I. Személyes, visszaható, birtokos névmások

1.	Te vagy egy bátor férfi fia, aki nem vagy képes kardot rántani? 
2.	Jaj, menekülj a kegyetlen földről, menekülj a mohó partról: én ugyanis Polydorus vagyok! 
3.	“Te a szárazföldön bolyongsz jövevényként – mondta –, én a habokban.” 
4.	És még te merészeltél ellenem beszélni az atyák és összeírtak előtt, azok után, hogy ez a rend engem megmentőnek, téged az állam ellenségének ítélt? 
5.	Ezzel a jóindulattal szerettük mi, fiatalok azokat az öregeket. 
6.	Te csak ne vesd meg a mi verseinket finnyásságodban! 
7.	Azt a hajót nemrég a saját szememmel láttam Veliában. 
8.	De meséld csak el nekem, Agamemnón, milyen vitatémáról tartottál ma bemutatóbeszédet? 
9.	Hallod-e, bácsikám? Mondom, nehogy letagadd, hogy elhangzott: jegyezd el velem a nagyobbik lányodat. 
10.	– Ki mondja, hogy ez történt?
– Én mondom, hogy így történt.
– Te ezt (biztosan) tudod?
– Tudom.
– Hogyhogy tudod?
– Mert láttam, hogy az utak teli vannak menetelő katonákkal.
11.	Te aztán okosan csináltad! 
12.	Én biz nem irigylem, inkább csodálom. 
13.	Így hát én, az, aki mindig a béke kezdeményezője voltam, (…) egyszóval én, a békének, hogy úgy mondjam, nevelt fia, (…) tehát én – mondom még többször –, a békének mindig dicsérője, mindig kezdeményezője, M. Antoniusszal nem akarok békét. 
14.	Távozóban könnyekre fakadva szólongattam őket. 
15.	Hisz minek beszéljek azokról a törekvésekről, hogy mindig megismerjünk és tanuljunk valamit? 
16.	Most már, bírák, tőletek kérek tanácsot, hogy szerintetek mit kell tennem. 
17.	Kratippos, akit a legnagyobb peripatetikusokkal egyenlőnek tartok, ugyanezeknek a dolgoknak adott hitelt. 
18.	… akkor  – mi, thesszáliai tömeg, beismerjük – a szerencse hatalma a nagyobb. 
19.	Ezt a háborút üzenjük neked mi, a római ifjúság. 
20.	Én, Mnéstheus már nem török az élre, és nem a győzelemért versenyzek. 
21.	Én, Hannibal kérek békét. 
22.	Meg kell fontolnom, hogy én, a legjobb barátja mennyi gondot és terhet rakok őrá. 

23.	Bort áldoz a csészékből, és a feláldozott állatok remegő beleit kérdezi, hogy mit jeleznek számára. 
24.	Atticus bensőséges kapcsolatban volt Q. Hortensiusszal, úgyhogy nem lehetett megállapítani, a kettő közül melyik szerette őt jobban, Cicero vagy Hortensius. 
25.	Én, atyák és összeírtak, emlékszem rá, hogy Q. Scaevola augur mindennap mindenkinek lehetőséget adott a vele való találkozásra; nem is látta őt senki ágyban. 

26.	Nikias szeret téged, ahogy tartozik, és nagyon örül a róla való megemlékezésednek. 
27.	Ha ma bármit elkezdesz itt kavarni, teszek róla, hogy örökre megjegyezd ezt a helyet, a napot és engem. 
28.	Sajnállak, amiért ezt a nagyszerű embert ellenségeddé teszed. 
29.	Nem is szabad neked, miután már ilyen nagy dolgokat vittél véghez, nem lenned hasonlónak önmagadhoz. 
30.	Tehát az isten nem ad jótéteményeket, hanem gondtalanul és velünk nem törődve, a világtól elfordulva mással foglalkozik. 
31.	 “Íme – mondta –, íme, itt van az, aki minket semmibe vesz!” 
32.	Az aeduusok követeket küldenek Caesarhoz, hogy kimossák magukat. 
33.	Nem tartok attól, hogy valaki úgy véli, én a ti buzdításotok érdekében fecsegek fellengzősen ilyesmiket. 
34.	Ez az igen igazságos ember igyekezett felkelteni szegény agyrioniakban azt a jól ismert félelmet önmaga iránt. 
35.	A vadállatok a léprecsalásukra kitett élelemtől legtöbbször undorodnak és menekülnek. 
36.	Agrippina már sok évvel azelőtt kezdte azt hinni, hogy így fogja végezni, de nem törődött vele. 
37.	Caesar (Germanicus), amikor leszáll az éj, kimegy a tábor útjaira, odaáll a sátrakhoz, és élvezi saját hírét. 

38.	Mindkettőnk házát serényen építik. 
39.	Annak ugyanis, akinek kitűzött célja önmaga megóvása, szükségszerűen saját tagjai is kedvesek. 
40.	Nem halok meg egészen, és nagy részem elkerüli majd Libitinát. 
41.	A katonák, akik Corfiniumban voltak, követeket küldtek maguk közül Caesarhoz. 
42.	Hihetetlen nagy számotok, polgárok, hatalmas tettrekészséget kelt bennem az állam megvédelmezésére és reményt a helyreállítására. 
43.	Sok nagy gyűlést tartottam consulként, sokon voltam jelen; soha egyet sem láttam akkorát, amekkora most a tiétek. 

44.	Hé, Plokamos, nem mesélsz semmit? 
45.	Tessék, hogy fogalmad legyen róla, mennyire hitvány a test azoknak, akik a nagy dicsőséget látják (maguk előtt)! 
46.	Tessék, egy ikerpár a bűnben. 
47.	Méghogy te menekülnél meg innen, te enyéim zsákmányába öltözött? 
48.	Az istenek szerelmére, mit akartok? 
49.	Mit jelentsenek azok az aranyozott lovasszobrok Vulcanus szentélyénél? 

50.	Számodra sem kevésbé kedves a tieid kötelességtudása, Augustus, mint ez volt Iuppiternek. 
51.	Könyörülj meg a népeden, tedd félre a haragot, és távozz verten. 
52.	A mieink jelleme állhatatlan, sokkal inkább, mint szeretném. 
53.	Az államéletben igen gyakran vétkeznek a hasznosság ürügyén, ahogy pl. a mieink tették Korinthos feldúlása esetében. 
54.	Az aeduusok, mivel nem tudták megvédeni tőlük magukat és tulajdonukat, követeket küldtek Caesarhoz segítséget kérni. 
55.	Arra biztatlak, hogy te és minden, ami a tied, legyen a saját hatalmadban; sem a számodra kedvező alkalmat ne szalaszd el, sem az ellenségnek ne adj kedvező alkalmat. 
56.	Metellus, miután látja, hogy a várost sem tudja elfoglalni, Iugurtha is csak lesből vagy kedvező terepen kezd csatát, eltávozik Zama alól. 
57.	A gyermekek és asszonyok a maguk szokása szerint a falról kezüket kinyújtva békét kértek a rómaiaktól. 
58.	A nemrég még húszból egyedül én maradtam meg: bár reszkettem, remegő testem kihűlt, és alig voltam magamnál, az isten megerősített. 
59.	Szerintem azt igazából jogosan igényelem. 
60.	Nem a mi dolgunk elsimítani ezt a nagy viszályt köztetek. 
61.	Az én érdemem, hogy Thébai elesett. 

