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PASTOR ET OVES
Hic vir, qui in campo ambulat, pastor
Iulii est. Pastor non solus est in campo,
nam canis niger cum eo est et centum
oves: una ovis nigra et undecentum
oves albae. Pastor unam ovem nigram
et multas oves albas habet. Is est
dominus ovis nigrae et ovium albarum.
Pastor ovi nigrae et ovibus albis aquam
et cibum dat. Cum una ove nigra et
undecentum ovibus albis pastor in
campo est.
Cibus ovium est herba, quae in campo
est. In rivo est aqua. Oves in campo
herbam edunt, et aquam bibunt e rivo,
qui inter campum et silvam est. Canis

herbam non est, neque pastor herbam est. Cibus pastoris est panis, qui inest in sacco.
Iulius pastori suo panem dat. Pastor cani suo cibum dat: canis a pastore cibum accipit.
Itaque canis pastorem amat.
In Italia sunt multi pastores. Qui via Appia Roma Brundisium it
multos pastores videt in campis. Numerus pastorum magnus est.
Domini pastoribus suis cibum dant. Canes a pastoribus cibum
accipiunt.
Post campum montes sunt. Inter montes sunt valles. In campo est
collis. (Collis est mons parvus.) In colle arbor est. In silva multae
arbores sunt. Oves non in silva neque in monte, sed in campo sunt.
In silva est lupus. Pastor et oves lupum timent, nam lupus oves est.
In silvis et in montibus lupi sunt, in vallibus nulli sunt lupi.

Sol in caelo est supra campum. In caelo nulla
nubes videtur. Caelum est supra terram. Montes
et valles, campi silvaeque sunt in terra. In caelo
sol et nubes sunt, sed supra hunc campum
caelum sine nubibus est. Itaque sol lucet in
campo.
Pastor in sole ambulat. Sub arbore autem umbra

est. Pastor, qui nullam nubem videt in caelo,
cum cane et ovibus ad arborem adit. Pastor
umbram petit. Etiam oves umbram petunt: post

pastorem ad arborem adeunt. Pastor oves suas ad arborem ducit.
Ecce pastor in umbra arboris iacet cum cane et ovibus. Arbor
pastori et cani et ovibus umbram dat; sed ovis nigra cum paucis
aliis in sole iacet. Pastor, qui fessus est, oculos claudit et dormit. Canis non dormit.
Dum pastor in herba dormit, ovis nigra ab ovibus albis abit et ad rivum currit. Ovis
nigra oves albas relinquit et rivum petit; aquam bibit e rivo, et in silvam intrat!

Canis latrat: "Baubau!" Pastor oculos aperit, oves aspicit, ovem
nigram non videt. Pastor oves numerat: "Una, duae, tres, quattuor,
quinque… undecentum." Numerus ovium est undecentum, non
centum. Nullae oves albae absunt, sed abest ovis nigra. Pastor et
canis oves albas relinquunt et silvam petunt. Pastor saccum cum
pane in colle relinquit.
Dum ceterae oves a pastore numerantur, ovis nigra in magna silva,
ubi via nulla est, errat. Ovis, quae iam procul a pastore ceterisque
ovibus abest, neque caelum neque solem supra se videt. Sub
arboribus sol non lucet. Ovis nigra in umbra est.
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In terra inter arbores sunt vestigia lupi. Ubi est lupus ipse? Non
procul abest. Ovis vestigia lupi in terra videt, neque lupum ipsum
videt. Itaque ovis lupum non timet. Parva ovis sine timore inter
arbores errat.
Lupus autem prope ovem est. Pastor et canis procul ab ea sunt.
Lupus, qui cibum non habet, per silvam errat. Lupus in silva cibum
quaerit, dum pastor et canis ovem nigram quaerunt.
Pastor: "Ubi est ovis nigra? Age! quaere ovem, canis, et reperi
eam!" Canis ovem quaerit et vestigia eius in terra reperit, neque
ovem ipsam reperit. Canis latrat.

Pastor: "Ecce vestigia ovis. Ubi est ovis ipsa? Duc me ad eam,
canis!" Canis dominum suum per silvam ducit ad ovem, sed ovis
procul abest.
Lupus ululat: "Uhu!" Et ovis et canis lupum audiunt. Canis currit.
Ovis consistit et exspectat dum lupus venit. Ovis balat: "Baba!"

Ecce lupus qui ante ovem est! Iam ovis lupum ipsum ante se videt.
Oculi lupi in umbra lucent ut gemmae et dentes ut margaritae. Parva
ovis oculos claudit et dentes lupi exspectat. Lupus collum ovis petit
dentibus...
Sed ecce canis accurrit! Lupus se ab ove vertit ad canem, qui ante
lupum consistit et dentes ostendit. Lupus ululat. Canis latrat. Ovis
balat.
Pastor, qui iam prope est, clamat: "Pete lupum!" Canis clamorem
pastoris audit, et sine timore lupum petit. Lupus autem ovem
relinquit et montes petit.
Pastor quoque accurrit et ovem suam, quae in terra iacet, aspicit. In
collo eius sunt vestigia dentium lupi! Ovis oculos aperit et ad pastorem suum balat.
Pastor laetus ovem in umeros imponit eamque portat ad ceteras oves, quae sine
pastore in campo errant.
Procul in monte lupus ululat.
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BESTIAE ET HOMINES
Equus et asinus, leo et lupus, canis et
ovis bestiae sunt. Leo et lupus sunt
bestiae ferae, quae alias bestias
capiunt et edunt. In Africa sunt multi
leones. Pastores Africae leones
timent, nam leones non solum oves
pastorum, sed etiam pastores ipsos!
Non bestia, sed homo est pastor;
leones autem non solum alias
bestias, sed homines edunt. Ferae et
homines amici non sunt. Canis
amicus hominis est, ea bestia fera
non est.

Aliae bestiae sunt aves, aliae pisces. Aquila est magna avis fera,
quae parvas aves capit et est. Aves in aere volant.
Pisces in aqua natant. Homines in terra ambulant.
Avis duas alas habet. Homo duos pedes habet.
Piscis neque alas neque pedes habet. Avis quae
volat alas movet. Homo qui ambulat pedes movet.
Piscis qui natat caudam movet. Cum avis volat,
alae moventur. Cum homo ambulat, pedes
moventur. Cum piscis natat, cauda movetur. Qui
ambulat vestigia in terra facit. Qui volat aut natat
vestigia non facit.
In horto et in silva multae aves sunt. Canis aves,
quae inter arbores volant, aspicit. Canis ipse non volat, nam canis
alas non habet. Canis volare non potest. Neque pastor volare
potest. Pastor duos pedes habet, itaque pastor
ambulare potest. Homines ambulare possunt,
quod pedes habent, neque volare possunt,
quod alas non habent.
Mercurius autem ut avis volare potest, nam in
pedibus et in petaso eius alae sunt. Mercurius
non homo, sed deus est. Mercurius est deus
mercatorum. (Mercator est homo qui emit et
vendit.) Mercurius imperia deorum ad homines
portat, is enim nuntius deorum est.
Pisces neque volare neque ambulare possunt.

Pisces in aqua natare possunt. Etiamne
homines natare possunt? Alii homines natare
possunt, alii non possunt. Marcus et Quintus

natare possunt, Iulia non potest.
Neptunus natare potest; is enim deus maris est. (Oceanus est
magnum mare.) Mercurius et Neptunus dei Romani sunt. Romani
et Graeci deos multos habent. Homines deos neque videre neque
audire possunt. Dei ab hominibus neque videri neque audiri
possunt.
Padus magnum flumen est. In eo flumine multi sunt pisces. Pisces
in aqua fluminis natant. In fluminibus et in maribus magnus
numerus piscium est. Flumina et maria plena sunt piscium.

Homines multos pisces capiunt. Nemo pisces
fluminum et marium numerare potest. Pisces
numerari non possunt.

Pisces in aqua vivunt, neque in terra vivere possunt, nam pisces
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in aere spirare non possunt. Homo sub aqua spirare non potest.
Homo vivit, dum spirat. Qui spirat vivus est, qui non spirat est
mortuus. Homo mortuus neque videre neque audire, neque
ambulare neque currere potest. Homo mortuus se movere non
potest. Cum homo spirat, anima in pulmones intrat et rursus ex
pulmonibus exit. Anima est aer qui in pulmones ducitur. Qui
animam ducit animal est. Non solum homines, sed etiam bestiae
animalia sunt. Alia animalia in terra vivunt, alia in mari.
Sine anima nemo potest vivere. Homo qui animam non ducit
vivere non potest. Spirare necesse est homini. Esse quoque
homini necesse est, nemo enim sine cibo vivere potest. Necesse
est cibum habere. Pecuniam habere necesse est, nam qui
pecuniam non habet cibum emere non potest. Sine pecunia cibus
emi non potest. Necesse non est gemmas habere, nemo enim
gemmas esse potest. Gemmae edi non possunt; sed qui gemmas
suas vendit pecuniam facere et cibum emere
potest. Mercator qui ornamenta vendit magnam

pecuniam facit. Feminae quae pecuniam facere volunt ornamenta
sua vendunt.
Aves nidos faciunt in arboribus; nidi earum inter ramos et folia
arborum sunt. Aquilae in montibus nidos faciunt. In nidis sunt ova.
Aves ova pariunt, ex quibus parvi pulli exeunt. Canis non ova, sed
pullos vivos parit. Feminae liberos pariunt.

Marcus et Quintus et Iulia in horto sunt. Iulia pilam tenet et cum pueris
pila ludere vult, neque ii cum puella ludere volunt; pueri enim nidos
quaerunt in arboribus. Itaque puella ludit cum cane sua Margarita.
Iulia: "Cape pilam, Margarita!"
Canis pilam capit et caudam movet. Puella laeta ridet et canit. Pueri
puellam canere audiunt.
Quintus: "Audi: Iulia vocem pulchram habet."
Marcus: "Vox eius non pulchra est!"
Canis avem supra se volare videt eamque capere vult, neque potest.
Canis iratus latrat: "Baubau!" Eius vox pulchra non est, canis canere
non potest! Aves canere possunt, pisces non possunt: pisces voces
non habent.
Cum aquila supra hortum volat et cibum quaerit,
parvae aves canere non audent, et inter folia
arborum se occultant. Itaque aquila eas reperire non

potest. Neque aves neque nidi avium ab aquila
reperiri possunt, quod ramis et foliis occultantur.
Marcus autem nidum reperit et Quintum vocat: "Veni, Quinte! In hac
arbore nidus est." Accurrit Quintus.
Marcus: "Age! Ascende in arborem, Quinte!"
Quintus in arborem ascendit; iam is supra Marcum in arbore est.
Marcus ipse in arborem ascendere non audet!
Marcus interrogat: "Quot sunt ova in nido?"
Quintus: "Nulla ova, sed quattuor pulli."
Nidus est in parvo ramo. Ramus qui nidum sustinet non crassus, sed
tenuis est. Ramus tenuis Quintum sustinere non potest, is enim puer
crassus est. Ecce ramus cum puero et nido et pullis ad terram cadit!
Marcus Quintum ad terram cadere videt. Ridetne Marcus? Non ridet.
Marcus enim perterritus est. Iam Quintus et pulli quattuor sub
arbore iacent. Neque puer neque pulli se movent. Pulli mortui sunt.
Quintusne mortuus est? Non est. Quintus enim spirat. Qui spirat
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mortuus esse non potest. Sed Marcus eum spirare non videt, neque
enim anima videri potest.
Quid facit Marcus? Marcus perterritus ad villam
currit et magna voce clamat: "Age! Veni, pater!"

Iulius puerum vocare audit et exit in hortum. Pater filium
perterritum ad se accurrere videt eumque interrogat: "Quid est,
Marce?"
Marcus: "Quintus...est...mortuus!"
Iulius: "Quid? mortuus? O dei boni!"
Pater, ipse perterritus, cum Marco ad Quintum currit. Iulia
quoque accurrit cum cane sua. Quintus oculos aperit. Iulius
eum oculos aperire videt.

Iulius: "Ecce oculos aperit: ergo vivus est."
Marcus et Iulia Quintum vivum esse vident.
Puer autem ambulare non potest, neque
enim pedes eum sustinere possunt; ergo
necesse est eum portare. Quintus a Iulio in
villam portatur et in lecto ponitur.
Aemilia filium suum a Iulio portari videt, et
interrogat: "Cur puer ipse ambulare non
potest?"

Iulius: "Quintus ambulare non potest, quod non est avis neque
alas habet! Qui volare vult neque potest, ad terram cadit!"
Aemilia Quintum a Iulio in lecto poni aspicit.

Grammatica latina
Infinitivus

[A] Activum.
Iulius Marcum non videre, sed audire potest. Pater filium vocare audit, et accurrere
videt.
'Vocare', 'videre', 'accurrere', 'audire' infinitivus est. Infinitivus: -re.
[1] –are: cantare, pulsare, plorare, interrogare, verberare, numerare, salutare,
imperare, habitare, amare, delectare, portare, ambulare, exspectare, intrare, ornare,
clamare, monstrare, errare, volare, natare, spirare; dare; etc.
[2] –ere: ridere, videre, respondere, habere, tacere, parere, timere, tenere, iacere,
movere, etc.
[3] -ere: ponere, sumere, discedere, carpere, agere, vehere, claudere, vertere,
currere, vendere, emere, consistere, ostendere, bibere, petere, ducere, relinquere,
quaerere, vivere, ludere, canere, ascendere, cadere; capere, facere, aspicere,
accipere, parere; etc.
[4] -ire: venire, audire, dormire, aperire, reperire; ire (ad-ire, ab-ire, ex-ire); etc.

Medus servus esse non vult. Nemo gemmas esse potest.
'Esse' quoque et 'esse' infinitivus est.

[A] Passivum.
Marcus a Iulio non videri, sed audiri potest. Marcus Quintum a Iulio portari et in lecto
poni videt.
'Portari', 'videri', 'poni', 'audiri' infinitivus passivi est. Infinitivus passivi: -ri / -i.
[1] -ari: portari, numerari, vocari.
[2] -eri: videri, teneri.
[3] -i: poni, emi, edi, claudi.
[4] -iri: audiri, reperiri, aperiri.
Pisces numerari non possunt. Syra rosam a Iulia teneri videt. Gemmae edi non
possunt. Magnum ostium a parva puella neque aperiri neque claudi potest.
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Bestiae et homines
PENSVM A

Av___ in aer___ volant. Pisc___ in aqua natant. Iulia neque

vol___ neque nat___ potest. Homo duos ped___ habet, itaque

homo ambul___ potest. Homo mortuus se mov___ non potest.

Spir___ necesse est homini, nam sine anima nemo viv___ potest.

Cum homo spirat, anima in pulmon___ intrat et ex pulmon___

exit. Homo qui spirat mortuus es___ non potest.

Homin___ deos vid___ non possunt. Dei ab homin___ vid___

non possunt. Nemo pisces numer___ potest. Pisces numer___ non

possunt. Sine pecunia cibus em___ non potest.

Pueri Iuliam can___ audiunt. Marcus Quintum ad terram cad___

videt. Iulius Marcum clam___ audit. Aemilia saccum a Iulio in mensa

pon___ et aper___ videt.

PENSVM B

Leo et aquila _____ sunt. Viri et feminae _____ sunt. Mercurius

non homo, sed _____ est. In aqua sunt _____. In aere sunt

_____. Quid agunt pisces et aves? Pisces in aqua _____, aves

in aere _____. Avis duas _____ habet, itaque avis volare

_____. Avis quae volat alas _____. Cum homo ambulat,

_____ moventur. Cum homo _____, anima in _____ intrat.

Homo qui spirat _____ est, qui non spirat _____ est. Nam sine

anima _____ vivere potest. Spirare homini _____ est.

Iulia _____ [= cantat]. Iulia _____ pulchram habet. Pueri

_____ quaerunt. Nidi sunt inter _____ et folia arborum. In

nidis avium sunt _____ aut pulli. Aves non pullos vivos, sed ova

_____. Quintus in arborem _____ et IV _____ videt in

nido. Ramus qui nidum _____ tenuis est. Ramus tenuis puerum

_____ sustinere non potest: Quintus ad terram _____. Marcus

eum cadere videt et _____ est.

PENSVM C

Num Neptunus homo est?________________________

Quis est Mercurius?___________________________

Quid agunt mercatores?_________________________

Num necesse est margaritas habere?___________________

Quid est oceanus Atlanticus?______________________

Cur aquila a parvis avibus timetur?__________________

Ubi sunt nidi avium?__________________________

Quid est in nidis?___________________________

Quae bestiae ova pariunt?_______________________

Quid agunt pueri in horto?_______________________

Cur ramus Quintum sustinere non potest?_______________
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CORPVS HVMANVM

Corpus humanum quattuor

membra habet: duo bracchia et

duo crura. Bracchium membrum

est et crus membrum est. In

bracchio est manus, in crure

pes. Duae manus et duo pedes

in corpore humano sunt.

In corpore unum caput est, non

duo capita. In capite sunt oculi

et aures, nasus et os. Super

caput capillus est. Capillus virorum non tam longus est quam

feminarum. Supra oculos frons est. Infra oculos genae sunt. Post frontem

est cerebrum. Qui cerebrum parvum habet stultus est. Os est inter duo

labra. In ore lingua et dentes insunt. Dentes sunt albi

ut margaritae. Lingua et labra rubra sunt ut rosae.

Homines oculis vident et auribus audiunt. Homo qui

oculos bonos habet bene videt, qui oculos malos habet

male videt. Qui aures bonas habet bene audit, qui aures

malas habet male audit. Syra male audit, ea enim

aures malas habet.

Caput est super collum. Sub collo est pectus. In pectore

cor et pulmones sunt. In corde est sanguis, qui per

venas ad cor fluit. Color sanguinis est ruber. Infra

pulmones est iecur et venter. In ventre cibus est. Cor,

pulmones, iecur, venter sunt viscera humana.

Homo qui ventrem malum habet cibum sumere non

potest, neque is sanus, sed aeger est. Homo sanus

ventrem bonum, pulmones bonos, cor bonum habet.

Medicus ad hominem aegrum venit eumque sanum facit. Medicus est vir

qui homines aegros sanat, sed multi aegri a medico sanari non possunt.

Estne sanus Quintus? Non est: pes eius aeger est. Puer super lectum

iacet. Aemilia et Syra apud puerum aegrum

sunt. Mater apud eum sedet manumque eius

tenet. Syra non sedet, sed apud lectum stat.

Quintus iacet. Aemilia sedet. Syra stat.
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Aemilia: "Ecce malum, Quinte."
Aemilia puero aegro malum rubrum dat, neque is malum esse potest. Mater ei
poculum aquae dat.
Aemilia: "Bibe aquam modo!"
Mater caput Quinti sustinet, dum puer aquam bibit.

Aemilia: "Iam dormi, Quinte! Dormi bene!"
Mater manum ponit in fronte filii: frontem eius tangit. Quintus
oculos claudit atque dormit.
lulius, qui cum Syro servo in atrio est, imperat: "I ad oppidum,
Syre, atque medicum arcesse!"
Medicus Tusculi habitat. lulius servum suum Tusculum ire iubet
atque medicum arcessere. Syrus equum ascendit, ad oppidum it,
medicum arcessit. Servus cum medico ad villam revenit.
Medicus interrogat: "Quis aegrotat?"

Iulius: "Meus Quintus filius aegrotat; ambulare non potest."
Medicus: "Cur ambulare non potest?"
lulius: "Quia pes eius aeger est. Puer stultus est, medice: nidum in arbore reperit,
arborem ascendit, de arbore cadit! Itaque pedem aegrum habet nec ambulare potest.
Nec modo pede, sed etiam capite aeger est."
Iulius medicum ad cubiculum Quinti ducit. Medicus cubiculum intrat, ad lectum adit
atque puerum aspicit. Quintus quietus super lectum iacet nec oculos aperit. Medicus
puerum dormire videt.
Medicus dicit: "Puer dormit."
Syra, quae male audit, id quod medicus dicit audire non potest itaque interrogat:
"Quid dicit medicus?"
Aemilia (in aurem Syrae): "Medicus 'puerum dormire' dicit."
Quintus oculos aperit atque medicum adesse videt. Puer, qui
medicum timet, nullum verbum facere audet.
Medicus: "Os aperi, puer! Linguam ostende!"
Syra: "Quid dicit medicus?"
Aemilia: "Medicus Quintum os aperire atque linguam ostendere
iubet."
Quintus os aperit atque medico linguam ostendit. Medicus
linguam eius rubram esse videt.
Medicus: "Lingua eius rubra est."
Syra: "Quid dicit?"
Aemilia: "Dicit 'linguam eius rubram esse'."
Medicus etiam dentes Quinti spectat et inter dentes albos unum nigrum videt. Non
sanus est dens qui colorem nigrum habet.
Medicus: "Puer dentem aegrum habet."
Quintus: "Sed dens non dolet; ergo dens aeger non est. Pes dolet et caput."
Syra: "Quid dicunt?"
Aemilia: "Medicus dicit 'Quintum dentem aegrum habere', et Quintus dicit 'pedem et
caput dolere, non dentem'."
Iulius: "Non dentem, sed pedem modo sana, medice!"
Medicus pedem Quinti spectat atque digitum ad pedem apponit: medicus pedem eius
tangit. Puer digitum medici in pede suo sentit.
Quintus: "Ei, ei! Pes dolet!"
Medicus (ad Iulium): "Tene bracchium pueri!" (ad Aemiliam:) "Tene poculum sub
bracchio!" (ad Quintum:) "Claude oculos, puer!" Medicus Quintum
oculos claudere iubet, quod puer cultrum medici timet.
Ecce medicus cultrum ad bracchium pueri apponit. Perterritus Quintus
cultrum medici sentit in bracchio, nec oculos aperire audet. Capilli
horrent. Cor palpitat. Medicus venam aperit. Ruber sanguis de
bracchio in poculum fluit. Quintus sanguinem de bracchio fluere sentit
atque horret. Frons et genae albae sunt ut lilia...
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Medicus puerum oculos aperire iubet: "Aperi oculos, puer!" neque Quintus oculos
aperit. Puer quietus super lectum iacet ut mortuus.
Syra: "Cur Quintus oculos non aperit? — O dei boni! Puer mortuus est!"
Quintus autem spirat, ergo mortuus non est. Sed Syra eum mortuum esse putat, quod
eum spirare non audit. Iulius et Aemilia filium suum quietum spectant atque tacent.
Medicus manum super pectus pueri imponit eumque spirare et cor eius palpitare

sentit.
Medicus: "Puer spirat et cor eius palpitat."
Aemilia gaudet quod filius vivit.
Syra: "Quid dicit medicus?"
Aemilia: "Medicus dicit 'Quintum spirare et cor eius palpitare.' Ergo
Quintus vivit."
Syra Quintum vivere gaudet.
Aemilia sanguinem de bracchio filii deterget. Iam puer oculos aperit.
Quintus: "Ei! Dolet bracchium!"

Mater filium vivum esse videt et audit.
Aemilia imperat: "Aquam arcesse, Syra!" neque ancilla verba dominae audit.
Iulius: "Domina te aquam arcessere iubet, Syra!"
Syra abit, atque revenit cum alio poculo aquae pleno. Aemilia poculum tenet, dum
Quintus bibit.
Medicus: "Iam necesse est puerum dormire."
Exit medicus. Quintus, qui medicum horret, eum abesse gaudet.
Iulius: "Iam filius noster non modo pede, sed etiam bracchio aeger est."
Aemilia: "Ille medicus crassus filium nostrum sanare non potest." Aemilia non putat
medicum puerum aegrum sanare posse.
Syra: "Stultus est medicus! Neque cor neque cerebrum habet!"
Syra 'medicum stultum esse' dicit. Iulius et Aemilia eum stultum esse putant, non
dicunt.
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MILES ROMANVS
Quintus est frater Marci. Iulia soror eius est. Marcus et
Quintus fratres Iuliae sunt. Marcus patrem et matrem,
fratrem et sororem habet. Nomen patris est 'Iulius',
matris 'Aemilia'; 'Quintus' est nomen fratris, 'Iulia'
sororis.
Marco una soror est. Iuliae duo fratres sunt. Nomina
fratrum sunt 'Marcus' et 'Quintus'. Patri et matri una filia
et duo filii sunt. Matri 'Aemilia' nomen est. Quod nomen
est patri? Ei nomen est 'Lucius Iulius Balbus'. Viro
Romano tria nomina sunt. 'Lucius' est praenomen, id est
nomen primum; 'Balbus' cognomen est. Filiis nomina
sunt 'Marcus Iulius Balbus' et 'Quintus Iulius Balbus'.
'Marcus' et 'Quintus' praenomina sunt filiorum. Alia
praenomina Latina sunt 'Aulus', 'Decimus', 'Gaius',
'Publius', 'Sextus', 'Titus'.
Aemiliae est unus frater, cui 'Aemilius' nomen est (praenomen
'Publius', cognomen 'Paulus'). Frater Aemiliae est avunculus
liberorum. Aemilius autem procul a sorore sua abest. Itaque tristis
est Aemilia, quae fratrem suum amat.
Marcus et Iulia matrem suam tristem in hortum exire vident et
patrem interrogant: "Cur mater nostra tristis est?"
Iulius: "Mater vestra tristis est, quod Aemilius procul ab ea abest.
Aemilius avunculus vester est, id est frater matris. Mater tristis est,

quod fratrem suum videre non potest."
Marcus: "Ubi est avunculus noster?"
Iulius: "Avunculus vester est in Germania.
Aemilius miles est. In Germania multi sunt
milites Romani."
Iulia: "Quid est miles?"
Iulius: "Miles est vir qui scutum et gladium et
pilum fert. Scutum et gladius et pilum sunt
arma militis Romani. Miles est vir armatus."
Iulia: "Quid agunt milites Romani in
Germania?"
Iulius: "Milites nostri in Germania pugnant."
Iulia: "Mei quoque fratres pugnant."
Iulius: "Pueri pugnis, non armis pugnant. Milites
pugnant gladiis, pilis, hastis."
Marcus: "Num Aemilius et hastam et pilum
fert?"
Iulius: "Aemilius pilum tantum fert, is enim
pedes est, non eques. Eques est miles qui ex
equo pugnat; qui pedibus pugnat pedes est.
Equites hastas, pedites pila ferunt. Pilum non
tam longum est quam hasta, neque gladius
peditis tam longus est quam gladius equitis.

Pilum Aemilii sex pedes longum est."

Marcus: "Quam longus est gladius eius?"
Iulius: "Duos pedes longus est."
Marcus: "Duos pedes tantum? Cur tam brevis est gladius?"
Iulius: "Quod gladius brevis non tam gravis est quam gladius longus.
Gladius equitis longior et gravior est quam peditis. Pedes, qui pedibus

it multaque alia arma fert, gladium longum et gravem
ferre non potest; itaque gladius eius brevis et levis est



11

— brevior et levior quam is qui ab equite fertur. Etiam gladii qui a Germanis feruntur
longiores et graviores sunt quam Romanorum ac pila eorum longiora et graviora quam
nostra sunt."

Iulia: "Qui sunt Germani?"
Iulius: "Germani sunt homines barbari qui Germaniam incolunt.
Germania est magna terra non procul a Gallia; Gallia autem
provincia Romana est, ut Hispania, Syria, Aegyptus. Provincia est
pars imperii Romani, ut membrum pars corporis est; Roma enim
caput imperii est, provinciae membra sunt. Germania non est
provincia Romana. Flumen Rhenus Germaniam a Gallia provincia

dividit. Rhenus ac Danuvius flumina, quae Germaniam ab imperio Romano dividunt,
fines imperii nostri sunt. Germania est patria Germanorum, ut Roma
nostra patria est."
Iulia: "Cur milites Romani contra Germanos pugnant? Suntne
Germani homines improbi?"

Iulius: "Milites nostri contra Germanos pugnant, quod Germani amici
Romanorum non sunt nec Romanis parent. Germani hostes
Romanorum sunt, ac bellum est inter Germanos et Romanos.
Germani exercitum nostrum oppugnant."
Iulia: "Quid est 'exercitus'?"
Iulius: "Exercitus est magnus numerus militum qui contra hostes
ducitur. Qui exercitum ducit dux exercitus est. Dux exercitui imperat,
exercitus duci suo paret, nam dux ab exercitu metuitur."
"In Germania et in Britannia sunt magni exercitus
Romani qui contra exercitus hostium pugnant.
Milites et duces exercituum Romanorum ab
hostibus metuuntur. In Hispania et in Gallia non
multi sunt milites Romani, nam Hispani et Galli,
qui eas provincias incolunt, iam exercitibus nostris
parent. In exercitibus Romanis etiam Hispani et
Galli multi militant, qui et alia arma et arcus
sagittasque ferunt."
Iulia: "Ubi habitat Aemilius?"
Iulius: "Aemilius in castris habitat mille passus a
fine imperii. Castra sunt militum oppidum."
Marcus: "Quam longus est passus?"
Iulius: "Unus passus est quinque pedes, ergo mille passus sunt
quinque milia pedum. In castris Aemilii sex milia militum habitant.
Nullae feminae aut pueri illic habitant, nec enim feminae puerique
militare possunt. Circum castra fossa et vallum longum et altum est."
Marcus: "Quam altum est vallum castrorum?"
Iulius: "Prope decem pedes altum est, et duo milia passuum longum.

Quattuor portae per vallum in castra ducunt. Inter duas portas est via lata, quae castra
in duas partes dividit; ea via centum pedes lata est."

"In bello portae castrorum clauduntur. Cum
exercitus Germanorum castra oppugnat,
Romani castra defendunt: vallum ascendunt
ac pila in Germanos iaciunt. Illi autem nec pila
in castra iacere possunt, quod fossa nimis
lata et vallum nimis altum est, nec vallum
ascendere, quod Romani pilis et gladiis
vallum defendunt. Hostes castra nostra

expugnare non possunt."
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"Ecce portae aperiuntur atque equitatus noster in hostes impetum facit. Barbari
perterriti, qui impetum equitatus sustinere non possunt, arma ad terram iaciunt atque
in magnas silvas fugiunt."
"Miles Romanus, qui hostem armatum accurrere videt, non ab eo fugit, sed armis se
defendit. Milites Romani fortes sunt. Miles fortis hostem non metuit, sed sine metu
impetum in hostem facit. Aemilius, avunculus vester, miles fortis est."
"Circum imperium Romanum multi sunt hostes. Castra et oppida nostra ab hostibus
oppugnantur neque expugnantur, nam milites nostri provincias ac patriam nostram a
Germanis et ab aliis hostibus defendunt."
Marcus: "Etiam Germani suam patriam defendunt."
Iulius: "Sed patria nostra pulchrior est quam illorum! Atque Germani homines barbari
sunt."
Marcus: "Nonne fortes sunt Germani?"
Iulius: "Fortes sunt illi, sed Romani fortiores sunt, nec arma Germanorum tam bona
sunt quam nostra. Scutum eorum nimis parvum est, pilum nimis longum et grave; nec
enim pilum tam grave procul iaci potest. Itaque pilum nostrum breve et leve est —
brevius et levius quam pilum Germanorum. Milites Romani bene pugnant, quod pila
eorum brevia et levia sunt, non longa et gravia ut Germanorum. Patria nostra bonis
armis defenditur. Nullus hostis Romam expugnare potest."
Marcus: "Cur Romani Germaniam non expugnant?"
Iulius: "Germania non solum armis defenditur, sed etiam altis montibus, magnis silvis
atque latis et altis fluminibus."
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ANNVS ET MENSES
Annus in duodecim menses dividitur,
quibus haec sunt nomina: Ianuarius,
mensis primus; Februarius, secundus;
Martius, tertius; Aprilis, quartus; Maius,
quintus; Iunius, sextus; Iulius, septimus;
Augustus, octavus; September, nonus;
October, decimus; November, undecimus;
December, mensis duodecimus ac
postremus.

Unus annus duodecim menses vel trecentos sexaginta quinque dies
habet. Saeculum est centum anni. Centum anni vel saeculum est
longum tempus. Duo saecula sunt ducenti anni. Homo sanus nonaginta
vel etiam centum annos vivere potest; ducentos annos vivere nemo
potest.
Mensi primo et mensi tertio a deis nomina sunt: Ianuario a deo Iano,
Martio a deo Marte. Ianus et Mars sunt dei Romani. Ianus est deus cui
duae facies sunt. Mars deus belli est.
Mensis September nominatur a numero septem, October, November,
December ab octo, novem, decem. Nam tempore antiquo Martius
mensis primus erat. Tunc September mensis septimus erat, October,

November, December menses octavus, nonus, decimus erant.
Nunc autem mensis primus est lanuarius, September igitur mensis
nonus est, October decimus, November undecimus, December
duodecimus.
Quam longus est mensis November? November
triginta dies longus est. December unum et triginta
dies habet. lanuarius tam longus est quam
December, sed Februarius brevior est: duodetriginta
aut undetriginta dies tantum habet. Februarius
brevior est quam ceteri undecim menses: is mensis
anni brevissimus est. Martius unum et triginta dies
longus est (et item Maius,Iulius, Augustus, October).
Aprilis triginta dies habet (item Iunius et
September). Sex menses sunt dimidia pars anni, tres
menses quarta pars anni.
Dies est dum sol in caelo est. Prima pars diei est
mane, pars postrema vesper. Dies est tempus a
mane ad vesperum. Nox est tempus a vespero ad
mane. Vesper est finis diei atque initium noctis. Mane
finis noctis est atque initium diei.
Dies in duodecim horas dividitur. Ab hora prima dies
initium facit. Hora sexta, quae hora media est inter
horam primam et duodecimam, 'meridies' nominatur.
Hora sexta vel meridies diem dividit in duas aequas
partes: 'ante meridiem' et 'post meridiem'. Meridie
sol altissimus in caelo est. Sex horae sunt dimidia
pars diei.



14

Nocte sol non lucet, sed luna et stellae lucent. Luna ipsa suam
lucem non habet, lux lunae a sole venit; itaque luna non tam clara
est quam sol. Sol est stella clarissima, quae luce sua et terram et
lunam illustrat. Neque tota luna sole illustratur, sed tantum ea
pars quae vertitur ad solem; cetera pars obscura est. Cum exigua
pars lunae tantum videtur, luna 'nova' esse dicitur. Die septimo
vel octavo post lunam novam luna dimidia videtur, quae formam
habet litterae D. Die quinto decimo post lunam novam luna plena
est et formam habet litterae O. Cum luna non lucet, nox obscura
est.
Dies mensis primus 'kalendae' nominatur. Dies primus mensis
Ianuarii dicitur 'kalendae Ianuariae'; is dies anni primus est atque
initium anni novi. Diei primo mensis lulii 'kalendae Iuliae' nomen
est; is est dies anni medius.
Dies tertius decimus post kalendas 'idus' nominatur. 'idus
Ianuariae' dies tertius decimus est post kalendas Ianuarias. Item
'idus Februariae' dicitur dies tertius decimus mensis Februarii. Sed
'idus Martiae' dies est quintus decimus mensis Martii, nam mense
Martio (item Maio, Iulio, Octobri) Idus non dies tertius decimus,
sed quintus decimus post kalendas est. Dies nonus ante Idus
dicitur 'nonae' (nonae Ianuariae: dies quintus Ianuarii; nonae
Februariae: dies quintus Februarii; nonae Martiae: dies septimus
Martii; cet.).
Dies octavus ante kalendas lanuarias, qui dicitur 'ante diem
octavum kalendas lanuarias', est dies anni brevissimus. Ante diem
octavum kalendas Iulias dies anni longissimus est. Ante diem

octavum kalendas Apriles (id est die octavo ante kalendas Apriles)
nox atque dies aequi sunt; is dies 'aequinoctium' dicitur. Item ante
diem octavum kalendas Octobres aequinoctium dicitur, nam eo
quoque die nox aequa est atque dies.
Tempora anni sunt quattuor: aestas et hiems, ver et autumnus.
Aestas est tempus a mense Iunio ad Augustum, hiems a mense
Decembri ad Februarium. Mensis Iunius initium aestatis, December
initium hiemis est. Tempus a Martio ad Maium ver dicitur, a mense
Septembri ad Novembrem autumnus. Ver a mense Martio initium
facit. Autumnus a Septembri incipit.
Aestate dies longi sunt, sol lucet, aer calidus est.
Aestas est tempus calidum. Hiems tempus
frigidum est. Hieme non solum imber, sed etiam
nix de caelo cadit. Imber est aqua quae de nubibus
cadit. Nix frigidior est quam imber. Hieme montes
et campi nive operiuntur. Vere campi nova herba
operiuntur, arbores novis foliis ornantur, aves,
quae hieme tacent, rursus canere incipiunt.
Autumno folia de arboribus cadunt et terram
operiunt. In Germania hiemes frigidiores sunt quam
in Italia: alta nive operitur tota terra et lacus glacie
operiuntur; hieme Germani pueri super glaciem
lacuum ludere possunt. Ianuarius mensis anni
frigidissimus est. Menses calidissimi sunt Iulius et
Augustus. Eo tempore multi Romani urbem
relinquunt et villas suas petunt, neque enim totam aestatem in urbe
vivere volunt.
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Hora nona est. Aemilia apud filium aegrum sedet. Cubiculum luce solis illustratur.
Aemilia ad fenestram it caelumque spectat.
Aemilia: "Hora nona est. Sol altus in caelo est nec nubibus operitur." Quintus: "Quando
sol altissimus est?"
Aemilia: "Hora sexta vel meridie. Sed post meridiem aer calidior est quam ante
meridiem."
Aemilia fenestram claudit. Iam satis obscurum est cubiculum.
Quintus: "O, quam longae sunt horae, cum necesse est totum diem in lecto iacere!"
Aemilia: "Ver est. Dies atque horae longiores sunt vere quam hieme."
Quintus: "Quando longissimi sunt dies?"
Aemilia: "Mense Iunio."
Quintus: "Iamne mensis Iunius est?"
Aemilia: "Maius est: hic dies est mensis Maii postremus. Hoc anni
tempore dies non tam calidi sunt quam aestate et noctes frlgidiores
sunt."
Quintus: "Qui mensis anni calidissimus est?"
Aemilia: "lulius."
Quintus: "Cur ille mensis patris nomen habet?"
Aemilia ridet et respondet: "Mensis Iulius non a patre tuo nomen
habet — non tantus vir est ille! — sed a Iulio Caesare. Ante tempora

Caesaris ei mensi erat nomen 'Quintilis' a 'quinto' numero — non a
nomine tuo. "
Quintus: "Estne Iulius mensis quintus?" Puer digitis numerare incipit:
"Mensis primus Ianuarius, secundus Februarius, tertius Martius,
quartus..."
Aemilia: "Antiquis temporibus Martius non tertius, sed primus mensis
erat; tunc igitur Quintilis, qui nunc Iulius nominatur, mensis quintus
erat, non septimus, ut nunc est. Item mensi Augusto nomen erat
'Sextilis', quia sextus erat, nunc Augustus nominatur a Caesare
Augusto. — Sed hoc satis est. Iam necesse est te dormire." Mater

enim faciem filii aspicit eumque oculos claudere videt. Aemilia
puerum dormire velle putat.
Quintus: "Sed dies est. Sol lucet. Nocte iube me dormire, cum sol in
caelo non est! Ubi sol est nocte, cum hic non lucet?"
Aemilia: "Cum hic nox est, sol lucet in aliis terris procul ab Italia et ab urbe Roma. Cum
nox est illic, hic in Italia dies est."
Quintus: "Ergo nunc in aliis terris et urbibus nox est atque homines dormiunt. Hic dies
est, nec tempus est dormire!"
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NOVUS DIES

Nox est. Familia dormit. Villa Iulii
obscura et quieta est. Marcus quietus
in lecto suo cubat; is bene dormit.
Quintus dormire non potest, quod et
caput et pes ei dolet. Bracchium
quoque dolet Quinto; itaque is non

dormit, sed vigilat.
Cubiculum in quo Quintus cubat non magnum est,

nec magnum est cubiculum Marci. Utrumque cubiculum parvum
est. Uterque puer cubat in cubiculo parvo, neuter in cubiculo

magno. Neutrum cubiculum magnum est.
Uterque puer quietus est, neuter puer se movet.
Alter puer dormit, alter vigilat. Alter e duobus
pueris valet, alter aegrotat. Uter puer aegrotat, Marcusne an
Quintus? Quintus aegrotat, Marcus valet.

Aer frigidus cubiculum Marci intrat, fenestra enim aperta est.
Marcus fenestra aperta dormit. Fenestra Quinti aperta non est.
Altera e duabus fenestris est aperta, altera clausa. Utra fenestra clausa est? Fenestra
Quinti. Is fenestra clausa dormit, quia aeger est.
Ecce gallus canit: "Cucurru! Cucucurru!" Gallus canens novum diem salutat.
Marcus oculos non aperit neque se movet. Quintus, qui oculis apertis
iacet, super lectum se vertit. Puer dormiens gallum canentem non
audit. Puer vigilans gallum audit, et Davum vocat.
Davus cubiculum intrans interrogat: "Quomodo se habet pes tuus
hodie?"
Quintus respondet: "Pes male se habet, nec pes tantum, sed etiam caput et bracchium
dolet. O, quam longa nox est! Sed iam mane est, nam gallus canit. Da mihi aquam,
Dave!"
Davus Quinto aquam in poculo dat. Puer aquam bibit. Servus puerum bibentem
aspicit.
Davus Quintum in lecto iacentem relinquit et cubiculum Marci intrat. Marcus adhuc
dormit. Davus ad puerum dormientem adit eumque excitat. Quomodo servus puerum
excitat? In aurem pueri dormientis magna voce clamat: "Marce! Mane est!" Eo modo
excitatur Marcus, et oculos aperiens servum apud lectum stantem videt. Iam neuter e
duobus pueris dormit.
"Hora prima est" inquit Davus, "Surge e lecto!"
Marcus e lecto surgit. Iam non cubat in lecto, sed ante lectum stat.
Marcus Davum aquam afferre iubet: "Affer mihi aquam ad manus!"
Servus Marco aquam affert et "Ecce aqua" inquit, "Lava faciem et
manus! Manus tuae sordidae sunt."
Marcus primum manus lavat, deinde faciem.
Davus: "Aures quoque lava!"
"Sed aures" inquit Marcus "in facie non sunt!"
Davus: "Tace, puer! Non modo faciem, sed totum caput lava! Merge caput in aquam!"
Marcus caput totum in aquam mergit atque etiam aures et capillum lavat. Iam totum
caput eius purum est. Aqua non est pura, sed sordida.
Aqua qua Marcus lavatur frigida est; itaque puer manus et caput solum lavat, non
totum corpus. Mane Romani faciem et manus aqua frigida lavant; post meridiem
totum corpus lavant aqua callida.
Marcus caput et manus tergens Davum interrogat. "Cur frater meus tam quietus est?"
Davus respondet: "Quintus adhuc in lecto est."
Marcus: "In lecto? Quintus, qui ante me surgere solet, adhuc dormit! Excita eum!"
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"Non dormit" inquit Davus, "Frater tuus vigilat, nec surgere potest, quod pes et caput
ei dolet."

Marcus: "Mihi quoque caput dolet!"
Davus: "Tibi nec caput nec pes dolet! Caput valens non dolet nec
membra valentia."
Per fenestram apertam intrat aer frigidus. Marcus friget, quod
corpus eius nudum est (id est, sine vestimentis); itaque Marcus
vestimenta sua a servo poscit: "Da mihi tunicam et togam! Vesti
me!" Davus puero frigenti tunicam et togam dat, neque eum vestit:
necesse est puerum ipsum se vestire. Marcus primum tunicam
induit, deinde togam. Puer iam nudus non est.
(Toga est vestimentum album, quod viri et pueri
Romani gerunt. Graeci et barbari togam non
gerunt. Multis barbaris magna corporis pars nuda
est. Viro togato nulla pars corporis est nuda
praeter bracchium alterum. Utrum bracchium viro
togato nudum est, dextrumne an sinistrum?

Bracchium dextrum est nudum, bracchium sinistrum toga operitur.
Milites togam non gerunt, nemo enim togatus gladio et scuto
pugnare potest. Utra manu miles gladium gerit? Manu dextra
gladium gerit, scutum gerit manu sinistra.)

Marcus, qui pedibus nudis ante lectum stat, calceos
poscit: "Da mihi calceos! Pedes frigent mihi." Davus ei
calceos dat, et eum secum venire iubet: "Veni mecum!
Dominus et domina te exspectant."
Marcus cum servo atrium intrat, ubi parentes sedent liberos exspectantes.

Ante eos in parva mensa panis et mala sunt. Parentes a filio intrante salutantur:
"Salvete, pater et mater!" et ipsi filium intrantem salutant: "Salve, Marce!"
Mater alterum filium non videns Davum interrogat: "Quintus quomodo se habet
hodie?"
Davus: "Quintus dicit 'non modo pedem, sed etiam caput dolere'."
Aemilia surgit et ad filium aegrotantem abit. Mater filio suo aegrotanti panem et
malum dat, sed ille, qui multum esse solet, hodie nec panem nec malum est. Puer

aegrotans nihil esse potest.
Marcus autem magnum malum a patre poscit: "Da mihi illud malum,
pater! Venter vacuus est mihi."
Iulius Marco panem dans "Primum es panem" inquit, "deinde malum!"
Marcus panem suum est. Deinde pater ei in utramque manum malum
dat, et "Alterum malum nunc es" inquit, "alterum tecum fer!"
Davus Marco librum et tabulam et stilum et regulam
affert.
Iulius: "Ecce Davus tibi librum et ceteras res tuas

affert. Sume res tuas atque abi!"
"Sed cur non venit Medus?" inquit Marcus, qui Medum adhuc in familia
esse putat. Is servus cum pueris ire solet omnes res eorum portans.
Marcus ipse nullam rem portare solet praeter malum.
Iulius: "Medus tecum ire non potest. Hodie necesse est te solum
ambulare."
Marcus: "...atque me ipsum omnes res meas portare? Cur ille servus
mecum venire non potest ut solet? Etiamne Medo caput dolet?"
Iulius: "Immo bene valet Medus, sed hodie alias res agit."
Marcus: "Quae sunt illae res?"
Iulius nihil ad hoc respondet et "Iam" inquit "tempus est discedere, Marce."
Marcus malum, librum, tabulam, stilum regulamque secum ferens e villa abit. Filius a
patre discedens "Vale, pater!" inquit.
"Vale, Marce!", respondet pater, "Bene ambula!"
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GRAMMATICA LATINA
Participium

Puer vigilans in lecto iacens gallum canentem audit. Gallus canens non auditur a puero

dormiente. Puer dormiens servum clamantem audit, nec a galla canente, sed a servo clamante

excitatur. Non vox galli canentis, sed vox servi clamantis puerum dormientem excitat.

Pueri vigilantes gallos canentes audiunt. Galli canentes a pueris dormientibus non

audiuntur. Pueri dormientes servos clamantes audiunt, nec a gallis canentibus, sed a servis

clamantibus excitantur. Non voces gallorum canentium, sed voces servorum clamantium

pueros dormientes excitant.

Caput valens non dolet nec membra valentia. Canis animal volans non est; animalia

volantia sunt aves. Milites inter pila volantia pugnant.

'Vigilans', 'iacens', 'canens', 'dormiens' participia sunt. Participium est adiectivum

declinationis III: gen. sing. –ant|is, -ent|is (abl. sing, -e vel -i).

PENSVM A

Puer dorm_______ nihil audit. Davus puerum dorm_______ excitat: in aurem pueri

dorm_______ clamat: "Marce!" Marcus oculos aper_______ servum apud lectum st_______ videt.

Servus puero frig_______ vestimenta dat. Parentes filium intr_______ salutant et a filio intr_______

salutantur. Filius disced_______ "Vale!" inquit.

Corpus val_______ non dolet. Medicus caput dol_______ sanare non potest. Pisces sunt

animalia nat_______.

PENSVM B
 Quintusne bene dormit?

____________________________________________________________________________

 Uter puer aegrotat?

____________________________________________________________________________

 Estne clausa fenestra Marci?

____________________________________________________________________________

 Uter e duobus pueris gallum canentem audit?

____________________________________________________________________________

 Quomodo servus Marcum excitat?

____________________________________________________________________________

 Totumne corpus lavat Marcus?

____________________________________________________________________________

 Quid Marcus a servo poscit?

____________________________________________________________________________

 Utrum bracchium toga operitur?

___________________________________________________________________________

 Utra manu miles scutum gerit?

___________________________________________________________________________

 Quas res Marcus secum fert?

___________________________________________________________________________
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MAGISTER ET DISCIPVLI
Marcus librum et tabulam et ceteras res ferens
Tusculum ambulat. Illic est ludus puerorum. Multi
pueri mane in ludum eunt.
Magister ludi est vir Graecus, cui nomen est
Diodorus. Marcus magistrum metuit, Diodorus enim
magister severus est, qui discipulos suos virga
verberat; eo modo magister severus discipulos
improbos punire solet. Discipuli sunt pueri qui in
ludum eunt. Marcus et Quintus sunt duo discipuli.
Alii discipuli sunt Titus et Sextus.
Sextus, qui ante Marcum et
Titum ad ludum advenit, primus

ludum intrat. Sextus solus est, nam ceteri discipuli nondum adsunt.
Magister intrans Sextum solum in sella sedentem videt. Sextus de sella
surgens magistrum salutat: "Salve, magister!"
Magister: "Salve, Sexte! Conside!"
Sextus in sella considit. Discipulus tacitus ante magistrum sedet.
Magister interrogat: "Cur tu solus es, Sexte?"
"Ego solus sum, quod ceteri discipuli omnes absunt", respondet Sextus.
Exclamat magister: "O, discipulos improbos...!"
Sextus: "Num ego discipulus improbus sum?"
Magister: "Immo, tu probus es discipulus, Sexte, at Marcus et Quintus et
Titus improbi sunt!"
Hic Titus ad ludum advenit et ianuam pulsat antequam intrat: discipulus
non statim intrat, sed primum ianuam pulsat; tum ludum intrat et
magistrum salutat: "Salve, magister!"
Magister: "O Tite! Sextus iam adest..."
Titus: "At Marcus et Quintus nondum adsunt!"
Magister: "Tace, puer! Claude ianuam et conside! Aperite libros, pueri!"
Sextus statim librum suum aperit, sed Titus, qui librum non habet, "Ego"
inquit "librum non habeo."
Magister: "Quid? Sextus librum suum habet, tu librum tuum non habes?
Cur librum non habes?"
Titus: "Librum non habeo, quod Marcus meum librum habet."
Post Titum Marcus ad ludum advenit, neque is ianuam pulsat antequam
intrat. Marcus statim intrat, nec magistrum salutat. "O Marce!" inquit Diodorus, "Cur tu ianuam
non pulsas cum ad ludum venis, nec me salutas cum me vides?"
At Marcus "Ego" inquit "ianuam non pulso cum ad ludum venio, nec te saluto cum te video,

quia nec Sextus nec Titus id facit."
Sextus et Titus: "Quid?"
Marcus (ad Sextum et Titum): "Vos ianuam non pulsatis cum ad ludum venitis,
nec magistrum salutatis cum eum videtis. Auditisne id quod dico?"
Tum Sextus et Titus "Id quod dicis" inquiunt "verum non est: nos ianuam
pulsamus cum ad ludum venimus, et magistrum salutamus cum eum
videmus. Nonne verum dicimus, magister?"
Magister: "Vos verum dicitis. Quod Marcus dicit non est verum. Discipulus
improbus es, Marce! Necesse est te punire. Statim ad me veni!"

Diodorus, magister severus, tergum pueri virga verberat. (Tergum est
posterior pars corporis.) Tergum dolet Marco, neque ille lacrimat, nam
lacrimare puero Romano non convenit.
Marcus clamat. "Ei! lam satis est! Desine, magister!"
Magister puerum verberare desinit et "Ad sellam tuam redi" inquit, "atque
conside!"
Marcus ad sellam suam redit, neque considit, sed tacitus ante sellam stat.
"Audisne, Marce? Ego te considere iubeo. Cur non considis?", interrogat
magister.
Marcus: "Non consido, quod sedere non possum."
Diodorus: "Cur sedere non potes?"
Marcus: "Sedere non possum, quod mihi dolet... pars tergi inferior in qua
sedere soleo."
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Haec verba audientes Titus et Sextus rident.
Diodorus: "Quid ridetis, Tite et Sexte?"
Titus: "Ridemus, quod Marco dolet..."
Diodorus: "Tacete! Eam corporis partem nominare non convenit! — Sed ubi est frater tuus,
Marce?"
Marcus: "Is domi est apud matrem suam. Quintus dicit 'se aegrum esse'."
Diodorus: "Si aeger est, in ludum ire non potest. At vos bene valetis. Iam
aperite libros!"
Titus: "Marcus meum librum habet."
Diodorus: "Quid tu librum Titi habes, Marce?"
Marcus: "Ego eius librum habeo, quod is meum malum habet. Redde mihi
malum meum, Tite!"
Titus ridens "Malum" inquit "tibi reddere non possum, id enim iam in ventre
meo est!"
Marcus iratus Titum pulsare incipit, sed magister "Desine, Marce!" inquit, "Titus
tibi malum dare non potest, at ego tibi malum dare possum, nisi hic et nunc Tito
librum reddis!"
Marcus Tito librum reddit.
Discipuli libros aperiunt. Item librum suum aperit magister ac recitare incipit.
Pueri autem priorem libri partem tantum audiunt, nam antequam magister
partem libri posteriorem recitare incipit, omnes pueri dormiunt!
Magister recitare desinit et exclamat: "O improbi discipuli! Dormitis! Quod
recito non auditis!"

Marcus magistro irato "Ego" inquit "non dormio.
Immo, vigilo et te audio, magister."
Item Sextus et Titus "Neque nos dormimus" inquiunt,
"Vigilamus et omnia verba tua audimus. Bene recitas,
Diodore! Bonus es magister!"
Magister laetus "Verum est quod dicitis" inquit, "ego
bene recito ac bonus sum magister — at vos male
recitatis ac mali discipuli estis!"
Discipuli: "Immo, boni discipuli sumus! Bene
recitamus!"

Diodorus: "Tacete! Ubi estis, pueri?"
Discipuli: "In ludo sumus."
Diodorus: "Verum dicitis: in ludo estis — non domi in lectulis! In lectulo dormire licet, hic in ludo
non licet dormire!"
Magister iratus discipulos virga verberat.
Discipuli: "Ei, ei! Quid nos verberas, magister?"
Diodorus: "Vos verbero, quod alio modo vos excitare non possum. Ad sellas vestras redite
atque considite!"
Discipuli ad sellas suas redeunt, neque considunt.
Magister: "Quid non considitis?"
Discipuli: "Non considimus, quod sedere non possumus."
Diodorus: "Quid? Sedere non potestis? Ergo vos horam totam taciti state, dum ego sedens
partem libri posteriorem recito! Nec enim stantes dormire potestis!"
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TEMPESTAS
Italia inter duo maria interest,
quorum alterum, quod supra Italiam
situm est, 'mare Superum' sive
'Hadriaticum' appellatur, alterum,
infra Italiam situm, 'mare Inferum'
sive 'Tuscum'. Totum illud mare
longum et latum quod inter Europam
et Africam interest 'mare nostrum'
appellatur a Romanis.
Urbs Roma non ad mare, sed ad

Tiberim flumen sita est viginti milia passuum a mari. Quod autem
paulum aquae est in Tiberi, magnae naves in eo ilumine navigare non
possunt. Itaque parvae tantum naves Romam adeunt.
Ostiam omnes naves adire possunt, id enim est oppidum maritimum
quod magnum portum habet. Ad ostium Tiberis sita est Ostia. ('Ostium'
sive 'os' fluminis dicitur is locus quo flumen in mare influit; Ostia sita est
eo loco quo Tiberis in mare Inferum influit.)
Alia oppida maritima quae magnos portus habent sunt Brundisium,

Ariminum, Genua, Puteoli. Haec omnia oppida in ora maritima sita sunt.
(Ora maritima est finis terrae, unde mare incipit. Portus est locus in ora
maritima quo naves ad terram adire possum.) In ora Italiae multi portus
sunt. Ex omnibus terris in portus Italiae veniunt naves, quae merces in
Italiam vehunt. (Merces sunt res quas mercatores emunt ac vendunt.)
Non modo merces, sed etiam homines navibus vehuntur.
Portus Ostiensis semper plenus est hominum qui in alias

terras navigare volunt. Is qui navigare vult
adit nautam qui bonam navem habet. Si
aer tranquillus est, necesse est ventum
opperiri. (Ventus est aer qui movetur.)
Cum nullus ventus super mare flat,
tranquillum est mare; cum magnus ventus
flat, mare turbidum est. Tempestas est
magnus ventus qui mare turbat ac fluctus

facit qui altiores sunt quam naves. Nautae tempestates metuunt, nam
magni fluctus naves aqua implere possunt. Tum naves et nautae in

mare merguntur.
Nautae nec mari turbido nec mari tranquillo
navigare volunt; itaque in portu ventum
secundum opperiuntur (id est ventus qui a tergo
flat). Vento secundo naves e portu egrediuntur:
vela vento implentur ac naves plenis velis per

mare vehuntur.
Pars navis posterior puppis dicitur. In puppi sedet
nauta qui navem gubernat. Quomodo navis in
medio mari gubernari potest, cum terra nulla
videtur? Gubernator caelum spectat: in alto mari sol
aut stellae ei duces sunt. Ea pars caeli unde sol
oritur dicitur oriens. Partes caeli sunt quattuor:

oriens et occidens, meridies et septentriones. Occidens est pars caeli
quo sol occidit. Meridies dicitur ea caeli pars ubi sol meridie videtur;
pars contraria septentriones appellatur a septem stellis quae semper
in ea caeli parte stant. lis qui ad septentriones navigant, oriens a
dextra est, a sinistra occidens, meridies a tergo. Oriens et occidens
partes contrariae sunt, ut meridies et septentriones.
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Hodie caelum serenum et ventus secundus est. Naves
multae simul e portu Ostiensi egrediuntur. Inter eos
homines qui naves conscendunt est Medus,
qui ex Italia proficiscitur cum amica sua
Lydia. Medus, qui Graecus est, in patriam
suam redire vult. Graecia non modo ipsius

patria est, sed etiam Lydiae.
Medus et Lydia ex Italia proficiscentes omnes res suas
secum ferunt: pauca vestimenta, paulum cibi nec multum pecuniae.
Praeterea Lydia parvum librum fert, quem sub vestimentis occultat.
Sole oriente navis eorum e portu egreditur multis hominibus
spectantibus. Navis plenis velis altum petit. Aliae naves eam
sequuntur.
Medus in puppim ascendit. Lydia eum sequitur. Ex alta puppi solem

orientem spectant. lam procul abest Ostia, homines qui in portu sunt vix
oculis cerni possunt. Medus montem Albanum, qui prope villam Iulii
situs est, cernit et "Vale, Italia!" inquit, "Valete montes et valles, campi
silvaeque! Ego in terram eo multo pulchriorem, in patriam meam
Graeciam!" Medus laetatur neque iam dominum suum severum veretur.
Lydia colles in quibus Roma sita est procul cernit et "Vale, Roma!"
inquit, "Non sine lacrimis te relinquo, nam tu altera patria es mihi."
Lydia vix lacrimas tenere potest.
Medus faciem Lydiae intuetur et "Nonne gaudes" inquit, "mea Lydia, quod nos simul in

patriam nostram redimus?"
Lydia Medum intuens "Gaudeo" inquit "quod mihi licet tecum venire. At
non possum laetari quod omnes amicas meas Romanas relinquo. Sine
lacrimis Roma proficisci non possum." De oculis Lydiae lacrimae
labuntur.
Medus eam complectitur et "Terge oculos!" inquit, "Ego, amicus tuus,
qui te amo, tecum sum. In patriam nostram imus, ubi multi amici nos
opperiuntur." His verbis Medus amicam suam tristem consolatur.
Paulo post nihil a nave cernitur praeter mare et caelum. Medus
gubernatorem interrogat: "Quam in partem navigamus?" Ille respondet:
"In meridiem. Ecce sol oriens mihi a sinistra est. Sole
duce navem guberno. Bene navigamus vento secundo

atque caelo sereno."
Dum ille loquitur, Medus occidentem spectat et nubes atras procul
supra mare oriri videt; simul mare tranquillum fit. "Non serenum est
caelum" inquit, "Ecce nubes atrae..."

Gubernator statim loqui desinit et nubes spectat; tum vela aspiciens exclamat: "Quid
(malum!) hoc est? Nubes atrae ab occidente oriuntur et ventus simul
cadit! O Neptune! Defende nos a tempestate!" Nauta Neptunum,
deum maris, veretur.
"Cur Neptunum invocas?" inquit Medus, "Prope tranquillum est
mare."
Gubernator: "Adhuc tranquillum est, sed exspecta paulum: simul
cum illis nubibus atris tempestas oriri solet cum tonitru et fulguribus.
Neptunum invoco, quod ille dominus maris ac tempestatum est."
Nauta perterritus tempestatem venientem opperitur.

Paulo post totum caelum atrum fit, ac fulgur unum et alterum, tum
multa fulgura caelum et mare illustrant. Statim sequitur tonitrus
cum imbre, et simul magnus ventus flare incipit.
Mare tempestate turbatur, ac navis, quae et

homines et merces multas vehit, fluctibus iactatur et vix gubernari
potest. Nautae multum aquae e nave hauriunt, sed navis nimis gravis
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est propter merces. Hoc videns gubernator "Iacite merces!" inquit nautis, qui statim
merces graves in mare iacere incipiunt, spectante mercatore, qui ipse quoque nave
vehitur. Ille tristis merces suas de nave labi et in mare mergi videt.
Nemo eum consolatur! Navis paulo levior fit, simul vero tempestas
multo turbidior et fluctus multo altiores fiunt.
Medus perterritus exclamat: "O Neptune! Serva me!" sed vox eius vix
auditur propter tonitrum. Navis aqua impleri incipit, neque enim nautae
satis multum aquae haurire possunt.

Ceteris perterritis, Lydia caelum intuetur et clamat: "Serva nos,
domine!"
Medus: "Quis est ille dominus quem tu invocas?"

Lydia: "Est dominus noster Iesus Christus, qui non modo hominibus, sed etiam ventis
et mari imperare potest."
Medus: "Meus dominus non est ille! Ego iam nullius domini servus sum. Nemo mihi
imperare potest!"

Hic magnus fluctus navem pulsat. Medus Lydiam labentem complectitur
ac sustinere conatur, nec vero ipse pedibus stare potest. Medus et Lydia
simul labuntur. Medus surgere conatur, nec vero se loco movere potest,
quod Lydia perterrita corpus eius complectitur.
Lydia iterum magna voce Christum invocat: "0 Chris-te! lube mare
tranquillum fieri! Serva nos, domine!"
Medus os aperit ac Neptunum iterum invocare vult, sed magnus fluctus
os eius aqua implet. Medus loqui conatur neque potest.

Tum vero ventus cadere incipit! Iam fluctus non tanti sunt quanti paulo ante. Nautae
fessi aquam haurire desinunt ac laetantes mare iterum tranquillum fieri aspiciunt.

GRAMMATICA LATINA
Verba deponentia

Medus laetatur (= gaudet) nec dominum veretur (= timet). Nauta non proficiscitur (=
abit), sed ventum secundum opperitur (= exspectat).
'Laetari', 'vereri, 'proficisci', 'opperiri' verba deponentia sunt. Verbum deponens est
verbum quod semper formam verbi passivi habet (praeter participium: laetans,
verens, proficiscens, opperiens) atque in loco verbi activi ponitur.
Alia exempla verborum deponentium: consolari, conari, intueri, sequi, loqui, labi,
complecti, egredi, oriri.
Medus ex Italia proficiscens solem orientem intuetur. Navis e portu egreditur,·aliae
naves eam sequuntur. Dum Lydia loquitur, lacrimae de oculis eius labuntur. Medus
eam complectitur et consolari conatur.

PENSVM A
Medus et Lydia ex Italia proficisc_____ . Lydia Medum in puppim ascendentem
sequ_______ . Dum nauta loqu_____, Medus occidentem intu______, unde nubes atrae
ori______ . Simul tempestas or______ . Mercator tristis merces suas in mare lab______
videt; nemo eum consol_____ potest. Qui ab amicis proficisc______ laet_____ non potest.

PENSVM B

a) Quae naves Romam adire possunt?
b) Quid est 'ostium' fluminis?
c) Num Tiberis in mare Superum influit?
d) Quando naves e portu egrediuntur?
e) Ubi sedet gubernator et quid agit?
f) Quae sunt quattuor partes caeli?

g) Quas res Medus et Lydia secum ferunt?
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h) Quo Medus cum amica sua ire vult?

NVMERI DIFFICILES

In ludo pueri numeros et litteras discunt.
Magister pueros numeros et litteras docet.
Magister pueros multas res docere potest, nam
is multas res scit quas pueri nesciunt. Magister
est vir doctus. Pueri adhuc indocti sunt.
Qui paulum aut nihil discere potest, stultus esse
dicitur. Qui discere non vult atque in ludo dormit,
piger esse dicitur. Discipulus qui nec stultus nec
piger est, sed prudens atque industrius, multas

res a magistro discere potest.
Magister Diodorus recitare desinit et quemque puerum aspicit,
primum Marcum, deinde Titum, postremo Sextum. Quisque puer
tacitus ante sellam suam stat; nemo eorum dormit. Magister eos
considere iubet.
Magister: "Nunc tempus est numeros discere. Primum dic numeros
a decem usque ad centum!"
Quisque puer manum tollit, primum Sextus, tum Titus, postremo
Marcus. Magister Titum interrogat.
Titus: "Decem, undecim, duodecim, tredecim,
quattuordecim, quindecim, sedecim,
septendecim, duodeviginti, undeviginti, viginti,
viginti unus, viginti duo..."
Hic magister eum interpellat: "Necesse non est
omnes numeros dicere; a viginti dic decimum
quemque numerum tantum, Tite!"
Titus: "Viginti, triginta, quadraginta,
quinquaginta, sexaginta, septuaginta,
octoginta, nonaginta, centum."
Magister: "Bene numeras, Tite. Iam tu, Sexte,
dic numeros a centum ad mille!"
Sextus: "Longum est tot numeros dicere!"
Magister: "At satis est decem numeros dicere,
id est centesimum quemque."
Sextus: "Centum, ducenti, trecenti,
quadringenti, quingenti, sescenti, septingenti,

octingenti, nongenti, mille."
Magister: "Quot sunt triginta et decem?"
Omnes pueri simul respondent, nemo eorum manum tollit. Titus et
Sextus uno ore dicunt: "Quadraginta." Marcus vero dicit:
"Quinquaginta." Quod Marcus dicit rectum non est. Responsum Titi
et Sexti rectum est: ii recte respondent. Responsum Marci est
pravum: is prave respondet.
Magister Titum et Sextum laudat: "Vos recte respondetis, Tite et
Sexte. Discipuli prudentes atque industrii estis." Deinde Marcum
interrogat: "Quot sunt triginta et septem?"
Marcus: "Ad hoc recte respondere possum: triginta et septem sunt
triginta septem."
"Recte respondes, Marce" inquit magister, "Quot sunt triginta et
octo?"
Marcus: "Facile est ad hoc respondere."
Magister: "Non tam facile quam tu putas!"
Marcus: "Triginta et octo sunt triginta octo."
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Magister: "Prave dicis! Triginta et octo sunt duodequadraginta. Quot sunt triginta et
novem?"
Marcus: "Triginta novem."
Magister: "O Marce! Id quoque pravum est. Triginta et novem sunt undequadraginta.
Cur non cogitas antequam respondes?"
Marcus: "Semper cogito antequam respondeo."
Magister: "Ergo puer stultus es, Marce! Cogitare non potes! Nam stulte et prave
respondes!" Magister Marcum non laudat, sed reprehendit.
Marcus: "Cur ego semper a te reprehendor, numquam laudor? Titus et Sextus semper
laudantur, numquam reprehenduntur."
Magister: "Tu a me non laudaris, Marce, quia numquam recte respondes. Semper
prave respondes, ergo reprehenderis!"
Marcus: "At id quod ego interrogor nimis difficile est. Atque ego semper interrogor!"
Magister: "Tu non semper interrogaris, Marce. Titus et Sextus saepe interrogantur."
Marcus: "Non tam saepe quam ego."
Titus: "Nos quoque saepe interrogamur, nec vero prave respondemus. Itaque nos a
magistro laudamur, non reprehendimur."
Marcus: "Et cur vos semper laudamini? Quia id quod vos interrogamini facile est; ego
quoque ad id recte respondere possum. Praeterea magister amicus est pa-tribus
vestris, patri meo inimicus. Itaque vos numquam reprehendimini, quamquam saepe
prave respondetis; ego vero numquam laudor, quamquam saepe recte respondeo!"
Sextus: "At frater tuus saepe laudatur, Marce."
Magister: "Recte dicis, Sexte: Quintus bonus discipulus est, et industrius et prudens."
Quintus a magistro laudatur, quamquam abest.
Sextus: "Nonne tu laetaris, Marce, quod frater tuus etiam absens a magistro
laudatur?"
Marcus: "Ego non laetor cum frater meus laudatur! Et cur ille laudatur hodie? Quia

discipulum absentem reprehendere non convenit!"
Magister iratus virgam tollens "Tacete, pueri!" inquit, "Nonne
virgam meam veremini?"
Marcus: "Nos nec te nec virgam tuam veremur!"
Magister, qui verba Marci non audit, ex sacculo suo duos
nummos promit, assem et denarium, et "Ecce" inquit nummos
ostendens "as et denarius. Ut scitis, unus sestertius est quattuor
asses et unus denarius quattuor sestertii. Quot asses sunt
quattuor sestertii, Tite?"
Titus digitis computat: "...quattuor...octo...duodecim...sedecim:
quattuor sestertii sunt sedecim asses."
Magister: "Et decem denarii quot sestertii sunt?"
Titus: "Quadraginta."
Magister: "Quot denarii sunt duodequinquaginta sestertii?"
Titus magistro interroganti nihil respondet.
Magister: "Responsum tuum opperior, Tite. Cur mihi non
respondes?"
Titus: "Nondum tibi respondeo, quod primum cogitare oportet.
Duodequinquaginta est numerus difficilis!"

Sextus manum tollens "Ego responsum scio" inquit.
Magister: "Audi, Tite: Sextus dicit 'se responsum scire.' Sed exspecta, Sexte! Non
oportet respondere antequam interrogaris."
Titus: "Duodequinquaginta sestertii sunt denarii... quattuordecim? an quindecim? Non
certus sum!" Titus non certus, sed incertus est, et responsum incertum dat magistro.
Magister: "Responsum certum magistro dare oportet. Responsum incertum nullum
responsum est. Nunc tibi licet respondere, Sexte."
Quamquam difficilis est numerus, Sextus statim recte respondet: "Duodequinquaginta
sestertii sunt duodecim denarii."
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Magister iterum Sextum laudat: "Bene computas, Sexte! Semper recte respondes.
Ecce tibi assem do." Diodorus assem dat Sexto, et denarium in sacculo reponit.
Marcus: "Discipulo tam industrio denarium dare oportet. Largus non es, magister.
Pecuniam tuam non largiris."
Diodorus: "Non oportet pecuniam largiri discipulis."
Marcus: "Quare igitur tot numeros difficiles discimus?"
Magister: "Quia necesse est computare scire, ut multis exemplis tibi demonstrare
possum. Si tria mala uno asse constant et tu decem asses habes, quot mala emere
potes?"
Marcus: "Tot asses non habeo; non tam largus est pater meus; nec mihi licet tot mala
emere."
Magister: "Id non dico. Ecce aliud exemplum: Si tu sex asses cum fratre tuo partiris,
quot sunt tibi?"
Marcus: "Quinque!"
Magister: "In aequas partes pecuniam partiri oportet. Si vos sex asses aeque partimini,
quot tibi sunt?"
Marcus: "Pecuniam meam exiguam non largior nec partior cum aliis!"
Postremo magister "O Marce!" inquit, "hoc modo nihil te docere possum! Tam stultus
ac tam piger es quam asinus!"

GRAMMATICA LATINA
Personae verbi passivi

Ego a magistro laudor = magister me laudat.
Tu a magistro laudaris = magister te laudat.
Nos a magistro laudamur = magister nos laudat.
Vos a magistro laudamini = magister vos laudat.

Singularis Pluralis
Persona prima laudor laudamur
Persona secunda laudaris laudamini
Persona tertia laudatur laudantur

Nauta, qui fluctibus iactatur ac mergitur: "Fluctibus iactor ac mergor! Serva
me, Neptune, qui prope ades, quamquam nec videris nec audiris ab
hominibus." Neptunus: "Fluctibus iactaris, nauta, nec vero mergeris! Nam ego
adsum, quamquam nec videor nec audior." Deus ab hominibus nec videtur nec
auditur.
Nautae, qui fluctibus iactantur ac merguntur: "Fluctibus iaciamur ac mergimur!
Servate nos, o dei boni, qui prope adestis, quamquam nec videmini nec
audimini ab hominibus." Dei: "Fluctibus iactamini, nautae, nec vero mergimini!
Nam nos adsumus, quamquam nec videmur nec audimur." Dei ab hominibus
nec videntur nec audiuntur.
[1] Ut 'laudor laudamur' declinantur verba passiva et deponentia quorum infinitivus
desinit in -ari.
[2] Ut 'videor videmur' declinantur verba passiva et deponentia quorum infinitivus
desinit in -eri.
[3] Ut 'mergor mergimur', declinantur verba passiva et deponentia quorum infinitivus
desinit in -i (praeter ea quae -i- habent ante -or et -untur, ut 'capior capiuntur',
'egredior egrediuntur').
[4] Ut 'audior audimur' declinantur verba passiva et deponentia quorum infinitivus
desinit in -iri.
Exempla verborum deponentium:
[1] laet|or laeta|mur, [2] vere|or vere|mur; [3] sequ|| sequ|imur; [4] parti|or parti|mur.
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Lydia: "Ego Neptunum non vereor. Tune eum vereris, nauta?" Nauta: "Omnes
nautae deum maris veremur." Lydia: "Cur Neptunum veremini?"
Nautae Neptunum verentur, Lydia eum non veretur.

PENSVM A
Marcus a magistro non laud______, sed reprehend______. Marcus: "Cur ego
semper reprehend_____, numquam laud_____? Titus et Sextus semper
laud_____, numquam reprehend_____." Magister: "Tu non laud_____, sed
reprehend_____, quia prave respondes." Marcus: "Sed ego semper
interrog_____!" Sextus: "Tu non semper interrog_____; nos saepe interrog_____
nec prave respondemus: itaque a magistro laud_____, non reprehend_____."
Marcus: "At facile est id quod vos interrog_____: itaque recte respondetis ac
laud_____!" Titus: "Nos magistrum ver_____. Nonne tu eum ver_____?" Marcus:
"Ego ma-sistrum non ver_____. Cur vos eum ver_____?"
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LITTERAE LATINAE
Discipuli non modo numeros, sed
etiam litteras discunt. Parvi discipuli,
ut Marcus et Titus et Sextus, litteras
Latinas discunt. Magni discipuli
litteras Graecas et linguam Graecam
discunt. Lingua Graeca difficilis est.
Ecce omnes litterae Latinae, quarum
numerus est viginti tres, ab A usque
ad Z: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M,

N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z. Litterae sunt aut vocales aut
consonantes: vocales sunt A, E, I, O, V, Y; ceterae sunt consonantes.
(Etiam I et V consonantes sunt in vocabulis IAM, VEL, VOS, QVAM,
cet.)
Litterae Y et Z in vocabulis Graecis modo reperiuntur (ut in hoc
vocabulo zephyrus, id est nomen venti qui ab occidente flat). Y et Z
igitur litterae rarae sunt in lingua Latina, in lingua Graeca
frequentes. K littera, quae frequens est in lingua Graeca, littera
Latina rarissima est, nam K in uno vocabulo Latino tantum reperitur,
id est kalendae (itemque in praenomine Kaeso, quod praenomen
Romanorum rarissimum est).

Hoc vocabulum amica quinque litteras habet et tres syllabas: a-mi-
ca. Quaeque syllaba vocalem habet, ergo numerus syllabarum et
vocalium idem est. In prima et in postrema syllaba huius vocabuli
eadem vocalis est: a. Vocalis est littera quae per se syllabam
facere potest, ut a syllabam primam facit in
vocabulo amica. Sine vocali syllaba fieri non
potest. Consonans per se syllabam non facit, sed
semper cum vocali in eadem syllaba iungitur. In
exemplo nostro m cum i iungitur in syllaba
secunda mi, et c cum a in syllaba tertia ca.
Cum syllabae iunguntur, vocabula fiunt. Cum
vocabula coniunguntur, sententiae fiunt. Ecce duae sententiae:
Lingua in ore inest et Lingua Latina difficilis est. Vocabulum primum
utriusque sententiae idem est, sed hoc idem vocabulum duas res
varias significat. Item varia vocabula eandem rem vel eundem
hominem significare possunt, ut ostium et ianua, dominus et erus
(sed erus est vocabulum multo rarius quam dominus).

Qui litteras nescit legere non potest. Magister, qui pueros legere
docet, ipse et libros Latinos et Graecos legere potest, nam is
utramque linguam scit. Quomodo parvus discipulus hanc sententiam
legit: Miles Romanus fortiter pugnat? Discipulus quamque litteram
cuiusque vocabuli sic legit: "M-I mi, L-E-S les: mi-les, R-O Ro, M-A
ma, Ro-ma-, N-V-S nus: Ro-ma-nus..." Ita quodque vocabulum

cuiusque sententiae a discipulo legitur. (In hac sententia vocabulum
fortiter novum est, sed qui vocabulum fortis scit, hoc vocabulum
quoque intellegit, nam miles fortis est miles qui fortiter pugnat.)
In ludo pueri non modo legere, sed etiam scribere discunt. Quisque
discipulus in tabula sua scribit eas sententias quas magister ei dictat.

Ita pueri scribere discunt.
Magister discipulis imperat: "Promite regulas vestras et lineas rectas ducite in tabulis.
Tum scrlbite hanc sententiam: Homo oculos et nasum habet."
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Quisque puer stilum et regulam promit et
ducit lineam rectam in tabula sua; tum
scribere incipit. Discipuli eandem
sententiam non eodem modo, sed variis

modis scribunt. Sextus unus
ex tribus pueris recte scribit:
HOMO OCVLOS ET NASVM

HABET. Titus sic scribit: HOMO HOCVLOS ET
NASVM HABET. Marcus vero sic: OMO

OCLOS ET NASV ABET.
Magister: "Date mihi tabulas, pueri!"
Discipuli magistro tabulas suas dant. Is tabulam cuiusque pueri in
manus sumit litterasque eorum aspicit. Quales sunt litterae Sexti? Pulchrae sunt.
Quales sunt litterae Marci et Titi? Litterae eorum foedae sunt ac vix legi possum.
Magister suam cuique discipulo tabulam reddit, primum Sexto, tum Tito, postremo
Marco, atque "Pulchre et recte scribis, Sexte" inquit, "Facile est tales litteras legere. At
litterae vestrae, Tite et Marce, legi non possunt! Foede scribitis, pigri discipuli!"
Magister Titum et Marcum severe reprehendit.
Titus: "Certe pulcherrimae sunt litterae Sexti, sed meae litterae pulchriores sunt quam
Marci."
Magister: "Reddite mihi tabulas, Tite et Marce!" Titus et Marcus tabulas suas reddunt
magistro, qui eas simul aspicit. Magister litteras Titi comparat cum litteris Marci, et
"Litterae vestrae" inquit "aeque foedae sunt: tu, Tite, neque pulchrius neque foedius
scribis quam Marcus."
Titus: "At certe rectius scribo quam Marcus."
Magister: "Facile est rectius quam Marcus scribere, nemo enim pravius scribit quam
ille! Non oportet se comparare cum discipulo pigerrimo ac stultissimo! Compara te
cum Sexto, qui rectissime et pulcherrime scribit." Tum se vertens ad Marcum: "Tu non
modo foedissime, sed etiam pravissime scribis, Marce! Nescis Latine scribere! Puer
pigerrimus es atque stultissimus!" Iam Marcus multo severius reprehenditur quam
Titus.

Marcus (parva voce ad Titum): "Magister dicit 'me prave scribere':
ergo litteras meas legere potest."
At magister, qui verba Marci exaudit, "Litteras tuas turpes" inquit
"legere non possum, sed numerare possum:
quattuor litteras deesse cerno. Aspice: in vocabulo
primo et in vocabulo postremo eadem littera H

deest."
Marcus: "At semper dico 'omo abet'."
Magister: "Non semper idem dicimus atque scribimus. In vocabulo
secundo V deest, in quarto M. Quid significant haec vocabula turpia
oclos et nasum. Talia verba Latina non sunt! Nullum rectum est
vocabulum praeter unum et, atque id vocabulum est
frequentissimum et facillimum! Quattuor menda in quinque
vocabulis! Nemo alter in tam brevi sententia tot menda facit!"
Magister stilo suo addit litteras quae desunt; ita menda corrigit. Tum
vero "Nec solum" inquit "prave et turpiter, sed etiam nimis leviter
scribis. Has lineas tenues vix cernere possum. Necesse est te stilum
gravius in ceram premere." (Discipuli in cera scribunt, nam tabulae
eorum cera operiuntur. Cera est materia mollis quam apes, bestiolae
industriae, faciunt.)
Marcus: "Stilum graviter premo, sed cera nimis dura est. Aliam
tabulam da mihi! Haec cera prope tam dura est quam ferrum."
(Ferrum est materia dura ex qua cultri, gladii, stili aliaeque res
multae efficiuntur.)
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Magister Marco eandem tabulam reddit et "Cera tua" inquit "tam mollis est quam
Sexti, et facile est eius litteras legere. Sume tabulam tuam et
scribe H litteram decies!"
Marcus decies H scribit: H H H H H H H H H H . Tum magister eum V
sexies scribere iubet, et Marcus, qui eandem litteram toties
scribere non vult, V V V V scribit. Quoties Marcus V scribit? Marcus,
ut piger discipulus, quater tantum V scribit. Deinde magister eum
totum vocabulum NASVM quinquies scribere iubet, et Marcus scribit
NASVM NASVM NASVM NASV NASV. Marcus ter recte et bis prave
scribit.
Tum Titus, qui duas litteras deesse videt, sic incipit: "Magister!
Marcus bis..." — cum Marcus stilum durum in partem corporis eius
mollissimam premit! Titus tacet nec finem sententiae facere audet.
Magister vero hoc non animadvertit.
Magister: "lam totam sententiam recte scribe!"
Marcus interrogat: "Quoties?"
Magister breviter respondet: "Semel."
Marcus totam sententiam iterum ab initio scribere incipit: HOMO
OCVLOS...
Magister: "Quid significat hoculos? Illud vocabulum turpe non
intellego!"
Marcus: "Num hic quoque littera deest?"
Magister: "Immo vero non deest, at superest H

littera! Num tu hoculos dicis?"
Marcus, ut puer improbus, magistro verba sua reddit: "Non semper dicimus idem
atque scribimus!"
Magister: "Tace, improbe! Dele illam litteram!" Marcus stilum vertit et
litteram H delet. Simul Titus idem mendum eodem modo corrigit in sua
tabula, neque vero magister hoc animadvertit.
Postremo Marcus "Quare" inquit "nos scribere doces, magister? Mihi necesse non est
scribere posse. Numquam domi scribo."
Magister: "Num pater tuus semper domi est?"
Marcus: "Non semper. Saepe abest pater meus."
Magister: "Cum pater tuus abest, oportet te epistulas ad eum scribere."
Sextus: "Ego frequentes epistulas ad patrem meum absentem
scribo." Sextus puer probus est ac tam impiger quam apis.
Marcus: "Ego ipse non scribo, sed Zenoni dicto. Zeno est servus
doctus qui et Latine et Graece scit. Idem servus mihi recitare
solet."
Magister calamum et chartam promit et ipse scribere incipit; is
enim calamo in charta scribit, non stilo in cera ut discipuli. (Charta
ex papyro efficitur, id est ex alta herba quae in Aegypto apud
Nilum flumen reperitur. Charta et papyrus vocabula Graeca sunt.)
Marcus magistrum scribere animadvertit eumque interrogat: "Quid
tu scribis, magister?"
"Epistulam" inquit ille "ad patrem tuum scribo. Breviter scribo 'te
esse discipulum improbum'."
Magistro scribente, Marcus "Prave scribis" inquit, "syllaba im
superest. Dele illam syllabam et scribe 'discipulum probum!

Magister: "Tace, puer improbissime! Nihil deleo,
immo vero vocabulum addo: 'te discipulum
improbum atque pigrum esse' scribo!"
"Scribe 'probum atque impigrum'!" inquit Marcus, nec vero haec
verba a magistro audiuntur.
Diodorus, qui diem epistulae addere vult, discipulos interrogat: "Qui
dies est hodie?"



31

Titus: "Hodie kalendae Iuniae sunt."
Magister: "Recte dicis. Kalendae sunt hodie. Ergo date mihi mercedem!" (Merces est
pecunia quam magister quoque mense a patribus discipulorum accipit. Discipuli
kalendis cuiusque mensis mercedem magistro suo afferre solent.)
Sextus et Titus statim magistro mercedem dant. Marcus vero mercedem secum non
fert. Magister, antequam epistulam signat, pauca verba addit.
"Quid nunc scribis?" interrogat Marcus.
"Scribo 'te mercedem ad diem non afferre'" respondet magister, atque
epistulam signat anulum suum in ceram imprimens.

PENSVM A

Sextus rect_____ respondet, Marcus prav_____ respondet et sever_____ reprehenditur.
Nemo rect_____ aut pulchr_____ scribit quam Sextus; is rectissim_____ et
pulcherrim_____ scribit. Luna plena clar_____ lucet, sed sol clar_____ lucet quam luna et
ceterae stellae; sol clarissim_____ lucet.
Hostes non tam fort_____ pugnant quam Romani. Milites nostri fort_____ pugnant quam
hostes. Nostri fortissim_____ pugnant.
Marcus nimis lev_____ scribit. Magister brev_____ scribit 'Marcum improbum esse.'

PENSVM B

Quot sunt litterae Latinae?_______________________________________________________

Estne D vocalis an consonans?___________________________________________________

Quot syllabas habet vocabulum 'apis'?___________________________________________

Quomodo parvus discipulus legit?________________________________________________

Quis discipulus rectissime scribit?________________________________________________

Cur Marcus non HOMO, sed OMO scribit?_________________________________________

Quotiens Marcus litteram H scribit?_______________________________________________
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MARITVS ET VXOR
Iulius cum uxore sua in peristylo ambulat. Uxor
eius est Aemilia. Iulius maritus Aemiliae est.
Maritus et uxor inter columnas et signa
ambulant. Tectum peristyli altis columnis
sustinetur, inter quas tria pulchra signa stant:
unum Iunonis, alterum Cupidinis,
tertium Veneris. Iuno et Venus
deae sunt. Cupido est filius
Veneris et Martis, quamquam

Venus Martis coniunx non est, sed alterius dei, cui nomen est Vulcanus.
Venus enim mala uxor est, quae alios deos amat praeter coniugem
suum Vulcanum. Mars et Vulcanus sunt filii Iunonis et Iovis; Iuno enim
coniunx Iovis est. Sed Iuppiter malus maritus est, qui multas alias deas

amat praeter Iunonem, coniugem suam. Nemo
deorum peior maritus est quam Iuppiter, neque ulla
dea peior uxor est quam Venus. Inter omnes deos
deasque Iuppiter pessimus maritus est ac Venus
pessima uxor.
Matres familias Iunonem invocant, ea enim dea est

matronarum. Venerem et Cupidinem invocant amantes, nam Venus
et Cupido amorem in cordibus hominum excitare possunt. Cupido
enim est deus amoris, et Venus, pulcherrima
omnium dearum, dea amoris ac pulchritudinis est.
Pulchritudo Veneris ab omnibus laudatur.

Iulius est bonus maritus qui uxorem suam neque ullam aliam
feminam amat. Certe Iulius maritus melior quam Iuppiter est! Item
Aemilia bona uxor est quae maritum suum neque ullum alium
virum amat. Certe Aemilia uxor melior est quam Venus! Aemilia
lulium 'virum optimum' appellat. Item Iulius uxorem
suam 'optimam omnium feminarum' vocat.
Iulius et Aemilia sunt parentes trium liberorum:
duorum filiorum et unius filiae. Llberi adhuc parvi
sunt. Marcus octo annos habet. Quintus est puer
septem annorum. Iulia quinque annos habet. Quintus
non tantus est quantus Marcus nec tam parvus quam
Iulia. Quintus maior est quam Iulia et minor quam
Marcus. Maximus liberorum est Marcus, minima est
Iulia.
Ante decem annos Iulius pater familias non erat, tunc enim nec
uxorem nec liberos habebat. Iulius adulescens viginti duorum
annorum erat. Aemilia matrona non erat, sed virgo septendecim
annorum, quae Romae apud parentes suos habitabat. Domus

eorum non procul aberat ab alia domo, in qua Iulius
cum parentibus suis habitabat. lulius et Aemilia in
eadem urbe habitabant, non in eadem domo.
In urbe Roma multae domus sunt et multa templa
deorum. In media urbe inter colles Capitolium et
Palatium est forum Romanum, quo homines ex tota
Italia atque ex omnibus provinciis Romanis
conveniunt. In Capitolio est templum Iovis Optimi
Maximi; circum forum Romanum sunt alia multa
templa deorum. In Palatio sunt domus magnificae.
Romae plures homines habitant quam in ulla alia urbe imperii
Romani. Urbs Roma plurimos homines et plurimas domos habet.
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Ariminum, Capua, Ostia magna sunt oppida, sed minora quam Roma. Ostia est
oppidum minus quam Roma, sed maius quam Tusculum. Roma urbs maxima atque
pulcherrima est totius imperii Romani.
Pater Iulii, qui iam mortuus est, magnam pecuniam habebat multasque villas
magnificas possidebat praeter domum Romanam: is homo dives erat.
Pater Aemiliae erat homo pauper, qui unam domum exiguam
possidebat. Aemilia igitur virgo pauper erat, sed tamen Iulius eam
amabat. Cur Iulius, adulescens dives, virginem pauperem amabat?
Quia ea virgo proba ac formosa erat. Nec Iulius amorem suum
occultabat, nam Aemiliam "amicam' appellabat et multa dona ei
dabat. Sed tamen Aemilia non Iulium amabat, sed alium virum
Romanum. Ergo Iulius miser erat et nocte male dormiebat.
Vir qui ab Aemilia amabatur Crassus Dives nominabatur. Aemilia Crassum amabat,
neque vero ab eo amabatur, quod parentes Aemiliae pauperes erant. Itaque ea
quoque misera erat.
Aemilia numquam Iulium salutabat, cum eum in foro Romano videbat, quamquam ipsa
a Iulio salutabatur. Iulius cotidie epistulas ad Aemiliam scribebat, in
quibus pulchritudo eius laudabatur verbis magnificis, ac simul cum
epistulis rosas aliosque flores pulcherrimos ad eam mittere solebat.
Initio Aemilia epistulas Iulii non legebat nec dona eius accipiebat, sed
omnia ad eum remittebat; sed post paucos dies neque epistulae neque
flores remittebantur...
Anno post Iulius et Aemilia coniuges erant sub eodem tecto habitantes.
Iulius uxorem suam amabat et ab ea amabatur.
Etiam nunc, decem annis post, beati sunt coniuges. Iulius Aemiliam
amat et ab ea amatur, neque amor coniugum hodie minor est quam

tunc.
Iulius uxorem osculatur et "O Aemilia" inquit, "mea
optima uxor! Decem anni longum est tempus, sed

amor meus tempore non minuitur. Ut tunc
te amabam, ita etiam nunc te amo."
Tum Aemilia, quae verbis Iulii delectatur,
"O Iuli" inquit, "mi optime vir! Meus amor
erga te multo maior est hodie quam tunc!
Tempus amorem meum non minuit, immo
vero auget!"
Ad hoc Iulius ridens "Ita est ut dicis"
inquit, "nam tunc ego te amabam, tu me
non amabas! Ego miserrimus eram

omnium adulescentium, quod tu numquam me salutabas, cum me
videbas, quamquam ego semper te salutabam, cum te videbam.
Neque epistulas, quas cotidie tibi scribebam, legebas, neque flores,
quos tibi multos mittebam, accipiebas, sed omnes ad me remittebas! Propter amorem
nocte vix dormiebam; semper de te cogitabam..."
Aemilia item de illo tempore cogitans "Ego quoque" inquit "tunc
miserrima eram. Amabam enim alium virum Romanum, qui me non
amabat, quod virgo pauper eram."
Iulius: "Ille vir pessimus te dignus non erat!"
Aemilia: "Recte dicis, mi Iuli. Tu solus amore meo dignus eras, tu enim me amabas,
mihi epistulas scribebas ac flores mittebas, quamquam pecuniam nullam habebam.
Certe non propter pecuniam me amabas, Iuli! At nunc te solum nec ullum alium virum
amo. Femina beata sum, quod maritum bonum habeo, et quia nos tres liberos
habemus et cum magna familia in hac villa magnifica habitamus, quae
familia nostra digna est. Hoc peristylum magnificum, hae columnae,
haec signa, hi flores; haec omnia cotidie me delectant! O, quam beati
hic sumus, luli! Quantus est deorum erga nos amor!"
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Iulius: "Est ut dicis, Aemilia. Decem annis ante apud parentes nostros
habitabamus, ipsi parentes nondum eramus nec familiam habebamus.
Tu et parentes tui pauperis eratis, in exigua domo habitabatis nec

ullam vlllam habebatis, sed tamen ego te amabam..."
Aemilia: "Quare ego, virgo pauperrima, a te, adulescente divitissimo,
amabar?"
Iulius iterum Aemiliam osculans "Tu a me amabaris" inquit, "quod
pulcherrima eras omnium virginum Romanarum, prope tam pulchra

quam ipsa Venus!"
Aemilia: "Num hodie minus pulchra sum quam tunc eram?"
Iulius faciem uxoris intuens "Certe" inquit "matrona tam pulchra es
quam virgo eras, mea Aemilia. Omnes pulchritudinem tuam laudant."
Tum vero formam eius spectans: "At minus gracilis es quam tunc: eo
enim tempore gracilior eras quam hoc signum Veneris."
Aemilia signum Veneris aspicit, cuius corpus gracilius ac minus est
quam ipsius. "Certe tam gracilis hodie non sum" inquit, "sed quare me crassiorem fieri
putas?"

Iulius ridens respondet: "Quia nunc cibum meliorem es quam tunc
edebas!"
Aemilia: "Id quod nunc edo nec melius nec peius est quam quod
apud parentes meos edebam."

Iulius: "Ergo plus es quam tunc, Aemilia."
Postremo Aemilia "Certe plus edo quam solebam" inquit, "sed nec
plus nec minus quam opus est. Nimis stultus vir es, Iuli! Nonne
intellegis non modo amorem nostrum, sed etiam familiam tempore
augeri? Num opus est me plus dicere?"
Amor donum est Veneris. Liberi dona Iunonis sunt.
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PARENTES

Pueri parvuli qui nondum fari possunt infantes
dicuntur. Parvulus infans in cunis cubare solet.
Cunae sunt lectulus infantis. Infans multas horas
dormit non solum nocte, sed etiam die; nam
longus somnus infanti tam necessarius est quam

cibus. Infans neque somno
neque cibo carere potest.
Quomodo infans, qui fari non
potest, cibum postulat? Infans
qui cibo caret magna voce
vagit. Ita parvulus infans cibum postulat. Tum
mater accurrit atque infantem ad pectus suum
apponit. Infans lac matris bibit. Parvulus infans, cui
dentes nulli sunt, non pane, sed lacte vivit.
Si mater infantem suum ipsa alere non potest sive
non vult, infans ab alia muliere alitur, quae ei in
loco matris est. Mulier quae alienum infantem alit

nutrix vocatur. Multi infantes Romani non a matribus suis, sed a
nutricibus aluntur. Multae matres infantes suos ipsae alere nolunt.
Ante quinque annos Iulia parvula infans erat. Tunc infantem in cunis
habebat Aemilia. Nunc ea parvulo infante caret: cunae vacuae sunt.
Sed post paucos menses novus infans in cunis erit. Aemilia rursus
parvulum infantem habebit neque cunae vacuae erunt. Tum Iulius et

Aemilia quattuor liberos habebunt. Aemilia laeta
cunas movebit et parva voce cantabit: "Lalla". Pater
infantem suum in manibus portabit eumque non
minus amabit quam mater. Pater et mater infantem
suum aeque amabunt.
Anno post pater et mater ab infante suo
appellabuntur. Aemilia autem 'mamma' appellabitur,
non 'mater', neque Iulius 'pater', sed 'tata' appellabitur; neque enim
infans ipsa nomina 'patris' et 'matris' dicere poterit.
Infans igitur parentibus suis dicet: "Mamma! Tata!"
Neque solum prima verba, sed etiam primos gradus
faciet infans. Initio pater eum sustinebit ac manu

ducet, mox vero infans solus ambulare incipiet neque a parentibus
sustinebitur neque manu ducetur. Infans ambulans a parentibus laetis
laudabitur. Simul infans plura verba discet et mox recte loqui sciet.
Utra infantem Aemiliae alet, materne an nutrix? Infans a matre aletur.
Aemilia ipsa infantem vagientem ad pectus suum apponet. Infans lac
matris bibet, non nutricis. Tum mater infantem in cunas imponet.
Vesperi duae ancillae cunas in cubiculum parentum portabunt atque
ante lectum eorum ponent. Si infans bene dormiet nec vagiet,
parentes quoque bene dormient neque ab infante vagiente e somno
excitabuntur.
Iulius adhuc in peristylo cum uxore colloquitur. Aemilia fessa in sella

considit. Maritus et uxor iam non de tempore

praeterito colloquuntur, sed de tempore futuro.
Sermo eorum est de rebus futuris.
Iulius, qui iam intellegit Aemiliam novum infantem
exspectare, "O Aemilia!" inquit, "Mox parvulum
filium habebimus."
Aemilia: "Filium? Iam duos filios habemus. Ego
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alteram filiam habere volo, plures quam duos filios nolo! Cur tu filium
habere vis, Iuli? Nonne laetus eris, si filiolam habebis? Num parvulam
filiam minus amabis quam filium?"

Iulius: "Profecto laetus ero, si alteram filiam habebo. Neminem
magis amabo quam parvulam filiam."
Aemilia: "Iam filios tuos magis amas quam tuam
Iuliam filiolam: Marcum et Quintum saepe laudas,

sed Iuliam raro laudas, quamquam proba est puella. Vos viri filios
modo habere vultis, filias non amatis!" Aemilia surgit atque gradum
adversus ostium facit.
Iulius: "Mane hic apud me, Aemilia!"
Aemilia alterum gradum ad ostium versus facit, tum incerta consistit.
Iulius: "Noli abire! Tecum colloqui volo."
Aemilia non abit, sed apud maritum manet. Coniuges colloqui
pergunt. Ecce colloquium eorum:
Iulius: "Nos viri non filios tantum, sed etiam filias habere volumus,
nec filias minus amamus quam filios. Certe mulieres rarius a liberis
suis discedunt..."

Aemilia: "Multae matres infantes suos apud nutrices relinquunt, ego
vero manebo apud infantem meum: numquam ab eo discedam! Si
aeger erit, ipsa eum curabo totamque noctem apud eum vigilabo;
nemo infantem aegrum tam bene curare potest quam mater ipsa."

Iulius: "Nonne ab infante sano discedes?"
Aemilia: "Minime! Bona mater semper apud infantem suum manere
debet. Sive infans valet sive aegrotat, mater ipsa eum curare et
alere debet: hoc est matris officium!"
Iulius: "Tune ipsa infantem tuum lacte tuo ales?"
Aemilia: "Profecto infantem meum ipsa alam. Ego faciam officium
meum! Neque solum die, sed etiam nocte apud infantem ero:
semper cum eo dormiam."

Iulius: "Quid? Nos et infans in eodem cubiculo dormiemus? Vix unam horam dormire
poterimus, si infans vagiet. Si tu et infans tuus in cubiculo nostro dormietis, ego
profecto in alio cubiculo dormiam, ubi ab infante vagiente non excitabor!"
Aemilia: "O luli! Ita loquitur homo qui officium suum nescit!"
Iulius: "Meum officium est pecuniam facere ac magnam familiam
alere, non cum infante vagiente cubare! Somnus viro industrio
necessarius est!"

Aemilia irata "Noli pergere!" inquit, "Plura a te
audire nolo!" atque iterum ad ostium versus ire
incipit.

"Mane, Aemilia!" inquit Iulius, "Noli ita me relinquere!" sed illa
adversus ostium ire pergit.
Tum vero Syra, quae eo ipso tempore peristylum intrat una cum
Iulia, dominae in ostio occurrit.
Aemilia ante Syram et Iuliam consistens "Quid vultis?" inquit, "Cur
non manetis in horto?"
Syra: "Quia mox imbrem habebimus: ecce caelum nubibus atris
operitur. Si in horto manebimus, umidae erimus. Vos quoque umidi
eritis, domini, si hic in peristylo manebitis."
Iulius caelum spectans "Recte dicis" inquit, "Illae nubes imbrem
afferent. Venite mecum in atrium! Mox sol rursus lucebit."
Iulius atrium intrat; Aemilia eum sequitur una cum Iulia et Syra. In
atrio Iulius et Aemilia silentes imbrem in impluvium cadentem
aspiciunt. Iulia silentium parentum animadvertit, et "Quid siletis?"
inquit, "Estisne tristes? Ego vos consolabor!"
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Aemilia: "Cogitamus de... miseris nautis, quorum officium est navigare, sive mare
tranquillum sive turbidum est. Multi nautae nunc in mare merguntur, dum res
necessarias ex terris alienis in Italiam advehere conantur. O, miseros nautas, qui
numquam domum revertentur! O, miseros liberos nautarum, qui post hanc
tempestatem patres suos non videbunt!"
Iulia: "Ego laetor quod pater meus nauta non est et domi apud nos manere potest."
Iulius, qui cras Romam ibit, "Non semper" inquit "mihi licet apud vos manere, Iulia.

Necesse est mihi cras rursus a vobis discedere, nec vero in terras
alienas ibo, ut nauta."
Iulia: "Quo ibis, tata? Quando reverteris? Ego et mamma te
sequemur!"
Iulius: "Quare me sequemini? Romam proficiscar, unde tertio quoque
die revertar, si potero."
Iulia: "Noli a nobis discedere! Vel si necesse erit
domo abire, non modo tertio quoque die, sed
cotidie ad nos reverti debes. Hoc postulo a te! Nolo
te carere, tata. Cotidie tibi occurram."

Iulius: "Audisne, Aemilia? Iulia dicit 'se patre suo carere nolle', ergo
me non minus diligit quam te. Atque ego profecto filiam meam
aeque diligo ac filios. Nec alteram filiam minus diligam."
Iulia: "Quam 'alteram filiam' dicis? Mihi soror non est."
Iulio silente, Aemilia "Nonne gaudebis, Iuliola"
inquit, "si parvulam sororem habebis?"

Iulia: "Sororem habere nolo! Nam si sororem habebo, ea sola a vobis
amabitur, ego non amabor!"
Aemilia: "Certe tu non minus a nobis amaberis: tu et parvula soror
aeque amabimini."
Iulia: "Si aeque amabimur, laeta ero. Sed multo magis laetabor, si
fratrem habebo, mamma! Nonne tu quoque laetaberis, tata, si filiolum habebis?"
Iulius silet. Aemilia vero, antequam Iulia silentium patris animadvertit, "Noli dicere

'tatam' et 'mammam', Iuliola!" inquit, "Ea nomina a te audire
nolumus. Ita loquuntur parvuli Infantes, nec sermo infantium te
decet. 'Patrem' et 'matrem' dicere oportet."
Iulia: "Si infans non sum, nolite me 'Iuliolam' vocare! Id nomen me
non decet. Mihi nomen est 'Iulia'."
Aemilia: "Recte dicis, Iulia. Tu igitur a nobis 'Iulia' vocaberis, et nos
a te 'pater' et 'mater' vocabimur."

Iulia: "Ita semper a me vocabimini, tata et mamma!"
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PVERORVM EDUCATIO

Personae: Fabia, Cornelius

Cornelius iam domi est apud Fabiam uxorem, quae
maritum adesse gaudet. Post meridiem maritus et
uxor in atrio Sextum, filium suum, exspectant.
Fabia: "O, quam sola hic eram sine te, mi Corneli!
Sed iam gaudeo te mecum esse."
Cornelius: "Ego non minus gaudeo me esse domi
apud te, uxorem meam amantissimam. In urbe
Roma male me habeo, sed Tusculi semper delector
domo mea pulcherrima..."
Fabia: "Num domo tua plus delectaris quam uxore tua?"
Cornelius: "Scis nihil a me plus amari quam te, mea Fabia. Hac domo delector et quia
ipsa per se pulchra est et quia hic uxorem meam pulcherrimam aspicio."
Fabia: "Me quoque delectat domus nostra, quamquam minor est quam aliae domus
nec signis deorum ornatur."
Cornelius: "Scio multas domos Tusculanas et maiores et meliores esse quam nostram
atque columnis et signis pulchrioribus ornari, nec tamen haec domus mihi videtur
minus pulchra esse. Domus hominum divitum signis dearum magnificis ornantur, sed
domus mea femina ornatur optima et pulcherrima!"
Fabia: "Verbis magnificis scis tu laudare et uxorem et domum tuam, Corneli. Mihi
quoque haec domus pulchra videtur, nec ullum peristylum floribus pulchrioribus
ornatur quam nostrum; sed hoc atrium nimis obscurum est."
Cornelius: "Cum sol lucet, atrium nostrum satis clarum est. Iam vero caelum nubibus
atris operitur, itaque obscurum est atrium."
Fabia caelum obscurum aspicit et "Recte dicis" inquit, "Sed, nescio quomodo, meridie
prope tam obscurum est quam vesperi."
Cornelius: "Non meridies, sed hora septima est."
Fabia: "Iamne hora septima est? Ubi igitur est Sextus? Non multo post meridiem e ludo
redire solet. Quid eum in via agere putas?"
Cornelius: "Nescio. Sunt pueri, pueri..."
Fabia: "At Sextus semper recta via domum redit."
Cornelius: "Si improbi sunt discipuli, usque ad horam septimam in ludo tenentur a
magistro."
Fabia: "Sextus non est discipulus improbus. Praeterea ille ludi magister pigerrimus
numquam discipulos suos post meridiem tenet: hora sexta omnes domum remittit,
neque eos post meridiem revenire iubet, ut alii magistri."
Cornelius: "Ego non puto pigrum esse magistrum Sexti. Certe non optimus est
magister, sed tamen melior est quam tu putas. Nonne filium nostrum bene legere,
scribere, computare docet?"
Fabia: "Sextus discipulus industrius ac prudens est, ut scis; ergo bene discit,
quamquam male docetur a magistro pigro atque stulto!"
Cornelius: "Ita sunt matres discipulorum: si filii earum male discunt, magistrum
accusant 'eum'que 'male docere' dicunt; si autem bene discunt filii, non magistrum,
sed discipulos laudant."
Fabia: "Nonne licet mihi laudare Sextum? An putas tuum Sextum malum esse
discipulum?"
Cornelius: "Id non dico. Scio Sextum bonum discipulum esse, nec vero Diodorum
malum esse magistrum puto."
Fabia: "Cur igitur alii parentes filios suos ad alios magistros mittunt?"
Cornelius: "Non omnes id faciunt. Filii Iulii ab eodem magistro docentur ac filius
noster."
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Fabia: "Scio Diodorum adhuc quattuor discipulos habere, quorum duo sunt filii Iulii; sed
ante paucos menses octo discipulos habebat. Iamne intellegis malum esse magistrum,
qui a discipulis suis relinquitur?"
Cornelius: "Certe non peior ludi magister est Diodorus quam ille qui me Romae
docebat."
Fabia: "Neque Sextus, ut ego puto, peior discipulus est quam tu apud magistrum tuum
eras."
Cornelius: "Ergo optimus discipulus est Sextus!"
Fabia: "His verbis non modo Sextum, sed etiam te ipsum laudas, Corneli."
Cornelius: "Ego ipse non plus me laudo quam magister meus me laudabat: semper
enim dicebat 'optimum me esse discipulum'."
Fabia: "Itane dicebat magister tuus?"
Cornelius: "Ita, atque vere dicebat; nam ceteri discipuli omnes peiores erant: male
computabant, male scribebant, male recitabant, quia cotidie in ludo dormiebant nec
magistro parebant; ego solus bene computabam, bene scribebam, bene recitabam,
quia numquam in \uao dormiebam, sed omnia verba magistri audiebam et semper ei
parebam!"
Fabia: "Si hoc verum est, tu certe optimus eras omnium discipulorum!"
Cornelius: "Recte dicis, Fabia: ego optimus discipulus eram!"
Fabia: "Tace, Corneli! Non oportet se ipsum ita laudare. Num vere eodem modo a
magistro tuo laudabaris?"
Cornelius: "Iis ipsis verbis laudabar a magistro meo. Sed iam taceo. Hoc tantum addo:
cum ita me laudo, simul laudo magistrum meum; ego enim bonus discipulus eram et
bene discebam, quod ab optimo magistro docebar."
Fabia: "Cur ceteri discipuli tam male docebantur ab illo magistro optimo?"
Cornelius: "Non male docebantur, sed tamen male discebant, quia ipsi tam pigri erant
quam filius Iulii."
Fabia: "Utrum filium dicis, maioremne an minorem?"
Cornelius: "Filium eius maiorem dico, eum cui praenomen est Marcus."
Fabia: "Recte dicis, Corneli. Is enim discipulus omnium pigerrimus est atque tam
stultus quam puer barbarus!" Cornelius: "Nimis severa es, Fabia. Discipulum pigrum
esse Marcum scio (Iulius ipse id dicit), nec tamen puto eum stultiorem esse quam
ceteros discipulos."
Fabia: "Ergo Marcus, puto, tam prudens est discipulus quam Sextus noster! Nonne tibi
satis est laudare malum magistrum, etiamne discipulum eius pessimum laudare
audes? Verbis tuis laudantibus omnes res in contrariam partem vertis!"
Tum Cornelius ridens "Id non dicis" inquit "cum pulchritudinem tuam laudo!", sed eo
ipso tempore atrium illustratur clarissimo fulgure atque maximus tonitrus auditur.
Verba Cornelii propter tonitrum a Fabia non audiuntur.
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PVGNA DISCIPVLORVM
Ecce puer qui e ludo domum revertitur. Quis est hic puer? Marcus est, sed difficile est
eum cognoscere, nam sordidus est et sanguis de naso eius fluit. Hodie mane
vestimenta Marci munda erant atque tam candida quam nix nova, nunc vero sordida
et umida sunt. Cur vestis Marci umida est? Vestis umida est, quod Marcus per imbrem
ambulavit. Nec modo Marcus, sed etiam Titus et Sextus per imbrem ambulaverunt.
Omnes discipuli vestimentis umidis domum revertuntur.
Sed cur sanguis de naso fluit Marco? Sanguis ei de naso fluit, quod Marcus a Sexto
pulsatus est. Nonne Marcus Sextum pulsavit? Primum Sextus os Marci pugno pulsavit,
deinde Marcus et Titus Sextum pulsaverunt. Sextus, qui maior est quam ceteri
discipuli, cum Marco et Tito pugnavit et ab iis pulsatus est. Pueri pugnaverunt in via
angusta quae Tusculo ad villam Iulii fert.
Non modo vestis, sed etiam facies et manus et genua Marci sordida sunt. Cur tam
sordidus est puer? Sordidus est quod humi iacuit; humus enim propter imbrem umida
et sordida est. Et Marcus et Sextus humi iacuerunt. Primum Marcus iacuit sub Sexto.
Titus vero Marcum vocare audivit ac Sextum oppugnavit. Mox Sextus ipse humi iacens
a duobus pueris pulsatus est; magna voce patrem et matrem vocavit, nec vero
parentes eum audiverunt: vox Sexti a nullo praeter pueros audita est.
Marcus atrium intrans non statim a patre suo cognoscitur, sed cum primum filius
patrem salutavit, Iulius vocem filii cognoscit. Tum cruorem in facie eius conspiciens
exclamat pater: "O mi fili! Quis te pulsavit?"
Marcus: "Bos iratus cornu me pulsavit!"
Iulius: "Id verum non est! Is qui te pulsavit cornua non gerit. A quo pulsatus es?"
Marcus: "A Sexto pulsatus sum."
Iulius: "Intellegebam te non cornibus, sed pugnis pulsatum esse. At cur tu pulsatus es?
Certe non sine causa Sextus te pulsavit. Incipe ab initio: ille primum a te pulsatus est!"
Marcus: "Minime! Primum ille me pugno pulsavit sine causa, deinde ego illum pulsavi!"
Iulius: "Tune solus Sextum pulsavisti?"
Marcus: "Ego et Titus eum pulsavimus."
Iulius: "Quid? Vos duo unum pulsavistis? Duo cum uno pugnavistis?"
Marcus se et Titum excusare conatur: "At pugnavimus cum puero maiore. Solus
Sextum vincere non possum, nam is multo maior ac validior est quam ego. Sextus tam
validus est quam bos!"
Iulius: "Et tu tam sordidus es quam porcus! Cur sordida est vestis tua nova? Humine
iacuisti?"
Marcus: "Humi iacui: Sextus me tenuit. Sed is quoque humi iacuit: nos eum tenuimus!"
Iulius: "lam satis audivi de pugna vestra indigna. Nam certe non decet pulsare puerum
minorem, sed duos pueros cum uno pugnare indignissimum est; hoc nullo modo
excusari potest! Noli mihi plus narrare de hac re! Age, i in cubiculum tuum ac muta
vestimenta! Davus tibi alia vestimenta dabit."
Marcus Davum sequitur in cubiculum, ubi cruorem et sordes e facie, manibus, genibus
lavat ac vestimenta mutat. Puer vestem sordidam ponit aliamque vestem mundam et
candidam induit.
Interim Aemilia atrium intrat. Mater familias statim sordes et vestigia Marci in solo
conspicit et "Sordidum est hoc solum!" inquit, "Aliquis pedibus sordidis in solo mundo
ambulavit! Quis per ostium intravit? Aliquis e familia nostra?"
"Porcus intravit!" ait Iulius.
Aemilia: "Quid ais?"
Iulius: "'Porcum intravisse' aio."
Aemilia: "Ain' tu? Porcusne atrium intravit?"
Iulius: "'Porcus' qui intravit est tuus Marcus filius!" Iulius 'Marcum intravisse' dicit, at
non dicit 'eum a Sexto pulsatum esse et humi iacuisse.'
Aemilia, quae iam intellegit puerum sordidum a patre 'porcum' appellatum esse, "Ubi
est Marcus?" inquit, "Cur nondum me salutavit?"
Iulius: "Marcus lavatur et vestem mutat."
Marcus, postquam vestem mutavit, mundus redit et matrem salutat.
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"Salve, mi fili!" inquit mater, "Bonus es puer, quod statim vestem mutavisti. In ludone
quoque bonus puer fuisti?"
Marcus: "Profecto bonus puer fui, mater. Laudatus sum a magistro." Marcus dicit 'se
bonum puerum fuisse et laudatum esse', quamquam puer improbus fuit et a magistro
verberatus est. Quod dicit non verum, sed falsum est: Marcus mentitur.
Iulius: "Quid magister vos docuit hodie?"
Marcus: "Multa nos docuit: legere et scribere et computare et cetera. Primum magister
nobis aliquid recitavit, nescio quid: nihil enim audivi praeter initium!" Marcus dicit 'se
nihil audivisse praeter initium', id quod verum est.
Aemilia: "Qua de causa non omnia audivisti?"
Iulius: "Hahae! Magistro recitante, Marcus dormivit!" Iulius 'Marcum dormivisse' dicit,
nec vero mater id credit.
Aemilia: "Audisne, Marce? Pater dicit 'te in ludo dormivisse'! Nonne falsum est quod
dicit pater? Num tu vere in ludo dormivisti?"
Marcus: "Ita est ut dicit pater. Nec vero ego solus dormivi: omnes dormivimus!"
Aemilia: "Ain' vero? In ludo dormivistis? Mali discipuli fuistis! Nonne puniti estis a
magistro?"
Marcus: "Certe mali discipuli fuimus ac puniti sumus: omnes verberati sumus a
magistro. Adhuc mihi dolet tergum. Sed paulo post magister litteras meas laudavit.
Tabellam vobis ostendam. Ecce tabella mea."
Marcus parentibus non suam, sed alienam tabellam ostendit. Cuius est ea tabella?
Sexti est: Marcus enim tabellas eorum mutavit inter pugnam! Non Marcus, sed Sextus
scripsit litteras quae in ea tabella leguntur. Aemilia vero, quae tabellam Marci esse
credit, a filio suo improbo fallitur. Non difficile est matrem Marci fallere!
Aemilia: "Tune ipse has litteras pulcherrimas scripsisti?"
Marcus: "Ipse scripsi profecto. Mihi crede!"
Marcus mentitur; nam id quod Marcus 'se ipsum scripsisse' dicit, a Sexto scriptum est.
Sed Aemilia, quae litteras a Marco scriptas esse credit, "Aspice, Iuli!" inquit, "Marcus
ipse haec scripsit et a magistro laudatus est. Quid dixit magister, Marce? Narra nobis
omnia!"
Marcus iterum mentitur: "Dixit 'me pulcherrime et rectissime scripsisse'." (Nos vero
scimus magistrum aliud dixisse!)
Iulius, qui Marcum discipulum pigerrimum esse scit, iam de verbis eius dubitare incipit.
Aemilia vero nihil dubitat, sed omnia credit!
Aemilia: "Ceteri discipuli nonne recte scripserunt?"
Marcus: "Minime! Titus et Sextus prave scripserunt et mali discipuli fuerunt, nec a
magistro laudati sunt. Ego solus laudatus sum!"
Iulius: "Vosne omnes eadem vocabula scripsistis?"
Marcus: "Omnes eadem scripsimus, sed ego solus recte scripsi, ut iam vobis dixi."
Iam Iulius, qui Sextum discipulum industrium ac prudentem esse scit, Marco non
credit. Marcus patrem suum fallere non potest. Ergo Iulius, qui interim tabellam in
manus sumpsit, "Mentiris, Marce!" inquit, "Hoc tua manu scriptum non est. Falsa sunt
omnia quae nobis narravisti!"
Aemilia vero "Qua de causa" inquit "eum falsa dixisse putas? Cur non credis filio tuo?"
Sed antequam Iulius ad haec respondere potest, aliquis ianuam pulsat. Quis pulsat?
Vide capitulum quod sequitur!
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CAVE CANEM
Ianua villae e duabus foribus constat. Sub foribus est limen, in quo salve scriptum est.
Foris duos cardines habet, in quibus verti potest; cum foris in cardinibus vertitur, ianua
aperitur aut clauditur. Servus cuius officium est fores aperire et claudere ac villam
domini custodire, ostiarius vel ianitor appellatur.
Si quis villam intrare vult, ianuam pulsat et extra ianuam exspectat, dum ianitor fores
aperit eumque in villam admittit. Ianitor intra ianuam sedet cum cane suo, qui prope
tam ferox est quam lupus; itaque necesse est eum catena vincire. Antea domini severi
non solum canes, sed etiam ianitores suos catenis vinciebant.
Catena qua canis vincitur ex ferro facta est. Catena constat e multis anulis ferreis qui
inter se coniunguntur. Anuli quibus digiti ornantur non ex ferro, sed ex auro facti sunt.
Aurum est magni pretii sicut gemmae. Anulus aureus multo pulchrior est quam anulus
ferreus.
Fores e ligno factae sunt sicut tabulae. Lignum est materia dura, sed minus dura quam
ferrum. Qui res ferreas vel ligneas facit, faber appellatur. Deus fabrorum est Vulcanus.
Ianua clausa est. Ianitor, qui fores clausit postquam Marcus intravit, iam rursus dormit!
Ianitore dormiente, canis vigilans ianuam custodit. Extra fores stat tabellarius (sic
appellatur servus qui epistulas fert, nam antea in tabellis scribebantur epistulae). Is
baculo ligneo fores pulsat atque clamat: "Heus! Aperi hanc ianuam! Num quis hic est?
Num quis hanc aperit ianuam? Heus tu, ianitor! Quin aperis? Dormisne?"
Cane latrante ianitor e somno excitatur.
Tabellarius iterum fores pulsat magna voce clamans: "Heus, ianitor! Quin me admittis?
Putasne me hostem esse? Ego non venio villam oppugnatum sicut hostis, nec
pecuniam postulatum venio."
Tandem surgit ianitor. "Quis fores nostras sic pulsat?" inquit.
Tabellarius (extra ianuam): "Ego pulso."
Ianitor (intra ianuam): "Quis 'ego'? Quid est tibi nomen? Unde venis? Quid vis aut
quem quaeris?"
Tabellarius: "Multa simul rogitas. Admitte me! Postea respondebo ad omnia."
Ianitor: "Responde prius! Postea admitteris."
Tabellarius: "Nomen meum non est facile dictu: Tlepolemus nominor."
Ianitor: "Quid dicis? Cleopolimus? Vox tua difficilis est auditu, quod fores intersunt."
Tabellarius: "Mihi nomen est Tlepolemus, sicut iam dictum est. Tusculo venio. Erum
tuum quaero."
Ianitor: "Si erum salutatum venis, melius est alio tempore venire, nam hac hora erus
meus dormitum ire solet, post brevem somnum ambulatum exibit, deinde lavatum
ibit."
Tlepolemus: "Si quis per hunc imbrem ambulat, non opus est postea lavatum ire! At
non venio salutatum. Tabellarius sum."
Tandem ianitor fores aperit et Tlepolemum foris in imbre stantem videt. Canis iratus
dentes ostendit ac fremit: "Rrrr...!" nec vero tabellarium mordere potest, quod catena
retinetur.
Ianitor: "Cave! Canis te mordebit!" Sic ianitor hominem intrantem de cane feroci
monet.
Tlepolemus in limine resistens "Retine canem!" inquit, "Noli eum solvere! Nec vero
opus est me monere de cane, ego enim legere scio." Tabellarius solum intra limen
aspicit, ubi cave canem scriptum est infra imaginem canis ferocis. "Neque haec imago

neque canis verus me terret!" inquit, et
propius ad canem accedit.
"Mane foris!" inquit ianitor, "Noli ad hunc
canem accedere! Iam te monui!"
Tabellarius vero, quamquam sic a ianitore
monitus est, alterum gradum ad canem
versus facit, sed ecce canis in eum salit
catenam rumpens! Homo territus ex ostio
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cedere conatur, sed canis iratus pallium eius dentibus prehendit et tenet.

"Ei! Canis me mordet!" exclamat tabellarius, qui iam neque recedere neque procedere
audet: canis fremens eum loco se movere non sinit.
Ianitor ridens "Quin procedis?" inquit, "Noli resistere! Ego te intrare sino. Ianuam
aperui. Procede in villam!" Sic ianitor virum territum deridet.
"Id facilius est dictu quam factu" inquit tabellarius, atque alterum gradum facere
audet, sed canis statim in pedes posteriores surgit atque pedes priores in pectore eius
ponit! Tabellarius, toto corpore tremens, ex ostio cedit: sic canis eum e villa pellit.
"Remove canem!" inquit ille, "Iste canis ferox me intrare non sinit."
Ianitor eum tremere animadvertit iterumque deridet: "Quid tremis? Hicine canis te
terruit?"
Tlepolemus: "Noli putare me ab isto cane territum esse! Si tremo, non propter canem
ferocem, sed propter imbrem frigidum tremo. Admitte me sub tectum, ianitor; amabo
te! Vinci istum canem ferocem! Cur eum solvisti?" Tabellarius enim canem a ianitore
solutum esse arbitratur.
Ianitor catenam manu prehendit canemque paulum a tabellario removet. "Noli
arbitrari" inquit "me canem solvisse. Canis ipse catenam suam rupit. Ecce catena
rupta."
Tlepolemus: "Num canis catenam ferream rumpere potest? Id non credo. At certe
vestem scindere potuit: videsne pallium meum novum, quod nuper magno pretio emi,
scissum esse a cane tuo?"
Ianitor: "Istud pallium non est magni pretii, neque id nuper emptum esse credo. Sed
quid tu venisti? Num quid tecum fers?"
Tlepolemus: "Stulte rogitas, ianitor, nam iam tibi dixi 'tabellarium me esse'. Quid
tabellarios ferre arbitraris? Aureosne ianitoribus? Profecto nos aurum non ferimus."
Ianitor: "Vos scilicet epistulas fertis."
Tlepolemus: "Recte dicis. Epistulam affero ad Lucium Iulium Balbum. Hocine ero tuo
nomen est?"
Ianitor. "Est. Quin mihi istam epistulam das?"
Tlepolemus: "Prius vinci canem et sine me intrare! Noli iterum me foras in imbrem
pellere!"
Ianitor, postquam canem vinxit, "Non ego" inquit, "sed hic canis te foras pepulit. Noli
narrare 'te a ianitore foras pulsum esse'!"
Cane vincto, tabellarius tandem intrat epistulamque ostendit ianitori; qui statim
epistulam prehendit et in atrium ad dominum suum fert.


