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Cicero defends Caecina.
maxime fuit optandum Caecinae, recuperatores, ut
controversiae nihil haberet, secundo loco ut ne cum tam
improbo homine, tertio ut cum tam stulto haberet. etenim non
minus nos stultitia illius sublevat quam laedit improbitas.
improbus fuit, quod homines coegit, armavit, coactis
armatisque vim fecit. laesit in eo Caecinam, sublevat ibidem;
nam in eas ipsas res quas improbissime fecit testimonia
sumpsit et eis in causa testimoniis utitur. itaque mihi certum
est, recuperatores, ante quam ad meam defensionem meosque
testis venio, illius uti confessione et testimoniis; qui confitetur
atque ita libenter confitetur ut non solum fateri sed etiam
profiteri videatur, recuperatores: 'convocavi homines, coegi,
armavi, terrore mortis ac periculo capitis ne accederes obstiti;
ferro,' inquit, 'ferro'—et hoc dicit in iudicio—'te reieci atque
proterrui.' quid? testes quid aiunt? P. Vetilius, propinquus
Aebuti, se Aebutio cum armatis servis venisse advocatum. quid
praeterea? fuisse compluris armatos. quid aliud? minatum esse
Aebutium Caecinae.
(Cicero, speeches)
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Cicero sums up the charges levelled at Oppianicus.
nunc iam summatim exponam quibus criminibus Oppianicus
damnatus sit, ut et constantiam A. Cluenti et rationem
accusationis perspicere possitis; ac primum causa accusandi
quae fuerit ostendam, ut id ipsum A. Cluentium vi ac
necessitate coactum fecisse videatis. cum manifesto venenum
deprehendisset quod vir matris Oppianicus ei paravisset, et res
non coniectura, sed oculis ac manibus teneretur, neque in causa
ulla dubitatio posset esse, accusavit Oppianicum: quam
constanter et quam diligenter, postea dicam: nunc hoc scire vos
volui, nullam huic aliam accusandi causam fuisse nisi uti
propositum vitae periculum et cotidianas capitis insidias hac
una ratione vitaret. atque ut intellegatis eis accusatum esse
criminibus Oppianicum ut neque accusator timere neque reus
sperare debuerit, pauca vobis illius iudicii crimina exponam;
quibus cognitis nemo vestrum mirabitur illum diffidentem
rebus suis ad Staienum atque ad pecuniam confugisse.
(Cicero, speeches)
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Cicero discusses old age.
nihil igitur adferunt qui in re gerenda versari senectutem
negant, similesque sunt ut si qui gubernatorem in navigando
nihil agere dicant, cum alii malos scandant, alii per foros
cursent, alii sentinam exhauriant, ille autem clavum tenens
quietus sedeat in puppi, non faciat ea quae iuvenes. at vero
multo maiora et meliora facit. non viribus aut velocitate aut
celeritate corporum res magnae geruntur, sed consilio,
auctoritate, sententia; quibus non modo non orbari, sed etiam
augeri senectus solet. nisi forte ego vobis, qui et miles et
tribunus et legatus et consul versatus sum in vario genere
bellorum, cessare nunc videor, cum bella non gero. at senatui,
quae sint gerenda, praescribo et quo modo; Karthagini male
iam diu cogitanti bellum multo ante denuntio; de qua vereri
non ante desinam quam illam excisam esse cognovero.
(Cicero, philosophy)
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Cicero discusses friendship.
haec igitur prima lex amicitiae sanciatur, ut ab amicis honesta
petamus, amicorum causa honesta faciamus, ne exspectemus
quidem, dum rogemur; studium semper adsit, cunctatio absit;
consilium vero dare audeamus libere. plurimum in amicitia
amicorum bene suadentium valeat auctoritas, eaque et
adhibeatur ad monendum non modo aperte sed etiam acriter,
si res postulabit, et adhibitae pareatur.
nam quibusdam, quos audio sapientes habitos in Graecia,
placuisse opinor mirabilia quaedam (sed nihil est quod illi non
persequantur argutiis): partim fugiendas esse nimias amicitias,
ne necesse sit unum sollicitum esse pro pluribus; satis superque
esse sibi suarum cuique rerum, alienis nimis implicari
molestum esse; commodissimum esse quam laxissimas
habenas habere amicitiae, quas vel adducas, cum velis, vel
remittas; caput enim esse ad beate vivendum securitatem, qua
frui non possit animus, si tamquam parturiat unus pro
pluribus.
(Cicero, philosophy)
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