
 Cicerone

TULLIUS S. D. TERENTIAE ET TULLIAE ET CICERONI SUIS.

Ego minus saepe do ad vos litteras, quam possum, propterea quod cum omnia mihi tempora sunt misera,

tum vero, cum aut scribo ad vos aut vestras lego, conficior lacrimis sic, ut ferre non possim. Quod utinam

minus vitae cupidi fuissemus! certe nihil aut non multum in vita mali vidissemus. Quod si nos ad aliquam 

alicuius commodi aliquando recuperandi spem fortuna reservavit, minus est erratum a nobis; si haec 

mala fixa sunt, ego vero te quam primum, mea vita, cupio videre et in tuo complexu emori, quoniam 

neque di, quos tu castissime coluisti, neque homines, quibus ego semper servivi, nobis gratiam 

rettulerunt. Nos Brundisii apud M. Laenium Flaccum dies XIII fuimus, virum optimum, qui periculum 

fortunarum et capitis sui prae mea salute neglexit neque legis improbissimae poena deductus est, quo 

minus hospitii et amicitiae ius officiumque praestaret: huic utinam aliquando gratiam referre possimus! 

habebimus quidem semper. Brundisio profecti sumus a. d. II K. Mai.: per Macedoniam Cyzicum 

petebamus. O me perditum! O afflictum! Quid enim? Rogem te, ut venias? Mulierem aegram, et corpore 

et animo confectam. Non rogem? Sine te igitur sim? Opinor, sic agam: si est spes nostri reditus, eam 

confirmes et rem adiuves; sin, ut ego metuo, transactum est, quoquo modo potes ad me fac venias. 

Unum hoc scito: si te habebo, non mihi videbor plane perisse. Sed quid Tulliola mea fiet? iam id vos 

videte: mihi deest consilium. Sed certe, quoquo modo se res habebit, illius misellae et matrimonio et 

famae serviendum est. Quid? Cicero meus quid aget? iste vero sit in sinu semper et complexu meo. Non 

queo plura iam scribere: impedit maeror. Tu quid egeris, nescio: utrum aliquid teneas an, quod metuo, 

plane sis spoliata(...)  -  Valete - Pr. K. Mai. Brundisio.

Ad Atticum I, 18, 1-7

Cicero Attico salutem dicit 

Nihil mihi nunc scito tam deesse quam hominem eum quocum omnia quae me cura aliqua adficiunt 

una communicem, qui me amet, qui sapiat, quicum ego cum loquar nihil fingam, nihil dissimulem, 

nihil obtegam. Abest enim frater amantissimus. Metellus non homo sed “litus atque aer” et “solitudo 

mera”. Tu autem qui saepissime curam et angorem animi mei sermone et consilio levasti tuo, qui 

mihi et in publica re socius et in privatis omnibus conscius et omnium meorum sermonum et 

consiliorum particeps esse soles, ubinam es? Ita sum ab omnibus destitutus ut tantum requietis 

habeam quantum cum uxore et filiola et mellito Cicerone consumitur. Nam illae ambitiosae nostrae 

fucosaeque amicitiae sunt in quodam splendore forensi, fructum domesticum non habent. Itaque cum

bene completa domus est tempore matutino, cum ad forum stipati gregibus amicorum descendimus, 



reperire ex magna turba neminem possumus quocum aut iocari libere aut suspirare familiariter 

possimus. Qua re te exspectamus, te desideramus, te iam etiam arcessimus. Multa sunt enim quae 

me sollicitant anguntque.

Ad Atticum I,2

Iulio Caesare, C. Marcio Figulo consulibus filiolo me auctum scito salva Terentia. Abs te tam diu nihil 

litterarum! Ego de meis ad te rationibus scripsi antea diligenter. hoc tempore Catilinam, competitorem 

nostrum, defendere cogitamus. Iudices habemus, quos volumus, summa accusatoris voluntate. 

Spero, si absolutus erit, coniunctiorem illum nobis fore in ratione petitionis; sin aliter acciderit, humaniter

feremus.

Tuo  adventu  nobis  opus  est  maturo;  nam prorsus  summa hominum est  opinio  tuos  familiares  nobiles

homines adversarios honori nostro fore. Ad eorum voluntatem mihi conciliandam maximo te mihi usui fore

video. Quare Ianuario mense, ut constituisti, cura ut Romae sis.

 


