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[77] [...] Conserv~te igitur re§ pãblicae,
iãdic‘s, c§vem bon~rum artium, bon~rum
partium, bonÇrum virÇrum. PrÇmittÇ hoc
vÇb§s et re§ pãblicae spondeÇ, s§ modo nÇs
ips§ re§ pãblicae satis f‘cimus, numquam hunc
~ nostr§s ratiÇnibus s‘iãnctum fore. Quod cum
fr‘tus nostr~ famili~rit~te prÇmittÇ, tum quod
dãrissim§s s‘ ipse l‘gibus iam oblig~vit.

[78] NÇn enim potest, qu§ hominem
cÇnsul~rem, cum ab eÇ rem pãblicam
viol~tam esse d§ceret, in iãdicium voc~rit,
ipse esse in r‘ pãblic~ c§vis turbulentus; nÇn
potest, qu§ ambitã n‘ absolãtum quidem
pati~tur esse absolãtum, ipse impãne umquam
esse larg§tor. Habet ~ M. CaeliÇ r‘s pãblica,
iãdic‘s, du~s accãs~tiÇn‘s vel obsid‘s per§cul§
vel p§gnora volunt~tis. Qu~ r‘ ÇrÇ obtestorque
vÇs, iãdic‘s, ut, qu~ in c§vit~te pauc§s h§s
di‘bus Sex. Cloelius absolãtus sit, quem vÇs
per biennium aut ministrum s‘ditiÇnis aut
ducem v§distis, hominem sine r‘, sine fid‘,
sine sp‘, sine s‘de, sine fortãn§s, Çre, lingu~,
manã, v§t~ omn§ inquin~tum, qu§ aed‘s sacr~s,
qu§ c‘nsum popul§ RÇm~n§, qu§ memoriam
pãblicam su§s manibus incendit, qu§ Catul§
monumentum adfl§xit, meam domum d§ruit,
me§ fr~tris incendit, qu§ in Pal~tiÇ atque in
urbis ocul§s servitia ad caedem et
§nflammandam urbem incit~vit: in h~c c§vit~te
n‘ pati~min§ illum absolãtum muliebr§ gr~ti~,
Caelium lib§din§ muliebr§ condÇn~tum, n‘
eadem mulier cum suÇ coniuge et fr~tre et
turpissimum latrÇnem ‘ripuisse et
honestissimum adul‘scentem oppressisse
vide~tur.

[77] [...] Bewaart dus voor de republiek een burger met goe-

de karaktereigenschappen, behorend tot een goede politieke

partij, tot loyale mannen. Ik beloof u dit en garandeer de re-

publiek, zowaar als wijzelf tegenover de republiek onze plicht

hebben vervuld, dat hij zich nooit zal losmaken van onze po-

litieke principes. En dit beloof ik niet alleen vertrouwend op

onze vriendschap, maar ook, omdat hij zichzelf al aan de

strengste wetten heeft onderworpen.

[78] Want iemand die een oud-consul voor het gerecht heeft

gedaagd, omdat hij stelde dat door die man de republiek ge-

weld is aangedaan, kan niet zelf in de republiek een opstan-

dig burger zijn; iemand die zelfs niet verdraagt dat [iemand]

die van omkoping is vrijgesproken, is vrijgesproken, kan nooit

zelf ongestraft een omkoper zijn. De republiek heeft van de

kant van Marcus Caelius, leden van de jury, twee aanklach-

ten, hetzij als waarborgen tegen gevaar, hetzij als garanties

van zijn welwillendheid. Daarom smeek en bezweer ik u, le-

den van de jury, dat, in een samenleving, waarin in de afge-

lopen paar dagen Sextus Cloelius werd vrijgesproken, die u

gedurende een periode van twee jaar ofwel als handlanger

van een opstand ofwel als leider hebt gezien, een man zon-

der geld, zonder krediet, zonder verwachting, zonder vaste

woonplaats, zonder vermogen, bezoedeld in zijn gezicht,

tong, hand [en] hele leven, die een onschendbare tempel, die

de censuslijst van het Romeinse volk, die het staatsarchief

met eigen handen in brand heeft gestoken, die het gedenkte-

ken van Catulus heeft beschadigd, mijn huis heeft gesloopt,

[dat] van mijn broer in brand heeft gestoken, die op de

Palatijn en voor de ogen van de stad slaven tot moord en tot

het in vlammen zetten van de stad heeft opgeruid: u mag in

deze samenleving niet toelaten, dat die man door de invloed

van een vrouw [is] vrijgesproken, dat Caelius [is] opgeofferd

aan de willekeur van een vrouw, dat dezelfde vrouw samen

met haar man en broer zowel de schandelijkste bandiet lijkt

te hebben gered als een zeer fatsoenlijke jongman te hebben

geruïneerd.


