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Pro his Diviciacus Aeduus facit verba: 
 “Bellovaci omni tempore in fide atque amicitia civitatis nostrae fuerant.
Bellovacos omni tempore in fide atque amicitia civitatis Aeduae fuisse;
Impulsi ab suis principibus,
impulsos ab suis principibus,
qui dicebant nostros a te in servitutem redactos omnes indignitates contumeliasque perferre,
qui dicerent Aeduos a Caesare in servitutem redactos omnes indignitates contumeliasque perferre,
et a nobis defecerunt et populo Romano bellum intulerunt.
et ab Aeduis defecisse et populo Romano bellum intulisse.
Qui eius consilii principes fuerant,
Qui eius consilii principes fuissent,
quod intellegebant,
quod intellegerent,
quantam calamitatem civitati intulissent,
quantam calamitatem civitati intulissent,
in Britanniam profugerunt.
in Britanniam profugisse.
Petunt te non solum Bellovaci, sed etiam pro his Aedui,
Petere non solum Bellovacos, sed etiam pro his Aeduos,
ut tua clementia ac mansuetudine in eos utaris.
ut sua clementia ac mansuetudine in eos utatur.
Quod si feceris,
Quod si fecerit,
nostrorum auctoritatem apud omnes Belgas amplificabis,
Aeduorum auctoritatem apud omnes Belgas amplificaturum,
quorum auxiliis atque opibus, si qua bella inciderunt, sustentare consuevimus.”
quorum auxiliis atque opibus, si qua bella inciderint, sustentare consuerint.
(Caes. BG 2. 14)



Persarum rex Darius Scythis bellum inferre decrevit. Pontem fecit in Histro flumine, qua copias traduceret. Eius pontis custodes reliquit principes, quos secum ex Ionia et Aeolide duxerat, quibus singulis ipsorum urbium perpetua dederat imperia. Putavit enim:
“Sic facillime Graeca lingua loquentes,
sic facillime se Graeca lingua loquentes,
qui Asiam incolunt,
qui Asiam incolerent,
sub mea potestate retinebo,
sub sua retenturum potestate,
si amicis meis oppida tuenda tradidero,
si amicis suis oppida tuenda tradidisset,
quibus me oppresso nulla spes salutis relinquetur.”
quibus se oppresso nulla spes salutis relinqueretur.

In hoc fuit tum numero Miltiades. Hic cum crebri afferrent nuntii male rem gerere Darium, Miltiades hortatus est pontis custodes: 
“Nolite a fortuna datam occasionem liberandae Graeciae dimittere! 
ne a fortuna datam occasionem liberandae Graeciae dimitterent.
Nam si cum iis copiis,
Nam si cum iis copiis,
quas secum transportavit,
quas secum transportarat (sic!!!)
interierit Darius,
interiisset Darius,
non solum Europa erit tuta,
non solum Europam fore tutam,
sed etiam ii,
sed etiam eos,
qui Asiam incolunt Graeci genere,
qui Asiam incolerent Graeci genere,
liberi erunt a Persarum dominatione et periculo.
liberos a Persarum futuros dominatione et periculo.
Id facile effici potest:
Id facile effici posse:
ponte enim rescisso rex vel hostium ferro vel inopia paucis diebus interibit.”
ponte enim rescisso regem vel hostium ferro vel inopia paucis diebus interiturum.

Ad hoc consilium cum plerique accederent, Histiaeus Milesius, ne res conficeretur, obstitit, dicens: 
“Non idem nobis,
non idem ipsis,
qui summas imperii tenemus,
qui summas imperii tenerent, 
expedit et multitudini,
expedire et multitudini,
quod Darii regno nostra nititur dominatio:
quod Darii regno ipsorum niteretur dominatio:
quo exstincto nos potestate expulsi civibus nostris poenas dabimus.
quo exstincto ipsos potestate expulsos civibus suis poenas daturos.
Itaque ego adeo abhorreo a ceterorum consilio,
Itaque adeo se abhorrere a ceterorum consilio,
ut nihil putem nobis utilius, quam confirmari regnum Persarum.”
ut nihil putet ipsis utilius, quam confirmari regnum Persarum.
(Nep. Milt. 3. 1-6)



Placuit Caesari, ut ad Ariovistum legatos mitteret, qui ab eo postularent:
“Delige aliquem locum medium utriusque nostrum conloquio;
uti aliquem locum medium utriusque conloquio deligeret;
volo de re publica et summis utriusque nostrum rebus tecum agere.”
velle sese de re publica et summis utriusque rebus cum eo agere.

Ei legationi Ariovistus respondit:
“Si quid mihi a te opus esset,
Si quid ipsi a Caesare opus esset,
ego ad te venirem; 
sese ad eum venturum fuisse;
si quid tu a me vis,
si quid ille a se velit,
te ad me venire oportet.
illum ad se venire oportere.
Ego praeterea neque sine exercitu in istas partes Galliae venire audeo, 
Praeterea se neque sine exercitu in eas partes Galliae venire audere, 
quas tu possides,
quas Caesar possideret,
neque exercitum sine magno commeatu atque molimento in unum locum contrahere possum.
neque exercitum sine magno commeatu atque molimento in unum locum contrahere posse.
Mihi autem mirum videtur,
Sibi autem mirum videri,
quid in mea Gallia,
quid in sua Gallia,
quam bello vici,
quam bello vicisset,
aut tibi aut omnino populo Romano negotii sit.”
aut Caesari aut omnino populo Romano negotii esset.

His responsis ad Caesarem relatis iterum ad Ariovistum Caesar legatos cum his mandatis mittit: 
“Quoniam tanto meo populique Romani beneficio adfectus,
Quoniam tanto suo populique Romani beneficio adfectus,
cum in consulatu meo rex atque amicus ab senatu appellatus sis,
cum in consulatu suo rex atque amicus ab senatu appellatus esset,
hanc mihi populoque Romano gratiam refers,
hanc sibi populoque Romano gratiam referret,
ut in conloquium venire invitatus graveris,
ut in conloquium venire invitatus gravaretur,
neque de communi re dicendum tibi et cognoscendum putes,
neque de communi re dicendum sibi et cognoscendum putaret,
haec sunt, 
haec esse,
quae a te postulo:
quae ab eo postularet.
Primum, ne quam multitudinem hominum amplius trans Rhenum in Galliam traducito;
Primum, ne quam multitudinem hominum amplius trans Rhenum in Galliam traduceret;
deinde obsides, 
deinde obsides, 
quos habes ab Aeduis,
quos haberet ab Aeduis,
reddito,
redderet,
Sequanisque permittito, ut,
Sequanisque permitteret, ut,
quos illi habent,
quos illi haberent,
voluntate tua reddere illis liceat;
voluntate eius reddere illis liceret;
neve Aeduos iniuria lacessito
neve Aeduos iniuria lacesseret
neve his sociisque eorum bellum inferto.
neve his sociisque eorum bellum inferret.
Si id ita feceris,
Si id ita fecisset,
mihi populoque Romano perpetua gratia atque amicitia tecum erit;
sibi populoque Romano perpetuam gratiam atque amicitiam cum eo futuram;
si non impetrabo,
si non impetraret,
equidem,
sese,
quoniam M. Messalla M. Pisone consulibus senatus censuit, uti,
quoniam M. Messala M. Pisone consulibus senatus censuisset, uti,
quicumque Galliam provinciam obtineret,
quicumque Galliam provinciam obtineret,
Aeduos ceterosque amicos populi Romani defenderet,
Aeduos ceterosque amicos populi Romani defenderet,
Aeduorum iniurias non neglegam.”
Aeduorum iniurias non neglecturum.
(Caes. BG 1. 34-5)



Alterum ita traditum est clarum admodum somnium: 
Cum duo quidam Arcades familiares iter una facerent
Cum duo quidam Arcades familiares iter una facerent
et Megaram venissent,
et Megaram venissent,
alter ad cauponem devertit, alter ad hospitem.
alterum ad cauponem devertisse, ad hospitem alterum.
Qui ut cenati quiescebant,
Qui ut cenati quiescerent,
concubia nocte visus est in somnis ei, 
concubia nocte visum esse in somnis ei, 
qui erat in hospitio,
qui erat in hospitio,
ille alter orare:
illum alterum orare,
“Subveni,
ut subveniret,
quod caupo interitum mihi parat!” 
quod sibi a caupone interitus pararetur;
Is primo perterritus somnio surrexit, dein,
eum primo perterritum somnio surrexisse;
cum se conlegisset, 
dein cum se conlegisset, 
idque visum pro nihilo habendum esse duxisset,
idque visum pro nihilo habendum esse duxisset,
recubuit.
recubuisse;
Tum ei dormienti idem ille visus est rogare:
tum ei dormienti eundem illum visum esse rogare, ut,
“Quoniam mihi vivo non subvenisti,
quoniam sibi vivo non subvenisset,
noli mortem meam inultam esse pati. 
mortem suam ne inultam esse pateretur;
Caupo me interfectum in plaustrum coniecit, 
se interfectum in plaustrum a caupone esse coniectum 
et supra me stercus iniecit.
et supra stercus iniectum;
Peto,
petere,
ut mane ad portam adsis,
ut mane ad portam adesset,
priusquam plaustrum ex oppido exeat.”
priusquam plaustrum ex oppido exiret.
Hoc vero is somnio commotus mane bubulco praesto ad portam fuit.
Hoc vero eum somnio commotum mane bubulco praesto ad portam fuisse,
Quaesivit ex eo,
quaesisse ex eo,
quid esset in plaustro.
quid esset in plaustro;
Ille perterritus fugit,
illum perterritum fugisse,
mortuus erutus est,
mortuum erutum esse,
caupo re patefacta poenas dedit.
cauponem re patefacta poenas dedisse.
(Cic. De div. 1. 57)



Plebs incerta, quales habitura consules esset, coetus nocturnos facere, ne in foro subitis trepidaret consiliis. Eam rem consules perniciosam rati ad patres deferunt, sed delatam consulere ordine non licuit; adeo tumultuose excepta est clamoribus undique et indignatione patrum:
Si quod imperio consulari exsequendum est,
si quod imperio consulari exsequendum esset,
invidiam eius reicite ad senatum!
invidiam eius consules ad senatum reicerent:
Profecto si essent in re publica magistratus, 
profecto si essent in re publica magistratus,
nullum esset Romae nisi publicum concilium;
nullum futurum fuisse Romae nisi publicum concilium;
nunc in mille curias contionesque dispersa et dissipata est res publica.
nunc in mille curias contionesque dispersam et dissipatam esse rem publicam.
Unus hercule vir
Unum hercule virum
– id enim plus est quam consul –,
– id enim plus esse quam consulem –,
qualis Appius Claudius fuit,
qualis Ap. Claudius fuerit,
illos coetus momento temporis discuteret.
momento temporis discussurum illos coetus fuisse.

Correpti consules cum percontarentur: 
Quid ergo nos facere vultis?
quid ergo se facere vellent,
Nihil enim segnius molliusve, quam vobis placet, agemus.
nihil enim segnius molliusve quam patribus placeat acturos,

…decernunt:
Dilectum quam acerrimum habete:
ut dilectum quam acerrimum habeant:
otio [enim] plebs lascivit.
otio lascivire plebem.

Dimisso senatu consules in tribunal escendunt; citant nominatim iuniores. Cum ad nomen nemo responderet, circumfusa multitudo in contionis modum
Non potest – inquit – plebs ultra decipi.
negare ultra decipi plebem posse;
Numquam unum militem habebitis,
nunquam unum militem habituros 
ni praestabitur fides publica.
ni praestaretur fides publica;
Libertas unicuique nostrum prius reddenda est, quam arma danda,
libertatem unicuique prius reddendam esse quam arma danda,
ut pro patria civibusque, non pro dominis pugnemus.
ut pro patria civibusque, non pro dominis pugnent.

Consulibus senatum iterum consulere placuit. Tum vero ad sellas eorum prope convolare minimus quisque natu patrum, iubentes: 
Abdicate consulatum et deponite imperium,
abdicare consulatum et deponere imperium,
ad quod tuendum animus deest!
ad quod tuendum animus deesset.
(Liv. 2. 28)

