ac delicati non solum amare et amari neque saltare et cantare, sed etiam sicas vibrare et spargere venena
didicerunt. Qui nisi exeunt, nisi pereunt, etiamsi Catilina perierit, scitote hoc in re publica seminarium
Catilinarum futurum. Verum tamen quid sibi isti miseri volunt? num suas secum mulierculas sunt in castra
ducturi? Quem ad modum autem illis carere poterunt, his praesertim iam noctibus? Quo autem pacto illi
Appenninum atque illas pruinas ac nives perferent? nisi idcirco se facilius hiemem toleraturos putant, quod nudi
in conviviis saltare didicerunt.
[24]
O bellum magno opere pertimescendum, cum hanc sit habiturus Catilina scortorum cohortem praetoriam!
Instruite nunc, Quirites, contra has tam praeclaras Catilinae copias vestra praesidia vestrosque exercitus. Et
primum gladiatori illi confecto et saucio consules imperatoresque vestros opponite; deinde contra illam
naufragorum eiectam ac debilitatam manum florem totius Italiae ac robur educite. Iam vero urbes coloniarum ac
municipiorum respondebunt Catilinae tumulis silvestribus. Neque ego ceteras copias, ornamenta, praesidia vestra
cum illius latronis inopia atque egestate conferre debeo.
[25]
Sed si omissis his rebus, quibus nos suppeditamur, eget ille, senatu, equitibus Romanis, urbe, aerario,
vectigalibus, cuncta Italia, provinciis omnibus, exteris nationibus, si his rebus omissis causas ipsas, quae inter se
confligunt, contendere velimus, ex eo ipso, quam valde illi iaceant, intellegere possumus. Ex hac enim parte pudor
pugnat, illinc petulantia; hinc pudicitia, illinc stuprum; hinc fides, illinc fraudatio; hinc pietas, illinc scelus; hinc
constantia, illinc furor; hinc honestas, illinc turpitudo; hinc continentia, illinc lubido; denique aequitas,
temperantia, fortitudo, prudentia, virtutes omnes certant cum iniquitate, luxuria, ignavia, temeritate, cum vitiis
omnibus; postremo copia cum egestate, bona ratio cum perdita, mens sana cum amentia, bona denique spes cum
omnium rerum desperatione confligit. In eius modi certamine ac proelio nonne, si hominum studia deficiant, di
ipsi inmortales cogant ab his praeclarissimis virtutibus tot et tanta vitia superari?
[26]
Quae cum ita sint, Quirites, vos, quem ad modum iam antea dixi, vestra tecta vigiliis custodiisque
defendite; mihi, ut urbi sine vestro motu ac sine ullo tumultu satis esset praesidii, consultum atque provisum est.
Coloni omnes municipesque vestri certiores a me facti de hac nocturna excursione Catilinae facile urbes suas
finesque defendent; gladiatores, quam sibi ille manum certissimam fore putavit, quamquam animo meliore sunt
quam pars patriciorum, potestate tamen nostra continebuntur. Q. Metellus, quem ego hoc prospiciens in agrum
Gallicum Picenumque praemisi, aut opprimet hominem aut eius omnis motus conatusque prohibebit. Reliquis
autem de rebus constituendis maturandis, agendis iam ad senatum referemus, quem vocari videtis.
[27]
Nunc illos, qui in urbe remanserunt, atque adeo qui contra urbis salutem omniumque vestrum in urbe a
Catilina relicti sunt, quamquam sunt hostes, tamen, quia [nati] sunt cives, monitos etiam atque etiam volo. Mea

lenitas adhuc si cui solutior visa est, hoc expectavit, ut id, quod latebat, erumperet. Quod reliquum est, iam non
possum oblivisci meam hanc esse patriam, me horum esse consulem, mihi aut cum his vivendum aut pro his esse
moriendum. Nullus est portis custos, nullus insidiator viae; si qui exire volunt, conivere possum; qui vero se in

urbe commoverit, cuius ego non modo factum, sed inceptum ullum conatumve contra patriam deprehendero,
sentiet in hac urbe esse consules vigilantis, esse egregios magistratus, esse fortem senatum, esse arma, esse
carcerem, quem vindicem nefariorum ac manifestorum scelerum maiores nostri esse voluerunt.
[28]
Atque haec omnia sic agentur, Quirites, ut maxumae res minimo motu, pericula summa nullo tumultu,
bellum intestinum ac domesticum post hominum memoriam crudelissimum et maximum me uno togato duce et
imperatore sedetur. Quod ego sic administrabo, Quirites, ut, si ullo modo fieri poterit, ne inprobus quidem
quisquam in hac urbe poenam sui sceleris sufferat. Sed si vis manifestae audaciae, si inpendens patriae periculum
me necessario de hac animi lenitate deduxerit, illud profecto perficiam, quod in tanto et tam insidioso bello vix
optandum videtur, ut neque bonus quisquam intereat paucorumque poena vos omnes salvi esse possitis.
[29]
Quae quidem ego neque mea prudentia neque humanis consiliis fretus polliceor vobis, Quirites, sed multis
et non dubiis deorum inmortalium significationibus, quibus ego ducibus in hanc spem sententiamque sum
ingressus; qui iam non procul, ut quondam solebant, ab externo hoste atque longinquo, sed hic praesentes suo
numine atque auxilio sua templa atque urbis tecta defendunt. Quos vos, Quirites, precari, venerari, implorare
debetis, ut, quam urbem pulcherrimam florentissimamque esse voluerunt, hanc omnibus hostium copiis terra
marique superatis a perditissimorum civium nefario scelere defendant.

3rd Cataline Oration
[1]
Rem publicam, Quirites, vitamque omnium vestrum, bona, fortunas, coniuges liberosque vestros atque
hoc domicilium clarissimi imperii, fortunatissimam pulcherrimamque urbem, hodierno die deorum immortalium
summo erga vos amore, laboribus, consiliis, periculis meis e flamma atque ferro ac paene ex faucibus fati ereptam
et vobis conservatam ac restitutam videtis.
[2]
Et si non minus nobis iucundi atque inlustres sunt ei dies, quibus conservamur, quam illi, quibus
nascimur, quod salutis certa laetitia est, nascendi incerta condicio, et quod sine sensu nascimur, cum voluptate
servamur, profecto, quoniam illum, qui hanc urbem condidit, ad deos immortales benivolentia famaque
sustulimus, esse apud vos posterosque vestros in honore debebit is, qui eandem hanc urbem conditam
amplificatamque servavit. Nam toti urbi, templis, delubris, tectis ac moenibus subiectos prope iam ignis
circumdatosque restinximus, idemque gladios in rem publicam destrictos rettudimus mucronesque eorum a
iugulis vestris deiecimus.
[3]
Quae quoniam in senatu inlustrata, patefacta, comperta sunt per me, vobis iam exponam breviter,
Quirites, ut, et quanta et quam manifesta et qua ratione investigata et comprehensa sint, vos, qui et ignoratis et
exspectatis scire possitis. Principio, ut Catilina paucis ante diebus erupit ex urbe, cum sceleris sui socios huiusce
nefarii belli acerrimos duces Romae reliquisset, semper vigilavi et providi, Quirites, quem ad modum in tantis et
tam absconditis insidiis salvi esse possemus. Nam tum, cum ex urbe Catilinam eiciebam – non enim iam vereor
huius verbi invidiam, cum illa magis sit timenda, quod vivus exierit – sed tum, cum illum exterminari volebam, aut
reliquam coniuratorum manum simul exituram aut eos, qui restitissent, infirmos sine illo ac debiles fore putabam.
[4]
Atque ego ut vidi, quos maximo furore et scelere esse inflammatos sciebam, eos nobiscum esse et Romae
remansisse, in eo omnes dies noctesque consumpsi, ut, quid agerent, quid molirentur, sentirem ac viderem, ut,
quoniam auribus vestris propter incredibilem magnitudinem sceleris minorem fidem faceret oratio mea, rem ita
comprehenderem, ut tum demum animis saluti vestrae provideretis, cum oculis maleficium ipsum videretis.
Itaque, ut comperi legatos Allobrogum belli Transalpini et tumultus Gallici excitandi causa a P. Lentulo esse
sollicitatos, eosque in Galliam ad suos cives eodemque itinere cum litteris mandatisque ad Catilinam esse missos,
comitemque iis adiunctum esse T. Volturcium, atque huic esse ad Catilinam datas litteras, facultatem mihi oblatam
putavi, ut, quod erat difficillimum, quodque ego semper optabam ab dis immortalibus, ut tota res non solum a me
sed etiam a senatu et a vobis manifesto deprehenderetur.
[5]
Itaque hesterno die L. Flaccum et C. Pomptinum praetores, fortissimos atque amantissimos rei publicae
viros, ad me vocavi, rem exposui, quid fieri placeret, ostendi. Illi autem, qui omnia de re publica praeclara atque
egregia sentirent, sine recusatione ac sine ulla mora negotium susceperunt et, cum advesperasceret, occulte ad
pontem Mulvium pervenerunt atque ibi in proximis villis ita bipartito fuerunt, ut Tiberis inter eos et pons
interesset. Eodem autem et ipsi sine cuiusquam suspicione multos fortes viros eduxerant, et ego ex praefectura
Reatina complures delectos adulescentes, quorum opera utor assidue in rei publicae praesidio, cum gladiis
miseram.
[6]
Interim tertia fere vigilia exacta cum iam pontem Mulvium magno comitatu legati Allobrogum ingredi
inciperent unaque Volturcius, fit in eos impetus; educuntur et ab illis gladii et a nostris. Res praetoribus erat nota
solis, ignorabatur a ceteris. Tum interventu Pomptini atque Flacci pugna, quae erat commissa, sedatur. Litterae,
quaecumque erant in eo comitatu, integris signis praetoribus traduntur; ipsi comprehensi ad me, cum iam
dilucesceret, deducuntur. Atque horum omnium scelerum improbissimum machinatorem, Cimbrum Gabinium,
statim ad me nihil dum suspicantem vocavi; deinde item accersitus est L. Statilius et post eum C. Cethegus;
tardissime autem Lentulus venit, credo quod in litteris dandis praeter consuetudinem proxima nocte vigilarat.
[7]
Cum summis et clarissimis huius civitatis viris, qui audita re frequentes ad me mane convenerant, litteras
a me prius aperiri quam ad senatum deferri placeret, ne, si nihil esset inventum, temere a me tantus tumultus
iniectus civitati videretur, negavi me esse facturum, ut de periculo publico non ad consilium publicum rem
integram deferrem. Etenim, Quirites, si ea, quae erant ad me delata, reperta non essent, tamen ego non arbitrabar
in tantis rei publicae periculis esse mihi nimiam diligentiam pertimescendam. Senatum frequentem celeriter, ut

vidistis, coegi.
[8]
Atque interea statim admonitu Allobrogum C. Sulpicium praetorem, fortem virum, misi, qui ex aedibus
Cethegi, si quid telorum esset, efferret; ex quibus ille maximum sicarum numerum et gladiorum extulit. Introduxi

Volturcium sine Gallis; fidem publicam iussu senatus dedi; hortatus sum ut ea quae sciret sine timore indicaret.
Tum ille dixit, cum vix se ex magno timore recreasset, a P. Lentulo se habere ad Catilinam mandata et litteras, ut
servorum praesidio uteretur, ut ad urbem quam primum cum exercitu accederet; id autem eo consilio, ut, cum
urbem ex omnibus partibus, quem ad modum discriptum distributumque erat, incendissent caedemque infinitam
civium fecissent, praesto esset ille, qui et fugientis exciperet et se cum his urbanis ducibus coniungeret.
[9]
Introducti autem Galli ius iurandum sibi et litteras ab Lentulo, Cethego, Statilio ad suam gentem data esse
dixerunt, atque ita sibi ab his et a L. Cassio esse praescriptum, ut equitatum in Italiam quam primum mitterent;
pedestres sibi copias non defuturas. Lentulum autem sibi confirmasse ex fatis Sibyllinis haruspicumque responsis
se esse tertium illum Cornelium, ad quem regnum huius urbis atque imperium pervenire esset necesse; Cinnam
ante se et Sullam fuisse. Eundemque dixisse fatalem hunc annum esse ad interitum huius urbis atque imperii, qui
esset annus decimus post virginum absolutionem, post Capitoli autem incensionem vicesimus.
[10]
Hanc autem Cethego cum ceteris controversiam fuisse dixerunt, quod Lentulo et aliis Saturnalibus
caedem fieri atque urbem incendi placeret, Cethego nimium id longum videretur. Ac ne longum sit, Quirites,
tabellas proferri iussimus, quae a quoque dicebantur datae. Primo ostendimus Cethego; signum cognovit. Nos
linum incidimus, legimus. Erat scriptum ipsius manu Allobrogum senatui et populo sese, quae eorum legatis
confirmasset, facturum esse; orare ut item illi facerent, quae sibi eorum legati recepissent. Tum Cethegus, qui
paulo ante aliquid tamen de gladiis ac sicis, quae apud ipsum erant deprehensa, respondisset dixissetque se
semper bonorum ferramentorum studiosum fuisse, recitatis litteris debilitatus atque abiectus conscientia repente
conticuit. Introductus est Statilius; cognovit et signum et manum suam. Recitatae sunt tabellae in eandem fere
sententiam; confessus est. Tum ostendi tabellas Lentulo et quaesivi cognosceretne signum. Adnuit. 'Est vero',
inquam, 'notum quidem signum, imago avi tui, clarissimi viri, qui amavit unice patriam et cives suos; quae quidem
te a tanto scelere etiam muta revocare debuit.'
[11]
Leguntur eadem ratione ad senatum Allobrogum populumque litterae. Si quid de his rebus dicere vellet,
feci potestatem. Atque ille primo quidem negavit; post autem aliquanto, toto iam indicio exposito atque edito,
surrexit; quaesivit a Gallis, quid sibi esset cum iis, quam ob rem domum suam venissent, itemque a Volturcio. Qui
cum illi breviter constanterque respondissent, per quem ad eum quotiensque venissent, quaesissentque ab eo
nihilne secum esset de fatis Sibyllinis locutus, tum ille subito scelere demens quanta conscientiae vis esset
ostendit. Nam, cum id posset infitiari, repente praeter opinionem omnium confessus est. Ita eum non modo
ingenium illud et dicendi exercitatio, qua semper valuit, sed etiam propter vim sceleris manifesti atque deprehensi
impudentia, qua superabat omnes, improbitasque defecit.
[12]
Volturcius vero subito litteras proferri atque aperiri iubet, quas sibi a Lentulo ad Catilinam datas esse
dicebat. Atque ibi vehementissime perturbatus Lentulus tamen et signum et manum suam cognovit. Erant autem
sine nomine, sed ita: 'Quis sim scies ex eo quem ad te misi. Cura ut vir sis et cogita quem in locum sis progressus.
Vide quid tibi iam sit necesse, et cura ut omnium tibi auxilia adiungas, etiam infimorum.' Gabinius deinde
introductus, cum primo impudenter respondere coepisset, ad extremum nihil ex iis, quae Galli insimulabant,
negavit.
[13]
Ac mihi quidem, Quirites, cum illa certissima visa sunt argumenta atque indicia sceleris, tabellae, signa,
manus, denique unius cuiusque confessio, tum multo certiora illa, color, oculi, vultus, taciturnitas. Sic enim
obstupuerant, sic terram intuebantur, sic furtim non numquam inter sese aspiciebant, ut non iam ab aliis indicari,
sed indicare se ipsi viderentur. Indiciis expositis atque editis, Quirites, senatum consului de summa re publica
quid fieri placeret. Dictae sunt a principibus acerrimae ac fortissimae sententiae, quas senatus sine ulla varietate
est secutus. Et quoniam nondum est perscriptum senatus consultum, ex memoria vobis, Quirites, quid senatus
censuerit, exponam.
[14]
Primum mihi gratiae verbis amplissimis aguntur, quod virtute, consilio, providentia mea res publica
maximis periculis sit liberata. Deinde L. Flaccus et C. Pomptinus praetores, quod eorum opera forti fidelique usus
essem, merito ac iure laudantur. Atque etiam viro forti, collegae meo, laus impertitur, quod eos, qui huius
coniurationis participes fuissent, a suis et a rei publicae consiliis removisset. Atque ita censuerunt ut P. Lentulus,

cum se praetura abdicasset, in custodiam traderetur; itemque uti C. Cethegus, L. Statilius, P. Gabinius, qui omnes
praesentes erant, in custodiam traderentur; atque idem hoc decretum est in L. Cassium, qui sibi procurationem
incendendae urbis depoposcerat, in M. Ceparium, cui ad sollicitandos pastores Apuliam attributam esse erat

indicatum, in P. Furium, qui est ex iis colonis, quos Faesulas L. Sulla deduxit, in Q. Annium Chilonem, qui una cum
hoc Furio semper erat in hac Allobrogum sollicitatione versatus, in P. Umbrenum, libertinum hominem, a quo
primum Gallos ad Gabinium perductos esse constabat.
[15]
Atque ea lenitate senatus est usus, Quirites, ut ex tanta coniuratione tantaque hac multitudine
domesticorum hostium novem hominum perditissimorum poena re publica conservata reliquorum mentes sanari
posse arbitraretur. Atque etiam supplicatio dis immortalibus pro singulari eorum merito meo nomine decreta est
quod mihi primum post hanc urbem conditam togato contigit, et his decreta verbis est, 'quod urbem incendiis,
caede cives, Italiam bello liberassem.' Quae supplicatio si cum ceteris supplicationibus conferatur, hoc interest,
quod ceterae bene gesta, haec una conservata re publica constituta est. Atque illud, quod faciendum primum fuit,
factum atque transactum est. Nam P. Lentulus, quamquam patefactis indiciis, confessionibus suis, iudicio senatus
non modo praetoris ius, verum etiam civis amiserat, tamen magistratu se abdicavit, ut quae religio C. Mario,
clarissimo viro, non fuerat, quo minus C. Glauciam, de quo nihil nominatim erat decretum, praetorem occideret, ea
nos religione in privato P. Lentulo puniendo liberaremur.
[16]
Nunc quoniam, Quirites, consceleratissimi periculosissimique belli nefarios duces captos iam et
comprehensos tenetis, existimare debetis omnes Catilinae copias, omnes spes atque opes his depulsis urbis
periculis concidisse. Quem quidem ego cum ex urbe pellebam, hoc providebam animo, Quirites, remoto Catilina
non mihi esse P. Lentuli somnum nec L. Cassi adipes nec C. Cethegi furiosam temeritatem pertimescendam. Ille
erat unus timendus ex istis omnibus, sed tam diu, dum urbis moenibus continebatur. Omnia norat, omnium aditus
tenebat; appellare, temptare, sollicitare poterat, audebat. Erat ei consilium ad facinus aptum, consilio autem neque
manus neque lingua deerat. Iam ad certas res conficiendas certos homines delectos ac descriptos habebat. Neque
vero, cum aliquid mandarat, confectum putabat: nihil erat, quod non ipse obiret, occurreret, vigilaret, laboraret;
frigus, sitim, famem ferre poterat.
[17]
Hunc ego hominem tam acrem, tam audacem, tam paratum, tam callidum, tam in scelere vigilantem, tam
in perditis rebus diligentem nisi ex domesticis insidiis in castrense latrocinium compulissem – dicam id quod
sentio, Quirites – non facile hanc tantam molem mali a cervicibus vestris depulissem. Non ille nobis Saturnalia
constituisset, neque tanto ante exitii ac fati diem rei publicae denuntiavisset neque commisisset, ut signum, ut
litterae suae testes manifesti sceleris deprehenderentur. Quae nunc illo absente sic gesta sunt, ut nullum in
privata domo furtum umquam sit tam palam inventum, quam haec tanta in re publica coniuratio manifesto
inventa atque deprehensa est. Quodsi Catilina in urbe ad hanc diem remansisset, quamquam, quoad fuit, omnibus
eius consiliis occurri atque obstiti, tamen, ut levissime dicam, dimicandum nobis cum illo fuisset, neque nos
umquam, cum ille in urbe hostis esset, tantis periculis rem publicam tanta pace, tanto otio, tanto silentio
liberassemus.
[18]
Quamquam haec omnia, Quirites, ita sunt a me administrata, ut deorum immortalium nutu atque
consilio et gesta et provisa esse videantur. Idque cum coniectura consequi possumus, quod vix videtur humani
consilii tantarum rerum gubernatio esse potuisse, tum vero ita praesentes his temporibus opem et auxilium
nobis tulerunt, ut eos paene oculis videre possemus. Nam ut illa omittam, visas nocturno tempore ab occidente
faces ardoremque caeli, ut fulminum iactus, ut terrae motus relinquam, ut omittam cetera, quae tam multa nobis
consulibus facta sunt, ut haec, quae nunc fiunt, canere di immortales viderentur, hoc certe, quod sum dicturus,
neque praetermittendum neque relinquendum est.
[19]
Nam profecto memoria tenetis Cotta et Torquato consulibus complures in Capitolio res de caelo esse
percussas, cum et simulacra deorum depulsa sunt et statuae veterum hominum deiectae et legum aera liquefacta
et tactus etiam ille, qui hanc urbem condidit, Romulus, quem inauratum in Capitolio parvum atque lactantem
uberibus lupinis inhiantem fuisse meministis. Quo quidem tempore cum haruspices ex tota Etruria convenissent,
caedes atque incendia et legum interitum et bellum civile ac domesticum et totius urbis atque imperii occasum
appropinquare dixerunt, nisi di immortales omni ratione placati suo numine prope fata ipsa flexissent.
[20]
Itaque illorum responsis tum et ludi per decem dies facti sunt, neque res ulla, quae ad placandos deos
pertineret, praetermissa est. Idemque iusserunt simulacrum Iovis facere maius et in excelso collocare et contra

atque antea fuerat ad orientem convertere; ac se sperare dixerunt, si illud signum, quod videtis, solis ortum et
forum curiamque conspiceret, fore ut ea consilia, quae clam essent inita contra salutem urbis atque imperii,

illustrarentur, ut a senatu populoque Romano perspici possent. Atque illud signum collocandum consules illi
locaverunt; sed tanta fuit operis tarditas, ut neque a superioribus consulibus neque nobis ante hodiernum diem
collocaretur.
[21]
Hic quis potest esse, Quirites, tam aversus a vero, tam praeceps, tam mente captus, qui neget haec omnia,
quae videmus, praecipueque hanc urbem deorum immortalium nutu ac potestate administrari? Etenim, cum esset
ita responsum, caedes, incendia, interitum rei publicae comparari, et ea per cives, quae tum propter
magnitudinem scelerum non nullis incredibilia videbantur, ea non modo cogitata a nefariis civibus, verum etiam
suscepta esse sensistis. Illud vero nonne ita praesens est, ut nutu Iovis optimi maximi factum esse videatur, ut,
cum hodierno die mane per forum meo iussu et coniurati et eorum indices in aedem Concordiae ducerentur, eo
ipso tempore signum statueretur? Quo collocato atque ad vos senatumque converso omnia [et senatus et vos],
quae erant contra salutem omnium cogitata, illustrata et patefacta vidistis.
[22]
Quo etiam maiore sunt isti odio supplicioque digni, qui non solum vestris domiciliis atque tectis sed
etiam deorum templis atque delubris sunt funestos ac nefarios ignes inferre conati. Quibus ego si me restitisse
dicam, nimium mihi sumam et non sim ferendus; ille, ille Iuppiter restitit; ille Capitolium, ille haec templa, ille
cunctam urbem, ille vos omnes salvos esse voluit. Dis ego immortalibus ducibus hanc mentem, Quirites,
voluntatemque suscepi atque ad haec tanta indicia perveni. Iam vero [illa Allobrogum sollicitatio, iam] ab
Lentulo ceterisque domesticis hostibus tam dementer tantae res creditae et ignotis et barbaris commissaeque
litterae numquam essent profecto, nisi ab dis immortalibus huic tantae audaciae consilium esset ereptum. Quid
vero? ut homines Galli ex civitate male pacata, quae gens una restat quae bellum populo Romano facere et
posse et non nolle videatur, spem imperii ac rerum maximarum ultro sibi a patriciis hominibus oblatam
neglegerent vestramque salutem suis opibus anteponerent, id non divinitus esse factum putatis, praesertim qui
nos non pugnando, sed tacendo superare potuerint?
[23]
Quam ob rem, Quirites, quoniam ad omnia pulvinaria supplicatio decreta est, celebratote illos dies cum
coniugibus ac liberis vestris. Nam multi saepe honores dis immortalibus iusti habiti sunt ac debiti, sed profecto
iustiores numquam. Erepti enim estis ex crudelissimo ac miserrimo interitu et erepti sine caede, sine sanguine,
sine exercitu, sine dimicatione: togati me uno togato duce et imperatore vicistis.
[24]
Etenim recordamini, Quirites, omnes civiles dissensiones, non solum eas, quas audistis, sed eas, quas
vosmet ipsi meministis atque vidistis. L. Sulla P. Sulpicium oppressit [eiecit ex urbe]; C. Marium, custodem huius
urbis, multosque fortes viros partim eiecit ex civitate, partim interemit. Cn. Octavius consul armis expulit ex urbe
collegam; omnis hic locus acervis corporum et civium sanguine redundavit. Superavit postea Cinna cum Mario;
tum vero clarissimis viris interfectis lumina civitatis extincta sunt. Ultus est huius victoriae crudelitatem postea
Sulla; ne dici quidem opus est, quanta deminutione civium et quanta calamitate rei publicae. Dissensit M. Lepidus
a clarissimo et fortissimo viro, Q. Catulo; attulit non tam ipsius interitus rei publicae luctum quam ceterorum.
[25]
Atque illae tamen omnes dissensiones erant eius modi [Quirites], quae non ad delendam, sed ad
commutandam rem publicam pertinerent. Non illi nullam esse rem publicam, sed in ea, quae esset, se esse
principes, neque hanc urbem conflagrare, sed se in hac urbe florere voluerunt. Atque illae tamen omnes
dissensiones, quarum nulla exitium rei publicae quaesivit, eius modi fuerunt, ut non reconciliatione concordiae,
sed internecione civium diiudicatae sint. In hoc autem uno post hominum memoriam maximo crudelissimoque
bello, quale bellum nulla umquam barbaria cum sua gente gessit, quo in bello lex haec fuit a Lentulo, Catilina,
Cethego, Cassio constituta, ut omnes, qui salva urbe salvi esse possent, in hostium numero ducerentur, ita me
gessi, Quirites, ut salvi omnes conservaremini, et, cum hostes vestri tantum civium superfuturum putassent,
quantum infinitae caedi restitisset, tantum autem urbis, quantum flamma obire non potuisset, et urbem et civis
integros incolumesque servavi.
[26]
Quibus pro tantis rebus, Quirites, nullum ego a vobis praemium virtutis, nullum insigne honoris, nullum
monumentum laudis postulo praeterquam huius diei memoriam sempiternam. In animis ego vestris omnes
triumphos meos, omnia ornamenta honoris, monumenta gloriae, laudis insignia condi et collocari volo. Nihil me
mutum potest delectare, nihil tacitum, nihil denique eius modi, quod etiam minus digni adsequi possint.

Memoria vestra, Quirites, nostrae res alentur, sermonibus crescent, litterarum monumentis inveterascent et
corroborabuntur; eandemque diem intellego, quam spero aeternam fore, propagatam esse et ad salutem urbis et

ad memoriam consulatus mei, unoque tempore in hac re publica duos cives extitisse quorum alter finis vestri
imperii non terrae, sed caeli regionibus terminaret, alter eiusdem imperii domicilium sedesque servaret.
[27]
Sed quoniam earum rerum, quas ego gessi, non eadem est fortuna atque condicio quae illorum, qui
externa bella gesserunt, quod mihi cum iis vivendum est, quos vici ac subegi, illi hostes aut interfectos aut
oppressos reliquerunt, vestrum est, Quirites, si ceteris facta sua recte prosunt, mihi mea ne quando obsint,
providere. Mentes enim hominum audacissimorum sceleratae ac nefariae ne vobis nocere possent, ego providi, ne
mihi noceant, vestrum est providere. Quamquam, Quirites, mihi quidem ipsi nihil ab istis iam noceri potest.
Magnum enim est in bonis praesidium, quod mihi in perpetuum comparatum est, magna in re publica dignitas,
quae me semper tacita defendet, magna vis conscientiae, quam qui neglegunt, cum me violare volent, se ipsi
indicabunt.
[28]
Est enim in nobis is animus, Quirites, ut non modo nullius audaciae cedamus, sed etiam omnes improbos
ultro semper lacessamus. Quodsi omnis impetus domesticorum hostium depulsus a vobis se in me unum
converterit, vobis erit videndum, Quirites, qua condicione posthac eos esse velitis, qui se pro salute vestra
obtulerint invidiae periculisque omnibus; mihi quidem ipsi quid est quod iam ad vitae fructum possit adquiri, cum
praesertim neque in honore vestro neque in gloria virtutis quicquam videam altius quo mihi libeat ascendere?
[29]
Illud perficiam profecto, Quirites, ut ea, quae gessi in consulatu, privatus tuear atque ornem, ut, si qua est
invidia in conservanda re publica suscepta, laedat invidos, mihi valeat ad gloriam. Denique ita me in re publica
tractabo, ut meminerim semper, quae gesserim, curemque, ut ea virtute, non casu gesta esse videantur. Vos,
Quirites, quoniam iam est nox, venerati Iovem illum, custodem huius urbis ac vestrum, in vestra tecta discedite et
ea, quamquam iam est periculum depulsum, tamen aeque ac priore nocte custodiis vigiliisque defendite. Id ne
vobis diutius faciendum sit, atque ut in perpetua pace esse possitis, providebo, Quirites.

4th Cataline Oration
[1]
Video, patres conscripti, in me omnium vestrum ora atque oculos esse conversos, video vos non solum de
vestro ac rei publicae, verum etiam, si id depulsum sit, de meo periculo esse sollicitos. Est mihi iucunda in malis et
grata in dolore vestra erga me voluntas, sed eam, per deos inmortales, deponite atque obliti salutis meae de vobis
ac de vestris liberis cogitate. Mihi si haec condicio consulatus data est, ut omnis acerbitates, omnis dolores
cruciatusque perferrem, feram non solum fortiter, verum etiam lubenter, dum modo meis laboribus vobis
populoque Romano dignitas salusque pariatur.
[2]
Ego sum ille consul, patres conscripti, cui non forum, in quo omnis aequitas continetur, non campus
consularibus auspiciis consecratus, non curia, summum auxilium omnium gentium, non domus, commune
perfugium, non lectus ad quietem datus, non denique haec sedes honoris [sella curulis] umquam vacua mortis
periculo atque insidiis fuit. Ego multa tacui, multa pertuli, multa concessi, multa meo quodam dolore in vestro
timore sanavi. Nunc si hunc exitum consulatus mei di inmortales esse voluerunt, ut vos populumque Romanum ex
caede miserrima, coniuges liberosque vestros virginesque Vestales ex acerbissima vexatione, templa atque
delubra, hanc pulcherrimam patriam omnium nostrum ex foedissima flamma, totam Italiam ex bello et vastitate
eriperem, quaecumque mihi uni proponetur fortuna, subeatur. Etenim, si P. Lentulus suum nomen inductus a
vatibus fatale ad perniciem rei publicae fore putavit, cur ego non laeter meum consulatum ad salutem populi
Romani prope fatalem extitisse?
[3]
Quare, patres conscripti, consulite vobis, prospicite patriae, conservate vos, coniuges, liberos fortunasque
vestras, populi Romani nomen salutemque defendite; mihi parcere ac de me cogitare desinite. Nam primum debeo
sperare omnis deos, qui huic urbi praesident, pro eo mihi, ac mereor, relaturos esse gratiam; deinde, si quid
obtigerit, aequo animo paratoque moriar. Nam neque turpis mors forti viro potest accidere neque immatura
consulari nec misera sapienti. Nec tamen ego sum ille ferreus, qui fratris carissimi atque amantissimi praesentis
maerore non movear horumque omnium lacrumis, a quibus me circumsessum videtis. Neque meam mentem non
domum saepe revocat exanimata uxor et abiecta metu filia et parvulus filius quem mihi videtur amplecti res
publica tamquam obsidem consulatus mei, neque ille, qui expectans huius exitum diei stat in conspectu meo,
gener. Moveo his rebus omnibus, sed in eam partem, uti salvi sint vobiscum omnes, etiamsi me vis aliqua
oppresserit, potius quam et illi et nos una rei publicae peste pereamus.
[4]
Quare, patres conscripti, incumbite ad salutem rei publicae, circumspicite omnes procellas, quae
inpendent, nisi providetis. Non Ti. Gracchus, quod iterum tribunus plebis fieri voluit, non C. Gracchus, quod
agrarios concitare conatus est, non L. Saturninus, quod C. Memmium occidit, in discrimen aliquod atque in vestrae
severitatis iudicium adducitur. Tenentur ii, qui ad urbis incendium, ad vestram omnium caedem, ad Catilinam
accipiendum Romae restiterunt, tenentur litterae, signa, manus, denique unius cuiusque confessio; sollicitantur
Allobroges, servitia excitantur, Catilina accersitur; id est initum consilium, ut interfectis omnibus nemo ne ad
deplorandum quidem populi Romani nomen atque ad lamentandam tanti imperii calamitatem relinquatur.
[5]
Haec omnia indices detulerunt, rei confessi sunt, vos multis iam iudiciis iudicavistis, primum quod mihi
gratias egistis singularibus verbis et mea virtute atque diligentia perditorum hominum coniurationem patefactam
esse decrevistis, deinde quod P. Lentulum se abdicare praetura coegistis, tum quod eum et ceteros, de quibus
iudicastis, in custodiam dandos censuistis, maximeque quod meo nomine supplicationem decrevistis, qui honos
togato habitus ante me est nemini; postremo hesterno die praemia legatis Allobrogum Titoque Volturcio dedistis
amplissima. Quae sunt omnia eius modi, ut ii, qui in custodiam nominatim dati sunt, sine ulla dubitatione a vobis
damnati esse videantur.
[6]
Sed ego institui referre ad vos, patres conscripti, tamquam integrum, et de facto quid iudicetis, et de
poena quid censeatis. Illa praedicam, quae sunt consulis. Ego magnum in re publica versari furorem et nova
quaedam misceri et concitari mala iam pridem videbam, sed hanc tantam, tam exitiosam haberi coniurationem
a civibus numquam putavi. Nunc quicquid est, quocumque vestrae mentes inclinant atque sententiae,
statuendum vobis ante noctem est. Quantum facinus ad vos delatum sit, videtis. Huic si paucos putatis adfines
esse, vehementer erratis. Latius opinione disseminatum est hoc malum; manavit non solum per Italiam, verum
etiam transcendit Alpes et obscure serpens multas iam provincias occupavit. Id opprimi sustentando aut

prolatando nullo pacto potest; quacumque ratione placet, celeriter vobis vindicandum est.

[7]
Video duas adhuc esse sententias, unam D. Silani, qui censet eos, qui haec delere conati sunt, morte esse
multandos, alteram C. Caesaris, qui mortis poenam removet, ceterorum suppliciorum omnis acerbitates
amplectitur. Uterque et pro sua dignitate et pro rerum magnitudine in summa severitate versatur. Alter eos, qui
nos omnis[, qui populum Romanum] vita privare conati sunt, qui delere imperium, qui populi Romani nomen
extinguere, punctum temporis frui vita et hoc communi spiritu non putat oportere atque hoc genus poenae saepe
in inprobos civis in hac re publica esse usurpatum recordatur. Alter intellegit mortem ab dis inmortalibus non esse
supplicii causa constitutam, sed aut necessitatem naturae aut laborum ac miseriarum quietem esse. Itaque eam
sapientes numquam inviti, fortes saepe etiam lubenter oppetiverunt. Vincula vero, et ea sempiterna, certe ad
singularem poenam nefarii sceleris inventa sunt. Municipiis dispertiri iubet. Habere videtur ista res iniquitatem, si
imperare velis, difficultatem, si rogare. Decernatur tamen, si placet.
[8]
Ego enim suscipiam et, ut spero, reperiam, qui id, quod salutis omnium causa statueritis, non putent esse
suae dignitatis recusare. Adiungit gravem poenam municipiis, si quis eorum vincula ruperit; horribiles custodias
circumdat et dignas scelere hominum perditorum; sancit, ne quis eorum poenam, quos condemnat, aut per
senatum aut per populum levare possit; eripit etiam spem, quae sola homines in miseriis consolari solet. Bona
praeterea publicari iubet, vitam solam relinquit nefariis hominibus; quam si eripuisset, multas uno dolore animi
atque corporis miserias et omnis scelerum poenas ademisset. Itaque ut aliqua in vita formido inprobis esset posita
apud inferos eius modi quaedam illi antiqui supplicia impiis constituta esse voluerunt, quod videlicet
intellegebant his remotis non esse mortem ipsam pertimescendam.
[9]
Nunc, patres conscripti, ego mea video quid intersit. Si eritis secuti sententiam C. Caesaris, quoniam hanc
is in re publica viam, quae popularis habetur, secutus est, fortasse minus erunt hoc auctore et cognitore huiusce
sententiae mihi populares impetus pertimescendi; sin illam alteram, nescio an amplius mihi negotii contrahatur.
Sed tamen meorum periculorum rationes utilitas rei publicae vincat. Habemus enim a Caesare, sicut ipsius
dignitas et maiorum eius amplitudo postulabat, sententiam tamquam obsidem perpetuae in rem publicam
voluntatis. Intellectum est, quid interesset inter levitatem contionatorum et animum vere popularem saluti populi
consulentem.
[10]
Video de istis, qui se populares haberi volunt, abesse non neminem, ne de capite videlicet civium
Romanorum sententiam ferat. Is et nudius tertius in custodiam cives Romanos dedit et supplicationem mihi
decrevit et indices hesterno die maximis praemiis adfecit. Iam hoc nemini dubium est qui reo custodiam,
quaesitori gratulationem, indici praemium decrerit, quid de tota re et causa iudicarit. At vero C. Caesar intellegit
legem Semproniam esse de civibus Romanis constitutam; qui autem rei publicae sit hostis, eum civem esse nullo
modo posse; denique ipsum latorem Semproniae legis iniussu populi poenas rei publicae dependisse. Idem ipsum
Lentulum, largitorem et prodigum, non putat, cum de pernicie populi Romani, exitio huius urbis tam acerbe, tam
crudeliter cogitarit, etiam appellari posse popularem. Itaque homo mitissimus atque lenissimus non dubitat P.
Lentulum aeternis tenebris vinculisque mandare et sancit in posterum, ne quis huius supplicio levando se iactare
et in pernicie populi Romani posthac popularis esse possit. Adiungit etiam publicationem bonorum, ut omnis
animi cruciatus et corporis etiam egestas ac mendicitas consequatur.
[11]
Quam ob rem, sive hoc statueritis, dederitis mihi comitem ad contionem populo carum atque iucundum,
sive Silani sententiam sequi malueritis, facile me atque vos a crudelitatis vituperatione populo Romano purgabo
atque obtinebo eam multo leniorem fuisse. Quamquam, patres conscripti, quae potest esse in tanti sceleris
inmanitate punienda crudelitas? Ego enim de meo sensu iudico. Nam ita mihi salva re publica vobiscum perfrui
liceat, ut ego, quod in hac causa vehementior sum, non atrocitate animi moveor (quis enim est me mitior?), sed
singulari quadam humanitate et misericordia. Videor enim mihi videre hanc urbem, lucem orbis terrarum atque
arcem omnium gentium, subito uno incendio concidentem, cerno animo sepulta in patria miseros atque
insepultos acervos civium, versatur mihi ante oculos aspectus Cethegi et furor in vestra caede bacchantis.
[12]
Cum vero mihi proposui regnantem Lentulum, sicut ipse se ex fatis sperasse confessus est, purpuratum
esse huic Glabinium, cum exercitu venisse Catilinam, tum lamentationem matrum familias, tum fugam virginum
atque puerorum ac vexationem virginum Vestalium perhorresco et, quia mihi vehementer haec videntur misera
atque miseranda, idcirco in eos, qui ea perlicere voluerunt, me severum vehementemque praebeo. Etenim quaero,

si quis pater familias liberis suis a servo interfectis, uxore occisa, incensa domo supplicium de servo non quam
acerbissumum sumpserit, utrum is clemens ac misericors an inhumanissimus et crudelissimus esse videatur. Mihi

vero inportunus ac ferreus, qui non dolore et cruciatu nocentis suum dolorem cruciatumque lenierit. Sic nos in his
hominibus, qui nos, qui coniuges, qui liberos nostros trucidare voluerunt, qui singulas unius cuiusque nostrum
domos et hoc universum rei publicae domicilium delere conati sunt, qui id egerunt, ut gentem Allobrogum in
vestigiis huius urbis atque in cinere deflagrati imperii collocarent, si vehementissimi fuerimus, misericordes
habebimur; sin remissiores esse voluerimus, summae nobis crudelitatis in patriae civiumque pernicie fama
subeunda est.
[13]
Nisi vero cuipiam L. Caesar, vir fortissimus et amantissimus rei publicae, crudelior nudius tertius visus est,
cum sororis suae, feminae lectissimae, virum praesentem et audientem vita privandum esse dixit, cum avum suum
iussu consulis interfectum filiumque eius inpuberem legatum a patre missum in carcere necatum esse dixit.
Quorum quod simile factum, quod initum delendae rei publicae consilium? Largitionis voluntas tum in re publica
versata est et partium quaedam contentio. Atque illo tempore huius avus Lentuli, vir clarissimus, armatus
Gracchum est persecutus. Ille etiam grave tum vulnus accepit, ne quid de summa re publica deminueretur; hic ad
evertenda rei publicae fundamenta Gallos accersit, servitia concitat, Catilinam vocat, adtribuit nos trucidandos
Cethego et ceteros civis interficiendos Gabinio, urbem inflammandam Cassio, totam Italiam vastandam
diripiendamque Catilinae. Vereamini censeo, ne in hoc scelere tam immani ac nefando nimis aliquid severe
statuisse videamini; multo magis est verendum, ne remissione poenas crudeles in patriam quam ne severitate
animadversionis nimis vehementes in acerbissimos hostis fuisse videamur.
[14]
Sed ea, quae exaudio, patres conscripti, dissimulare non possum. Iaciuntur enim voces quae perveniunt
ad auris meas eorum qui vereri videntur, ut habeam satis praesidii ad ea, quae vos statueritis hodierno die,
transigunda. Omnia et provisa et parata et constituta sunt, patres conscripti, cum mea summa cura atque
diligentia, tum etiam multo maiore populi Romani ad summum imperium retinendum et ad communes fortunas
conservandas voluntate. Omnes adsunt omnium ordinum homines, omnium generum, omnium denique aetatum;
plenum est forum, plena templa circum forum, pleni omnes aditus huius templi ac loci. Causa est enim post urbem
conditam haec inventa sola, in qua omnes sentirent unum atque idem praeter eos, qui cum sibi viderent esse
pereundum, cum omnibus potius quam soli perire voluerunt.
[15]
Hosce ego homines excipio et secerno lubenter neque in inproborum civium, sed in acerbissimorum
hostium numero habendos puto. Ceteri vero, di inmortales! qua frequentia, quo studio, qua virtute ad communem
salutem dignitatemque consentiunt! Quid ego hic equites Romanos commemorem? qui vobis ita summam ordinis
consiliique concedunt, ut vobiscum de amore rei publicae certent; quos ex multorum annorum dissensione huius
ordinis ad societatem concordiamque revocatos hodiernus dies vobiscum atque haec causa coniungit. Quam si
coniunctionem in consulatu confirmatam meo perpetuam in re publica tenuerimus, confirmo vobis nullum
posthac malum civile ac domesticum ad ullam rei publicae partem esse venturum. Pari studio defendundae rei
publicae convenisse video tribunos aerarios, fortissimos viros; scribas item universos, quos cum casu hic dies ad
aerarium frequentasset, video ab expectatione sortis ad salutem communem esse conversos.
[16]
Omnis ingenuorum adest multitudo, etiam tenuissimorum. Quis est enim, cui non haec templa, aspectus
urbis, possessio libertatis, lux denique haec ipsa et [hoc] commune patriae solum cum sit carum, tum vero dulce
atque iucundum? Operae pretium est, patres conscripti, libertinorum hominum studia cognoscere, qui sua virtute
fortunam huius civitatis consecuti vere hanc suam esse patriam iudicant, quam quidam hic nati, et summo nati
loco, non patriam suam, sed urbem hostium esse iudicaverunt. Sed quid ego hosce homines ordinesque
commemoro, quos privatae fortunae, quos communis res publica, quos denique libertas, ea quae dulcissima est,
ad salutem patriae defendendam excitavit? Servus est nemo, qui modo tolerabili condicione sit servitutis, qui non
audaciam civium perhorrescat, qui non haec stare cupiat, qui non [tantum], quantum audet et quantum potest,
conferat ad communem salutem voluntatis.
[17]
Quare si quem vestrum forte commovet hoc, quod auditum est, lenonem quendam Lentuli concursare
circum tabernas, pretio sperare sollicitari posse animos egentium atque imperitorum, est id quidem coeptum
atque temptatum, sed nulli sunt inventi tam aut fortuna miseri aut voluntate perditi, qui non illum ipsum sellae
atque operis et quaestus cotidiani locum, qui non cubile ac lectulum suum, qui denique non cursum hunc otiosum
vitae suae salvum esse velint. Multo vero maxima pars eorum, qui in tabernis sunt, immo vero (id enim potius est

dicendum) genus hoc universum amantissimum est otii. Etenim omne instrumentum, omnis opera atque quaestus

sequentia civium sustentatur, alitur otio; quorum si quaestus occlusis tabernis minui solet, quid tandem incensis
futurum fuit?
[18]
Quae cum ita sint, patres conscripti, vobis populi Romani praesidia non desunt; vos ne populo Romano
deesse videamini, providete. Habetis consulem ex plurimis periculis et insidiis atque ex media morte non ad vitam
suam, sed ad salutem vestram reservatum. Omnes ordines ad conservandam rem publicam mente, voluntate,
studio, virtute, voce consentiunt. Obsessa facibus et telis impiae coniurationis vobis supplex manus tendit patria
communis, vobis se, vobis vitam omnium civium, vobis arcem et Capitolium, vobis aras Penatium, vobis illum
ignem Vestae sempiternum, vobis omnium deorum templa atque delubra, vobis muros atque urbis tecta
commendat. Praeterea de vestra vita, de coniugum vestrarum atque liberorum anima, de fortunis omnium, de
sedibus, de focis vestris hodierno die vobis iudicandum est.
[19]
Habetis ducem memorem vestri, oblitum sui, quae non semper facultas datur; habetis omnis ordines,
omnis homines, universum populum Romanum, id quod in civili causa hodierno die primum videmus, unum atque
idem sentientem. Cogitate, quantis laboribus fundatum imperium, quanta virtute stabilitam libertatem, quanta
deorum benignitate auctas exaggeratasque fortunas una nox paene delerit. Id ne umquam posthac non modo
[non] confici, sed ne cogitari quidem possit a civibus, hodierno die providendum est. Atque haec, non ut vos, qui
mihi studio paene praecurritis, excitarem, locutus sum, sed ut mea vox, quae debet esse in re publica princeps,
officio functa consulari videretur.
[20]
Nunc, antequam ad sententiam redeo, de me pauca dicam. Ego, quanta manus est coniuratorum, quam
videtis esse permagnam, tantam me inimicorum multitudinem suscepisse video; sed eam esse iudico turpem et
infirmam et [contemptam et] abiectam. Quodsi aliquando alicuius furore et scelere concitata manus ista plus
valuerit quam vestra ac rei publicae dignitas, me tamen meorum factorum atque consiliorum numquam, patres
conscripti, paenitebit. Etenim mors, quam illi [mihi] fortasse minitantur, omnibus est parata; vitae tantam laudem,
quanta vos me vestris decretis honestastis, nemo est adsecutus. Ceteris enim bene gesta, mihi uni conservata re
publica gratulationem decrevistis.
[21]
Sit Scipio clarus ille, cuius consilio atque virtute Hannibal in Africam redire atque [ex] Italia decedere
coactus est, ornetur alter eximia laude Africanus, qui duas urbes huic imperio infestissimas, Carthaginem
Numantiamque, delevit, habeatur vir egregius Paulus ille, cuius currum rex potentissimus quondam et
nobilissimus Perses honestavit, sit aeterna gloria Marius, qui bis Italiam obsidione et metu servitutis liberavit,
anteponatur omnibus Pompeius, cuius res gestae atque virtutes isdem quibus solis cursus regionibus ac terminis
continentur; erit profecto inter horum laudes aliquid loci nostrae gloriae, nisi forte maius est patefacere nobis
provincias, quo exire possimus, quam curare, ut etiam illi, qui absunt, habeant, quo victores revertantur.
[22]
Quamquam est uno loco condicio melior externae victoriae quam domesticae, quod hostes alienigenae
aut oppressi serviunt aut recepti [in amicitiam] beneficio se obligatos putant; qui autem ex numero civium
dementia aliqua depravati hostes patriae semel esse coeperunt, eos cum a pernicie rei publicae reppuleris, nec
vi coercere nec beneficio placare possis. Quare mihi cum perditis civibus aeternum bellum susceptum esse
video. Id ego vestro bonorumque omnium auxilio memoriaque tantorum periculorum, quae non modo in hoc
populo, qui servatus est, sed in omnium gentium sermonibus ac mentibus semper haerebit, a me atque a meis
facile propulsari posse confido. Neque ulla profecto tanta vis reperietur, quae coniunctionem vestram
equitumque Romanorum et tantam conspirationem bonorum omnium confringere et labefactare possit.
[23]
Quae cum ita sint, pro imperio, pro exercitu, pro provincia, quam neglexi, pro triumpho ceterisque laudis
insignibus, quae sunt a me propter urbis vestraeque salutis custodiam repudiata, pro clientelis hospitiisque
provincialibus, quae tamen urbanis opibus non minore labore tueor quam comparo, pro his igitur omnibus rebus,
pro meis in vos singularibus studiis proque hac, quam perspicitis, ad conservandam rem publicam diligentia nihil
a vobis nisi huius temporis totiusque mei consulatus memoriam postulo; quae dum erit in vestris fixa mentibus,
tutissimo me muro saeptum esse arbitrabor. Quodsi meam spem vis inproborum fefellerit atque superaverit,
commendo vobis parvum meum filium, cui profecto satis erit praesidii non solum ad salutem, verum etiam ad
dignitatem, si eius, qui haec omnia suo solius periculo conservarit, illum filium esse memineritis.

[24]
Quapropter de summa salute vestra populique Romani, de vestris coniugibus ac liberis, de aris ac focis,
de fanis atque templis de totius urbis tectis ac sedibus, de imperio ac libertate, de salute Italiae, de universa re
publica decernite diligenter, ut instituistis, ac fortiter. Habetis eum consulem, qui et parere vestris decretis non
dubitet et ea, quae statueritis, quoad vivet, defendere et per se ipsum praestare possit.

