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1. Acusaciones contra el pretor Verres (Verr. 2, 5, 27-30)
[27] Cum autem ver esse coeperat -cuius initium iste non a Favonio neque ab
astro notabat, sed cum rosam viderat tum incipere ver arbitrabatur- dabat se
labori atque itineribus; in quibus eo usque se praebebat patientem atque
impigrum ut eum nemo umquam in equo sedentem viderit.
Nam, ut mos fuit Bithyniae regibus, lectica octaphoro ferebatur, in qua
pulvinus erat perlucidus Melitensis rosa fartus; ipse autem coronam habebat
unam in capite, alteram in collo, reticulumque ad nares sibi admovebat
tenuissimo lino, minutis maculis, plenum rosae. Sic confecto itinere cum ad
aliquod oppidum venerat, eadem lectica usque in cubiculum deferebatur. Eo
veniebant Siculorum magistratus, veniebant equites Romani, id quod ex iuratis
audistis: controversiae secreto deferebantur; paulo post palam decreta
auferebantur. Deinde ubi paulisper in cubiculo, pretio non aequitate, iura
discripserat, Veneri iam et Libero reliquum tempus deberi arbitrabatur. [28]
Quo loco non mihi praetermittenda videtur praeclari imperatoris egregia ac
singularis diligentia. Nam scitote oppidum esse in Sicilia nullum ex iis oppidis
in quibus consistere praetores et conventum agere soleant, quo in oppido non
isti ex aliqua familia non ignobili delecta ad libidinem mulier esset. Itaque
nonnullae ex eo numero in convivium adhibebantur palam; si quae castiores
erant, ad tempus veniebant, lucem conventumque vitabant. Erant autem
convivia non illo silentio populi Romani praetorum atque imperatorum,
neque eo pudore qui in magistratuum conviviis versari soleat, sed cum
maximo clamore atque convicio; nonnumquam etiam res ad pugnam atque ad
manus vocabatur. Iste enim praetor severus ac diligens, qui populi Romani
legibus numquam paruisset, illis legibus quae in poculis ponebantur diligenter
obtemperabat. Itaque erant exitus eiusmodi ut alius inter manus e convivio
tamquam e proelio auferretur, alius tamquam occisus relinqueretur, plerique
ut fusi sine mente ac sine ullo sensu iacerent, -ut quivis, cum aspexisset, non
se praetoris convivium, sed Cannensem pugnam nequitiae videre arbitraretur.
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[29] Cum uero aestas summa esse coeperat, quod tempus omnes Siciliae
semper praetores in itineribus consumere consuerunt, propterea quod tum
putant obeundam esse maxime provinciam, cum in areis frumenta sunt, quod
et familiae congregantur et magnitudo serviti perspicitur et labor operis
maxime offendit, frumenti copia commonet, tempus anni non impedit: tum,
inquam, cum concursant ceteri praetores, iste novo quodam genere imperator
pulcherrimo Syracusarum loco statiua sibi castra faciebat. [30] Nam in ipso
aditu atque ore portus, ubi primum ex alto sinus ab litore ad urbem inflectitur,
tabernacula carbaseis intenta velis conlocabat. Huc ex illa domo praetoria,
quae regis Hieronis fuit, sic emigrabat ut eum per illos dies nemo extra illum
locum videre posset. In eum autem ipsum locum aditus erat nemini, nisi qui
aut socius aut minister libidinis esse posset. Huc omnes mulieres quibuscum
iste consuerat conveniebant, quarum incredibile est quanta multitudo fuerit
Syracusis; huc homines digni istius amicitia, digni vita illa conviviisque
veniebant. Inter eiusmodi viros et mulieres adulta aetate, filius versabatur, ut
eum, etiamsi natura a parentis similitudine abriperet, consuetudo tamen ac
disciplina patris similem esse cogeret.

2. Catilina se atreve a acudir al senado (Catil. 1,1-4)
[1] Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Quamdiu etiam
furor iste tuus nos eludet, quem ad finem sese effrenata iactabit audacia?
Nihilne te nocturnum praesidium Palatii, 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
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designat oculis ad caedem unumquemque 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] 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] 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 (…) 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.

3. Cicerón se felicita porque Catilina ha salido de Roma (Catil. 2,1)
[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
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hominem magnificeque vicimus, cum illum ex occultis insidiis in apertum
latrocinium coniecimus.
4. Cicerón muestra a Clodia como una mujer corruptora de un joven
inocente, Celio (Cael. 31-32, 36)
[31] Res est omnis in hac causa nobis, iudices, cum Clodia, muliere non solum
nobili verum etiam nota; de qua ego nihil dicam nisi depellendi criminis causa.
[32] Sed intellegis pro tua praestanti prudentia, Cn. Domiti, cum hac sola rem
esse nobis. Quae si se aurum M. Caelio commodasse non dicit, si venenum ab
hoc sibi paratum esse non arguit, petulanter facimus, si matrem familias secus
quam matronarum sanctitas postulat nominamus. Sin ista muliere remota nec
crimen ullum nec opes ad oppugnandum M. Caelium illis relinquuntur, quid
est aliud quod nos patroni facere debeamus, nisi ut eos qui insectantur
repellamus? Quod quidem facerem vehementius, nisi intercederent mihi
inimicitiae cum istius mulieris viro -fratre volui dicere; semper hic erro. Nunc
agam modice nec longius progrediar quam me mea fides et causa ipsa coget:
Neque enim muliebres umquam inimicitias mihi gerendas putavi, praesertim
cum ea quam omnes semper amicam omnium potius quam cuiusquam
inimicam putaverunt.

[33] Sed tamen ex ipsa quaeram prius utrum me secum severe et graviter et
prisce agere malit, an remisse et leniter et urbane. Si illo austero more ac modo,
aliquis mihi ab inferis excitandus est ex barbatis illis non hac barbula, qua ista
delectatur, sed illa horrida, quam in statuis antiquis atque imaginibus videmus,
qui obiurget mulierem et pro me loquatur, ne mihi ista forte succenseat.
Existat igitur ex hac ipsa familia aliquis, ac potissimum Caecus ille; minimum
enim dolorem capiet, qui istam non videbit. [34] Qui profecto, si extiterit, sic
aget ac sic loquetur: «Mulier, quid tibi cum Caelio, quid cum homine
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adulescentulo, quid cum alieno? Cur aut tam familiaris huic fuisti ut aurum
commodares, aut tam inimica ut venenum timeres? Non patrem tuum videras,
non patruum, non abavum, non proavum, non atavum audieras consules
fuisse? Non denique modo te Q. Metelli matrimonium tenuisse sciebas,
clarissimi ac fortissimo viri patriaeque amantissimi, qui simul ac pedem limine
extulerat, omnis prope civis virtute, gloria, dignitate superabat? Cum ex
amplissimo genere in familiam clarissimam nupsisses, cur tibi Caelius tam
coniunctus fuit? Cognatus, adfinis, viri tui familiaris? Nihil eorum. Quid igitur
fuit nisi quaedam temeritas ac libido?»
[36] quid clamorem exorsa verbis parvam rem magnam facis? Vicinum
adulescentulum aspexisti; candor huius te et proceritas vultus oculique
pepulerunt; saepius videre voluisti; fuisti non numquam in isdem hortis; vis,
nobilis mulier, illum filium familias patre parco ac tenaci habere tuis copiis
devinctum; non potes; calcitrat, respuit, repellit, non putat tua dona esse tanti;
confer te alio. Habes hortos ad Tiberim ac diligenter eos eo loco parasti, quo
omnis iuventus natandi causa venit; hinc licet condiciones cotidie legas; cur
huic, qui te spernit, molesta es?
5. Un incidente en la vía Apia: Clodio y Milón (Mil. 27-30).
[27] Interim cum sciret Clodius –neque enim erat id difficile scire- iter
sollemne, legitimum, necessarium ante diem XIII Kalendas Februarias Miloni
esse Lanuvium ad flaminem prodendum, quod erat dictator Lanuvi Milo,
Roma subito ipse profectus pridie est ut ante suum fundum, quod re
intellectum est, Miloni insidias conlocaret; atque ita profectus est ut
contionem turbulentam in qua eius furor desideratus est, quae illo ipso die
habita est, relinqueret, quam, nisi obire facinoris locum tempusque voluisset,
numquam reliquisset. [28] Milo autem cum in senatu fuisset eo die quoad
senatus est dimissus, domum venit, calceos et vestimenta mutavit, paulisper,
dum se uxor, ut fit, comparat, commoratus est, dein profectus id temporis
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cum iam Clodius, si quidem eo die Romam venturus erat, redire potuisset.
Obviam fit ei Clodius, expeditus, in equo, nulla raeda, nullis impedimentis,
nullis Graecis comitibus, ut solebat, sine uxore, quod numquam fere: cum
insidiator, qui iter illud ad caedem faciendam apparasset, cum uxore veheretur,
in raeda, paenulatus, magno et impedito et muliebri ac delicato ancillarum
puerorumque comitatu. [29] Fit obviam Clodio ante fundum eius hora fere
undecima aut non multo secus. Statim complures cum telis in hunc faciunt de
loco superiore impetum; adversi raedarium occidunt. Cum autem hic de raeda,
reiecta paenula, desiluisset seque acri animo defenderet, illi qui erant cum
Clodio, gladiis eductis, partim recurrere ad raedam ut a tergo Milonem
adorirentur, partim, quod hunc iam interfectum putarent, caedere incipiunt
eius servos qui post erant; ex quibus qui animo fideli in dominum et praesenti
fuerunt, partim occisi sunt, partim, cum ad raedam pugnari viderent, domino
succurrere prohiberentur, Milonem occisum et ex ipso Clodio audirent et re
vera putarent, fecerunt id servi Milonis (dicam enim aperte non derivandi
criminis causa, sed ut factum est) nec imperante nec sciente nec praesente
domino, quod suos quisque servos in tali re facere voluisset.
[30] Haec sicuti exposui ita gesta sunt, iudices: insidiator superatus est, vi victa
vis vel potius oppressa virtute audacia est.
6. Conclusión de la segunda Filípica (Phil. 2, 118-119)
[118] Respice, quaeso aliquando rem publicam, M. Antoni; a quibus ortus sis,
non quibuscum vivas considera: mecum, ut voles: redi cum re publica in
gratiam. Sed de te tu videris; ego de me ipse profitebor: defendi rem publicam
adulescens, non deseram senex; contempsi Catilinae gladios, non pertimescam
tuos. [119] Quin etiam corpus libenter obtulerim, si repraesentari morte mea
libertas civitatis potest, ut aliquando dolor populi Romani pariat quod iam diu
parturit! Etenim si abhinc annos prope viginti hoc ipso in templo negavi posse
mortem immaturam esse consulari, quanto verius nunc negabo seni? Mihi
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vero, patres conscripti, iam etiam optanda mors est, perfuncto rebus eis quas
adeptus sum quasque gessi. Duo modo haec opto, unum ut moriens populum
Romanum liberum relinquam –hoc mihi maius ab dis immortalibus dari nihil
potest-, alterum ut ita cuique eveniat ut de re publica quisque mereatur.
7. Los oradores con los que Cicerón rivaliza (Brut. 317-320)
[317] Duo tum excellebant oratores qui me imitandi cupiditate incitarent,
Cotta et Hortensius; quorum alter remissus et lenis et propriis verbis
comprendens solute et facile sententiam, alter ornatus, acer et non talis qualem
tu eum, Brute, iam deflorescentem cognovisti, sed verborum et actionis
genere commotior. itaque cum Hortensio mihi magis arbitrabar rem esse,
quod et dicendi ardore eram propior et aetate coniunctior. etenim videram in
isdem causis, ... cum Cotta princeps adhibitus esset, priores tamen agere partis
Hortensium. acrem enim oratorem, incensum et agentem et canorum
concursus hominum forique strepitus desiderat. [318] Unum igitur annum,
cum redissemus ex Asia, causas nobilis egimus, cum quaesturam nos,
consulatum Cotta, aedilitatem peteret Hortensius. interim me quaestorem
Siciliensis excepit annus, Cotta ex consulatu est profectus in Galliam, princeps
et erat et habebatur Hortensius. cum autem anno post ex Sicilia me
recepissem, iam videbatur illud in me, quicquid esset, esse perfectum et habere
maturitatem quandam suam.

(...) [320] Nam is (sc. Hortensius) post

consulatum—credo quod videret ex consularibus neminem esse secum
comparandum, neglegeret autem eos qui consules non fuissent—summum
illud suum studium remisit, quo a puero fuerat incensus, atque in omnium
rerum abundantia voluit beatius, ut ipse putabat, remissius certe vivere.
primus et secundus annus et tertius tantum quasi de picturae veteris colore
detraxerat, quantum non quivis unus ex populo, sed existumator doctus et
intellegens posset cognoscere. longius autem procedens ut in ceteris
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eloquentiae partibus, tum maxume in celeritate et continuatione verborum
adhaerescens, sui dissimilior videbatur fieri cotidie.

8. Continúa su rivalidad con Hortensio que a la postre se vuelve amistad
(Brut. 323)
[323] Itaque cum iam paene evanuisset Hortensius et ego anno meo, sexto
autem post illum consulem, consul factus essem, revocare se ad industriam
coepit, ne, cum pares honore essemus, aliqua re superiores videremur. sic
duodecim post meum consulatum annos in maxumis causis, cum ego mihi
illum, sibi me ille anteferret, coniunctissime versati sumus, consulatusque
meus, qui illum primo leviter perstrinxerat, idem nos rerum mearum gestarum,
quas ille admirabatur, laude coniunxerat.
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