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1. Tu viri fortis filius, qui stringere ferrum non potes? 
2. Heu, fuge crudelis terras, fuge litus avarum: / nam Polydorus ego. 
3. ’Hospita tu terris erras, ego’ dixit ’in undis.’
4. Et tu apud patres conscriptos contra me dicere ausus es, cum ab hoc ordine ego conservator essem, tu hostis rei publicae iudicatus? 
5. Hac nos adulescentes benivolentia senes illos (…) dileximus.
6. Tu cave nostra tuo contemnas carmina fastu.
7. Eam navem nuper egomet vidi Veliae.
8. Sed narra tu mihi, Agamemnon, quam controversiam hodie declamasti? 
9. Audin tu, patrue? Dico, ne dictum neges: / tuam mihi maiorem filiam despondeas. 
10.
– Quis hoc dicit factum?
– Ego ita factum esse dico.
– Scin tu istuc?
– Scio.
– Qui tu scis?
– Quia ego ire vidi milites plenis viis.
11. Tu vero sapienter <fecisti>! 
12. Non equidem invideo, miror magis.
13. Itaque ego ille, qui semper pacis auctor fui, (…) ego igitur pacis, ut ita dicam, alumnus, (…) ego ille, dicam saepius, pacis semper laudator, semper auctor, pacem cum Marco Antonio esse nolo.
14. Hos ego digrediens lacrimis adfabar obortis.
15. Nam quid ego de studiis dicam cognoscendi semper aliquid atque discendi? 
16. Nunc ego, iudices, iam vos consulo, quid mihi faciendum putetis.
17. Cratippus, quem ego parem summis Peripateticis iudico, isdem rebus fidem tribuit. 
18. … tum, Thessala turba fatemur, / plus Fortuna potest. 
19. Hoc tibi iuventus Romana indicimus bellum.
20. Non iam prima peto Mnestheus neque vincere certo. 
21. Hannibal peto pacem.
22. Est mihi considerandum, quantum illi ego homo amicissimus sollicitudinis atque oneris imponam. 
23. Vinaque dat pateris mactatarumque bidentum, / quid sibi significent, trepidantia consulit exta. 
24. Utebatur autem intime Q. Hortensio, ut intellegi non posset, uter eum plus diligeret, Cicero an Hortensius. 
25. Ego, patres conscripti, Q. Scaevolam augurem memoria teneo cotidie facere omnibus conveniendi potestatem sui, nec eum quisquam vidit in lecto.
26. Nicias te, ut debet, amat, vehementerque tuā sui memoriā delectatur. 
27. Si quicquam hodie hic turbae coeperis, faciam ut huius loci dieique meique semper memineris.
28. Miseret tui me, qui hunc tantum hominem facias inimicum tibi.
29. Ne licet quidem tibi iam tantis rebus gestis non tui similem esse. 
30. Itaque non dat deus beneficia, sed securus et neglegens nostri, aversus a mundo aliud agit.
31. ’En’ ait ’en hic est nostri contemptor!’
32. Aedui legatos ad Caesarem sui purgandi gratia mittunt. 
33. Non vereor, ne quis me haec vestri adhortandi causa magnifice loqui existimet. 
34. Iste aequissimus homo formidinem illam suam miseris Agyrinensibus iniciebat.
35. Ferae bestiae cibum ad fraudem suam positum plerumque aspernantur et refugiunt.
36. Hunc sui finem multos ante annos crediderat Agrippina contempseratque. 
37. Caesar nocte coepta adit castrorum vias, adsistit tabernaculis fruiturque fama sui. 
38. Domus utriusque nostrum aedificatur strenue. 
39. Nam cui proposita sit conservatio sui, necesse est huic partes quoque sui caras esse. 
40. Non omnis moriar, multaque pars mei / vitabit Libitinam.
41. Milites, qui erant Corfinii, legatos ex suo numero ad Caesarem mittunt.
42. Frequentia vestrum incredibilis, Quirites … et alacritatem mihi summam defendendae rei publicae adfert et spem recuperandae. 
43. Multas magnasque habui consul contiones, multis interfui: nullam umquam vidi tantam, quanta nunc vestrum est. 
44. Tibi dico, Plocame, nihil narras?
45. En tibi, ut sentias, quam vīle corpus sit iis, qui magnam gloriam vident!
46. Ecce tibi geminum in scelere par. 
47. Tune hinc, spoliis indute meorum, / eripiare mihi?
48. Prō deūm fidem, quid vobis vultis?
49. Illae quid sibi statuae equestres inauratae volunt propter aedem Volcani? 
50. Nec tibi grata minus pietas, Auguste, tuorum, / quam fuit illa Iovi.
51. Miserere tuorum, / pone animos et pulsus abi.
52. Nimio plus, quam velim, nostrorum ingenia sunt mobilia. 
53. Utilitatis specie in re publica saepissime peccatur, ut in Corinthi disturbatione nostri. 
54. Aedui cum se suaque ab iis defendere non possent, legatos ad Caesarem mittunt rogatum auxilium.
55. Hortor te, ut tuae potestatis semper tu tuaque omnia sint; neque occasioni tuae desis neque suam occasionem hosti des. 
56. Metellus postquam videt (…) neque oppidum capi, neque Iugurtham nisi ex insidiis aut suo loco pugnam facere (…), ab Zama discedit (…).
57. Pueri mulieresque ex muro passis manibus suo more pacem ab Romanis petiverunt. 
58. De modo viginti … / restabam solus: pavidum gelidumque trementi / corpore vixque meum firmat deus. 
59. … videor id meo iure quodam modo vindicare. 
60. Non nostrum inter vos tantas componere lites.
61. Quod Thebae cecidere, meum est.

