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[69] H§c etiam m§r~mur, s§ illam comment§ciam pyxidem obsc‘nissima sit f~bula cÇnsecãta?
Nihil est, quod in ‘ius mod§ mulierem nÇn cadere vide~tur. Aud§ta et percelebr~ta sermÇnibus
r‘s est. Percipitis anim§s, iãdic‘s, iam dãdum, quid velim vel potius quid nÇlim d§cere. Quod
etiams§ est factum, cert‘ ~ CaeliÇ nÇn est factum – quid enim attin‘bat? – est enim ab aliquÇ
adul‘scente fortasse nÇn tam §nsulsÇ quam inver‘cundÇ. S§n autem est fictum, nÇn illud
quidem modestum, sed tamen est nÇn §nfac‘tum mend~cium; quod profectÇ numquam
hominum sermÇ atque op§niÇ comprob~sset, nisi omnia, quae cum turpitãdine aliqu~
d§cerentur, in istam quadr~re apt‘ vid‘rentur.

[70] Dicta est ~ m‘ causa, iãdic‘s, et perÇr~ta. Iam intellegitis, quantum iãdicium sustine~tis,
quanta r‘s sit commissa vÇb§s. D‘ v§ quaeritis. Quae l‘x ad imperium, ad m~iest~tem, ad
statum patriae, ad salãtem omnium pertinet, quam l‘gem Q. Catulus arm~t~ diss‘nsiÇne
c§vium re§ pãblicae paene extr‘m§s temporibus tulit, quaeque l‘x s‘d~t~ ill ~ flamm~

cÇnsul~tãs me§ fãmant‘s reliqui~s coniãr~tiÇnis exst§nxit, h~c nunc l‘ge Cael§ adul‘scentia
nÇn ad re§ pãblicae poen~s, sed ad mulieris lib§din‘s et d‘lici~s d‘poscitur.



[69] Verbazen we ons nu ook, als er op dat verzonnen doosje een zeer schunnig verhaal is gevolgd? Er is niets wat er bij

een vrouw van dien aard niet zou schijnen te passen. De kwestie is bekend geworden en in gesprekken verder verteld. U be-

grijpt al lang, leden van de jury, wat ik wil, of liever, wat ik niet wil zeggen. Ook al heeft het plaatsgevonden, het is met

zekerheid niet door Caelius gedaan – want wat baatte het [hem]? – want het is door een of andere misschien niet zozeer niet

geestige als wel schaamteloze jongeman [gedaan]. Maar als het verzonnen is, is dat weliswaar niet gepast, maar toch geen

onaardig verzinsel; en inderdaad zou dat nooit in een gesprek of in de opvatting van de mensen voor waar zijn aangenomen,

als niet alles wat met een of andere schandelijkheid werd gezegd, niet precies bij die vrouw zou lijken te passen.

[70] De zaak is door mij bepleit, leden van de jruy en afgesloten. U begrijpt nu voor wat voor een belangrijke uitspraak u
verantwoordelijk bent, wat voor een belangrijke zaak u is toevertrouwd. U doet een gerechtelijk onderzoek naar geweld-
pleging. De wet, die betrekking heeft op het hoogste gezag in de staat, op de soevereiniteit van de staat, op de situatie van
ons land [en] op het welzijn van allen betrekking heeft, welke wet Quintus Catulus tijdens een gewapende onenigheid tussen
de burgers in een vrijwel acute noodsituatie van de republiek heeft ingediend, en welke wet, nadat die vlam van mijn
consulaat was gedoofd, de smeulende resten van de samenzwering heeft uitgeblust: nu wordt door deze wet de bestraffing
geëist van de jeugdige Caelius niet omwille van de republiek, maar omwille van de willekeur en genoegens van een vrouw.


