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Falso queritur de natura suagenushumanum,
quod imbecilla atque sevi brevis forte potius

,

quam virtute regatur. Nam contra, reputando,
neque majus aliud, neque prestabilius invenias;

magisque naturae industriam hominum
,
quam

vim aut tempus deesse. Sed dux atque imperator
vitae mortalium animus est. Qui ubi ad gloriam

virtutis via grassatur, abunde pollens potensque
et clarus est, neque fortuna eget

;
quippe quoe

probitatem , industriam , aliasque artes bonas

neque dare neque eripere cuiquam potest. Sin

,

captus pravis cupidinibus, ad inertiam et volup-

tates corporis pessum datus est : perniciosn libi-

dine paulisper usus, ubi per socordiam vires,

tempus, ingenium defluxere, naturse infirmitas

accusatur; suam quisque culpam auctores ad ne-

gotia transferunt.

Quod si hominibus bonarum rerum tanta cura

esset, quanto studio aliena ac nihil profutura,

rnultumque etiam periculosa petunt; neque re-

gerentur magn, quam regerent casus, et eo ma-

gnitudinis procederent, ubi pro mortaiibus glo-
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Sem razão se queixa o homem de que a sua natu-

reza, débil e pouco durável, se rege mais pelo a-

caso
,
que por força própria. Que ao contrario,

reflectindo, acharás, que nada ha maior nem mais

prestante; e que mais nos falta industria, que
força ou tempo. Guia e soberana do homem he a

mente. Quando ella se dirige á gloria pelo cami-

nho da virtude, vigorosa, potente assaz eillustre por

si mesma, não carece da fortuna; porque esta, a

probidade, a industria, e as mais qualidades b!>a?

nem pode dar nem tirar. Mas se, captiva das

paixões, se entregou á inércia e aos deleites do
corpo : se nestes perniciosos vícios um pouco se

deixou enervar, depois de termos, por nossa má
cabeça, perdido as forças, o tempo, o engenho,
accusamos a debilidade da natureza : sempre os auc-
tores do mal tornão a sua culpa ás circumstancias.

Que, se os homens se dessem ás cousas úteis

com o mesmo fervor, com que se dão ás que lhes

são impróprias, de nenhum proveito, e até mui
perigosas, reo-erião mais a fortuna, que ella a

elles, e subirião a tal grandeza, que de mortaes
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ria aelerni fierent, Nam uti genus hominum com-
positum ex corpire et anima est; ka res cunclaa

studiaque omnia nostra, corporis alia, alia ani-

mi naturam sequuntur. Igilur praeclara fácies,

magnaa divitiae, ad hoc vis corporis , et alia hu-
juscemodi omnia brevi dilabuntur; at ingenii

egrégia facínora , sicuti anima, immorialia sunt.

Postremo corporis et fortunse bonorum , ut ini-

tium, sic finis est, omniaque orta occidunt, et

aueta senescunt; animus incorruptus, seternus,

rector humani generi» , agit atq-ue habet cuncta,
neque ipse habetur.

Quo magis pravitas eorum admiranda est, qui,

dediti corporis gaudiis
9
per luxum et ignaviam

aHatem agunt, caeterum ingenium , quo neque
nielius, neque amplius aliud in natura morta-

talium est, incultu atque socordia torpescere si*

nunt; quum praeserlim tam multae variseque sint

artes animi
,

quibus summa claritudo paratur.

Verum ex bis magislratus et imperia, postremo

omnis cura rerum publicarum, minime mihi hac

tempestate cupienda videntur; quoniam neque
virtuti honos datur , neque illi, quibus per frau-

dem jus fuit, utique tuli, aut eo magis honesti

sunt. Nam vi quidem regere patriam aut paren-

tes, quamquam et possis, et delieta eorrigas,

tamen importunum est; quum prsesertim omnes

rerum mutationes casdem , fugam, aliaque hosii-

lia portendant. Frustra autem nili , neque aliud

se fatigando, nisi odium ,
quserere, extremae de-

mentiae est; nisi forte quem inhonesta et perni-

ciosa libido tenet, potentiae paucarum decus atque

liberlatem suam gratificará.
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os tornaria eternos a fama. Sendo pois o homem
composto (Palma e corpo, Iodas as suas faculda-

des e desejos seguem a natureza deste, ou da-

quella. Assim a formosura, as grandes riquezas,

a força fysica em breve se dissipão; as sublimes

producções do espirito sao , como elle , immor-
taes. Em summa, os bens do corpo e os da fortu-

na, como tem principio, tem fim
;
quanto nasce

morre, quanto cresce envelhece : a alma incor-

ruptível, eterna, directora do homem y
move,

domina tudo, e não he dominada,

JVIais he por isso d'estranhar a depravação da-
quelles, que, dados aos prazeres do corpo, coo*

somem a vida no luxo e molleza, e o engenho, o
melhor e mais sublime dom da natureza, deixão

entorpecer na incultura e desleixo, quando ha
tantas e tão diversas occupações do espirito pelas

quaes se pôde obter clara fama. Kntre estas po-

rém as magistraturas, as commandancias, todo o
cargo publico em fim me não parecem nesta época
muito de appetecer

;
porque nem as honras sedao

á virtude, nem os que por intriga as obtém , vi-

vem por isso mais seguros e bemquistos. Porque o
reger por força a pátria ou os súbditos, posto que
possas e corrijas delictos, he sempre cousa odiosa;

muito mais quando se considera, que todasasrevo*
lucres trazem comsigo as mortes, os desterros, e

outras hostilidades. Ora fazer vãos esforços, e não
tirar das suas fadigas , senão o ódio de todos , he
por certo a maior das loucuras : menos para

aquelle, que, possuído de uma \il e perniciosa atn*
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Cseterum ex aliís negotin, quse ingenio exor-

crntur, in primis magno usui est memoria rerum
gestarum. Cujus de virlute quia multi dixere,
prastereundum puto; simul , ne por insolentiam
quis existimet memet, studium meum laudando,
exlollcre. Atque ego credo fore qui , quia de-
crevi procul a republica setatem agere, tanto
tarnque ulili Jabori meo nomen inertiae impo-
rant; certc

, quibus máxima industria videtur,
snlutare plebem , et conviviis gratiam quaerere.

Qui si reputaverint , et quibus ego temporibus
magistratura adeptus sim , et quales viri idem
xisseq-ui nequiverint, et postea quae genera homi-
num in senatum pervenerint; profecto exislima-
bunt, me magis mérito, quam ignavia, judicium
animi mei mutavisse, majusque commodum ex
otio meo, quam ex alíorum negotiis, reipublicse

venturum.

Nam ssepe ego audivi, Q, Maximum, P. Sci-

pionem
, praeterea civilatis nostrae praeclaros vi-

ros, solitos ita dicere
,
quum majorum imagines

intuerentur , vebementissime sibi animum ad
virtutem accendi. Scilicet non ceram illam , ne-

que figuram tantam vim in sese habere ; sed me-
moria rerum gestarum eam flammam egregiis

viris in pectore crescere , neque prius sedari

,

quam virtus eorum famam atque gloriam ada>
quaverit, At contra, quis est omnium his mo-
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bicão, nao duvida fazer presente da sua honra e

liberdade ao poder de poucos.

De todos os outros exercícios do espirito o mais

útil he o de transrnittir á posteridade os feito* di-

gnos de memoria. Da sua exceilencia, pois que já

outros o fizerão, julgo não dever tratar; e tam-

bém para que se não tenha por vaidade em mim
louvar eu mesmo a minha occupação. Sei, que
não faltará quem ,

por isso que assentei em me
não intrometler mais em cousas publicas, a este;

meu tão grande e tão útil trabalho ponha o nome
tTinercia; mas serão certo aquelles, que olhão co-

mo a principal industria o cortejar a plebe egran-
gear amigos com banquetes. Mas se elles conside-

rarem em que tempos eu obtive as magistraturas,

quão illustres personagens as não pudérão conse-

guir, e que espécie de gente entrou depois no se-

nado; sem duvida se convencerão de que, se mu-
dei de propósito não foi por mandríice, mas por

motivo mais digno, e de que deste meu ócio virá

mais proveito á republica , do que das fadigas de
outros.

Muitas vezes ouvi, que Q. Máximo, P. Sci-

pião, e outros preclaros varões da nossa republi-

ca dizião, que, ao vêr as imagens de seus maio-
res , vivamente se lhes accendia o animo para a
virtude. Certo que nem a cera, nern a figura ti-

nhâo em si tal poder ; mas com a memoria dos

grandes feitos se ateava aquella chamma no peito

destes egrégios varões, e se não aplacava em
quanto a sua virtude lhes não adquirisse igual fa-

ma e gloria. Mas ao contrario nestes corruptissi-
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ribns, quiri dividis et sumptibus, notl probítate*

neque industria, cum majoríbus suis contendat í

Etiam homines novi, qui antea per virtutem so-

liti erant nobiliiatem aritevenire, furtirri et per

latrocinia potius, quam bonis ariibusj ad im-
peria et honores nituntur. Proinde quasi praetura

et consulatus , atque alia omnia hujuscémodi
per se ipsa clara, magnifica sint, ac non perinde

habeantur, ut eorum, qui ea sustirient* virtus

est. Verum ego liberius altiusque processi , dum
me civitatis morum piget tsedetque. Nune ad in-

ceptum redeo»

Beílum scriptufus sum
,
quod populus Roriia*

tou-s cum Juguftha, rege Numidarum* gessit í

primum quia rnagnum et atrox, variaque victoria

fuit 5 dein, quia tum primum superbiae nobili-

tatis obviam itum est. Qusecontentio divina et hu-

mana cuneta permiscuit, eoque vecordiaê pfo-

cessit, ut studiis civilibus bellum atque vastitas

Italise finem faceret. Sed priusquam hujuscemodi
rei initium expediam, pauca supra fepetam

;
quo

ad cognocendum omnia illustria magis, magisque
in aperto sint*

Bello Púnico secundo, quo dux Carthagiriiert*

sium Hannibal
,

post magnitudinem nominis

Romani, italiae opes maxime aítriverat, ftlasi-

nissa rex Numídarum, in arnicitiam receptusa P*

Scipione, cui postea Africano cognomen ex vir-

tute fuít, mulla et praeclara rei militaris facinofa

fecerat; ob quas, victis Oanhaginiensibus et capto

Syphaee, cujus in Africa rnagnum atque iate im-
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mos tempos quem he (mostrem-mo) aquelle, que
com os seus maiores em probidade e industria, e

não em riqueza e fausto , contende ? Até os lio*

mens novos, que outrora em virtude se avanta-

ja vão aos nobres, hoje de furto, e mais como ra*

toneiros, que por meios honestos, procurão 03

commandos e honras. Como se a pretura, o con-

sulado, e outros cargos taes dessem por si mesmos
o lustre e esplendor, e o não recebessem da virtu*

de de quem os exerce. Mas em quanto, envergo-

nhado e corrido, choro os costumes da cidade, mui
livre e altamente me tenho remontado. Volto ago-

ra ao assumpto.
iiscreverei a guerra

,
que o povo Romano teve

com Jugurtha, rei dos Numidas; já porque foi

grande, atroz, e de varia fortuna; já porque en-

tão se principiou a obstar á soberba dos nobres*

Luta, que inteiramente confundio o divino e o
profano, e a ial insânia chegou, que só a guerra e

devastação da Itália pôz termo aos rancores civis,

JVIas antes de entrar na matéria, exporei alguns
factos anteriores, que, sabidos, porão os outros

em maior luz e clareza,

Na segunda guerra Púnica, em que Hannibal,
general dos Carthaginezes deo nas forcas da Itália

o mais terrivel dos golpes depois do engrandeci-
mento do nome Romano, JVlasinissa rei dos Nu-
midas admitlido á nossa amizade pof P. Sei-
pião

,
que depois mereceo pelo seu valor o

cognome d'Africano, se distinguira per muito*
e brilhantes feitos dVrmas ; em premio do?
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perium valuit, populus Romanus, quascumque
urbes et agros manu ceperat, regi dono dedit. Igi-

tur amicitia Masinissae bona atque honesta uobis

permansit. Sed imperii vitaeque ejus finis idem
fuit.

Deinde Micipsa filius regnum solu9 obtinuit

,

Manastabale et Gulussa fratribus morbo absum-
ptis. Is Adherbalem et Hiempsalem ex sese ge-

nuit ; Jugurtharnque, Manastabalis fratris fílium,

quem Masinissa, quod ortus ex concubina erat,

privatum reliquerat, eodem cultu
, quo liberos

suos, domi habuit. Qui ubi primum adolevít,

pollens viribus decora facie , sed multo maxime
ingenio validus, non se luxui, neque inertísecor-

rumpendum dedit; sed, uti mos gentis illius est,

equitare, jaculari, cursu cum aequalibus certare;

et, quum omnes gloria anteiret , omnibus tamen
carus esse; ad hoc pleraque têmpora in venando
agere, leonem atque alias feras primus, aut in

primis ferire; plurirnum facere, et minimum ipse

de se loqui.

Quibus rebus Micipsa tametsi initio laetus fue-

rat, exislimans Jugurthae virtutem regno suo glo-

ria? fore; tamen
,
postquam horninem adolescen-

tem , exacta sua setate , et parvis liberis, magis

magisque crescere intelligit, vehementer eo ne-

gotio permotus, multa cum animo suo volvebat.

Terrebat eum natura mortalium , ávida imperii

et prseceps ad explendam animi cupidinem
;
prse-

terea opporíunitas suae liberorumque sBlalis, quse
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quaes, vencidos os Carthaginezes e captivo Sy-

phax, cujo império na Africa fora um dos mais

poderosos e dilatados, o povo Romano lhe deo
todas as cidades e terras, que tomara. Pelo que Ma-
sinissa se conservou sempre comnosco em boa e

fiel amizade. Mas também o fim do seu reinado foi

o da sua vida.

Depois seu filho Micipsa, mortos de doença os

irmãos Manastabai e Gulussa, obteve só para si o

reino. Teve dous filhos, Adherbal e Hiempsal, e

em seu palácio, com tratamento igual ao destes

acolheo Jugurtha, filho de seuirmào Manastabai,
que Masinissa, por bastardo, deixara exciuido. liste

apenas foi moço, bem apessoado, forte de corpo

c muito mais forte (Tespirito, nao se deixando
enervar no luxo e inércia, ao uso da sua nação se

exercitou em cavalgar, atirar setas, contender

com seus iguaes na carreira, e, bem que a todos

se avantajasse em gloria, de todos era estimado:
na caça empregava também o mais do tempo, sen-

do o primeiro, ou um dos primeiros em ferir leões

e outras feras : ninguém fazia mais, nem de si fal-

lava menos.
Com isto ao principio se alegrava Micipsa, jul-

gando que o valor de Jugurtha illustraria o seu
reino; mas quando vio este mancebo de dia em
dia ir-se fazendo homem, olhando para a sua de-
crepitude e para a infância dos filhos , em extre-
mo assustado mil cuidados lhe agitavão a mente.
Aterrava-o a natureza do homem ávida de impé-
rio, e precipitada em saciar as paixões, e não me-
nos a sua idade e a de seus filhos, que offerecia

1
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etiam medíocres viros spe praedae transversos agit;

ad hoc studia Nurnidarum in Jugurtham accen-

sa , ex quibus, si talem virum doíis interfecisset,

ne qua seditio aut bellum oriretur, anxius erat*

His difficultatibus circumventus ubi videt, neque
per vim, neque insidiis opprimi posse hominem
tam acceptum popularibus, quod erat Jugurtha
manu promptus et appetens gloria militaris, sta-

tuit eum objectare periculis, et eo modo fortu-

nam tentare. Igitur, bello Numantino, Micipsa,
quum populo Romano equitum atque peditum
auxilia mitteret, sperans, vel ostentando virtu-

tem , vel hostium saívitia faeile eum occasurum,
praefecit Numidis, quos in Hispaniam mittebat.

Sed ea res longe aliíer, ac ralus erat, evenit.

Nam Jugurtha, ut erat impigro atque acri inge-

nio, ubi naturam P. Scipionis, qui tum Romanís
imperator erat , et morem hostium cognovit

;

multo labore multaque cura, praeterea modestissi-

me parendo et ssepe obviam eundo periculis, in

tantam claritudinem brevi pcrvenerat , ut nostris

Yehementer carus, Numantinis máximo terrori es-

set. Ac sane, quod difficillimum in primis est,

et prselio strenuus erat, et bónus consiíio; quo-

rum alterum ex providentia timorem, alterum ex

audácia temeritatem afferre plerumque solet. Igi-

tur imperator omnes fere res ásperas per Jugur-

tham agere, in amicis habere, magis magisque

eum in dies amplecti
;
quippe cujus neque consi-

lium , neque inceptum ullum frustra erat. Huc
ticcedebat munificentia animi et ingenii sollcrtia,
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uma opportunidade tal, que allucinaria com a es-

perança da presa o homem mais moderado; por

outra parte a cega predilecção dos Numidas por

Jugurtha lhe fazia temer que, se o matasse á trai-

ção , rebentasse algum tumulto ou guerra. Entre
embaraços taes, vendo que nem por força, nem
por dolo se podia desfazer de um homem tão po-

pular, como Jugurtha era prompto de braço ecu-
biçoso de gloria militar determinou expo-lo aos

perigos, e deste modo tentar a fortuna. Assim, co-

mo para a guerra de Numancia tinha de enviar

aos Romanos soccorros de cavai laria e infanteria

deo a Jugurtha o commando dos Numidas, que
mandava á Hespanha, esperando que, ou no seu

arrojo, ou na ferocidade dos inimigos encontrasse

a morte.

Mas o caso sahio-lhe ás avessas. Porquanto Ju-
gurtha, como era de vivo e atilado engenho, co-

nhecido que teve o génio de Scipião, então gene-
ral dos Romanos, e a táctica dos inimigos, com
summa actividade e esmero, obedecendo pontual-

mente, e mil vezes affrontando os perigos, em
breve adquirio tal nomeada, que era o enlevo dos

nossos, e o terror dos Numantinos. E na verdade
era bravo nos combates, nos conselhos prudente;
cousa summamente difficil

;
porque de ordinário

a prudência degenera em timidez , em temerida-
de a ousadia. Assim o general mandava fazer por

elle quasi todas as cousas árduas, o contava entre

os seus amigos, e cada vez lhe queria mais, por

vêr que nem ideia, nem empresa sua falhava# A
isto accrescia a generosidade d'alma e subtileza de

I 2
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quibus rebus sibi muitos ex Romanis familiari

amieitia conjunxerat. Ea tempestate iti exercitu

nostro fuere complures novi atque nobiles ,- qui-

bus divitiae bono honestoque potiores erant, fac-

iiosi, domi potentes, apud sócios elari magis,
quam honesti; qui Jugurthae non mediocrem ani-

murn pollicitando accendebant, si Micipsa rex.

occidisset, fore uti solus império Numidiae poti-

retur : ia ipso maximam virtutem, Romae omrtia

venalia esse.

Sed postquam, Numantia deleta, P. Scipio di-

rnittcre auxilia, et ipse reverti domum decrevit;

donatum atque laudatum magnifice pro coneione

Jugurtham in prsetorium adduxit, ibique secreto

monuit : uli potiuspublice, quartl privatim, amici-

tiam populi Romani cokret , neu aliquibus lar-

giri insuesceret; periculose a paneis emi, quod
multorum esset; si permanere vellet in suis arti-

bus, ultro í 11 i et gloriam et regnum venturum;
*in properantius pergeret, suamet ipsum pecunia

precipitem casurum. Sic locutus, cum litteris

eum, quas Micips^e redderet, dimisit. Earum sen-

tentia hsec erat : # Jugurthae tuibello Numantino
longe máxima virtus fuit; quam rem certo seio

tíbio gáudio esse. Nobis ob merita sua carus est;

-ut idem senatui populoque Romano sit, summa
ope nitemur. Tibi quidem pro nostra amicitia

^ratulor; en habes virum dignum te atque avo

suo Masinissa. ?>

Igitur rex, ubi ea, qurc fama acceperat, ex lit»

teris imperatoris ita esse cognovit, quurn virtute,
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engenho, com que ligou a si em familiar amizade
a muitos dos Romanos. Havia então no exercito

vários homens de fortuna, e nobres, que aprecia-

vão mais as riquezas, que a probidade e a honra,

facciosos, em Roma potentes, entre as alliados mais

conhecidos, que bemquistos; os qua.es accendiào
o nao moderado espirito de Jugurtha, assegurada

do-lhe, que por morte de Micipsa só elle empu-
nharia o sceptro da Numidia; pois valor lhe sobra-

va , e em Roma tudo se vendia,

Quando Scipião, destruída Numancia, resolveo

despedir os auxiliares, e voltar a Roma; depois de
premiar e louvar honrosamente a Jugurtha, na
frente da tropa, o conduzio á sua tenda e ali o ad-

moestou em segredo: que antes cultivasse a amiza-
de do povo Romano em geral, que ade particula-

res, se não acostumasse a despender com alguns;
pois era perigoso comprar a poucos o que era de
muitos; se quizesse continuar a porta r-se como até

ali, a gloria eoreinoo procurariâo; mas se corresse

com pressa demais, com o seu mesmo ouro se des-

penharia. Tendo-lhe assim fallado , o despedia
com uma carta para Micipsa : daquai eisoteor

:

a O teu Jugurtha na guerra Numantina fez pro-

dígios ile valor; o que de certo sei te dará prazer.
Pelos seus merecimentos me he caro; que o seja

também ao senado e povo Romano, será meu maior
empenho. Congratulo me com tigo pela nossa ami-
zade : ahi tens um homem digno de ti e do ãeu
avô Masinissa. »

O rei, quando vio da carta do general ser ver*

dade o que a fama dizia, movido, assim da virtti*
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turn gralia viri permotus, flexit animum suum,
et Jugurtham beneficiis vincere aggressus est ; sla-

timque eum adoptava, et testamento pariter cum
filiis heredem instiluit. Sed ipse paucos post ân-
uos, morbo aíque setate confectus, quum sibi

finem vitae adesse intelligerct , coram arnicis el

cognatis, item Adherbale et Hiempsale filiis, di-

citur hujqscemodi verba cum Jugurtha habuisse :

« Parvum ego te, Jugurtha, amisso patre, sine

spe , sine opibus, in meum regnum accepi, exis-

timans, non minus me tihi
,
quam liberis, si ge-

nuissern , ob beneficia carum fore ; neque ea res

falsum me habuit. Nam ut alia magna et egrégia

tua omittam, novissime rediens Numantia meque
regnumque meum gloria honoravisti, tuaque vir-

tute nobis Romanos ex amicis amicíssimos fecis-

ti ; in Hispânia nomen familiae renovatum est;

postremo, quod difficillimum inter mortales est ,

gloria invidiam vicisti. Nunc^ quoniam mihi
natura finem vitse facit, per hanc dextram

, per

regni ndern moneo obtestorque te, ut hos
,
qui

tibi genere propinqui , beneficio meo fratres

sunt, caros babeas; neu malis alienos adjunge-
re, quatn sanguine eonjunctos retinere. Non exer-

citus, neque thesauri praesidia regni sunt, ve-

rum amici, quos neque armis cogere , neque du-
ro p^rare queas; offieio et fide pariuntur. Quis

autern amicior, quam frater fratri ? autquem alie-

num fidum invenies, si tuis hosti- fueris? Hqui-

dem ego vobis regnum trado firmuxn, si boni eri-

tis; si mali, imbecjlluin. Nam concórdia parvae
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de do joven , como da recommendação do ami-

go, dobrou o animo, e tratou de captivar Ju-

gurtha com benefícios; e desde logo o adoptou
e no testamento instituio herdeiro com os filhos.

Poucos annos depois, quebrantado pelas doenças

e pela idade, conhecendo chegado o fim da sua

vida, em presença dos amigos e parentes, e do*

filhos Adherbal e Hiempsal dizem, que assim fal-

lára a Jugurtha :

u Menino, perdido o pai, sem meios, sem espe-

ranças, te recebi, Jugurtha, no meu throno, jul-

gando que por este benificio te seria nâo menos
caro, que aos próprios filhos, se os tivesse : nisto me
nâo enganei : porque nao fallando de outras gran-

des e egrégias acções tuas, agora com a tua volta

de Numancia a mim e ao meu reino cobriste de glo-

ria ; com o teu valor de amigos amicíssimos nos

fizeste os Romanos ; na Hespanha renovaste o
nome da nossa família; e emfim , o que he
difficillimo entre os homens, coma gloria a inveja

venceste. Agora pois que a natureza aos meus dias

põe termo, por esta dextra, pela regia fé te admoesto
e rogo, que ames estes, que por geração tesão pri-

mos, e por meu beneficio irmãos; e não queiras
mais unir a ti os estranhos que conservar os que
por sangue te são conjunctos. Não são os exér-
citos, nem os thesouros os esteios do throno, mas
sim os amigos, que se não obrigão com armas,
nem com ouro se comprào; com obséquios e boa
fé se conseguem. R quem mais amigo do irmão,
que o irmão? ou que estranho acharás fiel, se

fores inimigo dos teus? Iva vos entrego um rei-
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res crescunt, discórdia maximse dílabunlur. Cse*
terum jante hos te, Jugurtha, qui aetate et sapien-
tia prior es, ne aliter qujd eveniat

,
providere

decet. Napi in omni certamine
, qui opulentior

est , etiani si accipit injuriam, tamen quia plus
potest, facere videtur. Vos autem , Àdherbal et

Hiempsal, colite, observate lalem hunc tirum
,

imitamini virtutem , et enitimini, ne ego melio-
les libefos sumpsisse videar

?
quam genuisse. v

Aà ea Jugurtha, tametsi regem ficfa locutum
intelligebat , et ipse longe aliter animo ãffitabnt,

tamen prp tempore benigne respondi!. Miçipsg,

pauçis ppst diebus poritur. Postquam illi , more
xegip , justa magnifice fecerant, reguli in unurrç

fonveaeie, ut inter se de çunctis negotiis disce?

ptarent. Sed Hiempsal, qui minimusex illiserat,

paf<ura ferox, etiam antea ignobilitatem Jugurtliae,

qpia maternp genere impar erat, despiçiens, dex-

terá Adherbalepi assedit; ne medius e^ tribus

,

quod apud Numidas bpporí ducitur, Jugurtba
ípret. Dein tamen, ut aetati concederei, faligniu§

a fraj:re, vix in partem alteram transductus est.

Ibi quyrn multa de administrando império dís-

berefent, Jugurtha inter alias res jacit, oporterp

quinquennii consulta et decreta pmnia rescindi;

liam per ea têmpora confeçtum annis Micipsam
parum animo valuisse. Tum idem Hiempsal pia-

pere sibi respondit : nam ipsum ilium tribus bis

proximis annis adoptione in regpum pcrvenisse.
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no, firme, se fordes bons, se máos, fraco e vacil-

lante. Pois com a concórdia os pequenos esta-

dos crescem , com a discórdia os maiores se ar-

ruinâo. A ti porém, 6 J-ugurtha, que és maior na
idade e no saber, mais que a estes compete pre-

caver, que não succeda o contrario : porque em
toda a contenda aquelle que he mais forte, inda
que seja o o ffendido sempre parece o offensor. E
vós, Adherbal e Hiempsal , respeitai e venerai

urn tal homem, imitai-o na virtude, e fazei, quese
não diga, que a adopção me fez mais ditoso pai,

que a natureza. »

A estas palavras do rei, bem que as nãojulgas-

se sjnceras, e na alma outra cousa guardasse, olhan-
do com tudo ao tempo, modestamente respondeo

Jugurtha. Poucos dias depois morreo Micipsa.

Tendo-lhe feito as exéquias com regia pompa, os

régulos se juntarão para conferir sobre os negor

cios do estado. Hiempsal, que delles era o mais

moço, altivo por g^nio, e desde muito desprezan-

do a ignobilidade de Jugurtha, por ser desigual pe-

la parte materna, se assentou á direita de Adher-
bal

, para que Jugurtha não tomasse o logar do
meio, que entre os N umidas se tem pelo mais honr
roso. Depois, importunado pelo irmão a que ce-

desse á idade, com repugnância passou para o

outro lado. Como ali discutissem vários pontos

da administração do reino, Jugurtha entre outras

cousas propôz
,
que se annullassem todas as reso-

luções e decretos dos últimos cinco annos; porque
nesse tempo o rei, atteouado pelos, annos, não es-

tava em perfeito juizo : respondeo então tlii m-



138 JUGURTHINUM.

Quod verbum in pectus Jugurthae altius, quam
quisquarn ratus erat, descendit. Itaque ex eo
lempore ira et metu anxius moliri, parare, atque
ea modo animo habere, quibus Híempsal per do-

lum caperetur. Quse ubi tardius procedunt, neque
lenitur animus ferox, statuit quovis modo incep*

tum per fícere.

Primo conventu
,
quem ab regulis factum su-

pra memoravi, propler dissensionem placuerat

dividi thcsauros, finesque imperii siagulis cons-

titui. Itaque tempus ad utramque rem decernitur,

sed maturius ad pecuniam distribuendam. í>e-

guli interea in loca propinqua thesauris, aliui

alio, concessere. Sed Hiempsal in oppido Tliir-

mida forte ejus domo utebatur, qui, proximus
lictor Jugurthae, carus acceptusque ei semper
fuerat. Quem ilie casu ministrum oblatum pro-

missis onerat impellitque; uti tanquam suam vi-

sens dom um eat
,
portam in claves adulterinas

paret; nam verse ad Hiernpsr.lem referebantur :

caeterum, ubi res postularei, se ipsum cum mag-
na manu venturum.. Numida mandata brevi con-

ficil, atque, uti doctus erat, noctu Jugurthae mi-

lites introducit. Qui postquam in aedes irrupere,

diversi regem quaerere, dormientcs alios occur-*

santes interficcre ; scrutari loca ahdita, clausa cf-

fringere; strepitu et lumultu omnia miscere :

quum ínterim Hiempsal reperitur, occultans se

tugúrio mui ic ris ancillíe, quo initio pavidus et

ignarus loci perfugerat. Nimidae caput ejus, uti

iusài erant, ad Jugurtham referunt.
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psal, que era do mesmo voto; porque nos últimos

três annos elle Jugurtha por adopção fora elevado
ao throno. Este dito penetrou o coração de Jugur-
tha mais do que ninguém pensou. Desde esse pon»
to, insano d'ira e temor, nào cessou de imaginar
e urdir o laço, em que pudesse colher Hiempsal.
Mas como is! o hia maU de \ap;ar, e o animo feroz

lhe não soffria demora, determinou, fosse o modo
qual fosse, effeituar a empresa.
Na primeira conferencia, que es régulos, como

disse, fizerâo, por cansa de dissensão assentarão

em dhidir os thesouros e marcar a cada um as

raias do seu império. Para uma e outra cousa se

determinou tempo, devendo preceder a distribui-

ção dos dinheiros- Entre tanto cada um dos régu«>

los foi para seu logar próximo aos thesouros. A-
caso Hiempsal na cidade de Thirmida se servia da
casa d'um, que era primeiro lictor de Jugurtha,

e sempre lhe fora acceito e caro. Jugurtha, depa-

rando-lhe a fortuna tão bom mini-tro, o carrega

de promessas e o impelle a que, indo como a vi-

sitar a sua casa, faça umas cha\ es falsas das portas

da cidade; porque as verdadeiras erâo todas as

noites entregues a Hiem]?al : que depois, quando
a occasião o pedisse, elle mesmo iria com um
bom destacamento. Em bre\e o Numida executa

o mandado, e, como lhe foi a dito, introduz de
noite os soldados de Jugurtha. Estes, forçando a

casa, dispersos procurão o rei, matão os que dor-

mem , e os que resistem , revistào os escondrijos

,

arromhão as portas, com o estrépito e tumulto
põem tudo em confusão; até que vào dar cora
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Caeterum fama tanti facinoris per omnem Afrk
cam brevi divulgatur; Adherbalem omnesque,
qui sub império Aliei psae fuerant, metus invadiu
In duas partes discedunt Numidae; plures Adheiv
balem sequuntur, sed illum alterum bello melio-

res. Igitur Jugurtha quam máximas potest copias

armnt; urbes partim >i, alias \oluntate império

suo adjungit; omni Numidiae imperare parat,

Adherbal, íametsi Romam legatos miserat
,
qui

senatum doeerent de csede fratris et fortunis suis;

tamen fretus multitudine militum, parabat armis

coptendere. Sed ubi res ad certamen venit, victus

ex praelio profugit in provinciam, ac deinde Ro-
mam contendit.

Tum Jugurtha, patratis consiliis, postquam
omni Numidia potiebatur, in otio faeinus suum
cum animo reputans, timere populum Romanum,
neque adversus iram ejus usquam, nisi in avaritia

nobilitatis et pecunia sua, spem habere. Itaque

paucis díebus cum auro et argento multo Romam
legatos mittit, quis praecipit, uli primum veteres

amices muneribus expleant; deinde novos acqui-*

rant; postremo
,
qusecumque possint largiendo

parare, ne cunctentur. Sed ubi Romam legati ve^

nere, et, ex prsecepto regis
9
hospitibus alii?que,

quorum ea tempe&tate in senatu auetoritas polle*

bat, magna munera misere; tanta commutatiQ
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Hiempsal, escondido no tugúrio d'uma escrava,

onde logo no principio, pávido e sem saber onde
estava, se tinha acolhido. Os Numidas, como
lhes fora ordenado, levarão a sua cabeça a Ju-
gurtha.

A fama de tamanho attentado em breve se es-

palhou por toda a Africa; Adherbal, e os antigos

vassalíos de Micipsa se aterrâo. Diviverri-seos Nu-
midas em dous partidos; segue o maior numero a
Adherbal, a Jugurtha os mais guerreiros. Este ar-

ma quantas forças pode, attrahe a si muitas cida-

des, umas por força, outras por vontade, e se pro-

põe a governar toda a Numidia. Adherbal, posto

que tivesse mandado a Roma embaixadores a par-

ticipar ao senado o assassínio do irmão e o seu

estado; comtudo, fiado na multidão dos soldados,

se dispõe a combater. Mas logo que vierão ás

mãos, vencido, fugio da batalha para a nossa pro-

víncia , donde se dirigio a Roma.
Jugurtha emfim^ logrados os seus intentos, de-

pois que se vio senhor de toda a Numidia, reflec-

tindo no seu crime a sangue frio, começou a te-

mer o povo Romano, e contra a sua ira não tinha

em que esperar, a não ser a avareza dos nobres e

os seus thesouros. Assim dentro em poucos dias

mandou embaixadores a Roma com muito ouro e

prata, ordenando -lhes que primeiro peitassem

com mão larga os seus velhos amigos; depois lhe

adquirissem novos; e emfim comprassem tudo,
sem olhar a dinheiro. Logo que chegarão a Roma,
e, segundo as instrucçôes do rei, aos seus hospe-

des, e a todos os que tinhão mais influencia no
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incessit, ut ex máxima invidia in gratiam et fa-

vorem nobilhatis Jugurtha vcniret. Quorum pars

spe, alii praemio inducti, singulos ex senatu am-
biendo, nitebantur, ne gravius in eum consule-

retur. Igitur, ubi legati satis confidunt, die con-

stituto senatus utrisque datur. Tum Adherbalem
hoc modo locutum accepimus ;

Pa três conscripti, Micipsa patef meus moriens

mihi praecepit, uti regni Numidiae tantummodo
procurationem existimarem meam , caeterum jua

et imperium ejus penes vos esse; simui eniterer,

domi militiaeque quam máximo usui esse populo
Romano; vos mihi cognatorum, vos in affinium

locum ducerem : si ea fecissem , in vestra amici-

tia exercitum , divitias, munimenta regni me
habiturum. Quae quurn praecepta parentis mei
agitarem, Jugurtha, homo omnium

, quos terra

sustinet , sceleratissimus , contem pto império

vestro , Álasinissae me nepolem , et jam ab stirpe

socium et amicum populi Romani, regno fortu-

nisque omnibus expuiit. Atque ego, Patres con-

scripti, quoniam eo miseriarum venturus eram ,

vellem potius obmea, quam ob majorum meorum
beneficia posse me a vobis auxilium petere;ac
maxime deberi mihi beneficia a populo Romano,
quibus non egerem ; secundum ea, si desideranda

erant , uti debitis uterer. Sed quoniam parum
tuta per se ipsa probitas est, neque mihi in manu
fuit, Jugurtha qualis foret ; ad vos confugi, Pa-
tres conscripti, quibus, quod mihi miserrimuin
est

?
cogor prius oneri

,
quam usui esse.
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senado fizerão grandes presentes; foi tal a mudan-
ça, que da maior aversão passou J ugurthaá graça

e favor dos nobres : dos quaes uns induzidos pelo

esperado premio, outros pelo recebido, subornan-

do a cada um dos senadores , se empenhavão
em que se nâo decidisse contra e!le com rigor.

Quando os embaixadores julgarão a cousa segura,

o senado em dia assignalado deo audiência a uns e

outros. Então Adherbal dizem que assim fallára:

e Padres conscriptos, IVÍicipsa meu pai, mor-
rendo, me determinou, que me considerasse co-

mo um simples administrador do reino da Numi-
dia, porque a propriedade e soberania era vossa;

que na paz e na guerra me empenhasse com todas

as minhas forças em servir o povo Romano, e vos

olhasse como parentes meus e amigos; se assim fi-

zesse, na vossa amizade encontraria exércitos, ri-

quezas, todos os apoios do throno. Quando eu me
dispunha a cumprir os preceitos de meu pai, por

Jugurtha, o mais scelerado homem, que a terra

sustenta, com desprezo do vosso poder, eu neto

de Masinissa, e já por ascendência alliadoe amigo
do povo Romano, fui despojado do reino e de to-

da a minha fortuna. Bem quizera eu, padres con-

scriptos, pois a tal desgraça tinha de chegar, poder

mais pelos meus serviços, que pelos de meus avós

implorar-vos auxilio; ou antes, que o povo Ro-
mano me devesse favores, de que eu não careces-

se ; e quando os precisasse, utilizar-me daquillo,

que, á vista delles, se me devesse. Mas, pois que
a probidade por si só não está segura, eem minha
mão nào esteve impedir que Jugurtha fosse, qual
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« Caeteri reges, aut beíío vicli in amicitiam a
vobis recepti sunt, aut in suis dubiis rebus socie-

tatem vestram appetiverunt. Família nostra cum
populo Romano bello Carthaginiensi amicitiam
institiiit; quo tempore magis fidos ejus, quam
fortuna petenda erat. Quorum progeniem vos,

Patres conseripti, nolite pati me, nepotem Masi-
nissse, frustra a vobis auxilium petere. Si ad in>
petrandum nihil causae haberem

,
praster mise-

randam fortunam, quod paulo ante rex
,

ge-

nere, fama atque copiis potens, nunc deforma-

tus serumnis, inops, alienas opes exspecto; ta-

men erat majestatis Romani populi
,
prohibere

injuriam, neque pati cujusquam regnum per sce-

lus crescere. Verum ego his finibus ejectus sum

,

quos majoribus méis populus Romanus dedit, un-
de pater et avus meus una vobiscum expulere Sy~

phacem et Carthaginienses, Vestia beneficia mihi

erepta sunt, Patres coascripti ; vos in mea injuria

despecti estis.

ti Eheu me miserum ! Huccine, Micipsa pater,

beneficia tua evasere, ut quem tu parem cum li-

beris tuis, regnique participem fecisti , is potis-

simum stirpis tuae exstinctor sit? Numquamne
ergo familia nostra quieta erit? Semperne in

sanguine, ferro, fuga versabimur? Dum Cartha-

ginienses incólumes fuere, jure omnia saeva pa-
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foi para comsigo, vim valer-me de vós, padres

conscriptos, a quem, para maior desgraça minha,
sou constrangido a ser pesado, antes de haver
sido útil.

(a Os outros reis, ou depois de vencidos, fôrão

admittidos á vossa alliança , ou vacillantes no
throno a procurarão. A nossa familia instituio

amizade com o povo Romano na guerra Carthagi-

neza, tempo, em que a vossa probidade era mais
para invejar, que a vossa fortuna. Não consintais,

padres conscriptos, que um descendente desses

mesmos homens, um neto de Masinissa de balde

vos implore auxilio. Quando para o obter outro

titulo eu não tivesse, mais que a minha desgraça,

porque ha pouco nobre, illustre, poderoso rei,

agora desfigurado pelas misérias, pobre, mendigo
estranho soccorro, era da magestade do povo Roma-
no prohibir injustiças, e não soffrer que alguém au-

gmente o reino por crimes. Ru porém sou lançado
daquelles mesmos limites, que o povo Romano
concedeo aos meus maiores, donde meu pai e avo,

juntamente comvosco, expulsarão Syphax e os

Oarthaginezes. Os vossos dons me são roubados,
padres conscriptos; vós na minha injuria sois in-

sultados.

« Ai de mim infeliz ! A tanto, ó Micipsa meu
pai, chegarão teus benefícios, para que esse, a quem
com os próprios filhos deste igual parte no throno,

fosse o principal destructor da tua estirpe? Nunca
terá socego a nossa familia? Andaremos sempre
em sangue, em ferro, em fuga? Em quanto existi-

rão os Carthaginezeã , com razão soffriamos todos

K
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fiebamur. Hostes ab latere, vos amici procuíj
spes omnis in armis erat. Postquam iiia pestis ex
Africa ejecta est, laeti pacem agitabamus; quipptí

quis hostis nullus erat, nisi forte quem vos jussis*

setis. licce autem ex improviso Jugurtha, into-

leranda audácia, scelere atque superbia sese effe-

rens , fraUe meo , atque eoderri propinquo sua
interfecto, primum regnum ejus sceleris sui prae-

dam fecit. Post , ubi nie iisdern dolis nequit ca-

pere, nihil minus quam vim aut bellum exspec-

íantem in império vestro, sicuti videtís, extor-

rem pátria, domo, inopem et coopertum miserii$

effecit, ut ubi vis tutius, quam in meo regno

essem.

« Ego sic existimabam , Pa tfes conscripti ^ uti

prgedicantem audiveram pairem ríieum
,
qui ves-

tram amicitiam diligenter coíererit, eos multum
laborem suscipere ; cseterum ex omnibus maxime
futos esse. Quod in família noslra fuit, prsestitit

uti in omnibus bellis adesset vobis; nos uti per

otium tuti simus, in manu vestra est , Patres

conscripti. Pater nos duos fratres reliquit; ter-

tium , Jugurtham $ beneficiis súis rattís est nobis

eonjunctum fore. Alter eorum necatus est, altea-

rias ipse ego manusimpias vix effugi. Quid agam ?

aut quo potissimum infelix accedam? Generrs

praesidia omnia exstincta sunt : pater, uti ne*-

cesse erat, naturse cancessit; fratri, quem minime
decuit, propinquus per scelus vitam eripuit; af-

fmes, a micos, propinquos caeteros meos, alium

alia clades oppresèit; capti ab Jugurtha, pars ia
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os incommodos. Os inimigos ao lado, vós, amigos,

tão longe, nas armas estava toda a nossa esperan-

ça. Depois que da Africa foi desterrada aquella

peste, ledos vivíamos em paz, sem ter outro ini-

migo, senão aquelle
,
que vós nos designásseis.

Eis que de repente Jugurtha furibundo, com uma
audácia, uma soberba, uma perversidade intole-

rável, assassinando meu irmão, parente seu, do
reino deste fez logo presa da sua maldade. Depois,

não me podendo colher no mesmo laço, quando
naquelle vosso império de nada me receava menos,

que de violência ou guerra, expulso da pátria, do
meu lar, pobre e coberto de misérias, qual me ve-

des , me reduzio ao ponto de estar em qualquer
parte mais seguro, que no próprio reino.

a Cuidava eu, padres conscriptos, como a meu
pai ouvi dizer, que os que desveladamente culti-

vassem a vossa amizade, soffrerião, sim, grandes

incommodos; mas de ninguém tinhão que recear.

A minha família, para vos auxiliar em todas as

guerras excedeo as suas forças; que na paz viva?

mos seguros está na vossa mão, padres conscriptos.

Meu pai deixou-nos a nós os dons irmãos ; e a Ju-
gurtha, como terceiro, julgando, que pelos seus

benefícios nos seria sempre unido. Um foi morto
por elle; eu ás suas Ímpias mãos pude escapar ape-

nas. Que farei? Ou para quem me chegarei infe-

liz ? Todos os esteios da minha família se extin-

guirão : meu pai, como era forçoso, cedeoá natu-

reza; meu irmão aceleradamente foi morto por

um parente, de quem menos se devia esperar;

affins, amigos, quantos me erão conjunctos, cada
K a
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crucem acti, pars bestiis objecti sunt; pauci,

quibus relicta esl anima, clausi in tenebris, cum
moerore et luctu, morte graviorem vitam exigunt.

a Si omnia, quae aut amisi, aut ex necessariis

adversa facta sunt, incolumia manerent; tamen,
si quid ex improviso mali accidisset, vos implo-

rarem, Patres conscripti, quibus pro magnitu-
dine imperii, jus et injurias omnes cune esse de-

cet. Nunc vero exsul pátria, domo, solus atque

omnium honestarum rerum egens, quo accedam,
aut quos appellem ? nationesne, an reges, qui
omnes familise nostrae ob vestram amicitiam in-

festi sunt? An quoquam mihi adire licet, ubi

non majarum meorum hostilia monumenta plu-

rima sint? aut quisquam nostri misereri potest,

qui aliquando vobis hostis fuit ?

a Postremo Masinissa nos ita instituit , Patres

conscripti, ne quem coleremus, nisi populum
.Romanum; ne societates, ne federa nova accipe-

temus : abunde magna praesidia nobis in vestra

amicitia fore; si huic império fortuna mutaretur,

una occidendum nobis esse. Virtute ac diis vo-

lentibus magni estis et jopulenti; omnia secunda
et obedientia sunt; quo facilius sociorum inju-

rias curare licet. Tantum illud vereor, ne quos
privata amicitia Jugurthae, parum cognita, trans-

versos agat; quos ego audio máxima ope niti,

ainbire, fatigare vos singulos, he quid de absen*

te, incógnita causa, statuatis : fingere me verba,
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qual soffreo seu género de inorle : cabidos nas

mãos de Jugurlha, uns fôrâo crucificados, outros

lançados ás feras, e os poucos, que por mercê in-

da respirâo, arrastão em tristeza e lucto uma vida

peor, que a morte.
a Se porém tudo, o que perdi, ou de favorável

se me tornou contrario, permanecesse intacto;

todavia, se algum súbito desastre me sobrevies-

se , a vós recorrera, padres conscriptos, a quem,
pela grandeza do império, pertence velar sobre a
innocencia e o crime, Agora desterrado da minha
casa e pátria, só, e reduzido a ultima indigência,

a quem me chegarei, a quem hei de invocar? As
nações, ou os reis, que da minha familia, por

causa d^mizade comvosco, são todos capitães ini-

migos? Acaso posso ir a alguma parte, onde a
cada passo se não encontrem monumentos hostis

de meus antepassados? Ou compadecer-se-ha de
mim quem foi já vosso inimigo?

Emfím, padres conscriptos, Masinissa nos deter-

minou
,
que não obsequiássemos senão o povo

Romano; que não acceitassemos allianças, nem
tratados novos; pois na vossa amizade tínhamos
sobejo amparo; e quando se mudasse a fortuna

deste império, com elle perecêssemos. Pela vos-

sa virtude , e protecção dos deoses grandes sois

e potentes; tudo vos ajuda e obedece; tanto

melhor podeis vingar as injurias dos alliados. Só
receio, que a particular amizade de Jugurtha, bem
mal conhecida, desencaminhe alguns; pois ouço
que com todo empenho forcejâo, intrigão, impor-
tunão a cada um de vós, para que nada resolvais
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et fugam simulare, ciri licuerit in regno manere.

Quod utinam illum 9 cujus impio facinore in has

misérias projectus sum, eadem haec simulantem
videam ! et aliquando aut apud vos , aut apud
deos immortales rerum humanarum curaoriatur!

vi ille, qui nunc sceleribus suis ferox alque prae-

clarus est, omnibus malis excruciatus, impieta-

tis in pareptem nostrum , fratris mei necis , mea-

fumque miseriarum graves poenas reddat.

« Jam japi frater anipoo rneo carissime, quam-
quam tibi immaturo, et unde minime decuit,

Titã erepta est; tamen laetandum mugis, quam
dolendum puto casum tuurn. Non enim regnum,
sed fugam, exsiliupn , egestatem et omnrs has,

quse me praemunt, serumnas cum anima si mui
amisisti. At ego infelix, in tanta mala prgeeipi-

tatus ex pátrio regnp, rerum humanarurn specta-

culum praebeo; incerlus quid agam
?
tuasne inju-

rias persequar, ipse auxilii egens, an regno eon-

sularn , cujus vitae necisque potestas ex ppibus

alienis pendet? Utinarn emon fortunis rneis ho-

hestus exitus esset, neu yivere çontempuis viderer,

si, defessus tnalis, injuriae cpnçessissem. Nunc
peque yivere libet, neque mori licet sine dede-

core. Patres conscripti
,

per vos, per J iberos at-

que parentes yestrps, per rnajestatern populi Ro-
mani , subyenite piíhi rnisero ! ite obviam inju-

riae ! nolite pati, regnum Numidiae, quod vestrum

est, per scelus et sanguinem familfee nôstrae ta-

tesçere! %
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a respeito d'um ausente, sem conhecimento de
causa : que dizem , invento contos, simulo fupra,

podendo permanecer no reino. Praza aos ceos,

que eu veja igual fingimento nesse, cujo ímpio
attentado me precipitou nestas misérias! e um
dia ou vós, ou os deoses immortaes olhem pelas

cousas humanas ! para que ess-e, que de suas maL*
dades agora anda soberbo e triunfante, atornvva*-

tado por todos os males, da impiedade para com
meu pai, da morte de meu irmão e das minhas
calamidades tenha o justo castigo.

*
} querido irmão da minha alma, aindaque

immaturamente , e por quem menos o devera, a

vida te foi tirada; eu comtudo julgo a tua morte
mais para alegrar, que sentir, Pois com a vida tu

não perdeste o reino; mas a fuga, o desterro, a
indigência , e todas as desgraças, que me oppri-

mem. Eu infeliz, do pátrio sólio precipitado em
tantos males, oflereço um triste espectáculo das

humanas vicissiludes ; que fazer de\a não sei;

vingar as tuas injurias, carecendo eu mesmo d'

auxilio? ou
t

lembrar-me do throno, quando.

£

minha vida, e a minha morte pendem do poder

de outrem ? Oh fosse ao menos a morte honrosa

fim aos meus infortúnios! Ou não parecesse com
razão desprezível, se cansado de tantos males, eu
dissimulasse a injuria ! Mas nem viver, nem mor-*

rer sem deshonra posso. Padres conscríptos
,
por

\ós
,

por vossos filhos, por vossos parentes, pela

magestade do povo Romano, soccormi um infeliz
s

obstai á injustiça, não consintais que o reina-da

Numidia, que he vosso, seja manchada
,

pejo, .çri*

rne , e pelo sangue da UQssa família*
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Postquam rex finem loqucndi fecit, legati Ju-
gurthae, largitione magis quam causa freti, paucis

re^pondent : a Hiempsalem ob samtiam suam ab
Jsumidis interfectum; Adherbalem ultro bellum
inferentem, postquam superatus sit, queri, quod
injuriam facere nequivisset. Jugurtham absenatu
petere, ne se alium putarent, ac Numantiae cog-

díLus esset; neu verba inimici ante facta sua po-

nerent. » Deinde utrique cúria egrediuntur. òe<

natas statim consulitur. Fautores legatorum
,

prseterea senatus magna pars, gratia depravata

,

«Àdherbalis dieta eontemnere, Jugurthse virtutem

extollere laudibus; gratia, você, d^nique omni-
bus modis pro alieno scelere et flagitio, sua quasi

pro gloria, nitebantur. At contra pauci
,
quibus

bonum et tequum divitiis carius erat, subvenien-

dum Adherbali, et Hiempsalis mortem severe

vindicandam censebant; sed ex omnibus maxime
uEmilius Scaurus, homo nobilis, impiger, factio-

sus, avidus potentke, honoris , divitiarum, csete-

rnm vitia sua callide oceultans. Is postquam videt

regis largitionem famosam impudentemque; ve-

ritus, quod in tali re fieri solei, ne polluta licen-

tia invidiam accenderet, animum a consueta li-

bidiue çontinuit.

Vicit tamen in senatu pars illa, qua3 vero pre-

tium aut gratiam anteferebat. Decretum fil, uti

decem legati regnum
,
quod Micipsa obúnuerat,
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Quando o rei acabou de fallar, os embaixadores

de Jugurlha, fiados mais nos presentes, que na
causa , em poucas palavras respondem : a Que
Hiempsal em razão da sua crueldade fora morto
pelos Numidas; Adherbal, tendo provocado a

guerra, e ficado vencido, se queixava, porque não

pudera levar avante a violência : que J ugurtha pe-

dia ao senado, que o não julgasse diverso daquelle,

que em Numancia se mostrara, e não tivesse em
mais as palavras de um inimigo, que as suas ac-

ções, p Depois sahem todos da sala. O senado pas-

sa a deliberar. Os patronos dos embaixadores, e

grande parte dos membros, deslumbrada pela

amizade, desprezando as razões de Adherbal, exal*

tão ás nuvens a virtude de Jugurtha; com empe-
nhos, com discursos, por todos os modos emfim
combatem pelo crime e perversidade alheia, como
pela própria gloria. Pelo contrario os poucos, a
quem o justo e honesto era mais precioso, que o
ouro, opinavão se devia soccorrer Adherbal, e se-

veramente vingar a morte de Hiempsal; entre to-

dos com especialidade Emilio Scauro, homem
nobre, enérgico, faccioso, ávido de honras e ri-

quezas, mas mui ladino em mascarar seus vicios.

Tendo visto a notória e descarada prodigalidade

do rei 5 e temendo que tão vil desaforo, como em
casos taes costuma succeder, accendesse a indigna-

ção pública, resistio por esta vez á sua costumada
cubica.

Venceo comtudo no senado aquelle partido, que
á justiça antepunha o ouro e a amizade. Decretou-
se, que dez deputados fossem dividir entre Ju-
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inter Jugurtham et Adherbalem dividerent. Cu-
jus legationis princeps fuit L. Opimius, homo
clarus , et tum in senatu pólens, quia cônsul,
C. Graçcho et M. Fulvio Flacro interfectis, acer-

rime victoriam nobilitatis in plebem exercuerat.

Eum Jugurtfra tamelsi Romae in amicishabuerat,
-tamen accuratissime recepit; dando et pollicendo

multa perfecit, uti famae, fidei, postremo omni-
bus suis rebus commodum regis anieferret. Rcli-

-quos legatos eadem via aggressus, plerosquecapit ;

paucis çarior fides, quam peeunia fuit. In divi-

sione, quae pars Numidiae Mauritaniam attingit,

agro virisqueopulenlior, Jugurthae traditur; illam

alteram specie quam usu potiorem
,
quae porluo-

sior et aedifiçiis magis exornata erat , Adherbai
possedit.

Res postulare videtur Africa* situm paucis expo-
nde, et eas gentes, quibuscum nobis bellum aut

-amicitia, fuil , attingere. Sed quae loca et na-

tiones, ob.calorem aut asperifatetri , item solitu-

dines, jninus frequentata sunt, de iis haud facile

.çompertum narraverim ; caetera quam paucissimis

absolvam.
In divisione orbis terrae plerique in parte lertia

-Africam posuere
;

pauci tantummodo Asiam et

Europam esse, sed Africam in Europa, Ra fines

habet ab occidente fretum noslri maris et Ocea-
pi; ab ortu solis declivem latitudinem ,

quem
J|ocum Caíabathmon incolae appellant. JVlare sae-

y\xm , importuosum; ager frugum fertilis, bónus
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gurtha e Adherbal o reino, que obtivera Micipsa*

Poi presidente desta deputação Lúcio Opioiio,

homem illustre e poderoso então no senado, pop-

que sendo cônsul, mortosC. Graechoe M . Fulvio,

ferozmente exercera a victoria dos nobres sobre o

povo. Jugurtha, não obstante já em Homa o con-

tar entre os seus amigos, o hospedou com lodo o

çsmero; e dando-lhe e promettendo muito, con*?

seguio delle, que á fama, á probidade, a todos os

seus verdadeiros interesses preferisse a conveniên-

cia do rei. Pela mesma via atacando depois os ou-

tros deputados, çaptivou os mais delles; poucos ti-

verão em mais a honra, que o dinheiro. Na divi-

são, aquella parte da Nurnulia, que pega com a

JMauritania, mais fértil e povoada, foi intregue a
Jugurtha : ficou Adherbal çoni a outra, que mais

portuosa , e ornada de grandes edifícios, era me-
lhor na apparencia

,
que na realidade.

O assumpto parece peáin que eu exponha em
poucas palavras a situação da Africa e as gentes,

com quem tivemos amizade ou guerra. Dos loga-

res e povos, que em razão do calor, ou da sua aspe-

reza sãp menos frequentados, assim corno dos de-

sertos, mal poderia dar noticia exacta : dos mais a

darei brevíssima.

Na divisão do globo os mais dos geographospu-
zerâo a Africa na terceira parte; alguns querem
que só haja Europa e Ásia, na Europa com prehen-

dendo a Africa. Esta confnía ao poente com o es-

treito entre o nosso mar e o oceafno ; ao nascente

com a declive extensão, que os naturaes chamão
Catabathmos. O seu mar he bravo, e de poucos
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pecori, arbori infecundus; coclo terraque penúria
aquarum. Genus hominum salubrieorpore, velox,

patiens laborum
;

plerosque senectus dissolvit,

nisi qui ferro aut bestiis interiere. Nam morbus
haud saepe quemquam superat. Ad hoc malefici

generis plurima animalia.

Sed qui mortales initio Africam habuerint,
quique postea accesserint, aut quomodo inter se

permixti sint, quamquam ab ea fama, quae ple-

rosque obtinet, diversum est ; tamen , uti ex li-

bris Puníeis, qui regis HiVmpsalis dicebantur,
interpretatum nobis est, utique rem sese habere
cultores ejus terrae putant

,
quam paucissimis di-

cam. Caeterurn fides ejus rei penes auetores erit.

Africam initio habuere Gsetuli et Libyes, asperi,

inculti, quis cibus erat caro ferina atque humi
pabulum , uti pecoribus. Hi neque moribus, ne-

que lege, aut império cujusquam regebantur;

vagi, palantes, quas nox coegerat , sedes ha-

bebant.

Sed postquam in Hispânia Hercules, sicuti

Afri putant, íoteriit , exerci tus ejus, compositus

ex variis gentibus, amisso duce, ac passim mul-
tis, sibi quisque, imperium petentibus, brevi

dilabitur. Í£x eo numero Medi, Persae et Armenii,

navibus in Africam transvecti, próximos nostro

mari locos oceupavere. Sed Persas intra Oceanum
magis; iique alveos navium inversos pro tuguriis

habuere, quia neque matéria in agris, neque ab

Hispanis emendi, aut mutandi copia erat. Maré
magnum et ignara língua commerciaprohibebant.
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portos; o terreno fértil em grãos, bom para gados,

em arvores estéril; falto de fontes e chuvas. Os
homens sadios, velozes, aturadores de trabalho; e

os mais delles, se o ferro, ou as feras os não ma-
tão, a velhice os consome. He raro o que morre de
doença. Mas abundâo ali os animaes ferozes.

Quaes forão os primeiros habitantes da Africa,

os povos, que depois chegarão, e por que modo se

confundirão; bem que nisto me afaste da fama,
por quasi todos seguida, encostando-me comtudo
ao que entendi d'uns livros Púnicos^ que se dizia

terem sido do rei Hiempsal, e á tradição dos na-

turaes da terra, direi em mui poucas palavras. Cor-

ra porém a fé por conta de seus auctores. Os pri-

mitivos habitantes da Africa fôrãoosGetulose Li-

byos, povos rudes, e incultos, que de carne fe-

rina , e hervas do campo , como brutos , vivião.

Nem por costumes, nem por lei , ou arbítrio

d'alguem se governavâo : errantes e dispersos,

onde os apanhava a noite, armavão as suas chou-
panas.

M as depois que, segundo crem os A fricanos, Her-
cules na Hespanha morreo , o seu exercito com-
posto de varias gentes, perdido o chefe, e perten-

dendo muitos a um tempo, cada um para si, o
commando, em breve se dispersou. Deste numero
os Medos, Persas e Arménios, navegando para
Africa, occupárão as vizinhanças do nosso mar.
Os Persas carregarão mais para o oceano, e, por

falta de casas, se alojarão nos bojos das embarca-
ções viradas; porque nem materiaes havia no paiz,

nem por compra, ou troca os podião haver dos
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Hi paulatim per connubia Gaetulos secum mis-

fcuere; et quia, saepe tentant.es agros, alia, deinde
alia, loca petiverant, semet ipsi Num idas appel-
lavere. Caeterum adhuc aedificia Numidarum
agrestiurn, quae mapalia iili vocant, oblonga, in-

curvis lateribus tecta, quasi naviurn carinae sunt.

Medis autem et Armenus síccessere Libyes. Nam
hi propius maré Africam agitabant; Gaetuli sub
sole magis, haud procul ab ardoribus. Hique ma-
ture oppida habuere; nam freto divisi ab Hispâ-
nia mutare res inter se instituerant. Nomen eo-

rum paulatim Libyes corrupere, barbara lingua
Mauros, pro Medis, appellantes. Sed res Persa-

rum brevi adolevit; aç postea, nomine Numidae
propter rnultitudinem a parentibus digressi, pos-

sedere ea loca, quas proxime Carthaginem Numi-*

dia appellatur. Deinde utrique aut alteris freti,

imitimos armis aut metu sub imperium suum
coegere, nomen gloriamque sibi addidere; magis
hi

,
qui ad nostrum maré processerant

,
quia Lir

byes, quam Gaetuli , minus bellicosi. Denique
Africai pars inferior pleraque ab Numid is possessa

est; victi omnes in gentem nomenque imperan^

tium concessere. Postea Phoenices, alii multitu-

.dinis domi minuendae gratia
,
pars imperii cupi-

dine, sollicitata plebe et aliis novarum rerum avi-

dis, Hipponem , Hadrumetum, Leptim aliasque

urbes in ora marítima condidere; eaeque brevi

multum auctse, pars origiuibus suis prajsidio, ali^s
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flespanhoes. O largo mar e a ignorância da lingua

impedião o commercio. Pouco a pouco se fôrão

por casamentos misturando com os Getulos; e$

como para reconhecer o paiz muitas vezes muda»
vão d'uns para outros sítios, elles mesmos se cha-

marão Nnmidas. E ainda as casas dos camponezes
Numidas, a que elles dào o nome de mapalias,

oblongas, com os tectos curvos dos lados, parecem
quilhas de nãos.

Aos Medos e Arménios se juntarão os Libyos t

por ficarem mais perto do mar Africano; os Ge-
tulos mais debaixo do sol, quasi onde elle he mais
ardente. Estes em breve edificarão cidades; por-

que separados da Hespanha pelo estreito, facil-

mente estabelecerão commercio entre si. Os Li-

byos pouco a pouco lhes corromperão o nome,
ehamando-lbes em lingua barbara Mauros , em
iogar de Medos. Em breve cresceo o poder do$

Persas : e, em razão da muita população sepa-

rando-se das suas famílias, com o nome de Numi-
das , occupárão o terreno próximo a Carthago

,

que hoje se chama Numidia. Oepois ambos os po-

vos, ou separados, ou apoiando-se mutuamente,
com as armas, ou com o medo submettêrão aoseu
império os vizinhos, e crescerão em fama e gloria;

aquelles principalmente, que avançarão mais para

o nosso mar; porque os Libyos erão menos belli-

cosos, que os Getulos. Emfim quasi toda a Afri-

ca inferior cahio em poder dos Numidas; e todos

os vencidos formarão com os vencedores um po-

vo , e delles receberão o nome. Os Phenicios de-

pois, uns para alliviar da multidão o terreno, ou-
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decori fuere. Nam de Carthagine silere melius
puto, quam parum dicere

;
quoniam aliopropera-

re tempus moneU

Igitur ad Catabathmon, quilocusiEgyptum ab
Africa dividit, secundo mari

, prima Cyrene est,

colónia Thereon , ac deinceps duae Syrtes, inter-

que eas Leplis; deinde Philenon arae
, quem lo-

cum, ^Egyptum versus, finem imperii habuere
Carthaginienses; post aliae Punicse urbes. Csetera

loca usque ad Mauritaniam Numidae tenent. Proxi-

me Hispaniam Maurisunt. Super Numidiam Gae.

tulos accepimus partim in tuguriis, alio» incui-

tius vagos agitare; post eos iÈthiopes esse; dein

loca exusta solis ardoribus.

Igitur bello Jugurthino pleraque ex Punicisop-

pida et fines Carthaginiensium
,
quos novissime

habuerant, populus Romanus per magistratus ad-

ministrabat ; Gsetulorum magna pars, et Numidae
usque ad flumen Mulucham, sub Jugurtha erant;

]V1 auris omnibus rex Bocchus imperitabat, praeter

nomen , csetera ignarus populi Romani , itemque
nobis neque bello, neque pace antea cognitus. De
Africa et ejus incolis ad necessitudinem rei satis

dictum.
Postquam, diviso regno, legati Africa decesse-

re, et Jugurtha contra timorem animi praemia

sceleris adeptum sese videt; certum esse ratus,
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tros por ambição cTimperio, sollicitando a plebe,

e alguns desejosos de mudança, fôrão fundar na
costa marítima Hippone , Hadrumeto, Leptis e

oulras cidades, que, em breve augmentadas, umas
servirão de apoio, outras de lustre á metrópole. De
Carthago, pois o tempo me chama ao assumpto,
julgo melhor calar, que dizer pouco.

Para o Catabathmos, que da Africa divide o
Egypto, a primeira cidade, na beira-mar, he Cy-
rene , colónia dos Thereos ; logo as duas Syrtes,

entre estas Leptis; mais alem as aras Philenas,

onde, para o Egypto, findava o território Cartha-
ginez ; depois outras cidades Púnicas. Os Numidas
possuem o resto do paiz até á Mauritânia. Perto

da Hespanha estão os Mouros. Além da Numidia
dizem, que vivem os Getulos, uns em tugúrios,

outros, com menos civilização, errantes; seguem-
se logo os Ethiopes; depois as regiões queimadas
pelos ardores do sol.

Ao tf*mpo da guerra Jugurthina, o povo Roma-
no governava por seus magistrados as maisdasci-
dades Púnicas, e as ultimas conquistas dos Car-
thaginezeõ

;
grande parte dos Getulos, e os Nu-

midas até ao rio Mulucha obedecião a Jugurtha;
todos os Mouros ao rei Boccho, que tudo, excepto

o nome, ignorava do povo Romano, e de nos tam-
bém nem por amigo, nem por inimigo era conhe-
cido. Da Africa e seus habitantes disse quanto
exigia o assumpto.

Depois que, dividido o reino, sahírão da Africa

os deputados, e Jugurtha, contra os seus receios,

se vio desfructando os prémios do seu crime; cren-

MÁ
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quod ex amicis apud Numantiam acceperat, om-
nia Romae venalia esse, simul et illorum pollici-

tationibus aceensus, quos paulo ante muneribus
expleverat, ia regnum Adherbalis animum in-

tendit. Ipse acer, beliicosus ; at is, quem petebat,

quietus, imbellis, plácido ingenio, opportunus
injuriae, metuens magis -quam metuendus. Igitur

ex improviso fines ejus currr magna manu inva-

dit; muitos morlales cum pccore atque alia prae-

da capit, sedificia incendit, pleraque loca hostili-

ter cum equitatu accedit. Deinde cum omni mul-
titudine in regnum suum converlit, existimans

dolore permotum Adherbalem injurias suas manu
vindicaturum , eamque rem belli causam fore.

At ille
,
quod neque se parem armis existima-

bat, et amicitia populi Romani magis quam Nu-
nvidis fretus erat , legatos ad Jugurtham de inju-

riis questum misit. Qui tametsi contumeliosa

dieta retulerant, prius tamen omnia pati decre-

vit, quam bel 1um sumere; quia tentatum antea,

secus cesserat. Neque eo magis cupido Jugurthse

uiinuebatur
;
quippe qui-toLum ejus regnum ani-

mo jam invaserat. ltaque non , uti antea, cum
predatória manu, sed magno exercitu comparato
bellum gerere ccepit , et aperte tolius Numidiae
imperium petere. Cseterum, qua pergebat, urbes,

agros -vastare, pnedas agere ; suis animum, hosti-

bus terrorem augere.

Adherbal ubi imtelHgi*^ eo processum , uti re-

gnum aut relinquendum esset, aut armis retinen-
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do por certo, como em Numancia lhe disserão

seus amigos, que em Roma tudo se vendia, e ao
mesmo tempo acceso pelas promessas daquelles,
que pouco antes comprara, voltou as vistas para
o reino d' Adherbal. Klle activo, e guerreiro; so-

cegado, imbelle, de-genio dócil o outro, a quem
atacava. Assim, de repente com grandes forças lhe

invade os limites, captiva muita gente com seus

gados e riquezas. Depois com toda a multidão se

recolhe ao seu reino, julgando, que, movido pelo

resentimento , Adherbal com mão armada viria

vingar a injuria, e isso lhe daria pretexto á
guerra.

Mas elle, que se conhecia desigual em armas, e

se fiava mais na amizade dos Romanos, que nos

seus Numidas, mandou a Jugurtha embaixadores
a queixar-se da violência. Voltarão estes com af-

frontosa resposta; mas a pezar disso, quiz antes

soffrer tu lo, que ernprehender a guerra; porque,

tendo-a já tentado, se não sahíra bem. Nem com
isto se mitigou a cubica de Jugurtha ; como quem
já na mente lhe tinha usurpado o reino inteiro.

Assim, começou a fazer-lhe guerra, nao como d'

antes, com um bando de salteadores, mas com ura

forte e bem ordenado exercito, e a pertender sem
rebuço o império de toda a Nu mídia. Desde então

por onde passava, assolando e roubando campos e

cidades, accrescentava animo aos seus, aos inimi-

gos terror.

Adherbal, vendo-se reduzido, ou a deixar o

reiao, ou a conservá-lo com as armas, aprompta
L %
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dum; necessário copias parat, et Jugurthae ob-

vius procedit. ínterim haud longe a mari
,
prope

Cirtam oppidum , utriusque exercitus consedit

;

et, quia diei extremum erat, praelium non incep-

tum. Sed ubi plerumque noctis processit, obscuro

etiam tum lumine, milites Jugurthini, signo da-

to, castra hostium invadunt; semisomnos partim,

alios arma sumentes fugant funduntque. Adher-

bal cum paucis equitibus Cirtam profugit; et ni

multitudo togatorum fuisset, quse Numidas inse-

quentes moenibus prohibuit, uno die inter duos

reges coeptum atque patratum bellum foret.

Igitur Jugurtha oppidum circumsedit, vineis

turribusque et machinis omnium generum expu-

gnare aggreditur; maxime festinans tempuslega-

torum antecapere, quos, ante praelium factum, ab
Adherbale Romam missos audiverat. Sed post-

quam senatus de bello eorum accepit, três ado-

lescentes in Africam legantur, qui ambos reges

adeant , senatus populique Romani verbis nun-
tient : Velle et censere, eosabarmisdiscedere; de
controversiis suis jure potius quam bello discep»

tare; ila seque illisque dignum esse,

Legati in Africam maturantes veniunt, eo ma-
gis quod Romae, dum proficisci parant, de praelio

facto et oppugnatione Cirtae audiebatur; sed is

rumor clemens erat. Quorum Jugurtha accepta

oratione respondit : « Sibi neque majus quid-

quam, neque carius auctoritate senatus esse; ab
adolescentia ita se enisum , ut ab óptimo quoque
probaretur; virtute, non malitia P. Scipioni,

summo viro, placuisse; ob easdem artes ab Mi-
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por necessidade o exercito, e sahe ao encontro a
Jugurtha. Pertode Cirta, nãolongedo mar, acam-
pao os dous exércitos; e, porque o dia findava, se

não começou a acção. Mas sobre a madrugada, es-

curo ainda, os soldados de Jugurtha, dado o si-

gnal, investem os arraiaes dos inimigos, que, mal
despertos un-, outros tomando as armas, são roto*

e afugentados. Adherbal com poucos cavallos se

retirou a Cirta; e, a não ser a multidão dos Ro-
manos, que das muralhas repellio os Numidas,
que o seguião, n'um só dia seria começada e con-

cluída uma guerra entre dous reis.

Jugurtha põe cerco á cidade, e com galerias,

torres, e toda a espécie de maquinas tenta expu-
gna-la, dando-se pressa em prevenir a volta dos

embaixadores, que, antes do combate, lhe consta-

va terem sido por Adherbal enviados a Roma.
JMal que o senado soube desta guerra, delegou pa-

ra a Africa três mancebos a procurar os dous reis e

intimar-lhes : a Que o senado e povo Romano
querião e mandavâo, que, depondo elles as ai mas,
com a razão, q não com o ferro discutissem suas

queixas; que assim era digno delles ede Roma. »

Partem os deputados para a Africa, e se apressão

mais, |>orque já em Roma quando se preparavão a

partir se fallava do combate e cerco de Cirta,
mas era um rumor adoçado. Recebida a sua men-
sagem , respond.eo Jugurtha : a Que nada para
elle havia mais respeitável e caro, que a auctorida-

de do senado; que desde a sua adolescência pro-

curara sempre merecer a approvaçãodos bons; por

virtudes, e não baixezas obtivera a estima do grande
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cipsa, non penúria liberorum, in rcgnum adopta*

turn esse; caeterum quo pi ura bene alque strenue

fecisset, eo animum suum injuriam minus tolera-

re; Adheibalern dolis vitae sua? insidiatum
;
quod

ubi comperisset, ejus sceleii obviam isse
;
popu-

lum Homanum neque reete, neque pro bono fac-

turum, si abjure gentiurn sese prolubuerit
;

pos-

tremo de omnibus rebus legatos liomum brevi

inissurum. » Ita utrique digrediuntur, Adherba-
}is appellaudi copia non fuit.

Jugurtha ubi eos Africa decessisse ralus esf, ne-

que
,
propter loci naturam , Cirtam armis expu-

gnare potest; vallo atque fossa moeniacireumdat,
turres extruit, easque prsesidiis firmat. Praeterea

çlies noetesque, aul per vim, aui dolis tentare;

(iefensoribus moenium praemia modo, modo for-

jnidinem ostentare; suos hortando ad viríutem

arrigeie; prorsus intentus cuncta parare. Adher-
bal ubi intelligit omnes suas foriunas in extre-

mo sitas, hostem iufestum, auxilii spem nullam,
penúria rerum neeessaríarum bellum ti ah i non

posse; ex his, qui una Cirtam profugeranl , duos

maxime impigros delegit. Eos, multa poliicendo,

ac miserando casum suum, conf5 rmal, uti per hos-

tium munitiones noctu ad proximum maré, uein

líomam pergerent.

Numidse pau eis diebus jussa efficiunt. Litterae

Adherbalis in senatu rteitaife ,
quarum senlentia

haec fuil :

« Non mea culpa saepead vosoratum milto, Par
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Scipiao
;

pelos seus merecimentos e nao por fal-

ta de filhos, o adoptara iVticipsa herdeiro do
throno; mas por isso mesmo que sempre se por*

tara com honra e valor, o seu animo nào soífiia

injurias
; que Adherbal atraiço&damente attentava

contra a sua vida; do que sendo avisado, procu-

rara obstar ao crime; e o povo Komano iria contra

a razão e justiça, se o prohibisse de usar do direi-

to das gentes; emfim, que em breve mandaria em-
baixadores ao senado a dar conta de tudo. » Coui
isto se despedirão. Aos deputados nào foi per-

mi Ilido fallar a Adherbal.

Jugurtha quando os suppôz fora da Africa, ©
vio que, pela natureza do logar, nâo podia tomar
Cifta de assalto, cerca os muros com um vallo e

fosso, conslrue torres, e lhes mette guarnição.

Depois noite e dia por força, ou com estratage-

mas não cessa de fazer tentativas; ora promette
prémios, ora ameaça os defensores: com exhorta-

çôes anima os seus; em summa, tudo impaciente
dispõe. Adherbal, vendo~se no ultimo aperto, o
inimigo obstinado , nenhuma esperança de auxi-
lio, e por falta do neee^aiio nào podendo pro-

longar a defensa, dentre os que se refugiarão com
elle em Cirta, escolhe dous maisafoutos; e á força

de promessas, e de lhes lamentar a sua desgraça,

os resolve a ir por meio da* fo; \) ficações dos ini mi-
mos ao mar vizinho, e dali a Roma.
Os Numidas em poucos dias derão conta da com*

missão. Leo-se no senado uma carta de Adherbal,
assim concebida :

« Não he por minha culpa que eu vos impor*



168 JUGURTHINUM,

três conscripti; sed vis Jugurthae subigit. Quem
tanta libido exstinguendi me invasit, ut neque
vos, neque deos immortales in animo babeat;
sanguinem meum

,
quam omnia, malit. Itaque

quintum jam mensem , socips et amicus populi

Homani, armis obsessus teneor; neque mihi Mi-
cipsae palris mei beneficia, neque vestra decreta

auxiliantur. Ferro, an fame acrius urgear, inter»

tus sum, Plura de Jugurtba scribere , dehortatur

me fortuna mea; etiam antea expertas sum, pa-

rum fidei miseris esse. Nisi tamen intelligo, il-

lum sipra, quam ego sum, petere, neque simul

amicitiam vestram, et regnum mi um sperare

;

Utrum gravius existimet, nemini occullum est.

Nam initio occidit Hiempsalem fratrem meum ;.

deinde pátrio regno me expulit. Qu« sane fue~

rint nostr^e injuriae, nihil ad vos. Verum nune
regnum vpstrum armis tenet; me, quem vos im-
peratorem ISumidis posuistis, clausum otaidot;

legatorum verba quanti fecerit, pericula mea de*

clarant. Quid est reliquum , nisi vis vestra, qua
move ri possit? Nam ego quidem vellem, et hsec,

quae scribo, et illa quee antea in senalu questus

sum, vana forent potius, quam miséria mea fidcin

verbis faceret, Sed quoniam eo nalus sum» ut Ju-

gurthse scelerum ostentui essem ; non jam mor*

tem, aeque eerumnas, tanlummodo inimici im-

perium et cruciatus corporis deprecor. Kegno Nu*
midiae, quod v estuim est, uti libet, consulite;

ype ex manibus impiis eripite
,

per majestatem

imperii, per amicitiae fidem ! si ulla apud vos me-
moria remaoet avi mei Masinissae. »
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tuno tanto com meus rogos, padres conscriptos :

a violência de Jugurtha me obriga. Tão ancioso

está de matar-me, que nem se lhe dá de vós, nem
dos deoses immortaes; a tudo antepõe o meu san-

gue. Assim, alliado e amigo do povo Romano,
soffro já o quinto mez de cerco; nem os benefícios

de meu pai Micip^a, nem os vossos decretos me
valem. Se mais me aperta o ferro, se a fome, não

sei. A minha desgraça me dissuade de escrever

mais de Jugurtha : não ha muitoque experimen-

tei quão pouca fé merecem os infelizes. Só digo,

que elle, segundo vejo, aspira a ser mais do que

eu, e não espera possuir ao mesmo tempo a vossa

amizade e o meu reino; qual das duas cousas pre-

fira, a ninguém he occullo. Por quanto primeiro

matou meu irmão Hiempsal; depois me expulsou

do pátrio reino. He certo que as nossas injurias,

quaesquer que sejão , nada tem comvosco. Mas
elle agora com mão armada occupa o vosso reino;

eu, a quem vós confiastes o governo dos Numidas,
estou por elle cercado; o caso, que fez das inti-

mações dos vgssos deputados, os meus perigos o

dizem. Que testa para o mover, senão a vossa

força? Isto, que eu agora escrevo, e aquillo de

que já me queixei no senado, antes quizera por

certo, fosse falso, que atte^tar com a minha des-

graça a verdade dos meus ditos. Mas, pois que
nasci para servir de ludibrio á perversidade de

Jugurtha, já vos não peço que me livreis ds
morte, nem das calamidades, tão somente do po-

der de meu inimigo, e dos tormentos do corpo.

Do reino da Numidia, que he vosso, fazei o que
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His littórís recitatis, fuere, qui exercitum in

Africam mittendum censerent, et quamprimum
Adherbali subveniendum ; de Jugurtha ínterim

uti consuleretur 5 quoniam legatis non paruissel.

Sed ab iisdem illis regis fauloribus summa ope
enisum est , ne tale decnlum fieret. I ta bonum
publicum

9
ut in plerisque negotiis solet, privata

graiia de\ictum. Leganiur tamen in Africam ma-
jores natu, nobilcs, amplia honoribus usi; in quis

íuit M. Scaurus, de quo supra memoravimus,
consularis, et tum in senatu princeps. Hi

,
quod

in invidia res erat, simul et ab Numidis obsecra*

ti, triduo navim adscendere; dein brevi Uticarn
appulsi litteras ad Jugurtham mittunt : quam o-

cissime ad provinciam aecedat; seque ad eurn ab
senatu missos.

llle ubi accepil, bomines claros, quorum auc»

toritatem Romãs pollere audiverat, contra incep*

tum suum venisse; primo commotus, metu atque

libidine diversus agitabatur. Timebat iram sena-

tus, ni paruissel legatis; porio animus cupidine

csecus ad inceplum scelus rapiebatur. Vicittamen
in ávido ingenio pravum consilium. Igitur, exeiv

citu circumdato, summa vi Cirtarn irrumpere ni-

iitur, maxime sperans, diducta manu hostium ,

uut vi aut dolis sesé casuni \ictorií£ iuventurum.
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vos parecer; mas salvai-medaquellas Ímpias mãos,

pela magestade do império, pela feda nossa ami-

zade ! se conservais alguma lembrança de meu
avô Masinissa. »

Lida esla caria, opinarão alguns, que se devia

mandar um exercito á Africa, e soceorrer Adher-

bal quanto antes; e se deliberasse entretanto a

cerca de Jugurtha, por nâo obedecer aos deputa-?

dos. Mas aquelles mesmos fautores do rei com toa-

das os forças se oppuzérâo a que tal se decretasse.

Assim , o bem publico foi, como as mais das ve-

zes suecede , vencido por contemplações pessoaes.

Enviou-so comtudo á Africa uma deputação de

anciãos nobres, costumados ás maiores honras;

entre os quaes foi M . Scauro, de quem acima
falJei, ex-consul, e príncipe então no senado, fefih

tes, porque o facto havia posto os ânimos em fer-

mentação, e juntamente instados pelos Numidas,
em três dias se hzerão á vela ; e em breve apor*

tando em Utica, escreverão u Jugurtha, que lo-

go logo se apresentasse naqiu lia província; que
vinhão da parte do senado.

Quando elle \io, que illustres personagens, cu-

ja auetoridade ern Roma ouvira net poderosa, lhe

vinhão estorvar a empresa, ao principio assustado,

entre a ambição e o medo íluctua\a Temia aira

do senado, se não obedecesse aos deputados, o
animo cego de cubica o puxava para o começado
crime. Venceo comtudo naquelle ambicioso espi-

rito o conselho peior As^ini
,
postado o exercito

em torno de Cirta, com summa fúria lhe dá um
assalto geral, grandemente esperançado ein que,
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Quod ubi secus procedit, neque, quod inlende-
rat, efficere potest , ut, prius quam legatos con-
veniret, Adherbalis potiretur; ne amplius mo-
rando Scaurum

,
quem plurimum metuebat, in-

cenderei, cum paucis equitibus in provinciam
venit. Ac tametsi senatus verbis graves minae nu n-

tiabantur, quod ab oppugnatione non desisteret
;

multa tamen oratione consumpla, legati frustra

discessere.

lia postquam Cirtae audita sunt, Italici, quorum
\irtute moenia defensabantur , confisi , deditione

facta
,
proptrr magnitudinem populi Romani in-

violatos sese fore, Adherbali suadent, uti seque et

oppidum Juguiihae tradat , tantum ab eo vitam
paciscatur : de cseteris senatui curse fore. At ille

tametsi omnia potiora fide Jugurtbae rebatur; ia-

ffien quia penes eosdem, si adversaretur, cogendi
potestas erat, ita uti censuerant ltalici , deditio-

nem facit. Jugurlha in primis Adherbalem ex-

cruciatum necat; deinde omnes púberes N tímidas

atque negotiatores promiscue , uti quisque arma-
tis obvius fuerat , interficit.

Quod postquam Romse cognitum est, et res in

fenatu agitari ccepta ; iidem illi ministri regis,in-

terpellando, ac ssepe gratia, interdum jurgiis tra-

hendo tempus, alrocitalem facti leniebant. Ac ni

C. Memmius, tribunus plebis designatus, vir acer

et infestus potentias nobilitatis, populum Roma-
num edocuisset , id agi, ut per paucos factiosos

Jugurthae scelus condonaretur ,
profecto omnis

invidia, prolatandis consultationibus, dilapsa fo-
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dividida a guarnição, por força, ou por dolo ob-

teria a victoria. Mas como assim não succedeo,
nem pôde haver ás mãos Adherbal, queeraoque
mais desejava

;
para que, demorando-semais, não

irritasse a Scauro, que muito temia, com poucos
cavallos partio para a nossa província. Mas, a pe-

zar de ter sido fortemente ameaçado da parte do
senado, se não desistisse do cerco, os deputados,
tendo gasto muitas palavras, voltarão debalde.

Isto sabido em Cirta, os Italianos, a cujo valor

se devia a defensa da praça, fiados em que, ren-

dendo-se esta, serião invioláveis á sombra da
grandeza do povo Romano, persuadem a Adher-
bal

,
que se entregue a si e a Cidade, pactuando

só a respeito da vida
; que o senado cuidaria do

resto, Elle, bem que nada julgasse menos seguro,

que a fé de Jugurtha, todavia, como, se os con-
trariasse, na mão delles estava constrange-lo, faz

a entrega, como os Italianos disserão. Jugurtha
manda logo matar Adherbal em tormentos; e

passar depois ao fio da espada todos os moços N u-

midas e negociantes indistinctamente , á medida
que pelos seus fôrão encontrados.

Quando isto constou em Roma, e no senado se

entrou a agitar o ponto, aquelles mesmos servido-

res do rei, interrompendo, e ganhando tempo
umas vezes com empenhos, outras com alterca-

ções, hião adoçando a atrocidade do facto. E , se

C. Memmio, designado tribuno do povo, homem
resoluto, e opposto ao poder dos nobres, não
mostrasse ao povo Romano que isto era obra de
un* poucos de facciosos, para que fosse perdoado
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ret. Tanta vis gratiae atque peounise regis eraL
Sed ubi senatus, delicli consciéntiá, populum ti-

met, lege 8empronia províncias fútil ris con^uli-

bus, Numidia atque Itália, decreta; cônsules de-

clarati P.Scipio Nasica, L. BestiaCalpumius; Cal-»

purnio Numidia, Scipioni Itália obvenit. Deinde
exercitus, qui ia Africam portaretur, scribitur;

stipeadium aliaque, quae beilo usuiforeot^ decer-

nuntur.

At Jugurtha, contra spem nuntioaccepto
?
quíp-

pe cui Ftomae omnia venum ire in animo haeserat,

filium et cum eo duos familiares ad senatum le-

gatos mitlit, bisque, uti iliis, quos Hiempsale in-

terfecto mirerat, prrjecipit, ut omnes mortales pe-

cunia aggrediantur. Qui postquam Romam adven-
tabant, senatus a Bestia consultus estj placeretne

legatos Jugurthae recipi moenibus; iique decre-

vere, nisi regnum ipsumque deditum venissent,

uti in diebus proximis decem Itália decederent.

Cônsul Numidis ex senatus decreto nuntiari ju-

bet; ita infectis rebus illi domum discedunt.

ínterim Calpurnius, parato exercitu, legat sibi

homines nobiles, faetiosos, quorum auctoritate ,

quae deliquisset , munita fore sperabat; in quis

fuit Scaurus, cujus de natura et habitu supra

memoravimus. Nam in consule nostro multae bo-

naeque artes animi et corporis erant, quas omnes
avaritia praepediebat

;
patiens laborum, acri inge-

nio, satis providens, belli haud ignarus, íirmis-
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o crime de Jugurtha, sem duvida Ioda a indigna-

ção se teria evaporado nestes adiamentos. Tai era

a força da influencia e ouro do rei. Mas logo que
o senado, pela consciência do crime, entrou a te-

mer o povo, as províncias, Itália e Numidia, na
conformidade da lei Sempronia, se decretarão aos

futuros cônsules ; fôrão declarados cônsules P. Sci-

piào Nasica e L. Bestia Calpurnio ; tocoua Numi-
dia a Calpurnio, a Scipião a Itália. Alistou-se

logo um exercito para a Africa, e se decretou o

soldo, e o mais que era preciso para a guerra.

Jugurtha, ao receber tão inesperada nova, não
podendo despersuadir-se de que em Roma tudo se

vendia, mandou o filho com dous confidentes por

embaixadores ao senado, e lhes ordenou, como
aos outros, que mandara por occasião da morte de
Hiempsal, que atacassem a todos com dinheiro.

IVJas quando vinhão chegando a Roma, o senado
consultado por Bestia, se era do seu agrado, que
os embaixadores fossem recebidos dentro dos mu-
ros, resolveo, que se não vinhão a entregar-lhe o
rei , e o reino, dentro em dez dias sahissem da
Itália. O cônsul mandou intimar aos Numidas a
decisão do senado; e assim voltarão, comovierão.

Entretanto Calpurnio, preparado o exercito,

toma para seus legados homens nobres, chefes de
partido, em cuja auctoridade esperava escudo aos

seus delictos; um destes foi Scauro, cujo caracter

e costumes acima descrevemos. Tinha pois o nosso

cônsul muitas e boas qualidades fysicas e moraes,
que a avareza paralysava todas; so ffredor de tra-

balho, assaz providente, não ignorante da guerra,
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simus contra pericula et insidia?. Sed legíones

per Italiam Rhegium, atque inde Siciliam, porro

ex Sicília in Africam transvectae. Igitur Calpur-

nius initio, paratis commeatibus, acriter Numi-
diatn ingressus est, multosque mortales et urbes

aliquot pugnando cepit.

Sed ubi Jugurtha per legatos pecunia tentare,

bellique, quod administrabat
3
asperitatem osten-

dere eoepit; animus, aeger avaritia, facile conver-

sus est. Caeterum socius et admínister oranium
consíliorum assumitur Scaurus. Qui tametsi a
principio

5
plerisque ex factione ejus corruptis,

acerrime regem impugnaverat ; tamen magnitu-
dine pecuniae a bono honestoque in pravuin ab-

stractus est. tíed Jugurtha primum tantummodo
belli moram redknebat, existimans sese aliquid

ínterim Romae pretio aut gratia effecturum. Pos-

tea vero quam participem negotii Scaurum acce-

pit, in maximam spem adductusrecuperandae pa-

cis, statuit cum eis de omnibus pactionibus prae-

sens agere. Caeterum interea, fidei causa, mittitur

a consule Sextius quaestor in oppidum Jugurthae

Vaccam, cujus rei species erat acceptio frumenti,

quod Calpurnius palam legatis imperaverat, quo-
niam deditionis mora induciae agitabantur.

Igitur rex, uti constituerat, in castra venit, ac

pauca, praesenti consilio, locutus de invidia facti

sui, atque uti in deditionem acciperetur; reliqua

cum Bestia et Scauro secreta transigit; dein pós-

tero die, quasi per saturam sententiis exquisitis,
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nos perigos e surprezas firmíssimo. As legiões fô-

râo por Itália a Régio, cTali á Sicília, e da bicilia

transportadas á Africa. Calpurnio, promptos que
teve os mantimentos

5
invadia a Numidia, ao

principio com grande fúria , fez muitos prisionei-

ros, e á força d armas tomou algumas cidades.

Mas assim que Jugiirl.ba por seus enviados o
começou a tentar com dinheiro, e a fazer-lhe \èf

as difficuldades da guerra, que tinha a seu cargo,

a avareza, seu costumado achaque, facilmente lhe

voltou o animo. Por sócio e ajudante de todas as

suas empresas tomou logo a Scauro, que bem que
ao principio, corrompidos quasi todos es da sua

facção, se mostrara acérrimo antagonista do rei;

altrahldo, com tudo, pela força do ouro, voltou

costas á honra e ao dever* Jugurtha primeiramen-
te só se propunha comprar a demora da guerra,

esperando entretanto alguma cousa effeituar em
Roma por dinheiro, ou por seus amigos. JMas

quando soube, que Scauro era participante do ne-

gocio, entrando em grandes esperanças de recu-

perar a paz, se resolveo a fazer pessoal mente com
elles todos os ajustes* Para cujo fim oquestor Se\-
lio foi entretanto mandado em reféns para Vacca,
cidade de Jugurtha, com pretexto de receberotiigo,

que dos embaixadores em publico exigira Caipur-
nio; visto que até se effeituar a entrega havia pa:í.

O rei veio pois ao campo, como promettèra, e

dizendo, na presença do conselho, poucas cousas

a respeito da exageração do seu facto, e do modo
por que se entregaria ; a respeito do mais transigia

em segredo com Bestia 6 Scauro : no seguinte

M
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in deditionem accipitur. Sed, uti pro concilio im-
peratum erat, elephanti triginta, pecus atque
equi multi, cutn parvo argenti pondere quaestori

traduntur. Calpurnius Romam ad magistratuã ro-

gandos proficiseitur. In Nurnidia et exercitu nos-

tro pax agitabalur.

Poslquam res in Africa gestas, quoque modo
actae forent, fama divulgavit, Romãs per omnes
locos et conventus de facto consulis agitari. Ápud
plebem gravis invidia; Patres solliciti erant

;
pro-

barentne tantum flagilium, an decretum consulis

subverterent
,
parum constabat. Ac maxime cos

potentia Scauri, quod is auctor et socius Bestiae

ferebatur, a vero, bonoque impediebaU At C.
Memmius, cujus de libertate ingenii et ódio po-

tentiae nobilitatis supra diximus, inter dubitatio-

nem et moras senatus, concionibus populum ad
•vindicandum hortari; monere, ne rempublieam,
ne lihertatem suam desererent; multa superba et

crudelia facínora nobilitatis ostendere; prorsus

intentus omni modo plebis animum accendebat.

Sed quoniarn ea tempestate Romae Memmii fa-

cúndia clara pollensque fuit; decere existimavi
,

unam ex Iam multis oraiionem ejus prescribere,

ac potissimum eam dicam, quam in concione post

reditum Bestiss hujuscemodi verbis disseruit :

a Multa me dehortantur a vobis, Quirites, ni

studium reipublicseomnia superet; opes factionis,

vestra patientia, jus nullum , ac maxime, quod
innocentise plus periculi, quam honoris est. Nam
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dia
9

tomados os votos sem ordem, e como em
montão, se lhe acceitou a entrega. Trinta elefan-

tes, muitos cavallos e gado, com uma pequena
som ma em dinheiro fòrão, conforme a decisão do
conselho, entregues ao questor. Calpurnio voltou

a Roma para presidir ás eleições : entre os Numi-
das e os nossos cessarão as hostilidades.

Assim que a fama div trigo u as negociações fei-

tas em Africa, e o modo por que se fizerão, em
Roma por todos os logares e ajuntamentos nào se

fallava senão do caso do cônsul. O povo estava

gravemente indignado, os senadores afflietos; igno-

rava-se se approvarião tal infâmia, ou seannulla-

riào o tractado do cônsul. O poder de Scauro,
porque se dizia ser o auctor e sócio de Beslia,era

o que mais os apartava da honra e do dever. Ala3

C. Alemmio, de cuja liberdade d^lma e ódio ao
poder dos nobres acima fallei, entre as duvidas e

demoras do senado, nas assembleas exhortava o
povo á vingança, persuadindo-o a não desampa-
rar a republica e a sua liberdade , e expondo-lhe
muitos e cruéis altentados da nobreza

;
procurando

em fim por todos os modos accender os ânimos da
plebe. Como então era notável e poderosa em Ro-
ma a eloquência de Alemmio, julguei conveniente
inserir aqui uma das muitas suas orações, com
preferencia aquella, que depois da volta de Bestia
pronunciou da tribuna, e he do modo seguinte :

a JVJuitas razoes me afastarião de vós, ó Roma-
nos, 9e a todas não prevalecesse o zelo do bem
publico; as forças da facção, a vossa paciência, a
nuliidade das leis, e, sobre tudo, o sor a virtude

M 2-
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illa quidem piget dicere, his annis quindecim
quam ludibrio fueritis superbiae paucorum

;
quam

foede
3
quamque inulti perierinc vestri defensores;

ut vobis animus ab ignavia atque socord ia cor-

ruptus sit, qui ne nunc quidem, obnoxiis inimi-

cis, exsurgilis, atque etiam nunc timetis eos, qui-

bus vos decel terrori esse. Sed quamquam hsec la-

lia sunt , tamen obviam ire factionis potentiae

animus subigit. Certe ego libertatem , quae milii

a parente meo traditaest,experiar ; verum id frus-

tra, an ob rem faciam, in vestra manu situm est,

Quirites. Neque ego vos hortor , quod saepe ma-
jores vestri feeere, vi ti contra injurias armati ea-

tis. Nihil vi, nihil secessione opus est ; necesse

estj suomet ipsi more praeci pites eant. Occiso Ti-

bério Graccho, quem regnum parare aiebant , in

plebem romanam quaestiones habitae sunt. Post

C. Gracchi et M. FútvH caedem , item ordinis

vestri multi mortales in cárcere necati sunt;
utriusque cladis non lex , verum libido eorum fi-

nem fecit. Sed sane fuerit regni paratio, plebi

sua restituere. Quidquid sine sanguine civium

ulcisci nequitur, jure factum sit#

« Superioribus annis taciti indignabamini ,

serarium 'expilari ; reges et populos liberos paucis

nobilibus vectigal pèndere
;
penes eosdem et sum-

mam gloriam , et máximas divitias esse : tamen

hsec talia facínora impune suscepisse parum ha-

buere. Jtaque postremo leges , rnajestas vestra,

divina et humana omnia hostibus tradita sunt.

Neque cos, qui ea feeere, pudet aut poenitet; sed
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mais perseguida, que honrada. Peja-me na verda-

de o dizer quanto nestes quinze annos haveis sido

ludibrio da soberba de poucos; quão atroz, quão
impunemente deixastes matar vossos defensores,

quão effeminados estais pela inércia e desmazelo,
vos, que nem agora, tende nas mãos o inimigo,

- vos levantais, e ainda temeis aquelles, que de vós

dev ião tremer. Mas, assim mesmo, ousa o meu
animo arrostar com o poder da facção. Farei uso

da liberdade, que me deixou meu pai; que o faça

com proveito, ou sem elle , está na vossa mão

,

Quirites. Não vos exhorto porém a que obsteis

com as armas á injuria, o que muitas vezes vossos

maiores fizerão. Nada de força, nada de divisão:

a sua mesma perversidade os precipitará. Assassi-

nado Tibério Graeeho, que diziâo aspirar á rea-

leza, com devasbas atormentarão o povo Romano.
Depois da morte de C. Gracchoe M. Fulvio, mui-
tos da vossa classe fôrão também mortos em mas-
morras : a uma e outra matança pôz termo não a

lei, sim o capricho delles. Mas embora, restituir

ao povo o que he seu, fosse preparativo de reino.

Dê-se por legal o que se não pode vingar sem san*

gue civil.

« Indignados e tácitos vimos nos precedentes
annos roubado o erário, os tributos dos reis e po-
vos livres serem para uns poucos de nobres; apo-
derarem-se estes das summas honras edas^maiores
riquezas : e ainda o commetter crimes taes impu-
nemente lhes pareceo pouco. Venderão emfim aos

inimigos as leis, a vossa magestade, o sagrado e o
profano. Nem do que fizerão se pejão ou se arre-
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incedunt per ora veslra magnifice, sacerdotia et

consulatus, pars triumphos suos ostentantes, pe-
rinde quasi ea honori, non praedae habeant. Servi

cere parati injusta imperia dominorum non perfe-

mnt; vos, Quirites, império nati , aequo animo
servitutem toleratis? At qui sunt hi, qui rempu-
blicam occupavere? homines sceleralissimi,cruen-

tis manibus, immani avaritia, nocentissimi , ii-

demque superbissimi, quibus fides, decus, pietas,

postremo honesta atque inhonesta omnia quaistui

sunt. Pars eorum occidisse tribunos plebis, alii

quaestiones injustas, plerique caedem in vos fecis-

se, pro munimento habent. íta quam quisque
pessime fecit, tam maxime tutus est ; metum a
acelere suo ad ig naviam vestram transtulere

;

quos omnes eadem cupere, eadem odisse, eadem
metuere in unum coegit. Sed haec inter bonos

amicitia, inter maios factio est.

cc Quod si tam vos libertatis curam liaberetis,

quam illi ad dominationem accensisunt; profecto

neque respublica, sicuti nunc, vasta^etur, et bene-

ficia vestia penes óptimos, non audacíssimos, fo-

rent. Majores vestri , parandi júris et majestatis

constituendse gratia, bis, per secessionem, armati

Aventinum occupavere; vos pro libertate, quam
ab illis accepistis, nonne summa ope niteminiT

atque eo vehementius, quo majus dcdecus est,

parla amittere, quam omnino non paravisse.
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pendem ; mas por diante de vós magníficos pas*

seiào, uns ostentando os sacerdócios e os consula-

dos , outros os seus triunfos, como se os tivessem

merecido , e não roubado. Os comprados escravos

mal soffrem de seus senhores o injusto império, e

vós, Quirites, nascidos para mandar, de bom gra-

do soffreis a escravidão? Mas quem são esses, que
da republica se apossarão? Sceleratissimos, perni-

ciosíssimos , soberbissimos homens , de avareza

insaciável e de mãos ensanguentadas, para quem
a fe, a honra, a piedade, o decente e o indecente

tudo he objecto de tráfico. A uns o terem morto
os vossos tribunos, a outros as sentenças injustas,

aos mais delles a matança, que em vós tem feito,

servem de trincheira. Assim quanto mais perver-

sos, tanto mais seguros vivem; da sua maldade
transferirão o medo para a vossa cobardia : o cu-

bicar, odiar, temer cada um delles o mesmo, de
todos tem feito um só. Mas isto entre os bons he
amizade, entre os máos he facção,

« Se vós mostrásseis tanto fervor pela liber-

dade, como elles pela t^rannia, não se veria por

certo, como agora, dilacerada a republica, e

os vossos empregos seriào para os mais bene*
méritos, e não para os mais descarados. Vos-
sos maiores para recuperar os seus direitos e
constituir a soberania do povo, duas vezes, sepa-

rando-se dos nobres, occupárão armados o Aven-
tino : vós pela liberdade, que delles recebes-

tes nao fareis os últimos esforços, e com tanto

mais vehemencia
,
quanto he maior deshonra o

perder o que se possue, que o não ter jamais pos-

suído?
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tí Dicet nliquis : Quid igitur censes? Vindi-.

candum in eos, qui hosti prodidere rempublicam,
non manu, neque vi, quod magis vos fecisse,

quam illis accidisse indignum est; verum quaís-

tionibus et indicio ipsius Jugurthae. Qui si dedi-

lilius est, profeeto jussis vestris obediens erit, siri

ea contemnit, scilicet a3stimabitis, qualis illa pax,

sujt deditio sit , ex qua ad Jugurtham scelerum

jmpunitas, ad paucos potenles maximse dividas,

ad rempublicam dam na atque dedecora pervene-

rint. Nisi forte nondum etiam vos dominationis

eorum satietas tenet, et illa, quam haec têmpora,

magis placent, quum regna, provincise, leges, ju-

ra, judicia, bel la atque paces, postremo divina et

humana omnia penes paucos erant; vos autem ,

hoc est, populus Homanus, invicti ab hostibus

,

imperatores omnium gentium , satis habebatis

iinimam retinere. Nam servitutem quidem quis

\estrum recusare audebatí

« Atque ego tametsi viro flagitiosissimum exis-

timo, impune injuriam accepisse ; tamen vos ho-

minibus sceleratissimis ignoscere
,
quoniam eives

sunt, aequo animo paterer, nisi misericórdia in

perniciem casura esset. Nam et illis, quantum
importunitatis habent, parum est impune male
fecisse , nisi deinde faciendi licentia eripilur; et

vobis seterna sollicitudo remanebit, quum intelli-

getis , aut serviendum esse, aut per manus liber-

tatem retinendam. Nam fidei quidem auteoncor-

diae quae spes est? Dominari illi volunt, vos libe-

fl esse; facere illi injurias, vos prohibere, pos-
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« Alguém dirá : Mas que pertendes tu ? Que se

proceda contra aquelles, que aos inimigos vende-
rão a republica, não com mão armada, que de vos

seria mais indigno o fazê-lo
,
que delles o soffre-

lo; mas judicialmente e sobre a confissão do mes-
mo Jugurtha. Que, se elle de veras se entregou ,

obedecerá sem duvida aos vossos preceitos; mas
se os desprezar , então podereis ajuizar, que paz

ou entrega he esta, da qual resulta a Jugurtha a

impunidade dos crimes, a uns poucos de podero*

sos immensas riquezas, á republica damno e vi-

tupério. Se não he, que não estais inda fartos da
sua tyrannia, e não preferis a este aquelle tempo,
em que os reinos, as províncias, o legislativo, o
judicial, os vossos direitos, a paz, a guerra, o sa-

grado e o profano tudo estava em poder de pou-
cos; e vós, o povo Romano , invencíveis para os

inimigos , dominadores do mundo, tínheis por

grande fortuna o conservar a vida. Porque, qual
de vós ousava recusar a escravidão?

« Eu pois, bem que nada julgue tão ignominioso

como receber impunemente affrontas, de bom
grado soffrêra comtudo, que perdoásseis a esses

malvados, pois que são cidadãos, se uma tal com-»

paixão se não tornasse em vossa ruina. Pois que
tão difficeis são de contentar, que para elles o ter

feito mal impunemente he pouco, se lhes não
deixarem a liberdade de o tornar a fazer; e vós

ficareis n^m continuo desassocego até vos desen-

ganardes, que ou haveis de servir, ou conservar

com as armas a liberdade. Que esperança de boa
fé, ou concórdia? Elles querem dominar, vós vi*
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tremo sociis vestris veluti hostibus, hostibus pro

sociis utuntur. Potestne in tam diversis mentibus
pax aut amicitia esse?

« Quare moneo hortorque vos, ne tantum sce-

lus impunitum omittatis. Non peculatus airarii

factus est, neque per vim sociis e reptai pecunUe;
quse quamquam gravia sunt, tamen consuetudine
jam pro nihilo habentur. Hosti acérrimo prodita

senatus auctoritas, proditum imperium vestrum;
domi militieeque respublica venalis fuil. Quse nisi

qua^ila erunt, nisi vindicatum in noxios; quid
erit reliquum, nisi ul illis, qui ea fecere, obedien-

tes vivarnus? nam impune quaelibet facere, id est

regem esse, Neque ego vos, Quirites, hortor, ut

malitis eives vestros perperam, quam recte fecisse
;

sed ne, ignoscendo malis, bonos perditum eatis.

Ad hoc in republica multo praeslat beneficii

,

quam maleficii immemorem esse. Bónus tantum-
modo segnior fil, ubi negligas; at malus impro-
bior. Ad hoc si injurias non sint

5
haud saepe

auxilii egeas. #

Hsec atque alia hujuscemodi saepe dicendo

,

Alemmius populo persuadet , uti L. Cassius, qui

tum praetor erat, ad Jugurtham mitteretur, eum-
que,interposita íide publica, Homam duceret, quo
facilius indicio regis , Scauri et reliquorum 9

quos pecuniae captas arcessebant, delicta pate-

fierent.

Dum haec Romae geruntur, qui in Numidia re-

licti a Bestia exercitui praeerant, secuti morem
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ver livres, elles fazer violências, vós impedi-las :

tratao emfim os inimigos como alliados, os allia-

dos como inimigos. Pode em tal opposição de
ânimos haver paz, ou amizade?

« Portanto vos admoesto e exhorto, que não
deixeis impune um tal crime. Não são roubos de

erário, nem dinheiros extorquidos aos alliados,

crimes, que, ainda que graves, já hoje, por usuaes,

se reputão em nada; he a auctoridade dosenado,
he o vosso império entregue a um acérrimo ini-

migo, he a republica vendida em Homaenocam-
po. Se não tomarmos conhecimento destes factos,

se não punirmos os culpados, que nos resta, se-

não viver escravos daquelles, que os perpetrarão?

Pois o fazer quanto se quer impunemente, he ser

rei. Eu não vos digo, ó Komanos, que desejeis

mais acha* culpados, que innocentes; mas sim,
que perdoando aos máos, não vades perder os

bons. Nas republicas he menor mal esquecer o be-

neficio, que a injuria. O bom, não premiado
afrouxa, he certo; mas o máo, não punido, torna-

se peior. De mais, se não houvesse ataques, não
se precisara tanto de auxilio. y>

Com este e muitos outros discursos taes, Mem-
mio persuade o povo ã mandar L. Cassio, que en-

tão era pretor, a Jugurtha, afim de o trazer a Koma
debaixo da garantia publica, para com a sua con-

fissão mais facilmente se conhecerem os delictos

de Scauro e de outros accusados de concussão.

Hm quanto isto se passa em Roma, aquelles que
em Numidia Bestia deixara no cominando do



188 JUG URTH INUM.

imperatoris sui, plurima et flagitiosissima facíno-

ra feeere, Fuere qui , auro corrupli, elephantos

Jugurthae traderent, alii perfugas venderent
;
pars

ex pacatis praedas agebant. Tanta vis avaritiae in

ânimos eorum , veluli tabes, invaseraL

At Cassius prselor, perlata rogationeaC. Mem-
mio, ac perculsa omni nobilitate, ad Jugurtharn
proficiscitur ; eique timido et ex conscientia dif-

fideníi rebus suis persuadet, quo se populo Ro-
mano dedidisset, ne vim, quam misericordiam

ejus , experiri mallet; privatim praeterea fidem

suam interponit, quam ille non minoris, quam
publicam ducebat. Talis ea tempestate fama de
Cassio eraí. Igitur Jugurtha, contra decus regiam,
culta quam maxime miserabili, cum Cassio Re-
mam venit. Ac tametsi in ipso magna vis animi
erat; confirmatas ab omnibus, quorum potentia

aut scelere cuncta ea gesserat, quae supra diximus,
C. Biebium tribunum plebis magna mercede pa-

rat, cujus impudentia contra jus et injurias om-
nes munitus foret.

At O. Memmius, advocala concione, quam-
quam regi infesta plebs erat, et pars in vincula

duci jubebat, pars, nisi sócios sceleris sui aperi»

ret, more majorum , de hoste supplicium sumi;
dignitati, quam irae, magis consulens, sedare mo-
tus, et ânimos eorum mollire; postremo confir-

mare, fidem publicam per sese inviolutam fore.
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exercito, a exemplo do seu chefe , muitos e tor-

píssimos crimes fizerão. Alguns houve, que, pelo

ouro corrompidos, entregarão a Jugurtha os ele-

fantes, outros, que venderão os transfugas, outros

que saqueavão povoações pacificas. Tanto a força

da avareza lhes tinha, como peste, contaminado
as almas.

O pretor Cassio, approvada a proposta de C.
Mem mio, com geral terror dos Dobras., partio pa-

ra Jugurtha e o persuadio, nào sem grande temor
e desconfiança da sua sorte, pela consciência do
crime, a que, visto haver-se entregado ao povo
Romano, não quizesse antes experimentar o seu

poder, que a sua misericórdia; e interpôz tam-
bém a sua garantia particular, que elle não tinha

em menos conta, que a pública. Tal era então a
fama de Cassio, Jugurtha pois, contra o régio de-

coro, em trajes os mais miseráveis acompanhou
Cassio a Roma. E, bem que fosse dotado de grande

força d'alma; com o auxilio de todos aquelles,

por influencia e maldade dos quaes fizera em Ro-

ma quanto acima dissemos, ganhou com grandes

sommas o tribuno do povo, C. Bebio, para com a

sua impudência o escudar contra a justiça e os

insultos.

C. M em mio, convocada a assemblea, bem que
o povo estivesse enfurecido contra o rei , e uns

gritassem que fosse preso, outros, segundo a3

leis antigas, condemnado á morte como rebelde,

se não declarasse os complices do seu crime; at-

tendendo comtudo mais á dignidade, que á ira,

procurou socegar o tumulto e adoçar os ânimos;
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Post, ubi silentium coepit , producto Jugurtha,
verba facit; Romae Nuinidiaeque facínora ejus me-
morai ; scelera in patrem fratresque ostendit :

quibus juvantibus quibusque ministris ea egerit,

quamquam intelligat populus Romanus, tamen
velle manifesta magis ex illo habere ; si verum
aperiat, in fide et clementia populi Romani ma-
gnam spem illi sitam; sin reticeat, non sociis sa-

luti fore , sed se suasque spes corrupturum. Dein,

ubi Memmius dicendi finem fecit 9 et Jugurtha
respondera jussus est, C. Baebius tribunus plebis,

quem pecunia corruptum supra diximus , regem
tacere jubet. Ac tametsi multitudo, quae in con-

cione aderat , vehementer accensa , terrenal eiim

elamore, vultu, saepe impetu atque aliisomnibus,

quae ira fieri amat; vicit tamen impudentia. ha
populus ludibrio habitus ex concione discessit :

Jugurthae Bestiasque et cíBlcris, quos illa qucestio

exagitabat, animi augescunt.

Krat ea tempestate Romae Numida quidam., no-

mine -Massiva, Gulussae filius, Masinissae nepos;

qui, quia in dissensione regum, Jugurthse adver-

sus fuerat, dedita Cirta, et Adherbale interfecto,

profugus ex Africa abierat. Huic Sp. Albinus,

qui próximo anno post Bestiam cum Q. Minucio
Rufo coinulatum gerebat, persuade», quoniam ex

stirpe Masinissoe sit, Jugurthamque ob scelera

invidia cum metu urgeat, regnum Numidiae ab

senatu pelai. Avidus cônsul belli gerendi movere
?
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e por fim lhes protestou, que por elle jamais a fé

publica seria violada. Depois, apenas obteve si-

lencio, fazendo comparecer Jugurtha, e dirigin-

do-se a elle, depois de relatar os seus crimes em
Roma e Numidia; e de lhe lançarem rosto os at-

tentados contra o pai e irmãos, lhe disse, que,
não obstante o povo Romano snber quem fòrão

seus coadjutores e agentes, queria comtudo ser

por elle mais esclarecido : se confessasse a verdade

podia contar com a fé e clemência do povo Ro-
mano; senão, sem salvar os sócios, destruiria as

suas esperanças e a si próprio. Quando iMemmio
acabou de fallar, e Jugurlha foi mandado respon-

der, o tribuno do povo, C Bebio, que estava, co-

mo disse, comprado, mandou calar o rei ; e, bem
que a multidão, que formava e assemblea, alta-

mente irritada o aterrasse com gritos, com gestos,

e até muitas vezes com ímpetos, e tudo quanto a
ira costuma fazer; venceo comtudo a impudtn.
cia. Assim, o povo, ludibriado, se retirou da as-

semblea; Jugurtha, Bestia e os mais, a quem o
interrogatório assustava, cobrarão animo.

Achava-se então em Roma um Numida, por

nome Massiva, filho de Gulussa, neto de Masi-

nissa; que, por ter sido contra Jugurtha, na des-

avença dos príncipes, rendida Cirta, e morto Ad-
herbal, fugindo se escapara da Africa. Spurio Al-

bino, que no anno immediato ao de Bestia com
Q. Minucio Rufo exercia o consulado, induzio

este homem a que, visto ser da estirpe de Masi-

nissa, e Jugurtha pelos seus crimes e ódio publico

andar aterrado, pedisse ao senado o reino da Nu-
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quam senescere omnia malebat. Ipu província

ÍJumidia, Minucio Macedoaia evenerat.

Qua3 postquam Massiva agitare coepit, neque
Jugurlhae in amicis satis prsesidii est, quod eorum
alium consciência* alium mala fama et íirnor im*
pediehat; Bomilcari, próximo ac maxime fido si*

bi, imperat, pretio, sicu ti multa confecerat, insi*

diatores Massivas paret, ac maxime occulie; siri

id parum procedat, quovis modo Numidam in-

terficiat. Bomiicar mature regis mandata exsequi-

tur, et per homines, talis negotii artífices, ilinera

egressusque ejus, postremo loca atque leni porá

cuncta explorat ; deinde , uhi res postulabat , in-

sidias tendit. Igitur unus ex eo numero, qui ad
caedem parati erant, paulo inconsultius Massivam
aggreditur, illum obtruncat; sed ipse deprehen-

sus, jnultis hortantibus et in primis Albino con-

sule, indicium profiletur. Fit réus magia ex sequo

bonoque
,
quam ex jure gentium , Bomiicar, co-

mes ejus, qui Roraara fide publica venerat.

At Jugurlba manifestus tanti sceleris , non
prius omisit contra verum niti

,
quam anirnad-

verlit, supra gratiam atque pccuniam suam invi-

diam facti esse. Igitur quamquam in priore ac-

tione ex amieis quinquaginta vades dederat; reg-

no magis, quam vadibus consulens, ciam in Nu-
midiam Bomilcarem dimittit, veritus, ne reli-

quos populares metus invaderet parendi sibi, si
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mídia. O cônsul, desejoso de fazer a guerra, antes

queria vèr tudo em desordem
,
que ficar ocioso*

Tinha-Ihe tocado em sorte a Numidia, a Minúcia
a Macedónia.

Logo que Massiva entrou nesta pertenção, Ju*

gurtha, imo achando nos amigos bastante apoio,

porque a uns a consciência, a outros a má fama e

o temor acobardava, ordena ao seu parente e mais
fiel salellite Bomilcar, que, por dinheiro, como
outras empresas concluíra, aprompte assassinos

para apunhalar Massiva, e isto com o maior segre*

do; mas quando assim não possa, o mate por

qualquer modo. Prompto Bomilcar executa as or-

dens do rei , e por homens deste ofíVio lhe faz

observar os passos, os si tios e a3 occasioes; e de-

pois, onde convinha, armou a cilada. Mas um dos

que estavão fallados para o assassínio, com pouca
precaução ataca Massiva, e o mata; e, sendo

apanhado, a instancias de muitos, principalmente
do cônsul Albino, confessa tudo. He pronuncia*

do Bomilcar, mais segundo a razão e justiça, que
por direito das gentes, sendo companheiro de um,
que debaixo da garantia publica tinha vindo a
Koma.
Jugurtha, manifesto auetor deste crime, nao

deixou de lular contra a evidencia senão quando
vio, que o horror do facto excedia o seu valimen*
to e ouro. Então, posto que na primeira acção ti*

vesse dado em fiança ciucoenta dos seus amigos

,

importando-lhe mais o reino, que os fiadores, oc«

cultamente fez partir Bomilcar para a Numidia,
receando oue . se o justiçassem , os mais dos vas-

N
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de illo supplicium sumpturn foret. Et ipse paucis

diebus eodem profeclus est, jussus a senatu Itália

decedere. Sed postquam Roma egressus est, fer-

tur síjspe eo tacitus respiciens postremo dixisse :

urbem venalem et mature perituram, si emptorem
invenerit.

ínterim Albinus, renovato bello, commeatum,
stipendium , aliaque, quae militibus usui íorent,

maturat in Africam portare ; ac statim ipse pro-

fectus, uti ante comilia, quod tempus haud longe

aberat, armis, aut deditione, aut quovis modo
bellum confícerel. At contra Jugurtha trahere

omnia, et alias, deinde alias mora causas facere

;

polliceri deditionem, ac deinde metum simulare

;

instanti cedere, et paulo post, ne sui diffiderent*

instare; ita belli modo, modo pacis mora consu-

]em ludificare. Ac fuere, qui tum Albi-num haud
ignarum consilii regis existimarent ; neque ex

tanta properantia tam facile tractum bellum so-

cordia magis, quam dolo crederent. Sed post-

quam, dilapso tempore, comiíiorum dies adven-

tabat , Albinus, Atilo fratre in castris pro prato-

re relicto
?
Romam decessit.

Ea tempesíate Romse sediíionibus tribuniciis

atrociter respublica agitabatur. P. Lucullus et L.

Annius , tribuni plebis , resistentibus collegis
,

continuare magistratum nitebantur; quae dissen-

sio totius anni comitia impediebat. Ea mora in
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«allos por medo lhe negassem obediência. Ê elle

mesmo poucos dias depois, mandado pelo senado
sahir da Itália, para lá pai tio. M as quando bia sa-

hindo de Roma, conta-se, que, depois de muitas
vezes se ter voltado a olha-la em silencio, excla-

mara em fim : Oh cidade venal, que cedo arra*

sada serás , se achares comprador.
Albino entretanto, renovada a guerra, se apres-

sa em transportar para a Africa mantimentos, di-

nheiros, e quanto era preciso para as tropas; e

elle mesmo logo partio, a ver, se antes dos comí-
cios, tempo, que não estava longe; porarmas^ou
por negociação, ou por algum modo, terminava
a guerra. Jugurtha pelo contrario procurava atra-

zar tudo, pretextando hoje _.um motivo, á manhã
outro; ora promettendo entregar-se, ora fingindo

receios; acommettido cedia, e logo depois, para
não desanimar os seus, avançava; e assim demo-
rando umas vezes a paz, outras a guerra, hia escara

necendo o cônsul. & não faltou quem se persua-

disse, que Albino estava de intelligencia com a
rei ; e qué depois de tanta pressa tanto vagar na
guerra provinha mais de malícia, que de inhabi-

lidade. Mas quando, consumido o tempo, vinha
chegando o dia dos comícios; Albino deixando
propretof nõ campo a seu irmão Aulo, partio pa-
ia Roma,

Achava-se então a republica atrozmente agi-*

tada pelas sedições doà tribunos. P. Lueulfo e L*
Annio, com opposiçâo dos collegas, querião con«

tinuar no triburcato; e esta dissensão impedia os

comícios de todo aquelle anno. Neste meio tempo
N 2
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spem adductus Aulus, quem pio praetore in cas-

tiis relicLum supra diximus, aut conficiendi belli,

aut terrore exerci tus ab rege pecuniae capiendae
milites mense Januário ex hibernis in expedhio-
neni evocai j magnisque iiineribus, hierne áspera
pervenit ad oppidum Suihul, ubi regis thesauri

erant. Quod quamquam et saevitia temporis, et

opportunitate loci , neque capi , neque obsideri

poterat ; nam circum murum, situm in praerupti

montis extremo , planities limosa hiemalibus
aquis paludem fecerat : tamen-, aut simulandi
gratia, quo regi formidinem adderet, aut cupidi-

ne eaecus ob thesauros oppidi potiundi , vincas

agere, aggerem jacere, aiiaque, quae incepto usui

forent, properare.

At Jugurtha, cognita vanitate atque imperitia

legati , subdole ejus augere amentiam , missitare

supplica ntes legatos; ipse, quasi vitabundus, per

saltuosa loca et tramites exercitum ductare. De-
nique Âulum spe paetionis perpulit, uti, relicto

Suthule, in abditas regiones sese , veluti ceden-

tem 5
insequeretur : ita delicta occultiora fore.

Interea per homines callidos die noctuque exerci-

tum tentabat : centuriones ducesque turmarum
partim, uti transfugerent, corrumpere"} alii, signo

dato, locum uti desererent. Quse postquam ex

senlentia instruxit, intempesta nocte , de impro-

viso multitudine Numidarum Auli castra circum-

venit. Milites JUomani, perculsi tumultu insólito,

arma capere alii, alii se abdere, pars territoscon-

firinare, trepidare omnibus locis; vis magna hos-
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Aulo, que dissemos ficara propreíor no campo,
en irando em esperanças ou de terminar a guerra,

o de extorquir dinheiros ao rei com o terror das

arma*, no mez de janeiro tira o exercito dos acan-

tonamentos, e a marchas forçadas por um tempo
terrhel , chega á cidade de Suthul, onde esta-

rão o=> thesouros do rei. E, bem que pela aspereza

da estação e vantagem do logar esta praça se nao

podia tomar, nem cercar; porque, situada no
pico de um escarpado oriente, toda a planície em
torno era um lamaçal, que as chuvas do inverno

tinhão convertido em lago, comtudo, ou para

intimidar o rei com um ataque falso, ou cego da
cubica de se apoderar da praça por causados the-

souros, forma galerias, ergue padrastos, e apressa

quanto podia servir ao intento.

Jugurtha, conhecida a vaidade e imperícia do
propretor

,
procura ardiloso augmentar-lhe a de-

mência, enviando-íhe parlamentarios com repeti-

das supplicas, e, como quem lhe fugia, por logares

cobertos e atalhos conduzindo o exercito. Em fim

com a esperança de uma negociação o induzio a
que, deixando Suthul, o seguisse na supposta fu-

ga ao centro de um sertão; para assim maisoccul-
tos ficarem seus crimes. Entretanto por homens
sagazes noite e dia lhe tentava o exercito corrom-
pia centurioes e commandantes de turmas, uns
para que desertassem, outros para que ao sígnal

dado desamparassem o posio. Arranjado tudo a

seu gosto, n' alta noite, com uma- alluvião de
Numidas cerca de repente o campo d'Aulo. Os
soldados Romanos sobresaltados com o estranho
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tíum , coelutn nocte atque nubibus obscuratum,
perículum anceps; postremo fugere, an manere^
tutius foret, in incerto erat.

Sed ex eo numero, quos paulo ante corruptos

diximus, cohors una Ligurum , cum duabus tur-

xnis Thracum, et paucis gregariis militibu?, tran-

siere ad regem , et centurio primi pili tertiae le-

gionis per munitionem, quam , qli defenderet

,

acceperat, locum hostibus introeundi dedit, ea*

que Numidae cuncti irrupere. Nostri foeda fuga,

plerique, abjectis arrais, proximum collem occu-

pavere. Nox atque prasda castrorum hostes, quo
jninus victoria uterenlur, remorata sunt. Deinde
Jugurtha póstero die cum Aulo in colloquio ver-

ba facit 2 " tametsi ipsum cum exercitu fame et

ferro clausum tenet, tamen sehumanarum rerum
memorem, si secum foedus faceret , incólumes
omnes sub jugum missurum; praeterea uli diebus

decem Numidia decederet. » Quae quamquatn
gravia et flagitií plena erant; tamen, quiamortis

metu nutabantur, siculi regi libuerat, pax coa-

venit.

Sed ubi ea Romae comperta sunt, metus atque

moeror civitatem invasere : pars dolere pro gloria

imperii; pars insólita rerum bellicarum timere li-

bertati. Aulo omnes infesti, ac maxime, qui bello

saepe prseclari fuerant, quod armatus dedecore

potius, quam manu 9
salutem qusesiverat. Ob ea



JUGURTHINA. 199

estrondo, quem se arma, quem se esconde, quem
os tímidos conforta : tudo era confusão e terror :

grande a força do inimigo, tenebrosa a noite, por

todos os lados perigo; se o ficar, se o fugir mais
seguro fosse era em fim duvidoso.

i)'entre os que esta vão, como disse, comprados,
uma cohorle de Ligurios com duas turmas de
Thraces e alguns soldados rasos se passarão para

o rei, e o centuriào da l.
a lança da 3. a legião,

pela trincheira, que lhe fora confiada, deo entra-

da aos inimigos, e por ali romperão todos os Nu*
midas. Os nossos com torpe fuga, largando os

mais delles as armas, occupárão um monte vi-

zinho. A noite e o saque do campo impedirão
que os inimigos se aproveitassem maisda victoria.

No dia seguinte Jugurtha, vindo á falia com Au-
lo, lhe disse : « que ainda que o tinha cercado a
elle e ao seu exercito com o ferro e com a fome;
comtudo, lembrado das humanas vicissitudes, se

fizesse com elle um tratado de alliança, lhes fa-

ria a todos mercê das vidas, passando por baixo do
jugo, e sahindo além disso da Numidia dentro em
dez dias. Bem que pesadas e cheias de infâmia erão

taes condições; comtudo, como transigião por

medo da morte , se ajustou a paz, como o rei

quiz.

Quando isto constou em Roma, o susto e

a consternação se espalhou por toda a cidade :

uns se las! ima vão pela gloria do império, outros,

estranhos em cousas militares, temiào pela liber-

dade. Todos, e mormente os que na guerra muitas
vezes se tinhão illustrado

?
bramião contra Aulo 9
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cônsul Albinus ex delicto fratris invidiam , ac

deínde periculum timens, senatum de focdere

consulebat; et tameri Ínterim exercitui supple-

mentum scribere, ab sociis et nomine Latino auxi-

lia areessere , denique orruúbus modi» festinare.

Senatus ita uti par fuerat » decernit, suo arque
populi injussu nullum poluísse foedus fieri. Côn-
sul impeditus a tribunis plehis ^ ne, quas parave-

rat copias, secum poriaret, paueis diebus in A fri-

cam proficiseitur. Nam omnis exercitus, uti con-

denei at, Numidia deducius, in província hiema-
bat. Postquam eo venít, quamquam persequi

Jugurtham et mederi fraternae invidiae animo ar-

debat; cognitis militibu,s
5
quos praster fugam, so-

luto império, licentia atque lascívia corruperat,

ex copia rerum statuit> riihil sibi agitandum.

Tnterea Ronue C. Mamilius Limetanus tribunus

plebis rogationem ad populum promulgai, uti

quaereretur in eos >
quorum concilio Jugurtha se-

natus decreta neglexisset; quique ab eo in lega-

tionibus, aut imperiis pecunias accepissent ; qui

elephantos, quique perfugas tradidissent ; item
?

qui de pace, aut bello curn hostibus pactiones fe-

cissent, Huic rogationi ,
partim conscii sibi* alii

ex parlium invidia pericula metuentes, quoniam

aperte resistere non poterant, quin illa et alia ta-

lia placere sibi faterentur, occulte per amicos, ac



JUGURTHINA. 201

porque, estando armado, mais com a deshonra,
que com o braço procurara salvar-se. Por este mo-
tivo o cônsul Albino, receando o ódio, que lhe

attrahíra o crime do irmào , e lambem o perigo,

consultou o senado sobre a capitulação , não
deixando por isso de recrutar entretanto para pre-

encher o exercito, de exigir soccorros dos ai liados

e Latinos, de se apressar em fim por todos os mo-
dos. O senado, como devia, decidio, que sem or-

dem sua e do povo se não podia fazer tratado al-

gum. Poucos dias depois o cônsul, impedido pelos

tribunos do povo de levar as iropas, que apromp-
tára, paríio para a Africa. Todo o exercito pois,

tendo, segundo a convenção, evacuado a Numi-
dia, invernava na província Romana. Quando
Albino ali chegou, bem que ardesse no desejo de
perseguir Juguriha, e aplacar o ódio contra o
irmão; vendo os soldados inteiramente perdidos,

não só pela fuga, mas pela intemperança e licen-

ça no relaxado com mando, de quanto projectava

assentou nada emprehender.
Entretanto em Koma o tribuno C. IVIamilio

Limetano promulgou ao povo uma indicação, para
se devassar daquelíes, por conselho dos quaes Ju-
gurtha desprezara os decretos do senado, daquel-
íes

,
que nas delegnçoes, ou com mandos tivessem

delle acceitado dinheiros, daquelíes, que entrega-
rão os elefantes e transfugas; daquelíes em firn. que
á cerca de paz ou guerra tivessem feito convenções
com os inimigos. A esta indicação, uns por con-
sciência de culpa, outros, porque de rancor dos

partidos receavão perigo
3
como se não podiam
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maxime per bomines nominis Latini et sócios

Itálicos, impedimenta parabant. Sed plebs, incre-

dibiie memoratu est, quam intenta fueril, quan»
taque vi rogationem iusserit, decreverit, voluerit,

magis ódio nobilitatis, cui mala illa parabantur,
quam cura reipublicse. Tanta libido in parlibuá

erat.

Tgitur cseteris metu perculsis, M . Scaurus, quem
legatum Besti<e fuisse supra docuimus, inter lseti-

tiam plebis, et suorum fugam, trepida etiam tum
civiíate, quum.ex íYJamilii rogalione três quaesi-

tores rogarentur, effecerat, uti ipse in eo numero
crearetur. Sed qiií?estio exercita est aspere violen-

terquc, ex rumore et libidine piebis. Ut ssepe no-

bilitatem , sic ea tempesiate plebem ex secundis

rebus insolentia ceperat. Caeterum mos partium
popularium et senatus factionum, ac deinde om-
nium malarum artium, paucis ante annis Romse
ortus est, olio atque abundantia earum rerum ,

quae prima mortales ducunt. Nam ante Carthagi-

nem deletam populus et senatus Romanus placide

modesteque inter se rem publicam tractabant
;

neque gloriae, neque dominationis certamen inter

civ^rs erat ; metus hostilis in bonis artibus civita-

tem retinebat. Sed ubi illa formido mentibus de-

cessit, scilicet ea, quae secundae res omant, lascí-

via atque superbia, incessere.
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oppôr abertamente, sem confessar que approvavão

aquelles e outros crimes taes, ás escondidas por

seus amigos, e principalmente por cidadãos Lati'

nos e alliados Italianos, andavão preparando im-

pedimentos. He incrível porém a avidez, a fúria,

com que o povo mandou, decretou, quis a indi-

cação, mais por ódio á nobreza, que ella hia mel-
ter em trabalhos, que por zelo do bem público.

Tal era a sanha dos partidos.

Aterrados pois todos os outros nobres, M, Sçaii*

ro, que dissemos fora logar-tenente de Bestia, en-

tre o regozijo do povo, e a fuga dos seus, convulsa

ainda a cidade; como na indicação de Alamilio

se propunhao três inquiridores , conseguio entrar

neste numero. A devassa foi tirada rigorosa evio-

lentamente por causa dos rumores e indisposição

do povo, que nesta occasiào, como em muitas ou*

.Iras, a nobreza se tornou insolente com a prospe-

ridade. Este sestro de partidos populares e seria*

torias facções, e após elle todos os mais vícios,

tinha poucos annos antes nascido em Roma do

ócio e abundância daquelles mesmos bens, que os

homens olhão como primeiros. Porque até á des-

truição de Carthago o povo e o senado Romano,
plácida e moderadamente região entre si a repu-

blica ; nem de gloria, nem de mando havia con-

tenda entre os cidadãos; o temor do inimigo
mantinha na cidade os bons costumes. Masapena3
sahio das almas esse temor, entrarão em seu logar

a intemperança e soberba, companheiras da pros-

peridade.
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Ita, quod in íidversis rebus oplaveianf, otium,
postquam adepti sunt, asperius acerbiifsqtie fuit.

Namque ccepere nobilitas dignitatem, populusli-

bertatem in libidinern vertere ; si bi quisque du-
cere , trahere , rapere. Ita omnia in duas partes

abstracta sunt; respublica, quse media fuerat,

dilaçerata. Caeterum nobilitas factione ma<ris pol-

lebat; plebis vis, soluta atque in mulíitudine dis-

persa, minus poterat. Paucorum arbítrio belli

domique agilabatur
;

penes eosdem aerarium ,

provincial, magistratus, gloriae triumphique erant

;

populus militia atque inópia urgebatur. Praedas

beliicas impeiatores cum paucis diripiebant; in-

terea parentes, aut parvi liberi militum , u-ti

quisque potentiori confinis erat , sedibus pelle-

banlur. Ita cum potentia avaritia sine modo rr.o

destiaque invadere, polluere et vastare omnia,
nihil pensi neque sancti habere

?
quoad semet ip-

sam praacipitavit.

Nam ubi primum ex nobilitate reperti sunt,

qui veram gloriam injustas potentiae antepone-

rent; moveri civitas , et dissensio civilis, quasi

permixtio terra, oriri ccepit. Nam postquam Ti-

berius et C. Gracchus, quorum majores Púnico

atque aliis bellis multum reipublicae addiderant,

vindicare plebem in libertatem, et paucorum sce-

lera patefacere coepere : nobilitas noxia, atque eo

pereulsa, modo per sócios ac nomen Latinum, in-

terdum per equites Romanos, quos spes societatis
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Assim o ócio, por que tanto su^piravão na ad-

versa fortuna, obtido, lhes foi muito mais áspero

e acerbo. Porque a nobreza entrou a abusar do po-

der, o povo da liberdade ; cada um entrou a chamar
a si, a roubar, a arrebatar. Assim tudo fui puxado
para duas partes, e a republica, que no meio fica-

va, foi dilacerada. Mas a nobreza, pela sua facção,

era mais forte, a força do povo, soita e dispersa

pela multidão, menos podia. Na paz e na guerra

tudo se fazia por arbítrio de uns poucos; tinhao

estes em seu poder o erário, as províncias, as ma-
gistraturas, as honras e os triunfos; o povo car-

regava com a milícia e com a pobreza. Os gene-
raes com uns poucos de indivíduos roubavào 03

despojos da guerra; e entretanto os pais, ou pe-

quenos filhos dos soldados, se tinbâo a desgraça

de confinar com algum mais poderoso, erao ex-
pulsos dos seus lares. Assim a avareza com a pre-

potência, sem modo, nem modéstia, invadia,
violou, destruía tudo; nada havia para ella de
respeitável ou santo, até que por si mesma se

precipitou.

Porque apenas entre os mesmos nobres appa-
recêrâo alguns, que ao injusto poder antepuzes-

sem a verdadeira gloria; a cidade se perturbou,
e, como um terremoto, rebentarão as discórdias

civis. Pois desde que Tibério e C. Graccho, cu-
jos maiores na guerra Púnica e outras muito
a crescentárào a republica, entrarão a vindicarão
povo a liberdade, e a patentear os crimes de uns
poucos; a nobreza, culpada e por isso receosa, já

por alliados e cidadãos do Lacio, jáporcavalleiros



206 JUGTJRTHlNUMe

a plebe dimoverat, Gracchorum actionibus ob-

viam ierat; et primo Tiberium, dein paucos post

unnos eadem ingredientem Caium , tribunum al-

terum, alterum triumvirurn coloniis deducendis,
cum M. Fulvio Flacco ferro necaverat. Et sane

Gracchis, cupidiae victoriae, haud salis modera-
tus animus fuit; sed boao vinci satius est, quam
maio more injuriam viucere.

Igilur ea victoria nobilitas ex libidine sua usa,

muitos mortales ferro, aut fuga exstinxit, plusque

in reliquum sibi tirnoris, quam potentíae addidit.

Quae res plerumque magnas civitates pessum de-

dit, dum alteri alieros vincere quovis modo, et

\ictos acerbius ulcísei volunt. Sed de studiis par-

tium et omnibus civit atis moribus si singulalim,

aut pro magnitudine parem disserere ; tempus,
quam res, maturius me deserat. Quamobrern ad

inceptum redeo*

Post Auli foedus exercitusque nostri fcedam

fugam , Metellus et Silanus cônsules designati

províncias inter se partiverant ; Metelloque Nu-
midia evenerat, acri viro, et quamquam adverso

populi partibus, fama tamen asquabili et invio-

lata. Is ubi primum magistratura ingressas est
?

alia omnia sibi cum colle^a ratus, ad bel!um
,

quod gesturus erat, animum intendit, Igitur dif-

fidens veteri exercitui, milites eligere, scribere,
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Romanos, que na esperança de entrar com ella

em sociedade apartara do povo, foi obstando ás

accusaçôes dos Gracchos; alé que primeiro Tibé-

rio, e alguns annos depois Caio, que seguia as

mesmas pisadas, aquelle tribuno, este triumviro

para conduzir colónias, cahírão com M. Fulvio

Flacco debaixo do seu ferro. Os Gracchos, he

veidade, por nimio desejo de vietoria nào fôrão

assaz moderados; mas para o homem de bem vai

mais ser vencido, que por meios indignos vencer

o offensor.

A nobreza pois, abusando desta vietoria , com
o ferro ou com a fuga exterminou milhares de

cidadãos, o que lhe augmentou no futuro mais o

terror, que o poder. O que tem pela maior
parte deitado a perder os grandes estados, he que-
rer um partido vencer o outro, seja por que mo-
do fòr, e farta r-se de vingança nos vencidos. Mas
se da raiva dos partidos e de todos os mais vicies

da cidade, cada um de per si, ou segundo a sua

grandeza, me propuzesse tratar, primeiro me fal-

tara tempo, que matéria. Por isso volto ao as-

sumpto.
Depois do tratado de Aulo e vergonhosa fuga

dos nossos, Metello e Silano, cônsules designados,

sortearão entre si as províncias, e sahio a Nurni-
dia a Metello, homem activo, e, bem queopposto
ao partido popular, de constante e illibada fama.
Este, apenas tomou posse do cargo, depois de ter

deliberado sobre os mais negócios, que lhe erão

com m uns com o collega, voltou o cuidado para a

guerra, que hia fazer. Não confiando pois no anti-



Í208 JUOVRTHINUjf,

praesidia undique arcessere ; arma, tela, equos, et

caetera instrumenta militiae parare ; ad hoc com-
meatum affatim , denique omnia, qu« in bello

vario et multarum rerum egenti usui esse solent.

Caeterum ad ea patran Ja, senatus auctoritate, so-

cii nomenque Latinum et reges ultro auxilia mit-

tendo, postremo ornais civitas summo studio ad*

nitebatur. Itaque, ex sententia omnibus rebus

paratis compositisque, in Numidiam proficiscitur,

magna spe civium, quum propter bonasarles, turn

maxime, quod adversum divitias invictum ani-

mutn gerebat ; et avaritia magistratuum ante id

tempus in Numidia nostrse opes contusas, hos-

tiumque auetae eranU

Sed ubi in Africam venit, exercitus ei tradílur

a Sp. Albino proconsule, iners, imbellis, neque
periculi, neque laboris patiens, lingua

,
quarn

manu ,
promptior, praedator ex sociis , et i[)se

praeda hostium , sino império et modéstia Inibi»

tus. íta im pêra tori novo plus ex malis moribus

sollicitudinis, quam ex copia militum auxilii,

aut bona2 spei accedebat. Statuittamen Meiellus,

quamquam et aestivorum tempus comitiorurn mo-
ra imminuerat, et exspectatione eventus civium
ânimos intentos putabat, non prius bel lum attin-

gere, quam, majorum disciplina, milites Jaborare

coegisset. Nam Albinus, Auli fratrisexercitu-que

clade perculsus, postquam decreverat non egredi

província, qunntum temporis aestivorum in im-

pério fuit . plerumque milites stativis castris ha*
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go exército, tratou de escolher e alistar soldados*

fazer vir soccorros de toda a parle, apromptar ar-

maduras, lanças, cavallos^ e mais petrechos de:

guerra, mantimentos sobrados, em fim quanto exi-

gia uma guerra varia e sujeita a mil precisões;

i\las para todos estes preparos concorrião á porfia

o senado com a sua auctoridade, os alliados, os La-
tinos, e os reis com espontâneos auxílios, emfim
toda a cidade com os maiores desejos. Prompto e

arranjado tudo a seu gosto, partio para a Numi-
dia com grandes esperanças de todos os cidadãos^

assim pelos seus talentos 4 como principalmente

porque tinha liuma alma invencível ao ouro; e

pela avareza dos chefes seus antecessores, as nos*-

sas forças se achavão ali abatidas, as do inimiga

augmentadas.
Quando chegou á África, lhe foi entregue pelo

procônsul Sp. Albino um exercito inerte, imbei-
le, esquivo ao trabalho e perigo, mais prompto de
língua, que de braço, roubador dos alliados, e

presa dos inimigos j costumado á insubordinarão
e incontinência, Assim ao novo chefe davão mais
cuidado os máos costumes, que afouteza ou boa
esperança o numero dos soldados. Metello, bem
que a demora dos comícios lhe tinha tomado parte

do verão, e sabia que o povo estava impaciente

na expectação do êxito da guerra, assentou com-
tudo não a principiar , sem primeiro obrigar oe

soldados a trabalhar, pela antiga disciplina. Pois

que Albino, aterrado com o destroço do irmão e

do seu exercito, tendo assentado não sahir da pro-

víncia^ iodo o tem do do verão, que esteve no eom-
Ú
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bcbat; nisi quum odor, aut pabuli egestas lo-

cum mutare subegerat. Sed neque munieban-
tur, neque more mililari vigílias deducebantur

;

uti cuique libebat, ab signis aberat. Líxcq per-

mixti cum militibus die noctuque vagabantur,
et palantes agros vaslare, villas expugnare, peco-

ris et mancipiorum praedas certantes agere, eaque
mutare cum mercatoribus vino advectitio , et

aliis talibus; praeterea frumentum publice datum
vendere, panem in dies mercari

;
postremo, quae-

cumque dici aut fingi queunt ignaviseluxuriaeque

probra, in illo exercitu cuncta fuere, et alia

amplius.

Sed in ea difficultate Metellum non minus,
quam in rebus hostilibus, magnum et sapientem

virum fuisse comperior; tanta temperantia inter

ambitionem saevitiamque moderatum. Namque
edicto primum adjumenta ignaviae sustulisse ,

ne quisquam in castris panem, aut quem alium

coclum cibum venderet; ne lixas exercitum se-

querentur; ne miles gregarius in castris, neve in

agmine servum aut jumentum haberet; casteris

arcte modum statuisse. Praeterea transversis itt-

neribus quotidie castra movere, juxla ac si hostes

adessent, vallo atque fossa munire, vigílias cre-

bras ponere, et eas ipse cum legatis circuire;

item in agmine, in primis modo, modo in pos-

tremis, sscípe in médio adesse, ne quispiam ordine

egrederetur, ut cum signis frequentes incederent,

miles cibum et arma porlaret. Ita prohibendo a
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mando qunsi nunca mudou de campo, senão obri-

gado pelo máo cheiro ou falta de forragens. Alas

nem se forticavão, nem , segundo o estylo mili-

tar, destacavâo piquetes: quando cada um queria,

desamparava as bandeiras. Os vivandeiros mistu-

rados com os soldados vagavão noite e dia, devas-

tando campos abertos, assaltando quintas, á por-

fia a quem mais tomadias havia de fazer em gado9

e escravos; o que tudo trocavâo com os merca-
dores por vinhos estrangeiros e outras cousas taes

;

vendiâo além disso o trigo fornecido pelo estado,

e diariamente compravâo pâo; em fim quanto di-

zer e imaginar se pode de molleza, luxo e infâ-

mia , tudo, e muito mais ainda, se via naquelle
exercito.

Mas em difficuldades íaes, não menos que nos

combates, Metello se mostrou no meu conceito

homem grande e sábio : com tanta moderação se

houve entre o rigor e a ambiciosa brandura. Por-

que principiou por lirar todos os nutrimentos da
molleza , ordenando, que nos arraiaes ninguém
vendesse pâo, ou comida alguma cozida; que os

-vivandeiros não seguissem o exercito
;
que ne-

nhum soldado raso no campo ou em marcha tivesse

escravo ou cavalgadura, e pôz cobro em tudo o
mais com o mesmo aperto. Além disto por cami-
nhos transversaes mudava todos os dias de campo,
« se entrincheirava como em presença do inimi-
go, postava amiudadas senlinellas, c elle mesma
as rondava com os seus legados, nas marchai ap-
parecia já na frente, já na retaguarda, e. muitas
vezes no centro, para que ninguém subisse úm

O Q
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dclictis magis, quam vindicando, exercitum brevi

confírinavit.

Jnterea Jugurtha, íihi, quis Metellusagebat, ex
nuntiis accepit, simui de innocentia ejuà certíor

líomae factus, diffídere suis rebus, ac tum dom ura
veram deditionem facere conatus est. Jgitur legu-

tos ad consulem cum suppliciis mittit, qui tantum-
modo ipsi liberisque vitarn peterçol, alia ornnia

dederent populo Romano. Sed Metollo jam antea
expcrimentis cognitum erat genus Numidarum
infidum, ingenid mobili, novarum rerum avidam
esse. Itaque legatos , alium ab alio diversos, ág-
greditur; ac paulatim tentando, postquam oppor-

tunos sibi cognovit, multa poliicendo persuadet

,

uti Jugurtham maxime vivum, sin id parum pro-

cedat, necaLum sibi traderent : coe terum palam
,

quce ex voluntate forent, regi nuntiari jubet.

Deinde ipse paneis diebus, intento atque infes-

to exercito, in Numidiam procedit, Ubi, contra

belli faciem , tugúria plena hominum
, pecora

cultoresque in agris erànt ; ex oppidis et mapali-

bus pjaefeeli regis obviam procedebant
,

parati

frumentum dare, commeatum portare, postremo

ornnia, quse imperarentur, facere. Neque Metei-

lus idcirco minus, sed pariter, ac si hostes ades-

sent, munito agmine incedere, late explorare orn-

nia , illa dediíioniâ signa ostentui credere , et in-

sidii3 locum tentare. Itaque ipse cum expeditis
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fileira?, todos bem unidos seguissem as bandeiras.

e o soldado levasse as armas e o seu sustento. K
assim, mais prevenindo, que punindo crimes,

em breve restabeleceo o exercito.

Entre tanto Jugurlha, sabendo por seus emis-

sários o que fazia Metello, e ao mesmo tempo
melhor certificado da sua inteireza em Roma,
entrou a desconfiar da sua sorte, e então perten-

deo rende r-se de veras. Para o que mandou em-
baixadores ao cônsul com as divisas e offrendas de
quem supplica, pedindo somente a vida para si e

seus filhos, e tudo o mais entregando ao povo

Eomano. Metello porém já tinha experimentado
fintes quanto os Numidas sâo falsos, de génio va-

rio, amantes de novidade. K assim chamando os

embaixadores um a um, os foi pouco a pouco son-

dando; e, achando-os opportunos, á forca de pro-

messas os persuadio a que lhe entregassem Ju-
gurtha vivo, podendo ser, quando não, morto; e

em publico lhes mandou depois, que dissessem ao
rei, que estava pelo que quizesse.

Poucos dias depois com um exercito animoso e

terrível in vadio a Numidia : onde, sem apparen-
cia alguma de guerra, achou habitados os casaes,

gados e agricultores pelos campos : das cidades e

aldeias os prefeitos do rei sahifio a recebe-lo,

promptos a fornecer trigo, transportar viveres; a
fazer, em summa, quanto se lhes mandasse. Por
isso não marchava Metello com menos precaução,

mas com tanta, ou mais, que em presença do ini-

migo, sempre com o exercito em forma, explo-

rando tudo ao largo, suppondo que erão negaça
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cohortibus, item funditorum et sagittarioru m de*
lecta mami apul primos erat; in postremo C. Ma-
rius legatua cura equitibns curabat; in u irum que
latus auxiliarios equites tribunis legionum et

prcBfectis cohortium dispertiverat, ut cum bis per-

mixti velites, quocumque accederent , equitatus
liostium propulsarent. Nam in Jugurtha tantus
dolus, tantaque peritia locorum et militiae erat,
tit, absens an praesens, pacem an bellum gerens
pcrniciosior esset, in incerto haberetur.

Erat haud longe abeoitinere,quo Metellus per-

gebat, oppidum Numidarum, nomine Vacca, fo-

rum rerum venalium totius regni maxime ceie-

bratum, ubi et incolere, et mercari consueverant
Italici generis muiti mortales. Huc cônsul, simui
tentandi gratia, et, si palerentur opportunitates

loci
,

prsesidium imposuit. Praeterea imperavit
írumentum et alia, qua) bello usui forent, com-
portare , ratus id

,
quod res rnonebat , fre-

quentiam negoliatorum et commeatura juvatu-

rum exercitum, et jam paratis rebus munimento
fore.

Inter haec negotia Jugurtha impensius modo
legatos supplices mittere, pacem orare , prseter

suam liherorumque vitam , omnia Metello dede-

re. Quos item , uti priores , cônsul illectos ad
proditionem domum dimittebat ; regi pacem ,

quam postulabat, neque abnuere, neque polliceri

;

et inter eas moras promissa legatorum exspeetare.
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aqi:elles signacs de entrega, e se buscava occasião

de o atraiçoar. Assim elle mesmo hia na frente

com as cohortes ligeiras e um corpo escolhido de

fundibularios e besteiros; cobria a retaguarda
com a ca\ aliaria o seu legadoC. IVlaiio; por ume
outro flanco repartia a cavallaria auxiliar com 03

tribunos das legiões e prefeitos das cohortes, pa-

ra que os \ elites misturados com elles repellissem

a cavallariíi inimiga, donde quer que viesse. Pois

tão manhoso era Jugurtha, tão conhecedor do
terreno, que seria difficil decidir, se ausente, ou
presente, em paz, ou em guerra mais temível

fosse.

Não longe do caminho, que seguia Metello ficava

uma cidade N tímida, por nome Vaca, praça de
commercio a mais celebrada de todo o reino, on-
de coslumavão residir e traficar muitos italianos.

O cônsul, para reconhecer, e juntamente apode-
rar-se das vantagens deste ponto, se lhe fossem

franqueadas, ali se dirigio e lhe melteo guarni-

ção. Mandou além disso conduzir trigo e outras

provisões de guerra , crendo , com toda a razão

,

que a concorrência dos negociantes e os depósitos

serião um recurso para o exercito, e a praça man-
teria em sujeição as conquistas já feitas.

Neste meio tempo Jugurtha com maior instan-

cia mandava novos embaixadores em trajes de
supplieante, a pedir paz, e offereeer tudo a Me-
tello, excepto a sua vida e a de seus filhos. Os
quaes o cônsul despedia depois de os alliciar

para a traição, como aos primeiros; sem negar,
nem prometter ao rei a paz, que pedia; e nestas
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Jugurtha ubi Melelli dieta cum factis composuit,
fie se suis artibus tentari animadvertit; quippe
cui verbis pax nunciabatur , caeterum re bellum
psperrimum erat; urbs máxima alienata, ager

hostibus cognitus, animi popularium tentali :

coactus rerum necessitudine , statuit armis certa*

re. Igitur explorato hostium itinere, in spem vic*

torise adductus ex opportunitate loci,quam máxi-
mas potest, copias omnium generum parai, nc per

tramites oceultos exercitam Metelli antevenit»

Erat in ca parte Numidicje, quam Adherbal in

divisione possederat, flumen oriens a meridie,

nomine Muthul, a quo aberat mons ferme millia

passuum vigi n li, tractu pari, vaslus ab natura et

humano culiu; sed ex eo médio quasi collisorie-

batur, in immensum pertingens, vestitus oleastro

ae myrtetis, aliisque generibus arborum ,
qu*B

humi árido alque arenoso gignuntur. Media an-

lem planities deserta, penúria aquse, prseter Au-

mini propinqua loca. Ea consita arbustis pecore

íitque çultoribus frequentabantur.

Igitur in eo colle, quem transverso itinere por-

rectum docuimus, Jugurtha, extenuata suorum
jicie , eonsedit. Elephanlis et parti copiamm pe-

destrium Bomilcarem prsefecit; eumque edocet,

quan ageret. Tpse propior montem cumomniequi-
tatu et pedi

r
tibus delectis suos collocat. Dein sin-

gulas turmas et manipulos circurniens monet aW
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demoras esperava o desempenho das promessas

dos embaixadores. Jugurtha, confrontando os di-

tos com os factos de Metello, e vendo-se atacado

com as suas mesmas armas (porque em palavras se

lhe annunciava paz; mas na realidade se lhe fazia

cruel issima guerra, a principal cidade se lhe tinha

alienado, os inimigos lhe reconheeiao o pniz , e

seduziào os vassallos) forçado pela necessidade,

resolveo combater. Explorado pois o caminho doi

inimigos, concebendo grandes esperanças de vic?

toria pela vantagem da posição, junta quantas

forças pode de toda a espécie, e por occultas ve-

redas toma a frente a Metello,

Naquella parte da N timiília, que na divisaG

possuíra Adherbal
,

passa um rio, que nasce ao

meio-dia, chamado JMuthul, distante do qual vinte

mil passos quasi, se estende parallela uma serra,

calva por natureza e falta de cultura; no espaço

intermédio se eleva a perder de vis! a como um
cabeço, vestido de zambujos, mirtedos, e outras

espécies» de arbustos, que se gerão em terras áridas

e arenosas. No meio ha uma planície, deserta por

falta d'agua; excepto as margens do rio, que,
abastecidas de arvores, erâo frequentadas de gado»
e agricultores.

Neste cabeço pois, que dissemos se estende a

travez da estrada, postou Jugurtha o seu exercito

em ordem singela. Deo a Bomilcar o commando
dos elefantes e parte da infante ria, dizendo-lhe o
que devia fazer. Elle com toda a cavallaria e in-

fanteria escolhida se postou nas abas do monte.
Depois girando por cada uma das cohories e ma-
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que oblestatur, uti memores pristinse virtutis et

victoriíB sese regnumque suum ab liomanorum
avaritia defendant : cum bis certamen fore, quos
anlea vidos sub jugum miserint; ducem illis,

non anirnum mutalum; quae ab imperatore de-

cuerinl, omnia suis provisa; locum superiorem ,

uti prudentes cum impèriiis, ne pauciores cum
pluribus, aut rudes cum bello melioribus manum
consererent

;
proinde parati intenlique essent,

signo dato, Romanos invadere; illum diem aut

omnes labores et victorias confirmaturum , aut

maximarum aerumnarum initium fore. A d hoc

virilim, uti quemque, ob militare fíicjnus, peeu-

nia aut honore extulerat, commoneíaccre benefi-

cii sui , et eum ipsum aliis ostentare; postremo,
pro cujusque ingenio, pollicendo, minitando,
obtestando, alium alio modo excitare : quum Ín-

terim Metellus, ignarus hostium , monte degre-

diens cum exercitu eonspicatur.

Primo dubius, quidnam insólita fácies ostende-

ret. Nam inter virgulta equi Numidseque conse-

derant, ne.que plane occultati humilitatearborum,
et tamen incerii, quidnam esset

;
quum natura

loci
?
tum dolo, ip*i alque signa militaria obscu-

rati. Dein , brevi eognitis insidiis , paulisper ag-

men constituit. Ibi eommutatis ordinibus, index-

tero latere, quod proximum hostis erat, triplici-
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nipulos, admoesta e roga aos soldados, que, lem-

brados do seu antigo valor e recente victoria, se

defendâo a si e ao seu reino da avareza dos Romanos

:

que hião combater com os mesmos que, vencidos, ha
pouco fizerão passar por baixo do jugo; de capi-

tão, não de animo, tinhao mudado; que pelo que
lhe respeitava, como general, tudo tinha provido

aos seus; que lhes procurara um lugar vantajoso

para que scientes do terreno pelejassem com igno-

rantes, e não poucos com muitos, ou bisonhos com
mais aguerridos; que estivessem portanto promp-
tos e dispostos, para, dado o signal, cahirem so-

bre os Romanos
;
que ou aqueile dia havia de co-

roar todos os seus trabalhos e victorias, ou ser o

principio das maiores calamidades. K depois, ho-

mem por homem, onde via algum daquelles, que
por suas militares proezas tinha remunerado com
dinheiro ou com honras, lhe lembrava o seu bene-

ficio, e o mostrava aos outros; emíim, segundo o

caracter de cada um, promettendo, ameaçando,
suppiicando, a cada qual por seu modo excitava :

quando Metello, sem saber do inimigo, ao baixar

do rnonte com o seu exercito , dá com os olhos

nelle.

fisteve ao principio em duvida sobre o que de-

vesse pensar de tão estranho objecto : porque os

Numidas e cavallos estavão mettidos entre o mato,
não cobertos de todo, pela pequenez dos arbustos,

mas quanto bastava para se não distinguir o que
era, tanto pela natureza do terreno, como porque,
por manha, se occultavão a si e as bandeiras»

Mas, em breve conhecida a cilada, fez alto por
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bus subsidiis aciern instruxit; inter manipulos
funditores et sagittarios dispertil ; equilatum om*
nem in comibus locat; ac paura pro tempore mi-
lites hortatus, aciem , sicuti instruxerat, trans-

veiais principiisj í ti planum deducit.

Sed ubi Num idas quietos, neque colle degredi

nnimndvertit ; veritus ex anni tempore et inópia

aqVifle, ne si ti conficeretur exercitus, Rutilium le-

galum cum expeditis cohortihus et parte equitum
praemisit ad ílumen, uti locum rastrís antecape-

ret, existimans, hostes erebro impctu et transver-

sis praíliis iter suum rcmoraturos, et quoniam ar-

mis diffiderent, lassitudinem et silim militum
tentaluros. Deinde ipse pro re atque loco, siruti

monte descenderat, paulatim procedere ; Marium
post principia habere ; ipse cum sinistres alas

cquitibus esse, qui in agmine príncipes facti

erant.

At Jugurtha , ubi extremum agmen Metelli

primos suos prseteroressum videt
,

praesidio quasi

duum milium peditum montem oceupat, qua
JVletellus descenderat ; ne forte cedentibus adver-

sariis receptui , ac post munim^nto foret. Dein,

repente signo dato, hostes invadiu Numidae, alii

postremos caedere; pars a sinistra ac dextera ten-

ta re ; infensi adesse atque inslare; omnibus locis
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um pouco; e ali formou em ordem inversa em
batalha, com trcs linhas subsidiarias, sobre o

flanco direito, por lhe ficar (Tahi o inimigo;
pelos intervalios dos manipules distrihuio fun-

dibuiartos e besteiros, postou nos flancos toda a

cavai la ria, e, fazendo aos soldados ama breve ex-

bortaçào adequada ao tempo, conduzia o exer-

cito á planície, em ordem inversa, como o tinha,

formado.

Mas quando vio que os Numidas ficavão quie-

tos, e nào desciào do monte; receando que o
calor da estação e a falta d*agua lhe consumisse o
exercito, destacou para. o rio o seu legado Rutilio

cefm as cohortes ligeiras e parte da cavaliaria,

para tomar de antemão logar para os arraiaes,

suppondo que o inimigo com frequentes escara»

muças e ataques de flanco lhe retardaria a mar-
cha, e, por desconfiar das armas, tentaria vence-

lo com o cansaço e com a sede. Depois, como o
terreno e as circumstancias pedião, foi avançando
com o mesmo vagar, com que descera da serra;

indo Mário na retaguarda dos príncipes, e elle

em frente da cavallaria da ala esquerda, que na
marcha oceupava o logar destes.

Jugurlha quando vio que as ultimas filas de
JVletelío tinhão passado as primeiras dos seus, com
um destacamento de quasi dois mil infantes oc«

cupa o monte, por onde MeleiIo descera, para

que, cedendo os contrários, nao pudessem ali

acolher-se, e depois fortifica f -se. Isto feito, de re-

pente dado o signal , ataca os inimigos. Os Nu-
midas, uns picão a retaguarda dos nossos , outro?
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líomanorum ordines conturbare. Quorum ctiam
qui firmioribus animis obvii hostibus fuerant,

ludificati incerto praelio , ipsi modo eminus sau-

ciabantur; neque contra feríendi , aut comerendi
manum copia erat. Ante jam docti ab Jugurtha
equites, ubicumque Homanorum turma in&pqui

coe peral, non confertim, neque in unum se se re-

cipiebant , sed alius alio quam maxime uhersi.

Ila numero priores, si a persequendo hostes de-

terrere nequiverant, dilectos ab tergo, aut late-

ribus circumveniebant : sin opporlunior fugae

collis, quam campi, fuerat, ea vero consueti Nu-
midarum equi facile inter virgulta evadere; nos-

tros asperitas et insolentia loci retinebat.

Caeterum fácies totiiB negotii varia, incerta,

fceda atque timerabi lis. Dispersi a suis, pars cede-

re , alii insequi; neque signa, neque ordines ob-

servare; ubi quemque periculum ceperat, ibi re-

sistere ac propulsare ; arma, tela, equi, viri, hos-

tes atque eives permixti ; nihil consilio, neque

império agi; fors omnia regere. Itaque multum
diei proeesserat, quum etiam tum eventus in in-

certo erat. Denique omnibus labore et aestu lan-

guidis, Metellus, ubi videt Numidas minus insta-

re, paulatim milites in unum conducit, ordines

restituit , et cohortes legionárias quatuor adver-

âum pedites hostium collocat. Eorum magna pars

superioribus locis feâsa consederat. Simul orare et



JUGURTHINA. 223

investem pela direita e pela esquerda, apertão,

insistem porfiosos; turbão por toda a parte as fi-

leiras dos Romanos. Mesmo aquélles, que mais
intrépidos corrião a arrosta-los, escarnecidos

com ataques falsos, erão feridos de longe, sem po-

derem ferir , nem fazer uso das armas. Os de ca-

vallo, de antemão instruídos por Jugurtha, sem-
pre que uma turma de Romanos começava a ir

sobre elles, não se retiravão em corpo, nem para
um mesmo sitio; mas cada qual para seu lado na
maior dispersão. Desta sorte, superiores em nu-
mero, se com o temor não dissuadião os nossos

de os seguir, pela retaguarda e pelos flancos en-
volvião os que se desgarrâvão ; e, se para a retirada

lhes convinha mais a serra, que a planície, os ca-

vallos Numidas, de acostumados facilmente rom-
pião pelo mato; e a escabrosidade e estranheza
do terreno embaraçava os nossos.

Vario, incerto, hórrido, e lastimoso era da ba-
talha o aspecto. Desgarrados dos seus, estes cedião,

aquelles avançavào; nem a alinhamento, nem a
bandeiras se olhava; cada qual onde o perigo o
surprende, ahi pára, e se defende; armaduras,
lanças, cavallos, infantes, inimigos, Romanos tu-

do confundido; nem plano, nem commando ha-
via : o acaso regia tudo. Nisto se havia passado a
mor parte do dia, e o êxito era incerto ainda.
Em fim, desfallecidos todos com a fadiga e calor,

vendo Metello, que os Numidas afrouxavão, reúne
pouco a pouco e ordena os soldados, e posta qua-
tro cohortes legionárias em frente da infanteria

inimiga, grande parte da qual, fatigada, se reti-
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horr.arí milites, ne defieerent, neu patefentur

hostes fugientes vincere : neque illis castra esse,

neque munimtítttum ullurn
, quo cedentes tende*

rent; in anuis omnia sita. Sed ne Jugurtha qui-

dem interea quietus eral : circuire, hortari, re*

novare praelium, et ipso cum delectis tentare om-
nia; subvenire suís , hostibus dubiis instare ; quos

firinos cognoverat, eminus pugnando retinere. Ho
modo inter se duo irnperatores , summi viri, cer-

tabant, ipsi pari'9 , caeterum opibus disparibus*

Nam Meteilo virtus militum erat, locus adversus

;

Jugurthag alia omnia, praeier milites-, opportuna*

Dcnique Romani ubi inteliigunt* neqae síbi

per fugium esse, neque ah hoste copiam pugnandi
fieri, et jam diei vespef erat; adverso colle, sicuti

praBeeptum fuerat, evadunt. Am isso loco, Nu mi*

da; fusi fúgalique : pauci iuteriere; plerosque ve-

locitas et régio hostibus ignara tutata sunt. ía-

terea Bomilcar, quem elephantis et parti copia-

rum pedestriurn praefectum ab Jugurtha supra

diximus, ubi eum Rutilius prsetergres=>us £st

,

paulatiin suos iri seq«um locura deducit j ac, dum
legatus ad ílumen, quo praemissus erat, festinans

pergit, quietus, uti res postulabat, aciem exor-

nat, neque remittit, quid ubique hostis ageret,

explorare. Postquam líutilium eonsedisse jam, et

animo vacuum accepit, simulque ex Jugurtha?

praelio clamorem augeri; veritus, ne legatus, co-

gníta re, laborantibus suis auxilio foret, aciem,
quam, diffidens virtuti militum, arcte statuerat,
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rara ás montanhas : exhorta e pede aos soldados,

que não desfalleçao, nem soffrào que vença um
inimigo, que foge : que nem campo, nem trin-

cheira tinhão, onde, cedendo, se refugiassem;

nas armas estava tudo- Nem entretanto se dava
ao ócio Juguriha; girava, exhortava, renovava a

peleja, e elle mesmo com um corpo escolhido

faz todas as tentativas; acode aos seus, aos inimi-

gos vacillantes carrega, aos que vè firmes relera

de longe pelejando. Assim dous capitães, ambos
grandes homens, entre si combatem, iguaes em
talentos, de^iguaes em meios. Tinha Metello por

si o valor dos soldados, contra si o terreno; tudo,

menos boa tropa, favorecia a Jugurtha.
Vendo pois os Romanos que lhes não restava

refugio, o inimigo &e esquivava ao combate, e a

noite se approximava, ganhão o monte vizinho,

corno lhes fora ordenado. Os Numulas, perdido o

campo, fòrão rotos e afugentados : poucos mor-
rerão; a velocidade e o terreno desconhecido ao*

nossos, salvarão o resto. Entretanto Bornilear r a

quem Jugurtha entregara, como disse, ocomman-
do dos elefantes e parte da infanteria, apenas
Kutilio lhe passou para a frente, manso e manso
conduz os seus á planície; e, em quanto o legada
se apressa em chegar ao rio, para onde fora man-
jado, com o socego, que pedia o negocio, forma
a sua tropa, sem deixar de observar oquen 1ume
d'outro posto fazia o inimigo. Apenas ouvio que
Kutitio estava já acampado e livre de receio, e s«

augrnentava o clamor onde combatia Jugurtha;
temendo, que o legado, conhecido o aperto dai

P
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quo hosíium ilineri officeret, latins porrigit, eo-

que modo ad liutilii castra procedi l.

Romani ex improviso pulveris vim magnam
animadvertuol ; na ai pios peei um ager arbustis

consitus prohibebat. Bi primo rali humum ari-

dam vento agitar*
;

post, ubi eequabiiem manere,
et , siculi acies movcbatur, magis magisque ap-

propiaquáre vident : cognita re
,

properanles

arma capiun-t, ae pro castris, sicuti irnperabatur,

consisturit. Deiade , ubi propius ventum est
,

utrimque magno ciamore coneunilur. Numidse
tantummodo remorati , dum iu elephantis auxi-

lium putant, postquam eos impedi tos ramis arbo-

rum, atque ita dilectos circumveniri vident , fu-

gam faciunt; ac plerique, abjectis armis, collis,

aut noctis
,

quse jam aderat , auxilio integri

abeunt. lilephanti quatuor capti; reliqui omnes,
numero quadraginta, interfecti.

At Romani, quamquam itinere atque opere

castrorum et pradio fessi lsetique eraat; tamen,
quod Metellus amplius opinione morabatur, in-

structi intentique obviam procedunt. Nam dolus

Numidarum nihil languidi, neque remissi patie-

batur. Ac primo, obscura nocte
,
postquam haud

procul inter se erant, strepitu , velut hostes ad-

ventare, alteri apud alteros formidinem simul et

tumultum faceie; et pene imprudentia admksum
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seus, os fosse soccorrer; para lhe impedir o passo

estende mais a linha, que ao principio formara
com filas mui unidas, por desconfiar do valor

dos soldados, e deste modo avança para o campo
de Rutilio.

Os Romanos avistão de repente uma espessa

nuvem de poeira, sem descobrir a causa; porque
o terreno coberto de arbuslos, lhes impedia a

vista. Primeiro julgarão ser terra sêcca agitada

pelo vento; depois, vendo que se mantinhaigual,
e, á medida que se movia a tropa, mais e mais se

hia approximando ; entendido o que era, tomãoas
armas á pressa, e se postâo em frente do campo,
como lhes era ordenado. Mal estiverão a alcance,

com medonho alarido remettem uns aos outros.

Tiverão-se um pouco os Numidas, em quanto
contarão com o soccorro dos elefantes; masquan-
do virão, que, impedidos pelos ramos das arvores,

e por isso desunidos, erão cercados pelos nossos,

fogem ; e os mais delles, arrojando as armas, com
o auxilio dos montes e da noite, que era chegada,
se escapão a salvo. Fôrão tomados quatro elefan-

tes, mortos os mais, em numero de quarenta.

Os Romanos, bem que fatigados da marcha, do
enl rinchei ramento, e da batalha, e alegres com a
vicforia ; comtudo, como já lhes tardava Metello,

formados e apercebidos marchão ao seu encontro;

porque a falsidade dos Numidas não permittia

frouxidão, nem descuido. Mas, estando já os dous
corpos entre si não longe, com o estrépito, na es-

curidão da noite, se causarão um ao outro susto e

perturbação, como se fossem inimigos; e este en^

P 8
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facinus rniserabile , ni utrimque prsemissi equites

rem exploravissent. Igitur pro metu repente gau-
dium exortum, milites aliusalium heli appellant,

acta edoeent atque audiunt; sua quisque fortia

facta ad coelum ferre. Quippe reshualanas itasese

habent. In victoria vel ignavis gloria ri licet; ad-

versas res etiam bonos detrectaut.

Metellus in iisdem castris quatriduo moratus,
saucio9 cum cura reficit, méritos in praeliis more
militiae donat , universos in concione htudat, at-

que agit gratias; hortalur, ad caatera, quse levia

sunt, parem animum gerant : pro victoria satis

jam pugnatum , reliquos labores pro pneda fore#

Tamen Ínterim transfugas et alios opportunos,

Jugurtha ubi gentium , aut quid agitaret, cum
paucisne esset, an exercitum haberet, ut sese vic-

tus gereret, exploratum misit. At ille sese in lo-

ca saltuosa et natura munita receperat; ibique

cogebat exercitam numero hominum ampliorem,
sed hebetem infirmumque, agri ac pecoris magis
quam belli cultorem. Id eagratiaeveniebat,quod
praeter régios equites nemo omnium Numidarum
ex fuga regem sequitur. Quo cujusque animus
fert, eo discedunt. Neque id flagitium militiae

ducitur; ita se mores habent.

Tgitur Metellus ubi videt regis etiam tum ani-

mum ferocem esse; bellum reuovari, quod, nisi

ex illius libidine, geri non posset; praeterea ini-
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garo teria dado lognr a alguma desgraça, seosca-

valleiros de uma e outra parlo avançado», não re-

conhecessem quem era. Súbito ao medo succedeo
então o prazer : contentes os soldados saudão uns
aos outros, conSao e ouvem o suceedido; cada uni

exalta ás nuvens as suas proezas. Que esie he o

costume dos homens : na victoria mesmo aos co-

bardes he dado gloriar-se; nos revezes criminão-

se até os fortes.

Metello, demorando-se quatro dias no mesmo
campo, cura com desvelo os feridos, premeia mi-
litarmente os que nasduas batalhas se distinguirão,

louva e agradece a todos em parada geral ; e lhes

recommenda que para o mais, que era já leve,

conservem o mesmo animo : que pela victoria

tinhão já combatido assaz , o resto dos trabalhos

?eria pelos despojos. Entretanto por transfugas e

outros espias hábeis mandou observar onde estava

Jugurtha, que fazia, se tinha poucas ou muitas
forças, como se comportava depois de vencido.

Tinha-se elle retirado a logares cobertos e fortifi-

cados por natureza ; e ali juntava um exercito maior
em numero de homens, mas bisonho e fraco, mais
prático em lavoura e gados, que em cousas de
guerra. Isto lhe suecedia. porque entre os Numi-
das, á excepção dos cavaíleiros da guarda real,

ninguém segue o rei na fuga. Cada um vai para
onde quer; o que se não tem por deshonra na mi-
lícia : cada terra , seu uso.

Vendo Metello, que o animo do rei se não
quebrantava ainda; que se renovava uma guerra,

que não podia ser feita, senão á vontade -deste

;
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quum certamen sibi cum hostibus, minore detri-

mento illos vinci , quam suos vincere : staluit

non praeliis, neque in acie, sed alio more bellurn

gerendum. Itaque in loca Numidiae opulentíssi-

ma pergit, agros vastat, multa castella etoppida,

temere munita aut sine praesidio, capit incendit-

que ; púberes interficit
;
jubet alia omnia rnilitum

prsedam esse. Ea formidine multi mortales Roma-
nis dediti obsides; frumentum, et alia, quae usui

forent, affatim prsebila; ubicumque res postula*

bat
?
praesidium impositum.

Quse negotia multo magis, qunm prselium male
pugnatum ab suis, regem lerrebant. Quippecujus
spcs omnis in fuga sita erat, sequi cogebatur, et

qui sua loca defendere nequiverat, in alienis bel-

lurn gerere. Tamen ex inópia, quod optimum vi-

debatur, consilium capit : exercitum plerumque
jn iisdem locis opperiri jubet ; ipse cum deleelis

equitibus Metellum sequítur; nocturnis et aviis

itineribus ignorai us Uomanos palantes repente

aggreditur. Eoruôi plerique inermes cathmt
,

multi capiunlur, nemoomnium intactus profugit

;

et Numidae, priusquam ex castris subveniretur

,

sicuti jussi erantj in próximos colles discedunt.

ínterim Romae gaudium ingensortum, cogniiis

Metelli rebus : ut seque et exercitum moremajo-
rum gereret; in adverso loco, victor tamen \ i r-

tute fuisset ; hostiurn agro potiretur; Jugurtbam,
magnificum ex Auli socordia* spem salutis in so-
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que a luta com os inimigos lhe era desigual, sof-

frendo estes menos em ser vencidos, que os seus

em vencer; assentou fazer a guerra, nao com ba-

talhas, nem cm forma; mas por outro modo. Di-

rige-se pois aos logares mais férteis da Numidia,
devasta os campos, toma e queima muitos castel-

los e cidades mal fortificadas ou desguarnecidas,

degol Ia todos os moços, e entrega tudo o mais a

pilhagem dos soldados. Com este medo muitos

íôrao en (regues em reféns aos Romanos; trigo e

o mais, que precisa \âo lhes era fornecido á farta,

e, onde convinha, se acceitou guarnição.

Estas operações aterravao muito maisorci,que
a batalha mal pelejada pelos seus. Pois, tendo

elle posto na fuga ioda a sua esperança, era obri-

gado a seguir, e a combater nas posições alheias,

não tendo podido defender as suas. Km tal apuro,

abraça o partido, que julgou melhor : deixa no

mesmo campo o grosso do exercito; com a caval-

iaria escolhida segue a Metei lo; e, em todo o se-

gredo com marchas nocturnas por fora de estrada,

assalta de súbito alguns Romanos dispersos. Os
mais delles, desarmados, são mortos, aprisiona-

dos muitos, illeso nenhum escapa; e os Numidas,
antes que chegasse dos arraiaes soccorro, segundo
as ordens, que tinhão, se retirão aos montes vi-

zinhos.

Entretanto a noticia das operações de Metello,

de como elle se regia a si e ao seu exercito á ma-
neira dos antigos, em terreno desvantajoso soube-

ra vencer por valor, assenhorar-se do paiz inimi-

go, e obrigar Jugurtha, empavonado ainda com a
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litudine aut fuga coegisset habere. Ttaquesenntus
ob ea feliciter acta diis immortalibus supplioia

decernere ; civitas, trepida antea et sollicita de
belli eventu, lseta agere ; de Metello fama prse-

clara esse. Igitur eo intentior ad victoriam nití 9

omnibus modis festinare; cavere tamen , necubi
liosti opporlunus fieret ; meminisse, post gloriam

invidiam sequi. Jta, quo clarior, eo magis anxius

erat. Neque, post insidias Jugurthse, eftuso exer-

citu praedari. Ubi frumento, aut pabulo opus
erat, cohortes cum omni equitatu praesidium agi-

tabant; cxercitus partem ipse, rcliquos Marius
ducebat. Sed igni magis, quam praeda, ager vas-

tabatur. Duobus Iocis, haud longe inter se, castra

faciebant. Ubi vi opus erat, cuncti aderant; cae-

lerum, quo fuga atque formido latius cresceret,

diversi agebaut.

Eo tempore Jugurtha per collessequi; tempus,

aut locum pugnae quaerere
;
qua venturum hostem

audierat, pabulum et aquarum fontes, quorum
penúria erat, corrumpere; modo se Metello, in-

terdum Mário ostendere; postremos in agmine
tentare, ac statim in colles regredi; rursus aliis,

post aliis minitari ; neque praelium facere, neque

otium pati ; tantummodo bostem ab incepto re-

tinere.
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imperícia d'Aulo, a pôr a esperança de salvação

nos desertos e na fuga, tinha produzido em Roma
extraordinário jubilo. O senado por tão felizes

successos decretou acções de graças aos deoses

immortaes; a cidade, até ali temerosa e sollicita

do exilo da guerra, pulava de contente; Metello

sobresahia a todos em fama. Por isso mesmo elle

inda mais ancioso forcejava pela victoria, apres-

sando-a por todos os meios; acautelando comtu-
do, que em nenhum ponto desse opportunidade

ao inimigo, lembrado de que a inveja segue sem-
pre a gloria. Assim quanto mais illustre, tanto

mais cuidadoso andava. Nunca mais, depois da
surpreza de Jugurtha, com o exercito disperso

tornou a saquear. Se havia precisão de trigo, ou

feno, as cohortes com toda a cavallariaescoltavâo

os forrageadores , conduzindo elle uma parle do
exercito, Mário a outra. E mais com o fogo, que
com a pilhagem devastavãoo paiz. Acampavaoem
dous logares, pouco distantes entre si. Quando se

precisava de força, todos acudião, e no em tanto,

para mais ao largo espalhar o terror, estavão se-

parados.

Entretanto Jugurtha os seguia pelos outeiros, es-

preitando logar e occasião de ataque; por onde o
inimigo devia passar, destruía os pastos e as fon-

tes, das quaes havia grande falta; umas vezes se

mostrava a Metello, outras a Mário; nas marchas
lhes picava a retaguarda, e logo se retirava ás mon-
tanhas; tornava depois a ameaçar ora uns, ora

outros, sem fazer guerra, nem permiti ir descanso

:

só para distrahir da empresa o inimigo.
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Romanus imperator uhi se dolis faligari videi,
neque ab hosle copiara pugnandi fi<M

í ; urliem
magnam, et in ea parle, qua sitn rrat , arcem
regni, nominfl Zamam , sfatuit oppugrmre, nilus
id, quod negoliúm poseebat, Jugurlham laboran-
iibus suis auxilio verílurum, ibique praelium fore.

Ai i!le, quíe parnbantur, a per fugis edocttre , ma-
gnis itineribus Melellum antevenit : oppidarlos
horíalur, mce«ia defendam; additis auxilio per-

ÍJJgis, quod genus cx copiis regis, quia fallere ne-
quibat, firmissimum erat. Prseterea poli icei ur, íq

t#f»|K>re semet cum exercitu affore.

lia compositis rebus, in loca qitam máximo oo
culta discedil, ac post paulo cognoscit, Masium
ex itinere frumentatum cum páuçfc cohorlibus
Sieearn miasurn

;
quod oppidum primum omnium

post malam pugnam ab rege defeceraí. Eo cum
deiec tis equitibus noctu pergi-t, et jam egredien-
tibus Romanis, in poria pugnam facit; simul
magna você Siecenses hortatur, uti cohortes ab
tergo circumveniant : fortunam il lis praeclari fa-

cmoris casum dare ; si id fecerint, postea sese in

regno, illos in libertale sine metuaUatem acluros.

Ac ni Marius signa inferre atque evadere oppido

properavisset , profecia cuncti , aut magna pars

Piccensium íidem mutavissent, tanta mobilitate

sese Numidae agunr. Sed milites Jugurthini pau-

lisper ab rege sustenlali , postquam majore vi

hcètes urgent
,

paucis amissis
,

proíu^i discedunt.
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O capitão Romano vendo, que o inimigo o fa-

tigava cem foscas, e não esperava combate ; resol-

veu expugnar uma grande cidade, baluarte do

reino na parte, em que estava situada, por nome
Zama, pensando, que, por assim o pedir o caso,

Jugurtha viria em soccorro dos sitiados, e ahi se

baterião, Más elle , avisado pelos desertores ifo

que.se preparava, a grandes marchas se anii-

cipa a Melello; exherta os da praça a que se de-

fendâo; deixando-lhes em reforço os transfugas ,

gente1

,
que de íod*as as suas tropas era a mais fir-

me, porque já não podia trahir; e lhes promette

alem disso, que em tempo opportuno ali seria

com o seu exercito.

Dispostas assim as cousas, se retira ás mau oc-

cultas brenha»; e pouco depois ouvindo, que
Mário fora do caminho mandado a Sicca, cidade,

que primeiro o abandonara depois da infeliz ba-

talha, com poucas cohortes a apromptar manti-

mentos; lá se dirige de noite, e quando já os Ro-

manos sahião, os acommette ás portas, e grita ao

mesmo tempo aos Siccenses
,
que envolvão as co-

hortes pela retaguarda; que a fortuna lhes depa-
rava a occasiâo de um illustre feito; se isio fizes-

sem, para sempre assegura vão a elle o reino, a si

a liberdade. Fí, se Mário, inclinando as bandeiras,

se não apressa em sahir da cidade, todos, ou a

maior parte dos Siccenses o trahiriâo : têo volú-

veis são os Numidas. Os soldados Jugurthinos ti-

verão-se um pouco, sustentados pelo rei; mas,
carregados com mais força pelos inimigos, fu-

gindo se re tirão. .. •
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Mnrius ad Zamam pervenit. Id oppidum in

campo situm, magisopere, quam natura munitum
erat , nullius idonese rei egens , armis virisque

opulenlum. fgitur Metellus, pro tempere atque
loco paratis rebus, cu neta moenia exercitu cir-

cumvenit; lega tis imperai, ubi quísque curaret.

Dei«de, signo dato, undique simul clamor ingens

oritur. Neque ea res Numidas terret; infensi in-

tentique sine tumulíu manent. Prselium incipi-

tur, ííomani
,

pro ingenio quisque, pars eminus
glande, aut lapidibus pugnare ; evadere alii, alii

suecedere, ac murum modo suffodere, modo sca-

lis aggredi; cupere prselium in manibus facere.

Contra ea oppidani in próximos saxa volvere ; su-

des, pila, praeterea picem sulfure et tceda mix-
tam , ardentia miuere. Sed ne illos quidem ,

qui

proeul manserant, timor animi satià muniverat.

Nam plerosque jacula, tormenlis aul manuemis-
sa , vulnerabant, parique pcriculo , sed fama im-
parij boni atque ignavi erant.

Dum apud Zamam sic certatur, Jugurtha ex

improviso castra hostium cum magna manu in-

vadit; remissis, qui in prsesidio erant, et omnia
magis quam prselium exspectantibus, portam ir-

rumpit. At nostri
9
repentino metu perculsi , sibi

quisque pro moribus consulunt : alii fugere, alii

arma capere; magna pars vulnerati, aut occisi.

Caeterum ex omni multitudine non ampliusqua-
draginta, memores nominis Romani, grege facto,

locum cepere paulo, quam alii, editiorem 5
neque
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Mário chega a Zama. lista cidade situada n'um
plaino , mais forte por arte, que por natureza,

achava-se bem provida de tudo o necessário, e

muito mais de armas e gente. Meiello, feitas a%

disposições segundo o tempo e o lugar, cerca toda

a cidade com o exercito, assignando aos legados,

onde cada um devia commandar. Depois, dado o

signal, de toda a parte a um tempo se levauta um
medonho clamor. Não se aterrão com isso os Nu-
midas; infensos, prevenidos, sem tumulto aguar-

dào. Trava-se o combate. Os Romanos, cadaquul
segundo a sua bravura, uns pelejão de longe com
pelouros, ou pedras; estes recuão; aquelles avan-

ção, e tentâo ora minar, ora escalar os muros, au-

ciosos de combater braço a braço. A isto respon-

dião os da praça, rolando penedos contra os mais
próximos, arremeçando chuços, lanças e fachos

ardentes untados em pez e enxofre. Nem aos que
mais longe ficarão, o medo foi bastante escudo;
que as armas de arremeço, atiradas á mão ou com
maquinas, aos maisdelles ferirão ; e fortes e fracos,

dcsiguaes em gloria, erao iguaes no perigo.

Em quanto em Zama se combate assim, Jugur-
tha com grande multidão assalta de repente os

arraiaes dos inimigos; e, descuidados os que esta-

vâo de guarda , nada receando menos, que o se-

rem atacados, força uma das portas. Os nossos,

tomados de súbito terror, cada qual segundo o
©eu brio, trata de salvar-se : uns fogem, outros

tomiio as armas; muitos são feridos, ou mortos.

Emfim de toda a multidão apenas uns quarenta,
lembrados do nome Romano, tomarão um logar
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iiule máxima vi depelli quiverunt : sei tela emi-
nus missa remittere, pauci in pluribus minus
irustrati: siri Numid^e propius accessissent , ibi

vero vi riu tom ostendere, et eos máxima vi caede-

io, fundere atque fugare. ínterim Metellusquum
acérrimo rerti gereret , clamorem et tumultum
hosliletn ab torgo accepit. Deiude, converso equo,
atiimadvertit fugam ad se versum fieri

;
quae res

indicabat populares esse. igitur equitatum om-
nem ad castra properc misit , ac statim C Ma-
rium cum cohortibus sociorum, eumque lacrimans

per amicitiam perque rem publicam obsecrat, no

quarn contumeliam remanere in exercitu victore,

neve hostes inultos abire sinat. llle brevi man-
data efficit. At Jugíirtha rnuaimento castronim

impeJitus, quum alii super vallum praecipitaren-

lur, alii in àngu*lus ipsi sibi properantes office-

rent, multis amissis, ín ioca munita sese recepit.

Metellus, infecto negotio, postquarn nox aderat,

ia castra cum exercitu revertitur.

ígitur póstero die, prius quam ad oppugnan-

dum egreieretur, equitatum omnem in ea parte,

qua regis adventus erat, pro castris agitare jubet

;

portas et próxima loca tribunis dispertit; deinde

ipse pergit ad oppidum , atque uti superiore die,

inurum aggreditur. ínterim Jugurtba ex occulio

repente nostros invadit. Qui in próximo locati

fuerant, paulisper territi perturbantur ; rèliqiri

cito subveniunt. Neque diutius Numidae resistere

quivissent, ni pediles cum equitibus permixti
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nm pouco Dinis elevado que os outros, donde não
h(Tuv« força, que os desalojasse, e as lanças atiradas

de longe pelo inimigo, lhas remettião, poucos

contra muitos, menos frustradas j mas se os Nu-
midas se chegavão mais perto, ali he que era

mostrar valor, cortar com força, romper, afugen-
tar. Entretanto Metello, no mais vivo do assalto,

ouve da retaguarda um clamor e tumulto hostil:

volta o cavallo, e vê gente para elle fugindo ; o que
indicava serem os seus. Despede para o campo to-

da a cavallaria ao galope, e logo aC Mário com
as cohortes auxiliares, conjurandoo com as lagri-

mas nos olhos, pela sua amizade e pela republica

que nãosoffra,que fique nódoa alguma i^um exer-

cito vencedor, nem que os inimigos impunes se

retirem. Elle em breve assim o fez. Jugurtha em-
baraçado nas trincheiras do campo, precipitando-

se uns por cima do vallo , outros atropellando-se

com a pressa na estreiteza das portas, com grande
perda se retira ás montanhas, Metello, mailograda
a empresa, quando veio a noite, voltou com o exer-

cito aos arraiaes.

No outro dia, antes de tornar ao assalto, man-
da, que toda a cavallaria se mova em frente do
campo na parte, por onde viera Jugurtha; pelas

portas e suas immediações reparte os tribunos;

depois se dirige á cidade, e, como no dia antece-

dente, investe os muros. Entretanto Jugurtha sabe
da emboscada, e de repente dá sobre os nossos.

Os que mais avançados eslavao, aterrados utn

pouco se perturbão; acodem logo os outros, Neai
resistir poderião longo tempo os Numidas, se os
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magnam cladem in congressu facerent. Quibu3
illi freti, non , uti equcstri praelio solet , sequi,

dein cedere , sed adversis equis coneurfere , im-

plicare ac perturbare aciem ; ita expeditis pediti-

bus suis hostes pene victos dare.

Eodem tempore apud Zaraam magna vi certa-

batur. Ubi quisque legatus, aut tribunas curabat,

eo acerrime niti, neque alius in alio magis, quarn

in sese spem habere; pariterque oppidani agere.

Oppugnare, aut parare omnibuslocis ; avidiusal-

teri alteros sauciare, quam semet tegere. Clamor
perraixtus hortatione, laetitia, gemitu, item stre-

pitus armorum ad coei um ferri; tela utrimque
volare, Sed illi, qui moenia defensabant, ubi hos-

tes paululum modo pugnam remiserant , intenti

praelium equestre prospectabant. Eo?, utiquaeque^

Jugurthae res erant, laetos modo, modo pávidos

animadverteies; ac, sicuti audiri a suis aut cerni

possent, monere alii, alii hortari, aut manu sig-

nificare, aut niti corporibus, et ea huc et illuc,

quasi vitabundi, aut jacientes tela, agitare. Quod
ubi Mário cognitum est, nam is in eapartecura-

bat, consulto lenius agere, ac diffidentiam rei

simularei pati Numidas sine tumultu regis prae-

lium visere. Ita, illis studio suorum adsirictis,

repente ma^na vi murum aggreditur; etjamsca-

lis egressi milites prope sumtna ceperant, quum
oppidani concurrunt, lapides, ignem, alia praete*

rea tela ingerunt. Nostri primo resistere : deinde,
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infantes misturados com os cavalleiros não tives-

sem no primeiro encontro feito grande estrago,

Aquelles, fiados nestes, não se retiravâo depois da
carga, como se pratica nos equestres combates;
mas, teimando com os cavallos em frente, em*
brulhavão e confundião a linha; e assim entrega-

rão aos seus infantes ligeiros o inimigo quasi

vencido.

Ao mesmo tempo com grande fúria se comba-
tia em Zama. Onde commandava algum legado,

ou tribuno, ahi era mais forte a porfia; ninguém
contava mais com os outros, que comsigo : outro

tanto fazião os da praça. Por toda a parte se dava,
ou dispunha combate; uns e outros com maior avi*

dez procuravão ferir, que resguardar-se. Um ala-

rido confuso de exhortações, de applausos, de ge-

midos, junto com o estrépito das armas o ceo fe-

ria ; as setas de um e d'outro lado voavão. xMas^

se os inimigos um pouco afrouxavão noassalto
?
os

defensores dos muros, absortos observavão a eques-

tre peleja. E, segundo as cousas hião bem, ou mal
a Jugurtha, os verias já alegres, já aterrados; e,

como se dos seus pudessem ser ouvidos, ou vistos,

un9 adverti-los, outros exhorta-los, ou acenar
com a mão, ou empertigar os corpos, e fugir com
elles para aqui, para ali, como quem evitava ou
atirava lanças. Isto notado por Mário, que era

quem n'aquella parte commandava, afrouxou de
propósito, fingindo descorçoar da empresa, para
deixar que os Num idas observassem com socego

o combate do rei : e, quando mais embebidos os

vio no interesse doã seus, com grande Ímpeto as-

Q
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ubi unae atque alterne scala? comminutae, qui su-

persteterant , afflicti sunt; caeteri quoquo modo
potuere

, pauci integri
9
magna pars confeeti vul-

neribus, abeunt. Denique utrimque praeliurn nox
diremit.

M etellus
,
postquam videt frustra inceptum

,

neque oppidum capi , neque Jugurlham , nisi ex
insidiis, aut suo loco pugnam facere , et jam
sestatem exactam esse, ab Zama discedit; et in

his urbibus
,

quss ab se defecerant , satisque

munitas loco aut moenibus erant, praesidia impo-
nit. Cseterum exercitum in provinciam

,
quse

próxima est Numidiae, hiemandi gratia collocal.

Neque id tempus, ex aliorum more, quieti aut
luxuriae concedit; sed , quoniam armis bellum
parum procedebat, insidias regi per amicos ten-

dere, et eorum perfídia pro armis utiparat. Igitur

Bomilcarem, qui Romae cum Jugurtha fuerat, et

inde, vadibus datis, Massivas de nece ciam judi-

cium fugerat, quod ei per maximam amicitiam

máxima copia failendi erat, multis pollicitationi-

bus aggreditur. Ac primo efficit, uti ad se collo-

quendi gratia occultus veniat ; dein fide data, si

Jugurtham vivum aut necatum sibi tradidisset,

fore, ut i 1 1 í senatus impimitatem et sua omnia
concederei, facile Numidse persuadet, quum in-

genio infido, tum metuenli ne, sipaxcum Roma-
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salta de repente a muralha; e já os nosso? , tre-

pando pela? escadas, ganhavâo o parupeilo, odian-

do os da praça concorrem , e sobre elles arrojão

pedras, fogo e outras armas missivas. Os nossos ao
principio resistem; mas, quebrada uma e outra

escnda , e esmagados os que em cima esta\âo; os

mais, como cada um pôde, poucos intactos,

m oitos de feridas crivados, se retirâo. A noite

logo depois de ambas as partes atalhou o com-
bate.

Aleiello, vendo frustrado o intento, que nem
tomava a praça, nem Jugurtha combatia, senão

de sur preza, ou em postos vantajosos, e que o ve-

rão era já passado, levanta o cerco de Zama; e

deixando guarnição nas cidades, que se lhe en-

tregarão por si. e erâo mais bem situadas ou mu-
radas , vai invernar com o resto do exercito na
província, que confina com a Numidia. Este tem-
po não o deo elle , como os outros, ao luxo e á
inércia; mas, como a guerra pouco avançava
com as armas, resolveo urdir traições ao rei pWos
«en* mesmos amigos, e destes em vez de ferro,

empregar a perfídia. Com grandes promessas poiâ

assalta aquelle mesmo Bomilcar, que em Roma
esteve com Jugurtha, donde, tendo dado fiança,

se escapou em segredo, para não ser julgado pela

morte de Massiva; por isso que, por mais íntimo
do rei, linha melhor opportunidade de o trahir.

R tendo conseguido que lhe viesse oceultamentâ
fallar , lhe deo palavra de honra, que se lhe en-
tregasse Jugurtha vivo, ou morio, faria com que
o senado lhe coacedesse a impunidade e todos q«

Q a
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nis fieret, ipse per conditiones ad supplieium tra-

deretur.

Is, ubi primum opportunum fuit, Jugurtham
anxium ac miserantem fortunas suas accedit ; mo-
net atque lacrimans obtestatur, uti aliquando sibi

liberisque et genti Numidarum, optime meritae,

provideat : omnibus praliis sese vidos, agrum
vastatum , muitos mortales captos, occisos, regni

opes com min u tas esse ; satis ssepe jam et virtutem

militum, et fortunam tentatam ; caveat, ne, illo

cunctante, Numidae sibi consulant, His atque tali-

bus aliis ad deditionem regis anirnutn impellit.

Miltuntur ad imperatorem legati, qui Jugurtham
imperata facturum dicerent, ac sine ullapactione

sese regnumque suum in illius fidem tradere. Me-
tellus propere cunctos senatorii ordinis ex hiber-

nis arcessiri jubet; eorum atque aliorum
,
quos

idóneos ducebat, consilium habet. Ita more majo-
rum, ex consilii decreto, per legatos Jugurthae im-
perat argenti pondo ducenta millia, elephanto3

omnes, equorum et armorum aliquantum. Quae
postquam sine mora facta sunt, jubet omnes per-

fugas vinctos adduci. Eorum magna pars^ uti jus-

sum erat , adducti; pauci, quum primum dedí-

tio coepit, ad regem Bocchum in Mauritaniam
abierant.
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«eus bens; e facilmente persuadio o Numida,
tanto por ser falso por natureza, como por temer,

que se a paz se fizesse com os Romanos, fosse

uma das condições ser elle entregue para o sup-

plirio.

Este, logo que teve opportunidade, vai ter com
Jugurtha, que pensativo lastimava as suas des-

graças, e lhe aconselha e supplica chorando, que

attenda uma vez a si, a seus filhos, eaopovoNu-
mida

,
que tanto lhe merecia : que em todas as

batalhas haviao ficado vencidos: estavâo devasta-

dos os campos, muita gente captiva, e morta,

ex haustos os recursos do reino
;

que de mais

tinhao já lentado o valor dos soldados, e a for-

tuna; que preca\esse, que, demorando-se elle,

os Nurnidas não provessem a si mesmos. Com es-

tas e outras razoes taes induz o rei a entregar-se.

Kxpedem-se embaixadores a dizer ao cônsul, que
Ju^urtha faria o que mandasse, e sem condição

alguma á mercê delle entregava a sua pessoa e

reino. Metello manda vir á pressa dos acantona-

mentos todos os da ordem senatoria, e com estes

e outros, que julgou idóneos, forma um conse-

lho, fí segundo o estilo dos antigos, por decisão

do conselho, mandou exigir de Jugurtha pelos em-
baixadores duzentas mil libras de prata, os elefan-

tes todos, e alguns cavallos e armas. O que sendo

logo feito, mandou, que todos os transfugas lhe

fossem remettidos presos. Grande parte delles

lhe foi trazida, comoordenára ; uns poucos, mal se

tratou de entrega, se passarão á AJauritania para
o rei Boccho.
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Igitur Jugurtha, ubi armis virisque et pecunia
spoliatus est, cum ipse ad imperandum Tisidium
vocaretur, rursus coepit flectere animum suum,et
ex mala conscien tia digna timere. Denique mu! tu
diebus per dubitatioaem consumptis, quum mo*
do, taedio rerum adversarum, omnia bello potiora

duceret, interdurn secum ipse reputaret, quarn
gravis casus in servitium ex regno foret ; mui-
tis magnisque pr^esidiiâ nequidquam perditis

,

de iategro bellum sumit. Et Romae senatus de

provinclis coasultus Numidiam Metello decre-

verat.

Per idem tempus Uticae forte C. Mário, per

hóstias diis supplieunti, magna atque mirabiiia

portendi haruspex dixerat : proinde , quae animo
agitabat, freius diis ageret; fortunam quam sag-

pissime experiretur; euneta prospera eventura.

Al illum jam antea consulatus ingens cupido
exagitabat. Ad quem capiendum, praeter vetusta-

tem familiae, alia omaia abunde erant; industria,

probitas, miiií i^e magna scientia, animus belíi in-

gens, domi módicas, libidinis et divitiarum vic-

tor, tantummodo gloriae avidus. Sed is nalus, et

omnem pueritiam Arpini aitus, ubi primam ££tas

militiae patiens fuit, stipendiis faciendis, noa
Graeca facúndia, neque urbanis munditiis sese

exereuit, ita inter artes bonas integrum ingeniusn

brevi adoíevit. Ergo ubi primum tribunutum mi
litarem a populo petit , plerisque faciem ejus

ignorantibus , facile notus per omnes tnbus de-

cíaratur. Deinde ab eo magistratu alium post

aíium sibi peporit ; semperque in potestaíibus eo



JUGURTHINA. 247

Jugurlha como, depois de o despojarem d 7
ar-

mas, homens, e dinheiro, o chamassem a Tisidio

para receber as ulíimas ordens, começou outra

vez a mudar de animo, e a temer, por má cons-

ciência, o que merecia. Emfim, tendo vacillado

muitos dias, umas vezes aborrecido da sua for-

luna, preferindo tudo á guerra, outras ponde-

rando quão grave queda seria passar do throno á

escravidão; perdidos tantos e tão grandes recur-

sos, abraçou de novo a guerra, O senado em Roma,
consultado acerca das províncias , decretou a

jNumidia a íYletello.

Por esse mesmo tempo em Utica por acaso a
C. Mário, que sacrificando orava aos deoses, disse

o haruspice
,
que grandes e maravilhosos destinos

lhe erâo prognosticados : portanto, confiado nos

deoses, effeituasse quanto na mente volvia; que
por mais que tentasse a fortuna, sempre a acha-

ria propicia. Já desde muito o inquietava um vio-

lento desejo do consulado : e para o obter, ex-

cepto a antiguidade de familia, todos os requisi-

tos nelle concorriâo em copia; talento, probida-

de, grande sciencia da milícia, alma intrépida

na guerra, moderada na paz, vencedora das paixões

e riquezas, somente cubícosa de gloria. Nascido
e duranle a infância criado no Arpino, mal te\e

a idade militar, se exereeo, não na Grega elo-

quência, nem nas delicadezas urbanas, mas em
fazer a guerra; e em tão virtuosa escola se for-

mou em breve aquelle incorrupto espirito. Por
isso apenas elle pedio ao povo o tribun.ato mili-

tar , não obstante bem poucos lhe terem visto a
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modo agitabat, ut ampliore, quam gerebat, dig-

nus haberetur. Tamen is ad id locorum talis vir,

nam postea ambitione praeceps datus est, consu-

latum petere non audebat. Ktiam tum alios ma-
gistratus plebs, consulatum nobilitas inter se per

manus tradebat. Novus nemo tarn clarus, neque
Iam eg regi lis factis erat, quiri is indignus illo ho
nore, et quasi polluttis haberetur.

Tgitur ubi Marius haruspicis dieta eodem in-

tendere videt
, quo cupido animi hortabatur; ab

JVletelio, petendi gratia , missionem rogat. Cui
quamquam virtus, gloria atque alia optanda bo-

nis superabant; tamen inerat contemplor animus
et superbia, commune nobilitatis malum. Itaque
primum commotus insólita re , mirari ejus consi-

íium, et quasi per amicitiam monere, ne tarn pra-

va inciperet, neu super fortunam animum gero
ret : non omnia ornnibus cupienda esse; debere

illi res suas satis placere
;
postremo caveret id pe-

tere a populo Romano, quod illi jure negaretur.

Postquam hsec atque alia talia dixit, neque ani-

rous Marii flectitur; respondit , ubi primum po-

íuisset per negotia publica, facturum sese,quae

peteret. Ac postea saepius eadem postulanti fertur

dixisse, ne festinaret abire; satis mature illum

nim filio suo consulatum petilurum. Is co tem-

pore contubernio patris ibidem militabat, annos

natus circiter vigint!.
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cara, facilmente conhecido, foi acclamado por

todas as tribus. Depois esta magistratura lhe

grangeou outra e outra, portando-se em todas de
sorte, que se fazia credor de outra maior. Com-
tudo um homem

,
que até ali se tinha mostrado

tal, (a ambição o perdeo depois) não ousava

pedir o consulado. O povo ainda então conferia

as outras magistraturas, a nobreza de mão em
mão passava entre si o consulado. Não havia ho-

mem novo, por mais illustre , mais egrégio

que fosse por suas acções, que não fosse reputado
indigno de tal honra, e como contaminado.

Vendo pois Mário, que as palavras do harus-

pice o estimulavão ao mesmo, que a ambição lhe

aconselhava, pede licença a Metello para se ir

apresentar por candidato. Metello, bem que virtu-

de
, gloria, e outros invejáveis dotes nelle supe-

rahundavâo, era com tudo desprezador e soberbo,

commum defeito dos nobres. Assim, ao princi-

pio aturdido com tão estranho caso, admirou a

sua lembrança, e lhe aconselhou, como amigo,
que se deixasse de parvoíces, e não levantasse o
animo acima da sua fortuna; que nem todos de-

vião aspirar a tudo; que se contentasse comoque
tinha; emfim se abstivesse de pedir ao povo uma
cousa, que de justiça lhe seria negada. Como lhe

fizesse estas e outras advertências, e Mário não
desistisse, lhe respondeo, que assim que o permit-

tissem os públicos negócios, faria o que lhe pedis-

se. Mas depois, muitas vezes instado, conla-se lhe

dissera, que se não apressasse
;
que bem cedo com

seu filho pediria o consulado. Este servia então no
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Quse res Marium quum pro honorc, quem af-

íectabat, tum contra Metellum vehementer ac-

cenderat. Jta cupidine atque ira, pessimi» çonsul-

toribus,, grassari , neque facto ullo, neque dicto

absíinere, quod modo ambitiosum foret ; milites

quibus fn híbèrnis praeerat , laxiore império

quam antea, habere ; apud negotiatores, quorum
magna multitudo Uticse erat, criminose simul,et
magnifice de bello loqui : dimidia pars exercitus

sibi permilteretur
,

paucis diebus Jugurtham in

catenis habiturum ; ab imperatore consulto trahi,

quod homo inanis, et regias superbiae , império

nimis gauderet. Quse omnia illis eo firmiora vi-

debantur, quod diuturnitate belli res familiares

corruperant, et animo cupienti nibil satis festi-

natur.

Ivrat praterea in exercitu nostro Numida qui-

dam
5
nomine Gauda, Manastabalis filius, Alasi-

nissaè nepos, quem Micipsa testamento sccundum
heredem scripseret, morbis confectus, et ob eam
causam mente paululum imminuta. Cui Metellus

petenti , more regum ut seiIam juxta poneret,

item postea, custodiai causa turmam equitum
Komanorum, utrumque negaverat : honorem ,

quod eorum modo foret, quos populus Romanus
reges appellavisset; prsesidium

,
quod contume-

liosum in eos foret, si equites Romani satellites

.Numidae traderentur. Hunc iMarius anxium ag-

greditur, atque hortalur, ut contumeliarum in

imperatorem cum suo auxilio poenas petat. Ho-
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quartel general do pai, tendo apenas \inte annos.

Esta graça ateou vivamente em Mário assim o

desejo da honra, a que aspirava, como o ódio

contra Metello. Desde então, guiado pela ira e

pela ambição, péssimos conselheiros , nem dito,

nem facto algum poupava, como o julgasse con-

ducente aos seus fins; aos soldados do seu acan-

tonamento passou a dar mais liberdade, que d'an-

tes; entre os mercadores, cuja multidão era grande

em Utica, a soltar mil criminaçoes e jactâncias

a respeilo da guerra, dizendo : que se lhe dessem
metade do exercito, em poucos dias teria Jugur-
tha em ferros; que o general acinte prolongava a

guerra; porque, como homem vão, e cheio de
regia soberba, gostava muito do commando. O
que lhes parecia tanto mais certo, quanto a diu-

turnidade da guerra lesava os seus interesses, e

uma alma cubiçosa não acha pressa bastante.

Achava se alem disso no exercito um Numida,
por nome Gauda , filho de Manastabal , neto de
Masinissa, a quem Micipsa no testamento no-

meara segundo herdeiro, homem at teimado por

doenças, e por isso um pouco falto de siso. A
quem Metello, pedindo elle ter, como os reis,

uma cadeira a seu lado, e uma turma de cavallei-

ros Romanos para sua guarda, ambas as cousas ne-

gara : a cadeira, por ser honra só concedida
áquelles, a quem o povo Romano chamava reis;

a guarda, porque seria indecoroso a cavalleiros

Romanos entrega-los por satellites a um Numida.
Estando elle na força do seu desgosto, Maria o
procura, e aconselha u pedir com o seu apoio
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minem ob morbos animo parum valido secunda
oratione extollit : illum regem, intentem virum,
Masinissne nepotem esse; si Jugurlha captus, aut
occisus foret , imperium Numidiae sine mora ha-
bilurum; id adeo mature posse evenire, si ipse

cônsul ad id bellum missus foret. í laqueei illum,

et equites Romanos, milites et negoliatores, alios

ipse, plerosque spes pacis impellit , uti Rornam
ad suos necessários aspere in Metellum de bello

scribant, JVlarium imperatorem poscant. Sic illi

a multis mortalibus honestíssima suffragatione

consulatus petebatui\ Simul ea tempestate plel>s,

nobilitate fusa per legem JVlamiliam, novos extol-

lebaU Jta Mário cuncta procedere.

ínterim Jugurtha
,
poslquam , omissa deditio-

ne , bellum incipit, cum magna cura parare om-
nia, feslinare, cogere exercitum ; civitates, quse

ab se defecerant, formidine, aut ostentando prse-

mia, affectare; communire suos locos; arma,
tela, aliaque, quse spe pacis amiserat, refkere,

aut commereari ; servitia Romanorum allicere,

et eos ipsos, qui in praesidiis erant ,
pecunia

tentare; prorsus nihil intactum , neque quietum
pati ; cuncta agitare. Igitur Vaccenses, quo Me-
lellus initio, Jugurtha pacificante ,

praosidium

imposucrat, fatigati rcgis suppliciis, neque anlea

voluntate alienati
,

príncipes civitatis inter se

eonjurant* Nam vulgus, uti plerumque solet, et
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satisfação das affrontas do general. Com lisongei-

ras palavras enthusiasma este homem de espirito

abatido por moléstias, dizendo : que era um rei,

uma grande personagem, um neto de Masinissa;

a quem, se Jugurtha fosse aprisionado ou morto,

passaria sem demora o reino da Numidia; o que
succederia bem depressa , se elle para esta guerra

\iesse mandado cônsul. Assim este, e os caval-

leiros Romanos, os soldados e os mercadores fôrão

impellidos, uns por elle, outros pela esperança
da paz, a escrever para Roma aos seus parentes e
amigos fortemente contra Metello acercada guer-
ra , e a pedir Mário por commandante. Desta
sorte muitos cidadãos com os mais honestos suffra-

gios sollicitavão para elle o consulado. Demais, a
plebe naquelle tempo, derrotada a nobreza pela
lei Mamilia, exaltava os da sua classe. Tudo era a
favor de Mário.

Entretanto Jugurtha, desde que, rota a capi-
tulação, recomeçou guerra, com grande activi-

dade tratava de dispor, apressar tudo, organizar
exercito; attrahir a si com ameaços ou promessas
de premio as cidades, que de moto próprio se

lhe alienarão; fortificar as suas praças; refazer, ou
comprar armaduras, armas, e o mais que na es-

perança da paz tinha perdido; alliciar os escravos
dos Romanos, e tentar com dinheiro os mesmos
cidadãos, que estavão nos presídios; nada emfim
deixando intacto, ou quieto; pondo tudo em
agitação. Os habitantes de Vacca, onde Metello
apenas Jugurtha entrou em negociações de paz 5

tinha posto guarnição, fatigados pelas supplica^
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maxime Numidarum, ingenio mobili, seditio-

sum atque discordiosum erat , cupidum novarum
rerum ?

quieti et otio adversum.

Oein, compositis inter se rebus , diem tfffltím

constituunt ; quod is festus celebratusque per

omnem Africam ludum et lasciviam magis, quam
formidinem ostentabaU Sed ubi tem pus fuit

,

centuriones tribunosque militares, et ipsum prae-

fectum oppidi T. Turpilium Silanum , alius

alium
9
domos suas invilant; eosomnes, praeter

Turpilium, inter epulas obtruncant
;

postea mi-
lites palantes, inermes, quippe in tali die ao

sine império, aggrediuntur. Jdem plebs facit,

pars edocti a nobilitale, alii studio talium rerum
incitati, quibus actaconsiliumqueignorantibustu-

multus ipse et res novas satis placebant.

Romani milites , improviso metu , incerti

ignarique, quid potissimum facerent , trepidare

ad arcem oppidi, ubi signa et scuta erant; prae-

sidium hostium, portae ante clausae fugam proh?-

bebant. Ad hoc mulieres puerique pro tectis aedi-

ftciorum saxa et alia* quae locus praebebat, cer*

tatim mittere. íta neque eaveri anceps malurn,
neque a fortissimis infirmissimo generi resisti

posse; juxta boni malique, strenui et imbelles^

inulti obtruncati. In éa tanta asperitate, ssevis-

simis Numidis et oppido undique clauso, Turpi-
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do rei, e delle ha pouco bem a seu pezar alienados,

conspirão entre si; isto he , os principaes da
cidade; porque o vulgo era, como costuma ser

quasi em toda a parte, volúvel por natureza, se-

dicioso, turbulento, cubiçoso de novidade, e

inimigo da quietação e socego.

Tendo entre si disposto as cousas, determinao

a explosão para o terceiro dia, que, por ser fes-

tivo e celebrado por "toda^a Africa, mais pro-

mettia jogos e divertimento que susto. Chega-
da a hora, con vidão para suas casas os centurioes,

os tribunos militares, e o mesmo governador da
cidade T. Turpilio Silano, separados uns dos ou-
tros; e no meio dos banquetes os assa^sinão a to-

dos, menos a Turpilio; depois acommettem 03

soldados dispersos, desarmados, e sem commando,
como em tal dia. O mesmo faz a plebe, uns instruí-

dos pelos nobres, outros incitados do desejo de
cousas taes, que, sem saber o que se fizera, nem
o que se intentava, no mesmo tumulto e novidade
achavão attractivo assaz.

Os soldados Romanos, com o repentino susto,
perplexos e sem saber o que primeiro fizessem,

correm a cidadella da praça, onde as bandeiras e
os escudos estavão; uma guarda inimiga e as por-

tas d'antemao fechadas lhes impedem o passo.

Além disso as mulheres e rapazes de cima dos
tectos das casas sobre elles arrojão á porfia pedras
e quanto ali tem á mão. Assim não podendo evi-

tar-se golpes, que de toda a parte choviao , nem
fortíssimos homens resistir a fraquíssima canalha;
bons e máos, valentes e cobardes, todos ioullo*
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lius prsefectus unus ex omníbus Italicis profu-

git intactus. Id misericordiane hospitis, an pac-

tione, an ca«u ita evenerit, parum comperi-

hius; nisi, quia illi in tonto maio turpis vila

integra fama potior fuit , improbus intestabilis-

quc videtur.

Metellus, postquam de rebus Vaccae actis com-
perit ,

paulisper rnoestus e conspectu abiit; dein-

de, ubi ira et oegritudo permixta sunt, cum
máxima cura ultum ire injurias festinat. Legio-

nem, cum qua hiemabat, et, quam plurimos

potest, Numidas equites pariter cum occasu solis

expeditos educit ; et póstera die circiter horam
tertiam pervenit in quamdam planitiem , locis

paulo superioribus circumventam. Ibi milites,

fessos itineris magniíudine, et jam abnuentes

omnia, docet oppidum Vaccam non amplius mille

passuum abesse : decere iilos reliquum laborem

sequo animo pati , dum pro civibus suis, viris

fortissimis atque miserrimis
,

poenas caperent.

Prseterea praedam benigne ostentat. Sic animis

eorum arrectis, equites in primo late, pedites

quam arctissime ire, signa occultare jubet.

Vaccenses ubi animadvertere , ad se versum

exercitum pergere; primo, titi reserat, Metellum

esse rati, portas clausere. Deinde, ubi neque

agros vastari, et eos, qui primi aderant, Numi-

das equites vident; rursum Jugurtham arbitra-

ti , cum magno gáudio obvii procedunt. Equites
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morrerão. Em tal carniçaria, enfurecidos os Nu-
midas, e a praça por toda a parle fechada, o
governador Turpilio, único dos Romanos, esca-

pou intacto. Se foi compaixão do hospede, con-

tenção, ou acaso, não sei; só sei, que, pois em
tal desgraça antes quiz illesa uma torpe vida, que
a fama, Ímprobo e detestável parece#

Metello, quando soube do acontecimento de
Vacca, afrlíclo se occultou por um pouco; depois,

aggregando-se a ira ao sentimento, impaciente se

apressa a ir vingar a injuria. Ao por do sol, com
a legião do seu acantonamento e quanta cavalla-

ria ligeira Numida pôde apromptar, se poz em
marcha; e no dia seguinte junto á hora tercia

chegou a uma planície cercada de pequenos outei-

ros. Ali aos soldados, que fatigados da grandeza
da marcha, já se negavão a tudo, disse que a cidade

de Vacca não distava mais de mil passos : que
pedia a honra, que de bom grado se dessem mais

a um pouco de trabalho, para vingarem os seus

tão valerosos, quão infelizes concidadãos
,

pro-

mettendo-lhes além disso não ser com eiles rigo-

roso a respeito da presa. Reanimados com isto,

manda ir na frente a cavallaria com filas abertns,

e na retaguarda a infanteria o mais unida possível,

com as bandeiras occultas.

Os Vaccenses, quando virão um exercito diri-

gir-se a elles, ao principio, julgando ser Metei-
lo, como era, fecharão as portas. Depois, vendo
que não devasta vão os campos, e que os da fren-

te erão cavalleiros Numidas, pensando ser Jugur-
tba- com grande gosto correm ao seu encontro. De

li



258 JUGURTHINUM.

pcditesque, repente signo dato, alii vulgum ef-

fusum oppido caedere; alii ad portas festinare;

pars turres capere ; ira atque praedae spes amplius
quam lassitudo posse. Ita Vaccenses biduum mo-
do ex perfídia hetati; civitas magna et opulens
peenae cuncta aut praedae fuii. Turpíiius, quem
praefoctum oppidi unum ex omnibus proíugisse

supra ostendimus, jussus a Meteilo causam dice-

re, postquam sese parum expurgai, condemnatus
verberatusque capite poeuas solvit. Nam h civis

ex Latio erat.

Per idem tempus Bomilcar, cujus impulsu Ju-
gurtha deditionem, quam metu deseruit, incepe-

rat, suspectus regi, et ipse eum suspiciens, novas

res cupere, ad perniciem ejus dolum quserere, die

noctuque fatigare animum. Denique omnia ten-

tando, soeium sibi adjungit Nabdalsam , homi-
nem nobilem, magnis opibus clarum, acceptum-
que popularibus suis : qui plerumque seorsum ab
rege exercitum duetare, et omnes res exsequi so-

litus erat, quse Jugurthse fesso aut majoribus ad-

stricto superaverant ; ex quo iili gloria opesque

invente. ígitur utriusque consilio dies insidiis

statuitur ; caetera, uti res posceret, ex tempore pa*

rari placuit. Nabdalsa ad exercitum profectus,

quem inter hiberna Romanorum jussus habebat,

ne ager, inultis hostibus, vastaretur»
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repente dado o signal, avanção cavatleiros e in-

fantes, estes acutilão o povo, que em ondas sahia

da cidade, aquelles correm ás portas, outros se

apoderão das torres; a ira e a esperança do saque
pudérão mais, que a fadiga, Assim apenas doua

dias se regozijarão os Y
r
accense3 da sua perfídia :

esta grande, e opulenta cidade toda foi entregue ao

ferro e ao saque. Turpilio^ o governador da pra-

ça, e único dos Romanos, que dissemos escapara,

mandado por Metello dar a sua defesa, como se

justificasse mal, condemnado e açoutado, pagou
com a cabeça; por isso que era cidadão do Lacio.

Por esse mesmo tempo Bomilcar, por impulso
de quem Jugurtha começara a capitulação, da
qual por medo se deixou depois, suspeito ao rei,

e delle suspeitoso, desejando sahir d'um tal es-

tado, excogitava traições para o matar, e nisto

noite e dia fatigava o espirito. Kmfím , recorren-

do a todos os meios, conseguio associar a si Nab-
dalsa , homem nobre ,. conhecido por sua opulên-
cia, e de grande popularidade; que as mais das

vezes separado do rei costumava mandar um
exercito, e despachar todos os negócios, a que
Jugurtha, por cansado, ou applicado a cousas

maiores, não podia dar vasão ; o que lhe havia
grangeado gloria e riquezas. A aprazi mento de
ambos se determinou o dia para a traição, deven-
do quanto ao mais obrar, segundo o tempo e as

circumstancia9. Nabdalsa par tio para o exercito,

que, segundo as ordens, tinha postado entre os

arraiaes dos Romanos, pnra que o paiz não fosse

devastado impunemente pelo» inimigos.

ii i
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Is postquam, inagnitudine facinoris perculsus,

ad tempus non venit, melusque rem impediebat;
Bomilcar simul cupidus incepta patrandi , et t.i-

more socii anxius, ne, omisso vetere consilio, no-

vum quaereret, litteras ad eum per domines fide-

les mittit, in quis mollitiam socordiamque viri

accusare, testari deos, per quos juravissel ; mo-
nere , ne prasmia Meteili in pestem converteret.

Jugurtlue exitium adesse; caeterum suane, an vir-

tute Meteili periret, id modo agitari
;
proiude

reputarei cum animo suo, prsamia an cruciatum
mallet. Sed quum hacliltenfíallatae, forte Nabdal-
sa , exercito corpore fessus , in lecto quiescebat

;

"ubi , cognitis Bomilcaris verbis
,

primo cura,
deinde , uti segrum animum solet, sòmnus oepit.

Erat ei Numida quidam negotiorum curator, fi-

dus acceptusque, et omnium consiliorum , nisi

novissimi, particeps. Qui postquam allatas litle-

ras audivit, ex consuetudine ratus opera aut in-

genio suo opus esse, in tabernaculum íntroivit;

dorrniente illo epistolam, super cuput in pulvino

temere posiiam, sumit ac perlegit : dein propere,

cognitis insidiis , ad regem pergiu

Nabdatsa, paulo posl experrectus, ubi neque

epistolam reperit, et rem omnem , uti acta erat,

ex servis cognovit, primo indicem persequi co-

natus : postquam id frustra fuit, Jugurtham pla-

candi gratia accedit, dicit, quae ipse paravisset fa-

cere, perfídia clientis sui praeventa ; lacrimans ob-



JUOTJRTHINA, 261

Como porém, aterrado pela grandeza do crime,

falla^se na occasião, e o medo hia impedindo a em*
presa ; Bomilcar ancioso do êxito delia, e não me-
nos receoso de que o sócio, por temor, mudasse
de resolução, lhe dirigio por pessoa fiel uma
carta, efn que o accusava de molleza e cobardia,

tomando por testemunhas os deoses, por quem ju-

rara ; e lhe pedia, que não tornasse em supplicio

os premies de Metello. Que a morte de Jugurtha
era chegada ; se morreria pelo seu valor, ou pelo

de Metello, era só o que se tratava
;
que visse em-

fim se lhe agradava mais o premio, se o castigo.

Quando esta carta chegou , acaso Nabdalsa, ven-

cido do trabalho, repousava no leito: e ao ler o

que lhe dizia Bomilcar, o tomou um grande cui-

dado, e logo depois o som no* como de ordinário

suecede a um animo atribulado. Tinha comsigo
um Numida, procurador dos seus negócios, muito
da sua confiança e estima, e participante de todos

os seus segredos, á excepção do presente. Ouvin-
do este, que tinhão chegado cartas, e suppondo,
que o amo, segundo o costume, precisaria do seu

serviço, ou conselho, entra na tenda; e, dormin-
do aquelle, toma e lê a carta , deixada por des-

cuido sobre o travesseiro da cama : conhecida a
traição , corre a toda a pressa ao rei.

Nabdalsa, pouco depois acordado, não achando
a carta, e sabendo pelos criados o que se havia
passado; depois de ter feito em vão todas as dili-

gencias por apanhar o delator, procura Jugurtha
a fim de o aplacar, e lhe diz, que pela perfídia de
um seu criado fora prevenido no que intentava •



262 JUGURTHINUM»

testatur por amicitiam, perque sua antea fideliter

acta, ne super tali scelere suspectum sese haberet.

Ad ea rex aliter, atque animo gerebat, placide

respondit. Bomilcare aliisque multis, quos sócios

insidiarum cognoverat, interfeclis, iram oppres-

6erat, ne qua ex eo negotio seditio orirettir. Ne-
que post id locorum Jugurthse dies, aut pox ulla

quieta fuit : neque loco, neque mortali cuiquam,
aut tempori satis credere; eives hostesque juxta

metuere; circumspectare omnia, et omni stre-

pitu pavescere; alio atque alio loco, sa3pe contra

decus regium, noctu requiescere; interdum som-
no excitús, arreptis armis lumultum facere j ita

formidine, quasi vecordia , exagilari.

Igitur Metellus, ubi de casu Bomilcaris et in-

dicio patefacto ex perfugis eognovit, rursus, lam-
quam ad integrum bellum, cuncta parat festinat-

que. Marium, fatigantem de profectione , simul

et invisum, et offensum sibi, parum idoneum ra-

tus, domum dimittit. Et Romae plebs , litteris ,

quae de Metello ac Mário missae erant, cognitis,

\olenti animo de ambobusacceperanl. Imperatori

nobilitas, quss antea decori fuerat, invidiae esse ;

at illi alteri generis humilhas favorem addideraU
Caeterum in utroque magis studia partium, quam
bona aut mala sua moderata. Prseterea seditiosi

magistratus vulgum exagitare, Metellum omnibus
concionibm capitis arcessere, Marii virtutem in

majus celebrare. Dcnique plebs sic accensa, uti

opifices agrestesque omnes
?
quorum res fidesque
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fazer; e chorando lhe supplica pela sua amizade,
e pelas anteriores provas da sua fidelidade, que o
nâo suspeite de tal crime. O rei, bem que na alma
outra cousa guardasse, lhe respondeo com agrado.

Mortos Bomilcar e outros, que descobrira com pli-

ces na traição, reprimio a ira no peito, para não
' dar causa a alguma sedição. Mas desde então não
tomou a ter Juguriha um dia, ou uma noite de
paz : nem de logar, nem de tempo, nem de pes-

soa alguma se fiava ; tanto se temia dosseus, como
dos inimigos; a tudo lançava os olhos em torno,
e ao menor estrépito se assustava; de noite des-

cansava já n'um
, já noutro logar, muitas rezes

contra o régio decoro : outras muitas, acordando
sobresaltado, tomando as armas alvorotava tudo :

o medo o agitava, como um frenesi.

Metello, informado pelos desertores da morte
de Bomilcar e da denuncia, outra vez prepara o

apressa tudo, como para uma nova guerra. A Má-
rio, que, sobre mal visto, offendido, o importu-
nava pela licença, julgando lhe não convinha ali,

o mandou para casa. O povoem Roma, tendo no-
ticia das cartas, que tiohão vindo á cerca de Me-
tello e Mário, de bom grado havia acreditado o
que de ambos se dizia. A nobreza, queatéali fo-

ra um realce no general, o fazia odioso, ao outro
a obscuridade do nascimento acerescentava favor.

Mas a respeito de um e d'outro influia mais o
espirito de partido, que as suas boas ou más quali-

dades. Além disso magistrados sediciosos incita-

vão o povo, em todas as reuniões aceusavão Me-
tello de crimes capitães^ exageravão as virtudes de
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in manibus silse erant, relictis operibus frequen-
tarent Marium , et sua necessária post illius ho*
norem dueerent. Ita

, perculsa nobilitate, post

multas tempeslates novo homini consulalus man-
datur. Et postea populus a tribuno plebis Man lio

JVIantíno rogatus, quem vellet cum Jugurthabel-
lum gerere, frequens Marium jussit. Sed senatua

paulo ante Metello Numidiam decreverat. Eares
frustra fuit,

Rodem tempore Jugurtha, atnissis amicis, quo-
rum plerosque ipse uecavêrat, cseteri formidine,
pars ad. Romanos, aí ii ad regem Bocchum profu-

gerant, quum neque bellum geri sine administris

posse t, et novorum fidem ih tanta perfídia vete-

rum experiri perieulòsum duceret , varius incer-

tusque agitabat. Neque ilii res, neque consilium,

aut quisquam hominum satis placebet; iiinera

praefectosque in dies mutare; modo adversurn

hostes, interdum in solitudines pergere ; ssepe ín

fuga, ac paulo post spem in armis habere; du-

bitare, virtuti an fídei popularium minus cre-

deret. Ita, quoeumque intenderat, res adversas

erant.

Sed inler eas moras repente sese Metellus cum
exercitu ostendit. Numidae ab Jugurtha pro tem-
pore parati instruetique ; dein praelium ineipitur.

Qua in parte rex pugnse adfuit, ibi aliquamdiu

certatum ; caeteri omnes ejus milites primo con*
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Mano, Emfim tao accesa andava a plebe, que to^

dos os artífices e camponezes, cuja fortuna e re-

médio consistia nos seus braços, deixando as suas

oceupações frequentavão a Mário, e primeirocui-

davao do augmento delle, que das suas precisões.

Assim
5
abatida a nobreza, pela primeira vez de-

pois de immensos tempos foi conferido a um
plebeo o consulado. De mais, o povo, perguntan-
do-] he depois o tribuno Manlio Mantino. quem
queria que fizesse a guerra a Jugtirlha, decidio

quasi a uma voz, que Mário. O senado tinha pou-
co antes decretado a Numidiaa Metello. Mas isso

não teve effeito.

Entretanto Jugurtha, perdidos os amigos, dos

quaes elle mesmo tinha morto a maior parte, e os

mais com o medo fugido, uns para os Romanos,
outros para o rei Boccho , não podendo sem offi-

ciaes fazer guerra, e julgando perigoso fiar-se de
novos, depois de tanta perfídia dos antigos, vario

d incerto fluctuava. Nem empresa, nem plano,
nem individuo algum lhe agradava: todos os dias

mudava de caminhos e de generaes: já marchava
contra o inimigo, já para os desertos; agora punha
as esperanças na fuga, d^ali a um pouco nas ar-

mas, não sabendo se menos devesse contar com a
fé, se com o valor dos seus. Assim, aonde quer
que se voltasse, tudo achava contrario.

Eis que, no meio desta irresoluçâo, assoma de
repente Metello com o seu exercito. Jugurtha
aprompta e ordena os seus como pode; trava-se

logo a peleja. O corpo, que o rei commandava,
alguma resistência fez : todos os mais fôrão ao
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gressu pulsi fugatique ; Romani signorum et armo-
rum aliquanlo numero, hostium paucorum po-

titu Nam ferme Numidas in omnibus praellis

magis pejes, quam arma, tuíali sunt. Ha fuga
Jugurlha impensius modo rebus suis diffídens,

cum pej fugis et parle equitatus in solitudines

,

dein Thalam pervfenit, in oppidum magnum et

opulentum; ibique plerique thesauri, filiorumque

ejus multus pueritise cultus erat.

Quae postquam MeteUo comperta sunt, quam-
quam inter Thalam flumenque proximum , in

spatio millium quinquaginta , loea árida atque
vasta esse cognoveral; tamen spe patrandi belli

,

si ejus oppidi potitus foret , omnes asperitates

supervadere, ac naturametiam vincere aggredilur.

Igitur omnia jumenta sarcinis levari jubeí , nisi

frumento dierum decem ; cseterum utres modo, et

alia aquse idónea portari. Frseterea conquirit ex

agris, quam plurimum potest , domiti pecoris,

eoque imponit vasa cujusque modi ; sed pleraque

lignea, collecta ex tuguriis Numidarum. Ad hoc

finitimis imperai, qui se post regisfugam Metello

dederant, quam plurimum quisque aquse portarei

;

diem locumque, ubi praesto fuerit, prsedicit. Ipse

ex ilumine, quam proximam oppido aquam esse

supra diximus, jumenta onerat. Fo modo instruo

tus ad Thalam proficiscitur. Deinde ubiadidloci

ventum cfuod Numidis pneceperat, et castra po-

sila munhaque sunt, tanta repente coelo missa

vis aquse dicitur, ut ea modo exercituisatissuper-

que foret. Prseterea commeatusspeamplior ;
quia
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primeiro encontro rotos e afugentados; um bom
numero de bandeiras e armas cahio em nosso po-

der,, inimigos poucos : porque em quasi todas as

batalhas os pés, mais que as armas tem salvado os

Numidas. Com este desbarato, Jugurtha inda mais

desconfiado da sua fortuna, com os transfugas e

alguma cavallaria se retirou aos desertos, e depois

a Thala, grande e opulenta cidade, ond« linha

a maior parte dos thesouros, e seus filhos a educar

com toda a magnificência.

Me leilo, disto informado, bem que soubesse

que entre Thala e o rio próximo, no espaço de

cincoenta milhas, tudo era um deserto árido, com
tudo na esperança de acabar a guerra, se tomasse

esta praça, em prende superar todos os obstáculos,

e vencer a mesma natureza. Ordena, que, descar-

regadas as bestas de tudo o que não fosse trigo pa-

ra dez dias, só levem odres, e outros vasos pró-

prios para agua. Procura além disso pelos campos
quantos animaes domésticos pode, e os carrega de

vasilhas de toda a espécie, as mais delias de pdo
tiradas das choças dos Numidas. Manda lambem
ás povoações vizinhas, que depois da fuga do rei

se lhe entregarão, conduzâo quanta agua possâo,

dizendo-lhes o dia e logar, onde sem falta os devia
encontrar. Elle mesmo no rio, que dissemos ser

a agua mais próxima á cidade, carregou as sua»

cavalgaduras. Desta sorte provido, se dirige a

Thala. Depois chegado ao logar, que aos Numi-
das assignára, bem não tinha assentado e fortifi-

cado o campo, diz-se
,
que de repente cahíra do

ceo tanta força de agua^que só esta seria assaz e
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Numidae, sicuti plerique ia nova deditione, offi-

cia intenderant. Caeterum milites religione pluvia
magis usi; eaque res multum animis eorum addi-
dit. Nam rati sese diis immortalibus curse psse.

Deinde poslero die, contra opinionem Jugurtha3,
nd Thalam perveniunt. Oppidani, qui se locorum
r.spcritate munitos crediderant , morna atquo in-

sólita re perculsi , nihiio segnius bel 1um parare;
idem nostri facere.

Sed rex níhil jam Metello infecturn credens,

quippe qui omnia, arma, tela
?
locos

9
têmpora, de-

nique naturam ipsam , esmeris imperitantem , in-

dustria vicerat, cum liberis el magna parte pecu-

niae ex oppido noctu profugit. Neque postea in

ullo loco amplius uno die aut una nocte moral us,

simulabat sese negotii gratia properare; cseterum

proditionem timebat, quam vitare posse celerirate

putabat : nani talia consilia per otium et ex op-

portuni.tate çápi»

At Metellus ubi oppidanos prselio intentos, si-

mui oppidum et operibus et loco munitum videt,

\allo fossaque moenia circumvenit. Deinde jubet

locis ex copia maxime idoneis vineas agere , su-

perque eas aggerem jacere, et super aggerem im-

positis turrihus, opus et administros tutari. Con-
tra haec oppidani festinare, parare; prorsus ab
utrisque nihil reliquum fieri. Denique Romani,
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de sobejo para o exercito. Além disso a provisão

foi maior, do que esperava; porque os Numidas,
como he ordinário nos que passào a novo senhor,

se esmerarão em servi-lo. Alas os soldados por su-

perstição usarão mais d'agua da chuva; e este a-

caso lhes augmentou muito o animo, julgando-se
protegidos pelos deoses immortaes. No dia se-

guinte, contra a expectação de Jugurtha, chegao
a Thala. Os da praça, que se julgavão defendidos
pela aspereza dos desertos, bem que aterrados com
tão estranho prodígio, não deixão por isso de se
apromptar para a guerra; os nossos fazem o
mesmo,
O rei, nada julgando já impossível a Metello,

pois com a sua industria arnezes, armas, fortale-

zas, tempos, e emfim a mesma natureza, a quem
tudo cede, vencera ; com os filhos e grande parte
das riquezas fugio de noite da praça. Desde então
não se demorou em sitio algum mais de um dia
ou uma noite, com o pretexto de que os seus ne-
gócios lhe não permittião descanso; mas temia a
traição, e julgava poder evita-la com a celeridade:
porque taes projectos no ócio e com a opportuni-
dade se formão.

Metello, vendo os Thalenses resolutos a defen-
der-se, e a praça bem munida pela situação e
pelas obras, cerca os muros com um vallo e fosso.

Depois nos logares mais idóneos manda fazer ga-
lerias , sobre ellas formar terraplenos, e sobre es-
tes erguer torres, para proteger a obra e os obrei-
ros. Contra isto os sitiados se apressão, se prepa-
rao : em summa de ambas as partes nada ficou
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multo ante labore praeliisque fatigati
,

post die3

quadraginta, quam eo ventum erat, op pido modo
potiti; praeda omnis a perfugis corrupta. li post-

quam muram arietibus foriri , resque suas offlic-

tas vident , aurum atque argealum , et alia, qune

prima ducuntur, dom um regiam comportant. lbi

vino et epulís onerati, illaque, et domum, et se-

met igni corriimpunt; et quas victi ah hostibus

poeuas metuerant, eas ipsi votantes pependere.

Sed pariter cum capla Thala legati ex oppido

Lepti ad Metellum venerant, orantés, uti prresi-

dium prsefectumque eo mitleret : Hamilcarem
quemdam , homioem nobilem , factiosum , novis

rebus studere , adversum quem neque imperia

magistratuum , neque leges valerent; ni id festi-

naret, ia summo periculo suam salulem, et illo-

rum sócios fore. Nam Leptitani jam inde a prin-

cipio belli Jugurthini ad Bestiam consulem , et

postea Romam miserant, amicitiam societalemque

ro^atum. Deinde, ubi ea irnpetrata, sem per boni

fidelesque mansere, et cuncta a Bestia, Albino,

Metelloque imperata nave fecerant. Itaqueabim-
peratore facile, quae petebant, adepti. Emissae eo

cohortes Ligurum quatuor, et C. Annius prae-

fecLus.

Id oppidum ab Sídoniis conditum est, quos

accepimus prófugos ob discórdias civiles, navibus

in eos locos venisse; caelerum situm inter duas

Syrtes, quibus nomen ex re inditum. Nam duo
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por tentar. Os Romanos emfim, cansados dos an-

tecedentes trabalhas e combates, quarenta dias

depois da sua chegada se apossarão simplesmente
da praça : toda a presa foi inutilizada pelos trans-

fugas. Estes, depois que virão o muro batido pe-

los aríetes, e as suas esperanças perdidas, ouro,
prata, e tudo o mais precioso conduzem ao palá-

cio do rei; e ali, depois de embriagados n^um
banquete , com a casa e com as riquezas se quei-

mão a si mesmos, dando-se por suas mãos o casti-

go, que dos inimigos vencedores temião.

Bem não era tomada Thala, quando chegarão a
Metello embaixadores de Leptis, pedindo -lhe
mandasse guarnição e governador : que um certo

Amílcar, homem nobre, e faccioso, tentava mu-
dança de cousas, e contra elle nem leis, nem or-

dens de magistrados vai ião ; se isto não fizesse

prompto, perigava a sua segurança e também a
dos Romanos, pois erão seus alliados. Os Leptita-
nos haviào, logo no principio da guerra Jugurthi-
na, mandado pedir ao cônsul Bestia, e depois a
Roma amizade e aliiança ; e, obtida, sempre se

conservarão honrados e fieis , cumprindo pon-
tualmente quanto lhes fora ordenado por Bestia,
Albino, e Metello. Assim facilmente obtiverão
do general o que pedião. Fôrão para ali manda-
das quatro cohortes de Ligurios

5
e por governador

C. Annio.
Esta cidade foi, segundo ouvimos, fundada por

Sidonios, que emigrando por causa de civis dis-

córdias, ali aportarão, He situada entre as duas
Syrtes, a quem mui bem quadra o nome : porque
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sunt sinus prope ia extrema Africa , impnrea
magnitudine

,
pari natura : quorum próxima

ferroe ptf&alla sunt, caitera, uti fors lulit, alta, alia

in tempestate vadosa. Nam u t>i maré magnutn
esse, et saevire venlis coepit, limum arenamque et

saxa ingentia fluetus trahuut; ita fácies locorurn

cum ventis simul mutatur. Syrtes ab tractu no-

minata3, íijus civitatis língua modo conversa

connubio Numidarum. Legurn cultusque pleraque

Sidonica
;
quae eo facilius retinebaiit, quod pro-

cul ab império regis sstalem agebant. Inter illos

et frequentem Numidiam mulli vastique loci

erant.

Sed quoniam in bas regiones per Leptitanorum

negotia venimus, non indignam videtur, egre-

gium atque mirabiie facinus duorum Carthagi-

niensium memorare. Eam rem nos locus admo-
nuit. Qua tempestate Carthaginienses pleraeque

Africai imperitabant , Cyrenenses quoque magni
atque opulenti fuere. Ager in médio arenosus,

una specie; neque ílumen, neque mons erat, qui

fines eorum discerneret. Quae res eos in magno
diuturnoque bello inter se habuit. Postquam
utrimque legiones, item classes ssepe fusae fuga-

tseque, et alteri alteros aliquantum attriverant;

veriti , ne mox victos victoresque defessos alius

aggrederetur 9
per inducias sponsionem faciunt,

uti certo die legati domo profieiscerentur : quoin

loco inter se obvii fuissent, is communis utrius*

que populi finis haberetur.
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são dous golfos no extremo da Africa, desiguaes

em tamanho, iguaes em natureza; que mui altos

junto á praia, são no resto, segundo o tempo, ora

altos, ora vadosos. Pois quando com os ventos o
mar começa a empolar e embravecer, as ondas
arrastão lodo, areia, e rochedos enormes ; assim o
aspecto destas paragens com os ventos varia. Deste
seu arrastar lhes vem o nome de Syrtes. A lingua

desta cidade está hoje alterada pelos casamentos
com os iNumidas. Leis, trajes, e tudo o mais he
Sidónio : o que facilmente conservavão por vive-

rem longe dos domínios do rei, e entre elles

e a parte da Numidia mais povoada haver
grandes desertos.

Mas, pois o caso dos Leptitanos nos trouxe a es-

tas regiões, não me parece fora de propósito refe-

rir um egrégio e memorável feito de dous Cartha-
ginezes. O logar mo trouxe á lembrança. No tem-
po que os Carthaginezes dominavão a maior parle

da Africa, também os Cyrenenses erão grandes e

opulentos. Mediava entre elles uma areosa cam-
pina, toda uniforme; nem rio, nem monte havia,

que lhes servisse de marco : o que lhes deo causa
a grandes e diuturnas guerras. Rotos e desbara-

tados por muitas vezes de ambas as partes exérci-

tos, e frotas, e uns e outros enfraquecidos um
pouco, receando, que um terceiro acommettesse
logo os vencidos e os vencedores cansados, concor-

darão, em tempo de tregoas, cjue n'um certo dia de
cada cidade partissem deputados; e o logar onde
se encontrassem, ficaria tendo o coramum limite

de um ^ outro povo,

$
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Igitur Carthngine duo fratres missi, quibus no-

men Phiiaenis erat, maturavere iter pergere ; Cy-
ronenses tardius iere. Id socordiane

9
an casu ac-

ciderit, parum cognovi, Caíterum solet in illis

locis tempestas haudsecus, atque in mari, reti-

nere. Nam ubi per loca sequalia et nuda gignen-
tium ventus coortus -arenam humo excUavit, ea

magna vi agitata , ora oculosque implere solet;

ita prospecta impedito, mora ri iter, Postquam
Cyrenenses aliquanto posteriores se esse vide ri t,

et ob rem corruptam domi pcenas metuunt : cri-

minari Carthagitiienses ante tempus domo di-

gressos; conturbare rem; denique omaia malle,
quarn victi ábiré. Sed qnum Poeni aliam condi-

tionem , tantummodo aequam
,

peterent; Grosei

optionem Carthaginiensium faciunt, ut vel illi
,

quos fines populo suo peterent, ibi vivi obrue-

rentur, vel eadein conditione sese
\
quem io lo-

cum vellent, processuros. Phiiaeni, conditione

probata, seque vitamque suam reipubliese condo-

navere. Ita vivi obruti. Carthaginienses in eo

loco Philsenis fratribus aras consecravere , alii-

que illis domi honores iqstituti. Nunc ad rem
redeo.

Jugurtha postquam , amissa Thaia , nihil satis

firmum contra Metellum putat, per magnas soli-

tudines cum paucis profectus, pervenit ad Gaetu-

los, genus homiourn ferum incultumque, et eo

tempore ignarum nomlnis Romani. Eorum mui-
titudinem in unum cogit, ac paulatim consue-

facit ordines habere , signa sequi f imperium
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Mandados pois de Carthago dous irmãos, por

nome, Philenos, se derão pressa em andar; os Cy-
renenses fôrào mais tardos. Se foi por descuido,
ou acaso, não sei. Mas naquelles sítios costumâo
as tempestades, como no mar, deter os cami-
nhantes. Pois quando por aqu ellas calva* planícies

o vento, soprando, ergue do chão a areia, esta

com grande força impeli ida costuma encher boca
e olhos, e impedir a vista e o passo. Vendo os Cy-
renenses, que tinhão chegado mais tarde, e re-

ceando em casa o castigo da causa perdida ; en-
trão a criminar os Carthaginezes de haverem sa-

Ilido antes d< a tempo, e a enredar o caso; queren-
do antes soíYrer tudo, que retirar-se vencidos. Co-
mo porém os Carthaginezes pedissem oulra con-

dição, com tanto que fosse igual; os Cyrenenses
lhes derão a escolher, que ou elies, onde perten-

dessem fixar os limites do seu povo, ahi se enter-

rassem vivos, ou com a mesma condição os deixas-

sem ir até onde quizessem, Os Philenos, approvada
a proposta, sacrificarão á republica as suas pessoas

e vidas. Fôrão enterrados vivos. Os Carthagineses

naquelle sjtio consagrarão altares aos irmãos Phi-
lenos , e na cidade lhes instituirão outras honras.

Torno agora ao assumpto,

Jugurtha, perdida Tliala, nada julgando assaz

seguro contra Metello, partindo com poucos por
immensos desertos, chega aos Getulos, gente fera

e inculta, e ainda então ignorante do nome Ro-
mano. Junta grande multidão dejles, e pouco a
pouco os vai costumando a per-filar-se, a seguir a*

bandeiras, a observar as ordens, e a fazer outra?

§ 3
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observnre, item alia militaria facere. Praeterea

regis Bocchi próximos magnis muneribus , et

majoribus promissis ad studium sui perducit.

Quis adjutoribus regem aggressus impellit, uli

adversus Romanos bellum iocipiat. Id ea gratia

facilius proniusque fuit
,

quod Bocchus initio

hujusce belli legatos Romam miserat , foedus et

amicitiam petilum; quam rem, opportunissimam
inceplo belli, pauci impediverant, caiei avaritia,

quis omnia honesta atque inhonesta vendere mos
erat. Etiam antea Jugurthae filia Bocchi nupserat.

Verum ea necessitudo apud Numidas IVJaurosque

levis ducitur; quod singuli
9 pro opibus quisque,

quam plurimas uxores, denas alii, alii plures

habent, sed reges eo amplius. Ita animus multi-

tudine distrahitur; nulla pro sócia obtinet; pa-

riter omnes viies sunt.

Tgitur in locum ambobus placitum exercitus

conveniunt. Ibi, fide data et accepta , Jugurtha

Bocchi animum oratione accendit : « Romanos
injustos, profunda avaritia, communes omnium
hostes esse; eamdem illos causam belli cum Boc-

cho habere
,
quam securn et cum aliis gentibus,

libidinem imperitandi, quis omnia regna adver-

sa sint; tum sese
,
paulo ante Carthaginienses 9

item regem Persen
9

post , uti quisque opulentis-

simus videatur, ita Romanis hostem fore. » Hi&

atque aliis talibus dictis ad Cirtam oppidum iter

constituunt; quod ibi Q. Metellus prsedam cap-

tivosque et impedimenta locaverat. Ita Jugur-

tha ratus, aut, capta urbe, operse pretium fore,;
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mnnchras militares. Além disto com grandes da-
divas e maiores promessas attrahe a si os cortezãos

do rei Boccho. Apoiado por estes ataca o rei e o

impelle a tomar armas contra os Romanos. O que
lhe foi tanto mais facii, quanto Boccho estava já
propenso a isso, porque no principio desta guerra

tinha mandado embaixadores a Roma a pedir al-

liança e amizade; e uma cousa, tão opportuna pa-

ra a começada guerra, havia sido impedida por

uns poucos, cegos de avareza, e costumados a ven-

der tudo, fosse honesto, ou nâo. Uma filha de
Boccho linha também casado antes com Jugurtha.
JVlas este parentesco entre os Numidas e Mouros
se reputa em pouco; porque cada um tem as mu-
lheres, que pode manter; uns úez^ outros mais, e

os reis muitas mais ainda.^ Assim o coração se d is-»

trahe pela multidão; nenhuma o obtém como es-

posa; todas são igualmente desprezadas.

Ambos no logar do ajuste unem pois as suas

foiças. Ali, jurada reciproca fé, Jugurtha com
um discurso inflam ma o animo de Boccho, dizen-

do : u Que os Romanos, injustos, de uma avareza
profunda, erao communs inimigos de todos; que
a mesma causa de guerra, que tinhão com eilej

tinhão com Boccho, e com as mais nações, a cu-

bica de império, que lhes tornava todos os thro-

nos odiosos; que então era elle o inimigo
? ha

pouco o haviào sido os Carthaginezes, e o rei Per-

seo, depois o seria aqnelle, que mais rico e opu-
lento parecesse. » Ditas estas e outras cousas taes,

assentâo em se dirigir a Cirta; porque ali tinha

Q. Metello deixado os despojos
3

e os prisioneiros
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aut, si dux Romanus auxilio suis venisset, prselio

sese cerlaturos. Nam callidus id rnodo festinabat,

Bocchi pacem imminuere, ne moras agitando
aliud, quam belluin, mallet. Imperator post-

quarn de regum socielaLe cognovit, non Icmere,
neque, uti ssepe jam victo Jugurtha consuexerat*

omnibus locis pugnandi copiam facit. tJsetemih

haud procul ab Cirta
?

castris munitis, reges

opperilur, melius esse ratus, cognitis M auris ,

quoniam is novus hostis accesserat, ex com modo
pugnam facere.

ínterim I!oma per litteras certior fit, provin-

ciain Numidiam Mário datam; nam consulem
factum jam antea acceperat. Quibus rebus supra

bonum aut honestum perculsus, neque lacrimas

tenere , neqoe moderari línguam ; vir egregius

in #liis artibus, nimis molliter aegritudinera pati.

Quam rem alii in superbiam vertebant; alii bo-

num ingenium contumelia accensumesse ; multi,

quod jam parta victoria ex inani bus eriperetur.

Nobis satis cognitum est, illum magis honore

Marii, quam injuria sua excruciaíum , neque
tam anxie latururn tuisse, si adempta província

alii, quam Mário traderetur.

Igitur eo dolore impedilus , et quia stultitira

Tidebatur, alienam rem periculo suo curare ? le-

gatos ad Bocchum mitlit, postulaturo
3
« ne sine

causa hostis -populo Romano fieret : habere eum
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e bagagens. Com isto pensava Jugurtha, que, ou,

lonrada a cidade, se pagaria do seu trabalho, on,

no caso do general líomano vir em soccorro ds
seus, se bater!ao. Ala- 6 que sobre tudo procurava

o manhoso, era que Boccho rompesse logo as hos-

tilidades, para que na demora não mudasse de re-

solução. Desde que o general soube da juneção
dos reis, nunca mais arriscou batalha temeraria-

mente, nem em todas as posições, como costuma-
va com Jugurtha já tantas vezes vencido. Mas
uào longe de Cirta, em campo entrincheirado,

esperou os reis; julgando mais prudente, conhe-
cidos os Mouros, pois este inimigo chegava de no-

vo , combater então com vantagem.
Entretanto por cartas de Homa lhe constou,

fora dada a Mário a província da Numidia; por-

que de estar feito cônsul já tinha noticia. Abalado
com isto mais, do que era de razão e decoro, nem
pôde conter as lagrimas, nem moderar a língua:

varão em tudo o mais egrégio, supportou este des-

gosto com demasiada fraqueza. Alguns attribuí-

râo isto a soberba, outros ao resentimento de uma
alma nobre offendida , outros á mágoa de se ver

arrancar das mãos uma \ictoria já obtida. Mas eu
estou bem certo, que mais o atormentava a exal-

tação de Mário, que a própria injuria, e que se

não affligíra tanto, se a província, que lhe iiravão

se desse a outro, que não fosse Mário.
lnhabiiítado pela dor, e.julgando loucura cui-

dar com risco seu da fazenda alheia, mandou em-
baixadores a Boccho, pedindo~lhe, a Que sem.

causa não quizesse inimizasse com o povo lio-
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magnam copiam societatis amicitiaeque conjun-
gendne, quae potior bello esset; quamquam opi-

bus suis confideret, tamen non debere incerta

pro certis mutare; omne bellum sumi facile, cae-

terum aegerrime desinere; non in ejusdem potes-

tate initium ejus et finem esse; incipere cuivis,

etiam ignavo licere; deponi, quum victorcs ve-

lint; proinde sibi regnoque suo consuleret; neu
florentes res suas cum Jugurthae perditis misce-

ret. ?? Ád ea rex satis placide verba facit : u sese

pacem cupere, sed Jugurthae fortunarum mise-

reri; si eadem i 1 li copia fieret, omnia conventu-
ra. » Rursus imperator contra postuíata Bocchi
nuntios mittit. I lie probare partim, alia abnuere.

lio modo ssepe ab ulroque raissis remissisque

nuntiis tempus procedere, et, ex Metelli volun-

iate, bellum intactum trahi.

At Marius, ut supra diximus, cupienlissima

plebe cônsul factus
,

postquam ei provinciam

Numidiam populus jussit, antea jam infeslus no-

bilitati, tum vero multus atque ferox instare;

singulos modo, modo universos Isedere; dictita*

re, sese consulatum ex victis illis spolia cepisse;

alia praeterea magnifica pro se, et illis dolentia.

Ínterim, quse bello opus erant, prima habere
;

postulare legionibus supplementum, auxilia a po~

pulis et regibus sociisque arcessere
;
praeterea ex

Latio fortissimum quemque
,
plerosque miiitia.
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mano; que tinha uma bella occasião de obter a
sua allíança e amizade, o que lhe conviria mais,

que a guerra; que inda que se fiasse em suas for-

ças, comtudo nâo devia deixar o certo pelo duvi-

doso; que o entrar em guerra era fácil, o sahir

mui difíicil; que o principio e o fim delia não

pendia da mesma pessoa; rompe-la podia qual»

quer, ainda um cobarde; desistir delia, quando
os vencedores quizessem; que attendesse portanto

a si e ao seu reino; e não quizesse confundir o

seu prospero estado com o de Jugurtha inteira-

mente perdido. ?? A isto respondeo o rei mui cor-

tezmente, « Que desejava a paz, mas se compa-
decia dos infortúnios de Jugurtha; se lhe permit-

tissem o mesmo a elle, em tudo conviria, » Outra
vez mandou o general embaixadores a dizer a Boc-

cho ern resposta ao que pedia : « Que approvava

uma parte, rejeitava a outra. r> Deste modo em
mandar um ao outro e tornar a mandar frequen-

tes mensagens hia passando o tempo, e, conforme
os desejos de Metello, estava parada a guerra.

Mário como acima dissemos, feito cônsul pela

enthusiasmada plebe , depois que o povo lhe de-

cretou a provincia da Numidia, se já d'antes era

opposto á nobreza, então muito mais ousado e feroz

a perseguia, umas vezes atacando os indivíduos,

outras a classe inteira; vociferando em toda a
parte, que tomava o seu consulado como despojo

dos vencidos, e outras expressões a si lisongeiras,

a elles dolorosas, líntretanto o seu primeiro cui-

dado era apromptar o preciso para a guerra; re-

querer o complemento das legiões, fazer vir auxi-
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paucos fama eo^nitos accire, et ambíendo cogere

homines emeritis stipendiis secum proficuci. Ne-
que illi senatus, quamquam adversu3 erai, de
ullo tiPgolirí abnuere audebat. Caeterurn supple-

meutum iHiam laítus decreverat; quia, neque
plebi mil ít ia volenti putabatur, et Marins aut
belii usmn, aut sludia vulgi amissurus. Sed ea
res frustra sperata; lauta libido cum Mário eundi
píerosque invaserat. Sese quisque prseda locuple-

tem fore , victorem domum rediturum , alia hu-
juscemodi atiimis trahebant, et eos non paulum
cratione sua Marins arrexerat. Narn postquam ,

omnibus
,

quse poslulaverat , decrelis , milites

scribere vult, hor landi causa, simul et nobili-

tatem , uti consueverat, exagilandi , continuem
populi advocavitj deinde hoc modo disseruit :

a Seio ego, Quirites, plerosque non iisdem ar-

tibus imperium a \obis petere, et, postquam
adepti sunt, gerere; primo industrios, supplices,

módicos esse, dehinc per ignaviam et superbiam

abalem agere. Sed míhi contra ea videtur. Nam
quo universa respublica pi uris est

,
quam con-

sulatus aut praetura, eo majore cura ilíam admi-

nistrari, quam haec peti debere. Neque rne fallit,

quantum cum máximo beneficio vestro negotii

ãustineam. Bellum parare simul et agrário parcere
;

cogere ad militiam eos, quos nolis offendere;

domi forisque omnia curare ; et ea agere inter
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lios dos povos e reis alliados, convidar os mais va-

lentes soldados do Lacio, dos quae» a maior parte

conhecia da guerra, poucos por fama, e com afa-

gos obrigar a segui-lo os que Unhão servido o

tempo da lei. O mesmo senado, bem que lhe

fosse adverso, nada ousava negar-lhe. Mas quanlo
ao suppíemento da força, com muito gosto o de-

cretou
,

pensando, que a plebe por vontade se

não prestaria ao serviço, e Al a rio, ou perderia os

meios de fazer a guerra, ou a a ffeição do povo.

Mas enganou -se nisso : tal era ern quasi todos o
desejo de ir com Mário. Cada um já se figurava na
ideia voltando vencedor, carregado de despojos, e

destas e d'outras imagens se .nutriao, e não pouco
os tinha accendido Mário corn a sua oração. Pois

quando, decretado tudo quanto pedira, quiz
proceder ao alistamento, para exhortar os cida-

dãos, e, segundo o seu costume, vexar a nobre-

za, convocando a assemblea do povo, lhe failou

assim ;

» Ku sei, o Romanos, que pela maior parte os

que vos pedem o mando, são uns quando o sol-

licitâo, outros quando, obtido, o exercem; ac-

tivos, humildes, moderados antes, preguiçosos

e soberbos depois. Mas, quanto a mim, devera
ser o contrario. Pois tanto a republica he mais,
que o consulado, ou a prctura 5

com tanto maior
desvelo deve aquella ser administrada, que pedi-

dos estes* Não deixo porém de vêr
,
quão grande

peso com o maior dos vossos benefícios me im-
pondes. Apromplar quanto uma guerra exige,

poupar ao mesmo tempo o erário; obrigar ao ser-
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invidcs, cccursantes, factiosos, opinione , Qui-
rites, asperius est. Ad hoc , alii si deliquerc

,

vetus nobilitas, majorum facta fortia, cognato-

rum et affinium opes, multse clientelas, omnia
haec presidio adsunt; mihi spes omnes in memet
siue, quas necesse esl et virtute et innocentia

tutari. Nam alia infirma sunt. Kl illud intelli-

go, Quirites, omnium ora in me conversa esse;

tequos bonosque favere, quippe bene/acta mea
reipublicae procedunt; nobilitatem locum inva-

dendi quaerere. Quo mihi acrius adnitendum est,

ul neque vos capiamini, et illi frustra sint. Ita

ad hoc eetatis a puerilia fui, ut omnes labores,

pericula consuela habeam. Quas anle vestra bene-

ficia gratuito faciebam , ca uti, accepta merce-

de, deseram , non est consilium , Quirit.es. Illis

difficile est in potestatibus temperare, qui per am-
bitioncm sese probos simulavere ; mihi, qui om-
nem aetalem in optimis arlibus egi , bene facere

jam ex consuetudine in naturam vertit.

» Bellum me gerere cum Jugurtha jussistis;

quam rem nobilitas aegerrime tulit. Quseso, re-

putale cum animis vesti is, num id mutare me-
lius sit, si quem ex illo globo nobilitatis ad hoc,

aut aliud tale negotium niiftatis, hominem ve-
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viço das armas oquelles, a quem se não quer des-

gostar; a tudo interna e externamente prover; e

isto entre inimigos, estorvadores , facciosos, he

,

6 Romanos, mais difficil, do que se pensa. De
mais, os outros, se delinquem, na antiga nobre-

za, nos illustres feitos de seus maiores, no vali-

mento dos parentes e conjunctos, na turba dos

seus clientes, achão apoio ; eu todas as minhas
esperanças tenho collocado em mim mesmo, e me
he preciso ampara-las com o valor e integridade :

que o mais são quimeras. Também conheço, o Ro»
manos, que todos estão com os olhos em mim;
que os justos e bons» me favorecem , contando
com os meus bons serviços á republica; a nobreza
procura oceasião de me assaltar. Por isso mais me
empenharei em que se realizem vossas esperanças,

as delíes fiquem frustradas. Desde os meus primei-

ros annos até a idade em que estou, tenho passado
uma vida tal, que nenhum trabalho, ou perigo
me he novo. E aquillo que antes dos vossos bene-
fícios gratuitamente fazia, não he minha tenção,
Romanos, deixar de o fazer depois do premio.
A'quelles, que por ambição se fingirão probos,
difíicil he o moderar-se no exercício do poder-
em mim

,
que na pratica das virtudes tenho

passado a vida, o costume de obrar bem se tornou
em natureza.

» Haveis determinado, que eu faça a guerra a
Jugurtha,* a nobreza tal não pode sofftvr. Consul-
tai , eu vos peço, consultai connosco, se acaso
será melhor revogar a decisão, e para esta e ou-
tra* empresas taes mandar dessa classe da nobreza,
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teris prosapiss ac multarum imaginum , et nul-

lius stipendii; scilicet ut in tanta re , ignarus

oinniilm , trepidei , festinet, sumat aliquem ex

jtopulo monitorem officii sui. Ita plerumque evc-

nit, ut quem vos imperare jussistis , is sibi im-
peratorem aliam quaerat. Atque ego seio. Quiri-

tes
,
qui, postquam cônsules facti sunt, acta ma-

jorum et GfsBCorum militaria praecepta, legere

coeperint, homines praeposteri ; nam gerere,quam
fieri , tempore posterius 5 re atque usu prius esU
Comparate nunc, Quirties, cura illorum super-

bia me homiaem novum, Quse il!i audire et In-

gere solent, eorum partem vidi, alia egomet
gessi

;
quse illi litleris, ea ego militando didiei.

Nunc vos existimate, fada, ati dieta píuris sint.

Contem nu nt novitatem meam, ego illorum igna-

viam ; mihi fortuna, iliss probra ohjectantur.

Quamquam ego naturam unam et communem
omriium existimo, sed fortissimum quemque <tp-

nerosissimurn. Ac si jam ex patribus Albini aut

Bestise quaeri posset, mene, an illos ex se gi-

gni maluerint, quid respousuros creditis , nisi
,

sese liberos quam óptimos voluisse ?

y> Quod si jure me despiciunt, faciant idem
majoribus suis

;
quibiís, uti mihi, ex virtute no-

bilitas ccepit, Invident honori meo; ergo invi-

deant labori, innocentise, periculis etiam méis,

quoniam per haec illum cepi. Verum liomiaes
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algum homem de antiga prosápia, que conte

muitas estatuas e nenhuma campanha, para que
em negocio tão grande, ignorante de tudo, se ata-

rante, se precipite, ou para lhe ensinar o seu of-

ficio tome algum homem do povo. Assim de ordi-

nário suecede ; os que vós nomeais para comman-
dar procurao quem os commande. Alguns co-

nheço eu , ó Romanos, que, depois de feitos côn-

sules, começarão a lêr os feitos dos nossos maio-
res, e os preceitos militares dos Gregos, homens
que andão ás avessas; porque se o exercício de um
cargo he posterior ao provimento delle , a ins-

trucção e a pratica estão primeiro. Comparai
agora, Romanos, com a soberba destes a minha
obscuridade. O que elies costumão ouvir e lèr

,

tenho eu em parte visto, em parte praticado eu
mesmo; o que elíes aprendem nos livros, apren-

di eu no campo. Agora julgai vós, se valem mais

os factos, se os ditos. Desprezâo o meu nascimen-
to? eu a sua nullidade. Lançâo-me em rosto a
fortuna? eu a elles a deshonra. A natureza julgo

eu a mesma em todos; e o mais valente he o mais
nobre. Se ao pai d^Albino, ou de Bestia pudesse

hoje perguntar-se a quem estimarião elles mais
ter dado o ser, se a mim, se a elles, que vos pa-

rece responderião, senão que por filhos querião os

melhores?
» Mas, se com razão me desprezâo, facão o

mesmo aos seus antepassados, nos quaes, da mes-

ma sorte que em mira, pela virtude começou a

nobreza. Invejão-me o consulado? pois invejem-

me os trabalhos, a inteireza, e também os meus
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corrupli superbia ila aetatem agunt, quasi ves-

tros honores contemnant; ita hos petunt, quasi

honeste vixerint, Nse í 11 i falsi sunt, quí diversi-

simas res pariter exspectant, ignaviae voluptatem

et praemia virtu tis* Atque ctiam
,
quum apud

vos, aut in senatu verba faciunt
,
pleraque ora-

tione majores suos extollunt ; eorum for ti a facta

memorando clariores sese putant : quod contra

est. Nam quanto vita illorum praeclarior , tanto

horum socordía flagitiosioi\ Et profecto ita se res

habet. Majorum gloria posteris quasi lúmen est,

neque bona eorum , neque mala in occulto pa-

titur. Hujusce rei ego inopiam patior , Quirites;

verum id , quod multo prseelarius est , meamet
facta mihi dicere lieel. Nunc videte , quam ini-

qui sint. Quod ex aliena virlute sibi arrogant,

id mihi ex mea non concedunt; scilicet, quia
imagines non habeo, et quia mihi nova nobi-

litas est, quam certe peperisse melius est, quam
acceptam corrupisse.

» Equidem ego non ignoro, si jam mihi res-

pondere velint, abunde illis facundam et corn*

positam orationem fore. Sed in máximo vestro

beneficio, quum omnibus locis me vosque male-

dictis lacerent, non placuit reticere, ne quis

modestiam in conscientiam duceret. Nam me
quidem , ex animi mei sententia, nulla oratio

lífedere potest, Quippe vera necesse est bene prae-
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perigos; porque por estes obtive eu aquelle. Mas
estes homens, corruptos pela soberba, \iverti

como se desprezassem os vossos cargos; pedem-
nos, como.se honestamente vivessem. Estão por

certos enganados, se esperâo desfruclar ao mesmo
tempo duas cousas tão incompatíveis, como os

regalos da inércia e os prémios da virtutle, De
mais, quando fallão diante de vós, ou no senado,

em quasi todo o discurso não fazem , senão exal-

tar seus avós; e, narrando as suas grandes fa-

çanhas, cuidào illustrar-se : mas suecede o con-
trario. Pois quanto mais preclara foi a vida da-
quelles, tanto mais se torna escandalosa a inércia

destes, E na verdade assim he. A gloria dos an-

tepassados he para os descendentes como uma luz,

que palentea tanto as suas virtudes, como os seus

vicios. Eu, o liomanos desta qualidade careço

;

mas, o que he muito mais illustre, posso fat-

iar das minhas próprias acções. Ora vede quanto
são iníquos! Arrogão a si a virtude alheia, e nào
consentem, que eu falle da minha; só porque não
tenho estatuas, e porque he nova a minha no-

breza. Melhor he por certo adquiri-la
, que des-

lustra-la, recebida.

» Eu bem sei, que se elles me quizessem ago-

ra responder, lhes não faltarião longos, eloquen-
tes, enfeitados discursos. Mas, como por oecasião

da honra, que me fizestes, a mim e a vós não
cessão de retalhar com dicterios, calar- me não
quiz, para que a modéstia se não tomasse por

consciência de culpa* Se bem que estou persuadi-

do, que palav;as me não pjdem lesar, porque se

T
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dicet; falsam vita moresque mei superant. Sed
quoniam vestra consilia accusantur, qui mihi
summum honorem , et maximum negotium im-
posuistis; etiam atque etiam reputate, num eo-

rum pcenitendum sit. Noa possum, fidei causa,
imagines, neque triumphos, aut epnsulatus ma-
jorum meoriun ostentarei; at , si res postulei,

hastas, vexiiluni, phaleras, alia militaria dona,
praeterea cicatrices adverso corpore. Hae suai me»
imagines, haec nobilitas, non hereditate relicta,

ut ília illis, sed quaa ego méis plunmis laboribus

et periculis qusesivi.

» Non sunt compósita verba mea; parum id

facio. Ipsa se virtus satis ostendit; illis artificio

opus est, ut turpia facta oratione tegant. Neque
litteras Graças didici. Parum placebat, eas dis»

cere; quippe quae ad virtulem doctoribus nihil

profuerunt. At illa multo óptima rei publicas doc-

tus sum ; hostem ferire
, prsesidia agitare, nihil

meluere riisi turpem farnam ; hiemem etaestatem

juxta pati ; humi requiescere; eodem tempore
inopiam et laborem tolerare. His ego prseceptis

milites horíabor; neque illos aicte colam, me
opulenter; neque gloriam meam laborem illorum

laciam. Hoc est ulile, hoc civiíeimperium. Narn-
que quum lute per mollitiem agas, exercitum

supplicío cogere , id est clominum , non impera-

torem esse. Hsec atque alia majores vestri facien-

do seque remque publicam celebravere. Quis no-

bilitas freta , ipsa dissimilis moribus , nos illo-
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verdadeiras, serão por força em meu louvor , se

falsas, a minha vida e costumes as desmentem. Co-
mo porém vos accusão de pouco acerto , em me
haverdes imposto com a mais sublime das honras

a maior das responsabilidades, ponderai, ponde-
rai ainda, se devereis arrepender-vos. fêu não
posso em meu abono ostentar estatuas, nem triun-

fos, nem consulados de meus avós; mas sim, quando
seja preciso, lanças, um estandarte, col lares, e

outras recompensas militares, e além disto cica-

trizes no peito. Estas são as minhas estatuas, esta

a minha nobreza, não herdada, como a delles

,

mas que eu mesmo alcancei com os meus grandes
trabalhos e perigos.

Não são floreados os meus discursos; pouco me
occupo nisso. A virtude brilha assaz por si mes-

ma : elles, sim, precisão de artificio, para encobrir

com as palavras a torpeza das acções. Não estudei

as letras Gregas 5 não tive muitos desejos de as

estudar, porque aos mesmos doutores de nada
servirão para o valor. Mas em saber ferir o ini*

migo, commandar um corpo, não temer senão a
deshonra, supportar tanto o frio, como o calor,

dormir no chão, soffrer ao mesmo tempo a fome
p o trabalho, cousas de muito mais proveito á re-

publica, a nenhum outro cedo. Com estes exem-
plos exhortarei os* soldados , não serei avaro com
elles, pródigo comigo; nem do seu trabalho fa-

rei minha a gloria. Este he o útil, o verdadeiro

modo de commandar cidadãos. Mas viver em se-

guro na molle^a , e com supplicios constranger o
exercito, não he de capitão, he de tvranno. Pra-

T %
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rum aemulos contemnit, et omnes honores, noa
cx mérito, sed quasi débitos, a vobis repetit.

Caeterum homines superbissirni procul errant.

.Majores eorum omnia, qine licebat, illis reli-

quere, dividas, imagines, memoriam sui prse-

claram. Vir.tutern noa reliquere, neque pote-

rant
i

ea solo neque datur dono, rinque acci-

pitur.

u Sordidum me et incultis moribus aiunt, quia

parum scite convivium exorno, neque histrionem

uilum, neque pluris prelii coquum
,
quam villi-

cum habeo. Quaa inibi libet confiteri , Quirites.

Nam et ex parente meo, et ex aliissanctis viris ita

accepi, munditias mulieribus, viris laborem con-

venire , omnibusque bonis oportere plus glorias,

quam divitiarum esse; arma, non supelleclilem,

decori esse, Quin ergo, quod juvat , quod carum
gestimant, id semper faciant; ament, potent; ubi

adolescentiam habuere, ibi senectutetn agant, in

conviviis, dediti ventri et turpisaimae parti cor-

poris; sudorem , pulverem , et alia talia relin-

quant nobis, quibus illa epulis jucundiora sunt.

Verum non ita est. Nam ubi se omnibus flagiliis

dedecoravere turpissimi viri ^ bonorum prsemia

ereptum eunt. Ita injustissime luxuria et ignavia,

pessimae artes, illis, qui coluere eas, nihil offl-

ciuntj reipubiicse innoxiae cladi sunt.
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ticando estas e outras máximas, os vossos maiores

?e illustrárão a si, e a republica. Apoiada em tão

dignos troncos, a nobreza de boje, dissimilhante

em costumes, a nos, que os imitamos , despre-

za ; e de vós Iodas a$ honras, não como graça,

más, como divida, exige. Mas os soberbos

muito se illudem. Os seus avós lhes deixarão,

quanto podião, riquezas, estatuas, a sua pre-

clara memoria. A virtude não lhes deixarão

elles, nem podião : esta só não se dá, nem se

recebe.

a Sórdido e rústico me eh amão, porque não sou

mui perito em arranjar banquetes, não tenho um
histrião, nem pago mais ao meu cozinheiro, que
ao meu caseiro. O que, ó Romanos, folgo de con-

fessar : porque a meu pai e outros santos varões

ouvi dizer, que os enfeites erão para as mulheres,

o trabalho para o* homens, que aos bons convinha
mais a gloria, que as riquezas; as armas e não a

mobília faziào o seu adorno. Mas isso, que tanto

os deleita, que aprecião tanto, fação-no sempre;
namorem , bebão; onde passarão a adolescência,

ahi passem a velhice, em continuos festins, escra-

vos do ventre, e de outras partes do corpo inda
mais torpes; e deixem-nos o suor, a poeira, e ou-
tras cousas taes, que nos são mais gratas, que os

banquetes. Mas não suecede assim. Depois de &e

terem deshonrado com todas as indignidades , es-

ses torpíssimos homens, correm a arrebatar o pre-

mio dos bons. Assim o luxo e a inércia, perni-

ciosíssimos vícios, com a maior das injustiças, sem
nada prejudicar áquelles, que se lhes entregão,

devastào a innocente republica.
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a Nunc quoniam illis, quantum mores mci

,

non illorum flagitia, poscebant, respondi; pawa
de republica loquar. Primum omnium de Nu.mí-

dia bonum habete animum, Quirites. Nam qufô

ad hoc tem pus Jugurtham tutata sunt, omnia re-

movistis, avaritiam, imperitiam atque superbiam.

Deinde exereiíus ibi est, locorurq sciens, sed me-
hercule magis strenuus, quam felix, Nam magna
pars ejus avaritia, aut temeritate ducum attrita

est, Quamobrem vos, quibus milita ris est actas,

adnitimini mecum et capessite rem publicam ; ne^

que quemquam ex calamitale aliorum, aut impe-
ra torum superbia metus ceperit. Egomet in ag*

mine, aut in praelio consultor idem et socius pe-

riculi vobiscum adero, meque vosque in omnibus
rebus juxta geram* Et profecto, diis juvantibus

,

omnia matura sunt, vicloria, prseda, laus; qusesi

dúbia aut procul essent , tamen omnes bonos rei-

publicse subvenire decebat. fítenim ignavia nemo
immortalis factus esi : neque quisquatn parens li-

bem, uti aeterni forent, optavit; magis, uti boni

honeslique vitam exigerenU Plura dicerem, Qui-
rites, si timidis virtutem verba adderent , natfi

strenuis abunde dictum puto. >?

Hujusremodi oratione habita, Marius, post-

quatn plebis ânimos arrectos videt, propere com-
meatu, stipendio, armis , aliisque utilibus naves

onerai; cum bis A. Manlium legaiurn profi cisei

jubet. Ipse interea milites scribere, nen more
majorum , neque ex classibus, sed uti cujusque
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Arora, tendo respondido a estes quanto o meu
caracter, não os seus infames vícios pedião, direi

alguma cousa acerca da republica. Antes de tu-,

do, a respeito da Nu mídia, socegai, Romanos :

pois haveis removido quanto até hoje tem salvado

Jugurlha; a avareza, a ignorância, e o orgulho.

Depois, tendes ali um exercito, conhecedor do
terreno, mas, pela minha honra o juro, mais va-

leroso, que feliz : pois grande parle delle ha sido

sacrificado pela avareza, ou temeridade dos chefes»

Portanto, vós, que tendes a idade militar, empe-
nhai-vos comigo, tomai a defensa da republica;

não receeis as desgraças dos outros, nem a soberba

dos commandantes. Ku mesmo nas marchas, nos

combates, conselheiro e sócio nos perigos, sempre
estarei comvosco; entre mim e vós tudo será com-
mum. E , se os deoses nos ajudarem , a victoria ,

os despojos, os louvores, tudo está sazonado; mas
quando isto fosse remoto, ou duvidoso, não me-
nos era dever de todo o bom cidadão defender a
republica. Pelo ócio ninguém subio á immorlali-

dade, e nenhum pai desejou ainda, que seus filhos

fossem eternos; mas que honrada e virtuosamente
vivessem. Romanos, eu mais dissera, se palavras

dessem valor aos fracos; porque aos fortes tenho
fallado assaz. »

Mário, depois deste discurso, vendo accesos o?

ânimos da plebe, embarca a toda a pressa manti-
mentos, dinheiros, armas, e mais petrechos da

guerra, e manda com este com boi o sen legado

A. JVIanlio* EUe entretanto passa a alistar os sol-

dados, não pelo modo antigo
;

nera por classes,.
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libido erat, capite censos plerosque. Td factum
nlii inópia bonorum , alii per ambitionem consu-
]is memorabanl; quod ab eo genere celebratns

auctusque erat, et homini potentiam quaerenli

egentissimus quisque opportunissimus , cui heque
sua curse, quippe quae nulla sunt, et omnia cum
prélio honesta videntur. Igitur ÁJarius cum ali-

quanto majore numero, quam decrelum erat, in

Africam profectus, paucis diebus Uticam advéhi-
tur. lixercitus ei traditur a P. Rutiliolegato. Nam
JVletellus eonspectum Marii fugerat, ne \ideret

ea, qua) audita animus tolerare nequiverat. Sed
cônsul, expletis legionibus cohortibusque auxi-

lia riis, in agrum fertilem c?l praeda onustum pro-

ficiscitur; omnia ibi capta militibus donat. Dein
castella et oppida natura et viris parum munita

íiggreditur; prselia multa, caetemm alia levia aliis

locis facere. ínterim novi milites sine metu pug-
nae adcsse ; videre fugientes capi, aut occidi ; for-

tissimum quemque tutissimum ; armis liberta-

tem
,

pátriam parentesque et alia omnia tegk,

gloriam atque divitias quesri. Sic brevi spatio

novi veteresque coaluere, et virtus omnium sequa-

lis facta.

At reges, ubi de adventu Marii cognoverunt,

diversi in locos difficiles abeunt. lta Jugurthae

placuerat, speranti , mox effusos hostes invadi

posse; Romanos, sieuti plerosque, remoio metu,

laxius licentiusque futuros, Metellus interea Ro-
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mas segundo cada um se offerecia, e osmaisdelles

proletários. Dizem uns, que por nao os achar me-
lhores, outros, que por ambição; porque a esta

espécie de gente devia a sua fama c exaltação;

e a quem procura poder sempre os mais po-

bres são os mais opportnnos, por isso que, na-

da tendo, nada receiâo perder, e por dinheiro

tudo lhes parece honesto. Km fim , com for-

ças um pouco maiores, que as decretadas, Mário
partio para a Africa, e em poucos dias aportou

em lítica. O legado P. Rutilio lhe entregou o

exercito : porque Melello. para nao ver o que,
nem contado, tivera constância para soffrer, evi-

tou o encontro de Mário. O cônsul, preenchidas

as legiões e cohortes auxiliares, se dirige a um
paiz fértil e carregado de despojos, e ali entrega

aos soldados todas as tomadias. Investe depois as

praças e cidades pouco forles e mal guarnecidas;
dá muitos combates, mas todos ligeiros, e emdif-
fcientes partes. Kn treta n to os novos soldados fô-

rão perdendo q medo á peleja; vendo, queosque
fogem são aprisionados, ou mortos; que o mais
valente menos perigo corre; a liberdade, a pátria,

os parentes, tudo emfim se defende com as armas;
com ellas se adquire gloria e riqueza. Assim no-

vos e velhos em breve se familiarizarão, e o valor

foi o mesmo em todos.

Os reis, mal souberão da chegada de Mário, se-

parados um do outro, se retirão a logares frago-

sos. Assim o dispuzera Jugurtha, esperando, que
os inimigos, derramando-se logo, poderião ser

atacados; e que os Romanos, como fazem os mais
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mam* proferi us, contra spem suam, laetissimis *wi-
mis accipitur, plebi palribusque, postquam invJ-

dia deccsserat, juxta cârus. Sed Marins impi^re
prudenlerqne suorum et hostium res pariter at-

tenderc; cognoseere quid boni utrisque, aut con-
1ra esset ; explorare itinera regum, consilia et in-

sidias eorum antevenire; nihil apud se remissum
neque apud illos tutum pati. Itaque et Gaetulos,

et Jugurlham, ex sociis nostris prsedas agentes,
?sepe aggressus in itinere fuderat , ipsumque re-

gem haud proeul ab oppido Cirta arrnis exuerat.

Quae postquam gloriosa modo, neque belli patran-

di copiam cognovil , staiuit urbes, quae viris aut
loco pro hoslibus, ej adversum se opportunissimse

erant, singulas circumvenire : ita Jugurlham aut
praesidiis nudatum, si ea pateretur, aut praelio

ceríaturum. Nam Bocchus nuntios ad eum ssepe

miserat, velle populi Romani amieitiam, no quid
ab se hostile timeret. Id simulavpritne

,
quo irr-

provisus gravior accideret
9
an mobilitate íngenii

pacem atque bellum mutare solitus, parum ex-

plcratum est.. Sed cônsul, uíi statuerat, oppida
castellaque imanta adire; partim vi, alia metu,
aut prsemia ostentando avertere ab hoslibus. Ac
primo mediocria gerebat , existimans Jugurtham
ob suos tutandos in manus venturum. Sed ubi

illum proeul abesse, et aliis negotiis intentum ac-

cepit, majora et magis áspera aggredi tempus vi-

surn est.
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dos homens, removido o temor, seriâo mais re-

Inxrdcs e incautos. Metello, chegando emtanto a

Roma, foi, contra a sua expectação, recebido com
o maior enthusiasmo, encontrando no povo, de-

pois que se fartara a inveja, nâo menor affeiçâo,

que nos senadores, Mário, activo e prudente, não
menos attento aos seus, que aos inimigos, n'uns e

p "outros notava os prós e os contras, explorava os

movimentos dos reis, prevenia os seus projectos

e ciladas, não soffrendo em si descuido, n'eiles

SOcego. Assim muitas vezes, atacando no caminho
aos Gelulos e a Jugurtha, que andayao saqueando
os nossos alliados, os tinha desbaratado, e não
longe de Ciría obrigado o mesmo rei a largar as

armas. Vendo porém, que estas acções, meramente
gloriosas, nao erâo decisivas, determinou ir to-

mando as cidades que, por melhor guarnecidas ou
situadas, erão de maior apoio aos inimigos, a elle

de obstáculo; e assim despojar a Jugurtha de to-

das as fortalezas, se elle o consentisse, ou força-

lo a combater. Boccho, pela sua parte, lhe tinha

muitas vezes mandado dizer por embaixadores,
que desejava a amizade do povo Romano; que delle

nada receasse de hostil. Se era nelle simulação
para com mais effeito cahir de, repente sobre os

nossos, ou se por inconstância de génio se incli-

nava ora á paz, ora á guerra, mal podemos saber.

Mas o cônsul, como tinha assentado, se dirige

ás cidades e praças fortes, e toma aos inimigos

umas por força, outras por medo , ou promessas

tle premio. Começou pelas menos importantes,

pensando, que J.ugurtha, para defender os seus
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Frat inter ingentes soliludines oppidum ma£-
num alque valens, nomine Capsa, cujus conditor

Hercul< s Libys memora battír. Rjus eives apud
Jugurtham immunes, levi império, et oh ea fide-

lissimi habehantur; muniti adversum hostes non
moenibus modo, et armis atque viris, verum etiam
multo magis locorum asperitate, Nam, prater op-

pido propinqua, alia omnia vasta, inculta, ('gen-

tia aquoe, infesta serpentibus, quanim vis, sieuli

omnium ferarum , inópia cibi aerior ; ad hoc na-

tura serpentium ipsa perniciosa, siti magis, quam
alia re, accenditur. Ejus oppidi potiundi Marium
máxima cupido ihvãseràt, quum propter u ;um
belli, tum quia res áspera videbatur. Rt ÍVletellus

oppidum Thalam magna gloria ceperat , liaud

dissirniliter silum munitumque; nisi quod apud
Thalam non longe a mcenihus aliquot fontes

erant, Oapsenses una modo, atqiie ea intra oppi-

dum, jugi aqua, caetera pluvia utebantur. ld ibi-

que, et in omni Africa, quae proeul a mariineul-

tius agebat, eo faeilius íolerabatur, quia IN umidas

plerurnque lacte et ferina carne vescebantur, ne-

que salem , neque alia irritamenta guise qtiaere-

bant. Cibos illis adversum famem atque sitim y

non libidini neque luxurise erat.

Igitur cônsul ^ omnibus exploratis, credo diis
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viria com elle ás mãos. Mas, sabendo, que estava

au&enLe, e occupado em outros negócios, julgou

ser occasiào de atacar as maiores e mais diíti-

ceis.

Havia no centro de um immenso deserto uma
grande e poderosa cidade, cujo fundador se di-

zia fora Hercules Libyo. Os seus habitantes, por-

que Jugurlha os isentara de impostos, e os re-

gia com doçura, lhe erão fidelíssimos, e contra os

inimigos nào só os defendião os muros, as armas,
e a guarnição, mas sobre tudo a aspereza do paiz #

Pois, excepto os arredores da praça, tudo o mais
era deserto, inculto, falto de agua, infestado de
serpentes, cuja raiva, além de se exasperar corn a
fome, como a das outras feras, por uma qualida-

de privativa a estes perniciosos reptis, ainda mais
se accende com a sede. Mário ardia todo em de-
sejos de tomar esta praça tanto pela sua impor-
tância , como por ser cousa difticil; e Metelio se

ter coberto de gloria com a conquista de Thala,
praça nâo melhor situada, nem mais forte; com
a differença, que em Thala, nâo longe do* muros,
algumas fontes uavia, em Capsa uma só de agua
viva, e essa dentro da cidade, e os habitantes gas—
tavâo o mais do tempo da chuva. Isto ali, e por

toda a Africa, se fazia menos sensível aos po-
vos, que, distantes do mar, vivião mais incultos;

por isso que se nutrem só de leite, e carne de fe-

ras, e não procurão sai, nem outros irritamentos

da gula. Comem, e bebem para matarafomeea
sede, e nâo por luxo e regalo.

O jcoQául, posto que de tudo bem instruído, fia-
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fretus (nam contra tantas difficultales consilio

satis providere non poterat : quippe etiam fru-

menti inópia tentabatur, quod Numidae pabulo
pecoiis mngis quam arvo student, et quodcumque
natum fuerat, jussu rcgis in loca mufiita contule-

rant ; âger autem aridus etfrugum vacuuseatem-
pestate, narn sesta tis extremum erat), Lamen pro

rei copia salis providenter exornat : pecus omoej
quod superioribus diebus púedae fuerat, equitibus

auxiliariis agendum attribuit; A. Manliurn le-

gatum curn cohortibus expeditis ad oppidum La-

ris, ubi stipendium et commeatum locaverat, ire

jubet, dicitque se predabundum post paucos dies

eodem venturum. Sic incepto suooccultato pergit

ad flumen Tanaim.

Caeterum in itinere quotidíe pecus exercitui per

centúrias, item turmas aequaliter dist.ribuerat, et,

ex coriis utres uti fierent, curabat; simul et ino-

piam frumenti lenire,et, ignaris omnibus, parare,

qtise mox usui forent. Denique sexto die, quum
ad ílumen ventum est, máxima vis utrium effecta.

Ibi castris levi munimento positis, milites cibum
capere, atque, uti simul cum occasu solis egrede-

rentur, para tos esse jubet; omnibus sarcinis ab-

jectis, aqua modo seque et jumenta onerare,

Dein, posíquarn tempus visum, castris egreditur,

noctemque totam ilinere facto, consedít. Idem
próxima faeit. Dein tertia, multo ante lucis ad-

ventum, pervenit in loeum lumulosum, ab Capsa

non amplius duum millium intervallo; ibique*.
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do, creio eu , nos deoses (pois contra tantas difi-

culdades não bastava providencia humana ;
por-

que o ameaçava também a falta de pio, em razão

de que os Nu roídas, além de serem mais pastores,

que agricultores , Unhão por ordem do rei trans-

portado para as fortalezas toda a prod acção da-

quelle anuo, e os campos esta vão áridos e despidos

de searas, por ser o rim do estio] com tudo se pro-

vê do modo, que permittiào as circuinstancias ; en-

trega todo o gado, apprehendido nos dias ante-

cedentes, á cavailaria auxiliar, para o conduzir;

manda ir o seu legado A. Maolio com as cohortes

ligeiras para a cidade de Laris, onde tinha acaixa
militar e os depósitos de viveres, dizenJo-ihe ,

que sahia a saquear, e em poucos dias lá seria

com elle ; e assim occultando o seu projecto, mar-
chou para o rio Tanais.

Depois todos os dias na marcha distribuía igual-

mente o gado pelas centúrias e turmas, ordenan-
do, que das pelles se fizessem odres; com o que
ao mesmo tempo, que suppria a falta de trigo, hia,

sem ninguém saber, apromptando o que logo lhs

seria preciso. Ao sexto dia eínfitn, quando checa-
rão ao rio, eslava já feito um grande numero de
odres. Ali assentado o campo com um leve entrin-

cheiramento, manda, que os soldados ccmão, e es-

tejão promptos a marchar ao pôr do sol; e deixa-
das todas as bagagens, elles e as bestas carreguem
agua somente. Depois, quando julgou ser tempo,
sahio dos arraiaes, e, tendo marchado toda a noite,

acampou. Na seguinte faz o mesmo. Na terceira

muito antes de romper o dia chega a um logar
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quam occultissime potest , cum omnibus copiis

opperitur. Sed ubi dfes ccepit, et Numidae, nihil

hostiie metuentes, multi oppido egressi, repente
omnem equitatum, et cum íi is velocíssimos pedi-

tes cursa tendere ad Capsam, et porias obsídere

jubet; deinde ipse intentus propere sequi , neque
milites praedari siriere. Quaí postquam oppiduiii

cognovere, res Lrepidae, metus ingens, malum im-
provisum , ad hoc pars civium extra mcenia ia

hostium potestate , coegere , uti deditionem face*

rent, Caeterum oppidum incensum; Numidse pú-
beres t n ler flecti ; alíi omnes venum dati

;
prseda

militibus divisa, id facinus contra jus belli, noa
avaritia, neque scelere consulis admissum : sed

quia locus Jugurthie opportunus, nobis aditu dif-

ficilis
5

genus hominum mobile, infidum , ante

neque beneficio, neque rnetu coercitum.

Postquam tantam rem peregit Marius, sine

ullo suorum incommodo, rnagnus et clarus antea,

major et clarior haberi ccepit. Omnia non bene

consulta in virtutem trahebantur. Milites, mo-
desto império habiti, simul et locupletes, ad cce-

lum ferre; Nurnidae magis quam mortalem time-

re; postremo omnes socii atque hostes credere illi

aut mentem divinam esse, aut deorum nutu

eu neta portendi. Sed cônsul, ubi ea res bene eve-

nit, ad alia oppida pergit; pauca, repugnautibus

Numidis, capit; pi ura, deserta propter Capsen-

»ium miseruváj igni corrumph; luctu atque caede
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montuoso, duas milhas, não mau, distante de

Capsa; e ali o mais occulto que pode faz aUo com
toda a tropa. Mal assomou o dia, e os Numidas,
sem receio algum de inimigo, sahírão em multi-

dão da praça, de repente manda, que toda a ca-

vallaria, e os mais velozes infantes corrão á cida-

de e se apoderem das portas; elle rápido os segue,

probil/indo aos soldados o saque. Quando os da
praça tal advertirão, o sobresalto, o excessivo ter-

ror, a imprevista desgraça, e além disso uma parta

dos seus fora dos muros e em poder dos inimi-

gos, 03 obrigarão a render-se. A cidade foi entre-

gue ás chammas, o© Numidas moços ao ferro, to-

dos os mais vendidos , a presa distribuída aos sol-

dados. Kste attenlado contra as leis da guerra não
foi commettido por avareza, ou crueldade do côn-

sul ; mas por ser a praça vantajosa a Jugurtha, a
uós difficil de accesso ; e aquella raça de homens
inconstante, infiel, e nunca até ali refreada nem
por beneficio, nem por medo,

iVlario, concluída tamanha empresa sem dam-
no algum dos seus, se já d^iiite* era reputado
grande e illustre, muito mais o foi depois. A*
suas mesmas imprudências se olha\ ao como ras-

gos de génio. Os soldados , regidos com doçu-
ra , e ao mesmo tempo enriquecidos, o exalta-

rão ás nuvens; os Numidas o temião como um
ente sobrehumano; alliados e inimigos todos em-
fim aereditavão que, ou nelle havia mente divina,

ou tudo lhe era revelado por inspiração dos deo-
ses. O cônsul, tendo sabido bem desta empresa,
se dirigio a outras cidades,* poucas tomQu com

U
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omnia complentur. Denique mullis locis potitus,

ac plerisque exercitu incruento, aliam rem aggro-
ditur, non eadem asp^ritate, qua Capsensium ,

ceeterum haud secus difncilem. .

Namque haud longe a ilumine Mulucha, quod
Jugurthae Bocchique regnum disjungebat, erat

inler caeteram planitiem moris saxeus, raediocri

castello satis patens , in immensum editus, uno
perangusto adilu relido; nam omnis natura, ve-

lut opere atque consulto, praeeeps. Quem locum
JVIarius, quod ibi regis thesauri erant, summa vi

capere intendit. Sed ea res forte, quam consilio,

mclius gesta. Nam castello virorum atque armo-

rum satis, magna vis et frumenti, et fons aquae.

Aggçribus turribusque et aliis machinationibus

loeus importunus. Iter castellanorum angustum
admodum , utrimque praecisum. Vineae cum in-

genti perieulo frustra agebantur; nam quum eae

paulo processerant , igni aut lapidibus corrumpe-

bantur. Milites neque pro opere consistere, prop-

ter iniquitatem loci, neque inter vineas sine pe-

riculo administrare; oplimus quisque cadere, aut

sauciari , cseteris metas augeri.

At Marias, multis diebus et laboribus conscim-

ptis, anxius trahere cum animo suo, omiUeretne

inceptum, quoniam frustra erat, an fortunam op-
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resistência, a muitas, que pelo terrível exemplo
de Capsa, achou desertas, pôz fogo : tudo deixou
coberto de lucto, e sangue. Tendesse em fim apo-

derado de muitas fortalezas, as mais delias sem per-

der um homem, se propõe outra empresa nâo tão

árdua, como a de Capsa, mas de outra difficul-

dade.

Não longe do rio Mulucha, que dividia os rei-

nos de Jugurtlia e Boccho, havia no centro de
uma planície um cabeço de rocha viva, sum-
mamente elevado, com âmbito assaz para um
mediano castcllo, sem ter mais, que uma ave-

nida mui estreita; porque todo era talhado a
pique pela natureza, como se fosse á mão e de
propósito. Mário com summo empenho empren-
deo tomar este ponto, por estarem ali os thesou-

ros do rei. Mas o exilo foi mais devido ao acaso,

que ao plano : pois o castello estava bem provido

de gente, armas, e viveres, e tinha uma nascente

dVigua. O terreno não era apto para trincheiras,

íorres, e outras obras. O caminho, além de mui
estreito, de ambos os lados era um despenhadei-

ro. Debalde, e com immenso perigo se construíam

galerias; porque, apenas começadas, erâo destrui*

das pelo fogo e pelas pedras. Os soldados nem po-
diâo suster-se diante das obras, pela desigualdade
do terreno, nem trabalhar sem risco dentro das
galerias f aqueíle que mais 9e afoutava era morto,
ou ferido, nos outros crescia o temor.

Depois de muitos dias e trabalhos perdidos,
Mário desanimado, entrou a considerar, se dcsia.

tiria da empresa , éomo impraticável, ou se éspe-

U »
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periretur, qua saope prospere usus fuerat. Quae
(juum muitos dies noclesque aestuans agilaret,

forte quidam Ligus, ex eohorlibus auxiliariis mi-
les gregariuís, castris aquatum egressus, haud pro-

inl ab latere castelli, quod aversum praeiiantibus

<*rat, animudvertil inter saxa repentes çochletts
j

quarum quutn unam alque alteram, déin plures

peterel, studio legendi p&ulatim prope ad sum-
jnum moatis egressus esj,. Ubi postquam solitu-

dinem intellexit , more humaai ingenii, cupido
difficilia faciendi animum vertit. Et forte in eo
Joco graudis ilex coaluerat inter saxa, paululurn

modo prona , deinde flexa atque aueta in altitu-

dinem ,
quo cuncta gignenlium natura fert. Cu-

jus ramis modo, modo eminentibus saxis nisus

.Ligus, in castelli planitiem pervenit, quod cuncti

!Numidse intenti poeliantibus aderant. Exploratis

omnibus, quae mox usui fore ducebat, eodem re-

greditur, non temere , uti adscenderat, sed ten-

tans omnia et chcumspiciens.

Itaque Marium propere adit, acta edocet; lior-

tatur, ab eã parte, qua ipse descendera!, eastelium

tentei; pollicetur sese itineris ducem
,

periculi-

que nihil esse docet. Marius cum Ligure, promis-

sa ejus cognitum, ex praesenlibus misit; quorum
xj ti cujusque ingenium erat, ita rem difúcilem

aurt facilem nuntiavere. Consulis animus tamen
paulum arrectus. Itaque ex copia tibieinum et

cornieinum, numero quinque quam velocíssimos

delegil; et cum his, pras»idio qui forent
9
quatuor
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faria a fortuna, que tantos vezes encontrara pro-

picia. Como neste» pensamentos fhictuasse mui*
to* dias e noites, acn>o nm Ligurio, simples sol-

dado das cohorfrs auxiliares, sahindo dos arraiaes

por agua* não longe do castello, do lado opposio

ao do ataque, avistou alguns caracoes arrastando-

'se por entre os rochedos; como procurasse um e

outro, e depois muitos, na deligencia de os colher,

foi pouco a pouco subindo até ao cimo do monte.
Depois que o \io solitário, o desejo, natural ao
homem, de vencer difficuluades, o fez mudar de in*

tento. Tinha-se acaso ali criado entre as rochas

uma grande azinheira, queem baixo inclinada íím

pouco, depois se endireitava e subia até á altura,

a que a natureza costuma elevar toes arvores. A pe-

gando-se ora aos ramos delia, ora ás pontas dos

penedos, o Lignrio chegou á plataforma do cas-

tello; porque todos os Num idas estavao absortos

presenciando o combate. Kxplorado quanto jul-

gou lhe poderia logo servir , voltou pelo mesmo
sitio, não desattentadamente, como subira, mas
tenteando e notando tudo em torno.

Depois corre apressado a Mário e lhe conta o
succedido, exhortando-o a teníar o castello pela
parte , por onde elle descera , offerecendo-se para
guia do caminho, e segurando, que não havia pe-

rigo. Mário mandou alguns dos que estavao pre-

sentes, com o Ligurio, para verifiearem o seu di-

to : cada um dos quaes, segundo era mais ou me-
nos afouto, assim veio pintar a cousa fácil, ou dif-

ficil. O cônsul cobrou comtudo algum animo.
Entre todos os tromheteiros e cornetas escolhe
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centuriones, omnesque Liguri parere jubet, et ei

negotio proximum diem constituiu Sed ubi ex
praseepto tempus visum , paratis compositisque
omnibus ad locuru pergit. Caeterum illi, quicen-
turiis praeerant, praedocti ab duce, armaomatum •

que mutaverant, capite atque pedibtis nudis, uti

prospectas nisusque per saxa facilius foret; super

terga gladii et seu ta, verum ea Numidica ex co

riis, ponderis gratia simul, et offensa quo levius

atrepereatt

Tgitur praegrediens Ligu3 saxa, et si quae vetus-

tate radices eminebant, laqueis vinciebat, quibus
allevati milites facilius adsrenderent ; interdum
tímidos insolentia idneris levar® manu ; ubi paulo
asperior adscensus erat , -singulos prae se inerme»

miitere; deinde ipse cum illorum armis sequi;

quae dúbia uisui videbantur, potissimus tentare,

ac saepius eadem adscendens descendensque, dein

fctatim digrediens, caeteris audaciam addere. ]gi-

tu.r diu multumque fatigati, tandem ia castellum

perveniutit , desertum ab ea parte, quod omnes,
sicuti aliis diebus, adversum hostes aderant. Ma-
rius, ubi ex nuntiis, quae Ligus egerat, cognovit,

quamquam totó die intentos praelio Nunaidas ha-

buerat, tum vero cohortatus milites, et ipse extra

vineas egressos, testudine acta suecedere , et si-

mui hostem tormentis sagittariisque et fundito-

ribus emiuus terrere*
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cinco mais ngeis, e com estes, quatro ccnturiôes,

para os protegerem, manda, que todos obedeção

ao Ligurio, e para esta expedição determina o

dia seguinte. Quando o Ligurio julgou ser o tem-

po da ordem, prompto e arranjado tudo, marchou
para o sitio. Elles, e os commandantes das centú-

rias, por inslrucção do guia, fôrâo com armas e

\estidos mudados, a cabeça nua, e descalços, para

melhor poderem vêr e trepar pelos rochedos; as

espadas ás costas e escudos de couro á Numida,
assim em razão do peso, como para que, tocando

nas pedras, menos tinissem.

Jndo pois na frente o Ligurio, ás pontas dos

penedos e raízes, que pelo tempo encontrava ex-

cavadas, alava corda-, com o apoio das quaes mais

facilmeute subissem os soldados; aos que desani-

mava*) com a estranheza do caminho, dava algu-

mas vezes a mão; onde a subida era um pouco
mais áspera, os mandava ir desarmados, um a um,
diante de si, e com as armas delles os seguia de-

pois; os passos de mais duvidoso apoio elle os ten-

tava primeiro, e muitas vezes subindo e descendo,

e logo, pondo-se de lado, animava os outros. Em-
fim, depois de longo tempo e fadiga, chegâo aocas-

tello, daquella parte deserto; porque todos, como
nos dias antecedentes, estavâo defronte do inimi-

go. Mário, apenas teve noticia do que fizera o
Ligurio, bem que para chamar a attenção do ini-

migo todo o dia tivesse combatido, com tudo, ex-
hortando os seus, e sahindo das galerias, forma
tartaruga, e avança, aterrando ao mesmo tempo
os sitiados de longe com catapultas, besteiros, e
fundibularios.
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At Numidae saepe antea vineis Romanorum sub-
versis, item incensis, non castelli moenibus sese

tutabantur; sed pro muro dies noctesque agitnre,

maledicere Romanis, ac Mário vecordiam objec-
tare, militibus nostris Jugurthae servitium mi-
nari , secundis rebus feroces esse. ínterim omni-
bus Romanis hostibusqtie praelio intends, magna
ulrimque vi pro gloria atque^imperio his, illis

pro salute certantibus, repente a tergo signa ca-
nere; ac primo mulieres et pueri, qui visum pro-

cesserant, fugere, deinde, ti ti quisque muro próxi-

mas erat, postremo cuncti armati inermesque.
Quod ubi accidit, eo acrius Romani instare, fun-

dere, ac plerosque taníummodosauciare ; dein su-

per occisorum corpora vadere ; avidi gloriee 9 cer-

tantes murum adscendere; nquequemquamom-
nium praeda morari. Sic forte correcta Marii te-

meritas gloriam ex culpa iuvenit.

Caeterum dum ea res geritur, L. Svlla quae-lor

cum magno equitatu in castra venit, quod ut ex

Latio et a sociis cogeret, Romae relictus erat. Sed
quoniam nos tanti viri res admonuit, idoneum
visum est, de natura cultuque ejus paucis dicere,

neque enim alio loco de Svllrc rebus dicturi su-

mus; et L. Sisenna optime et diligenthsime om-
nium, qui eas res dixere, persecutus, parum miht

libero ore locutus videtur.

Igitur Sylla gentis patriciae nobilis fui! , famí-

lia prope jam exstincta majorum ignavia, Jitleris
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Os Numidas, tendo muitas vezes destruído e

queimado as galerias dos Romanos, já se não co
briao com os muros; mas, soberbos eom n pros-

peridade, fora delles passavao noite e dia, e insul-

tavào os Romanos, tratando a Mário de louco, e

ameaçando os soldados com os ferros de Jugur-
tha. Km quanto sitiados e sitiantes, empenhados
todos na acção, uns pela gloria e pela republica,

outros pelas próprias vidas, com grande fúria

combatem, de repente soão da retaguarda as trom-

belas
;
primeiro as mulheres e meninos, que tinhâo

sabido a vêr, depois os que mais perto estavão dos

muros, e por fim todos, armados e desarmados,
fogem. Os Romanos, com este successo, mais im-
petuosos carregão, desbaratão, e ferindo apenas os

mais delles, passao por cima dos mortos; sequio-

sos de gloria , procurâo ganhar os muros; nem só

um se detém com o saque. Assim, corrigida pelo

acaso a temeridade, de Mário, um erro lhe obteve

gloria.

Neste meio tempo, o questor L. Sylla, chegou
ao campo com uma grande força de cavai laria, que
elle em Roma tinha ficado para receber do Lacio

e dos alliados. E pois o assumpto me trouxe aqui
tão grande homem, julgo a propósito dizer algu-

ma cousa da sua Índole e costumes; porque nao
terei outra occasião de o fazer; e porque L. Si-

senna, o melhor e mais circunstanciado de quan-
tos a seu respeito escreverão, me parece ter falla-

do com pouca liberdade.

Foi Svlla homem nobre, da classe patrícia, mas
de uma família quasi esquecida pela ignavia de
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Graecis atque Latinis juxta, atque doctissime eru-

ditus, animo ingenti, cupidus voluptatum, sed

gloria cupidior; otio luxurioso esse, tamcn a!>

negotiis nunquam volúpias remorata , niãi quod
de uxore potuit honestius consuli ; facundus, cal-

lidus, et amicitia facilis; ad simulanda negotia

altitudo ingenii incredibilis; mullarum rerum ,

ac maxime pucuniae largitor. Atque illi, felicíssi-

mo omniurn ante civilem vietoriam, nunquam
super industriam fortuna fuit , multique dubita-

vere, fortior an felicior esset. Nam, poslea quas

fecerit, incerturn habeo, pudeat roagis, an pigeat

disserere.

Igitur Sylla, uti supra dictum est, postquam in

Africam atque in castra Aíarii cum equitatu ve-

nit , rudis antea et ignarus belli , sollertissimus

omnium in paucis tempeslalibus factus est. Ad
hoc milites benigne appellare; multis roganlibus,

aliis per se ipse dare beneficia, invitus accipere ,

sed ea properantius
,
quam ses mutuum reddere,

ipse ab nullo repetere, magis id laborare, ul illi

quam plurimi deberent; joca atque seria cum
humillimis agere; in operibus, ín agmine atque

ad vigílias multus adesse; neque Ínterim, quod
prava ambitio solet, consulis aut cujusquam boni

famam lsedere; tantummodo neque consilio, ne-

que manu priorem alium pati, plerosque anteve-

nire. Quis rebus et ar tibus brevi Mário rniltti-

busque carissimus factus est.
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seus avós
,

profundamente erudito nas letras

Hregas e Latinas, de grande animo, ávido de
prazeres, e de gloria muito mais ainda; e, bem
que no ócio amava o luxo, nunca a voluptuosb-

dade o distrahio dos seus deveres; só a respeito

da mulher se podia ter comportado com mais de-
' coro : era facundo, astuto, em amizades fácil, do

uma habilidade incrível para a simulação, de
mãos largas, principalmente a respeito de dinhei-

ro, li, posto que antes da victoria civil de todos

fosse o mais feliz, nunca a sua fortuna foi supe-

rior ao seu génio, e duvidarão muitos, se nelle

era maior o valor, se a felkidale. Mas, quanto ao

que fez depois, não sei se me envergonha , se me
aborrece mais o conta-lo.

Sylla, depois que chegou, como dissemos, com
a cavallaria á Africa eaocampode Mário, até ali

noviço e ignorante da gueria, em pouco tempo se

tornou o mais hábil de todos. Era, além disto, af-

favel com os soldados; a muitos rogado, a alguns

de seu próprio moto fazia favores ; constrangido

os acceitava, mas era mais prompto em paga-los,

que se fosse dinheiro emprestado; de ninguém
exigia retribuição; todo o seu empenho era ter

devedores quantos mais melhor : em assumpto*
sérios ou jocosos com os mais humildes se entre-

tinha; nos acampamentos, nas marchas, nos pi-

quetes se mostrava incansável : e entretanto não
denegria a fama do cônsul, ou de pessoa alguma
de mérito, como faz a vil ambição. Só não soffria,

que em intelligencia e valor alguém se lhe avan-
tajasse : e a quasi todos excedia. Com taes manei-
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At Jugurlha, postquam oppidum Captam filiou

que locos muni tos et sibi útil es, si mui et maunara
pecuninm amiserat, áil Bocchum mintios mitlit,

quamprimurn in Numidiarn copias adduceret :

prselii faciendi lempus adesse. Quem ubi cunc-

tari acccpit, dubium belli atque pacis rationes

trahere; rursus uti antea , próximos ejus donis

corrumpit, ipsique Mauro pollicetur Namidia3
parlem terliam , si aut Romani Africa expulsi

,

aut, integris suis finibus, bellum compositum foret.

Eo prsemio illectus Bocchus cum magna multitu-

dine Jugurtham aceedil. Ita amborum exercita

conjuncto, JVlarium jam in hiberna proficiscen-

tem, vix decima, parte diei reliqua, invadunt,
rati noctem, quse jam aderat, et viclis sibi muni-
mento fore, et, si vicissent, nullo impedimento,
quia locorum scientes erant ; contra Rornanis

utrumque casum in tenebris difficiliorem fore.

Jgitur 9Ímul cônsul ex multis de hostium aòV

ventu cognovit, et ipsi hostes aderant. Et
,
prius*

quam exercitus aut instrui, aut sarcinas colligere,

denique antequam signum, aut imperium ullurn

accipere quivit, equiies Mauri atque Gaetuli, non

acie, neque ullo more prselii, sed catervatim, uti

quosque fors conglobavernt , in nostros incur-

runt. Qui omnes trepidi , improviso metu, ac ta-

men virtuiis memores, aut arma capiebaut, aut
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ras e prendas em breve adquirio a maior estima de
JVlario e dos soldados.

Jugurlha, perdida Capsa, com outras fortalezas

importantes, e grande parte dos seus dinheiros ,

mandou mensageiros a Boccho, a dizer-lhe, que
sem demora baixasse com as suas tropas á Numi-
dia

;
pois era chegada a occasião de combater. M as

quando conheceo, que elle hia espaçando, eiude-

ciso calculava as vantagens da paz e da guerra;

torna, como antes, a comprar os que o rodeavão,

e ao mesmo Mouro promette a terça parle da Nu-
midia, se os Romanos fossem expulsos da Africa,

ou, conservando elle inteiro o reino, se fizesse a

paz. Engodado com este premio, Boccho vem
unir-se a Jugurtha com grande multidão. Com-
binadas as suas forças, atacão ambos a Mário, in-

do este em marcha para quartéis de inverno,

quando já não restava mais, que uma hora de sol,

pensando, que a noite, já próxima, os protegeria,

vencidos; vencedores, os nao impediria
,

por se-

rem práticos do terreno; pelo contrario, íVutn

e n^outro caso a escuridão estorvaria os Ro-
manos.

liis que por muitas vias a um tempo recebe o
cônsul a noticia da chegada do inimigo, e o mes-

mo inimigo assoma. E, antes que o exercito se

pudesse formar, ou reunir as bagagens, antes que
pudesse emfim receber algum signal , ou ordem,
os cavaíleiros Mouros e Getulos, sem forma, nem
regularidade alguma, em chusmas, e como o a-

caso os juntava, acommettem os nossos; que, bem
que turbados todos com o repentino susto, não
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oapientes alios ab hostibus defensabant
;

pars

equos adscendere, obviam ire hostibus; pugna
latrocínio magis, quam praelio similis fie ri ; sine

signis, sine ordinibus, equites peditesque per-

mixti, casdere alios, alios obtruncare; nlultos con-

tra adversos acerrime pugnantes ab tergo circum-
venire ; neque virtus , neque arma satís Ingere,

quod hostes numero plures et undique circum-

fusi eranf. Denique Romani veteres novique, et

ob ea ecientes bclli, si quos locus , aut casus

conjunxerat, orbes facere , atque ita ab omnihus
partibus simul tecli et instrucii hostium vim sus-

tentabant. Neque in eo Iam áspero negotio JVla-

rius territus, aut magis, quam antea, demisso ani-

mo fuit; sed cum turma sua, quam ex fortissimf*

magis quam familiarissirnis
,

paraverat, vagai i

passim, ac modo laboranlibus suissuccurrere, mo-
do hoste6, ubi conferíissimi obstiterant, invadere;

manu consulere militibus, quoniam imperare r
contarbatis omnibus non poteraU

Jamque dies consumptus erat , quum tamen
barbari nihil remittere , atque, uti reges prrece-

perant, noctem pro se rati , acrius instare. Tum
Marius-ex copia rerum consilium trahit, atque,

uti suis receptui locus esset, colies duos propin-

quos inter se occupat. Quorum in uno, castris

parum amplo, fons aquae magnus erat; alter usui

opportunus, quia magna parte editus et praeeeps
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esquecidos com tudo do seu costumado valor
5
ou

se armào, ou defendem os que se armão; alguns

montão a cavallo, e vão contra o inimigo : mais
um assalto de ladroes, que batalha, parecia a pe-

leja ; sem bandeiras, sem forma, cavalleiros e in-

fantes confundidos, ferem uns, matâo outros, eu-

volvem a muitos pela retaguarda, em quanto va-

le rosamente combatem com o* que tem na frente.

Nem valor, nem armas a defende-los bastão, que
os inimigos, superiores em numero, e espalhados

por toda a parte, os cercão. Por fim os nossos ve-

teranos e os soldados novos, instruidos por estes,

no logar, em que estavão juntos, ou a casualidade

os juntava, fazião círculos, e desta sorte de toda a
parte cobertos e formados, sustentavão a fúria dos

inimigos. Em tão áspero conflicio Mário, não
aterrado, nem menos sereno, que d'antes, com a
sua turma, que elle havia organisado, não dos
seus mais affectos, mas dos mais esforçados, girava
por toda a parte, já soccorrendo os que via aper-

tados, já carregando os inimigos, onde os achava
em mais força : como em tão geral confusão não
podia valer aos seus como chefe, lhes acudia com
o braço.

tira já noite fechada, e os bárbaros não afrouxa-
vão, antes, persuadidos, segundo os reis lhes

disserão, que a noite seria por elles, com mais
vigor carregavão. Mário, tirando então das ciis

cumstancias conselho, para segurar um asylo aos

seus, determina occupar dous montes entre si

vizinhos; dos qyaes um, pouco espaçoso para
campo, tinha uma grande fonte d'agua t o ou-
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pauca tnlinimento egebat. Caeterum apud aquam
Syllam cum equítibus noctern agitare jubet. Ipse

jmulatim dispersos milites, neque minus hosti-

bus conturbatis, ia unum eontrahit; dein cunc-
tos pleno gradu in coilem subducit. Ita reges,

loci difficukate coacti, praelio delerrentur. Neque
tamen suos longius abire sinuut; seu, utroque
colle multiluditie circumdato, effusi consedere.

Dein crebris ignibus factis
,

plerumque noctis

barbari suo more laetari, exsultare, strepere voci-

bus; et ipsi duces feroces, quia noa fugerant, pro

victoribus agere*

Sed ea cuncla Romanis, ex tenebris et editio-

ribus locis facilia visu magnoque hortamento
erant. Plurimum vero Marius imperitia hostium

confirmatus, quam maximum silentium haberi

jubet, ne signa quidem, uti per vigílias solebant,

canere. Deinde ubi lux adventabat , defessis jam
hostibus et pau lo ante somno captis, de impro-

viso vigiles, item cohortium , turmarum , leçio-

num tubicines simul omnes súgna canere, milites

clarnorem tollere , atque portis erumpere jubet.

Mauri atque Gsetuii ignoto et horribili sonitu re-

pente exciti, neque fugere, neque arma capere,

neque omnino facere aut providere quidquam po-

terant. Ita eunctos slrepitu, clarnore , nullo sub-

veniente, nostris instantibus, tumultu , terrore,

formidine qiiasi vecordia ceperal. Denique omues

fusi. fugatique; arma et signa militaria pleraque
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tro era opportuno para o intento, porque, em
grande parte íngreme e precipitado, pouca for-

tificação precisava. Ordena pois a Sylla, que vã
com a cavallaria pernoitar junto á fonte. Ellc

reunindo pouco a pouco os soldados dispersos

(os inimigos não o estavâo menos) a passo largo

es conduzio ao monte. Os reis, forçados pela

diíficuldade do terreno, desistem do combate.
Mas

3
sem consenlir aos seus que se afastassem

para longe, cercando com a multidão um e ou»
tro monte, espalhados acampão. Depois accesos

muitos fogos, os bárbaros, a seu uso, passão o
mais da noife em alegrias, exultaçoes, e algazar-

ras ; e os mesmos chefes ufanos, porque não fu-

girão, se julgão vencedores.

Mas todas estas cousas para os Romanos, que na
escuridão e de togares mais altos facilmente as

vião, erão a melhor exhortação. Mário, bem cer-

tificado da imperícia dos inimigos, manda, que se

guarde o maior silencio, e, nem para render os

quartos se dem os toques do costume. Depois ao
romper da alva

, ]á cansados os inimigos e pouco
anles tomados do somno, de repente ordena que
as trombetas das guardas, cohortes, turmas e le-

giões toquem todas ao mesmo tempo; e que os

soidados com grandes gritos se lancem fora das

portas. Os Mouros e Getuios com o desconhecido,

e horrível estrondo, de repente acordados, nem fu-

gir, nem tomar as armas, nem fazer, nem provi-

denciar cousa alguma podião. Com o estrépito
9

e clamor, não os soccorrendo alguém, carre-

gando os nossos, de perturbação, terror, e espan-
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capta; pluresque eo prélio, quam omnibus supe*
rioribus interempti. Natn somuo et metu insólito

impedi ta fuga.

Dein Marins, oti coeperat , in hiberna pro-

ficiseitur; qiue . propter commealnm in oppidis

maritimis agere decreverat. Neque tamen socors

victoria , aat insolens factus, sed
,
pariter ac in

con^pectu hostium
,
quadrato agmínc incedere,

Sylla cum equitatu apud dèxtimos; in sinistra

parte A, JVlanlius cum funuitoribus et sagittariis,

praeterea cohortes Ligurum curabat
;

primos et

extremos cum expeditis manipuiis (ril)unos loca-

verat. Perfuga?, minime cari et regionum scien-

tissimi 5
hostium iter explorabanfc. Simulcon>ul,

quasi nulío imposito
9
omnia providere

9 apud
omnes adesse ; laudare et increpare merentes

;

ipse armatus intentusque, item milites cogebat,

Neque secus
?
atque iter facere

9
castra rnunire;

excubitum in portas cohortes ex legionibus, pro

castris equites auxiliados mittere; praeterea alioi

super vallurn in munimentis locaro, vigílias ips:*

circumire
?
non tam difndentia futuri

,
qure im-

peravisset, quam uti mililibus exaequatus cu.ti

imperatore labor volentibus esseU litsane Marins

illoque aliisque temporibus Jugurthini bel li pu-

dore magis, quam maio, exercitum coercebat.

Quod mui ti per ambitionem fieri aiebant; pars,

quod a pueritia consuetam duritiam , et alia
,

quae caeteri misérias vocant, voluptati habuisset,
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to ficarão como estúpidos, Lmfim todos fôrâo

rotos e desbaratados; quasi todas as armas e ban-
deiras tomadas ; os mortos nesta batalha fò-

rào mais, que em todas as antecedentes; porque
o som no e o estranho terror lhes impedirão a
;uga.

Mário continua depois a começada marcha para

os quartéis de inverno, que, em razão dos manti-
mentos, assentara estabelecer nas cidades maríti-

mas* Longe porem de se tomar com a victoria

mais descuidado, ou insolente, avançava sempre
em quadrado, como se tivesse o inimigo á vista.

Syllíi hia no flanco direito com a cavallaria, na es-

querda A. Manlio com os fundibularios, besteiros,

e cohortes Ligurias : na frente e na retaguarda

collocava os tribunos com as centúrias ligeiras.

Os transfugas, por menos apreciados, e mais prá-

ticos do terreno, exploravão os movimentos do
inimigo. O cônsul ao mesmo tempo, como se na-

da tivesse encarregado á outrem
,

providenciava

tudo, apparecia a todos, louvando, ou increpando
os que o merecião; armado e prevenido sempre,
obrigava ao mesmo os soldados. Noa acampamen-
tos não era menos cauteloso, que nas marchas;
postava de guarda ás portas cohortes legionárias,

piquetes de cavallaria auxiliar em frente do campo,
e, além disto, vedetas sobre as trincheiras; e elle

mesmo rondava os postos , não tanto por descon-

fiança da execução das suas ordens, como para
que, igualado o trabalho entre os soldados e o
chefe, se fizesse de melhor vontade. E sem duvida
nesta occasião, e em kxlo o tempo da guerra Ju-

X 2
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JSisi tamen respublica, paiiter ac saevissimo im-
pério, beue atque decore gesta»

Tgitur quarto denique die, haud longe ab op-

pido Cirta undique simul speculatores citi sese

ostendunt; qua re hostis adesse intelligitur. Sed
quia diversi redeuates, alius ab alia parte atque
ornries idem significabant ; cônsul incerta , quo-

nam modo acièm instrueret, nullo ordine com-
mulato, adversum omnia paratus, ibidem oppe-

ritur, Ita Jugurtham spes frustrata, qui copias in

quatuor partes distribuerat, ratus, exomnibus seque

aliquos ab tergo hostibus venluros. ínterim Sylla,

quem primum hostes attigerant, cohortatus suos,

turmatim et quam maxime confertis equis, ipse

aliique Mauros invadunt; ce&leri in loco manentes
íib jaculis eminus emissis corpora tegere, et,, si

qui in raanus venerant, obtruncare. Dum (?o mo-
do equites prselianíur, Bocchus cum peditibus

,

quos Volux íUius ejus adduxerat, neque in priore

pugna, in itinere morati , adfuerant, postremam
JRomanorum aciem invadunt. Tum Marius apud
primos agebat, quod ibi Jugurlha cum plurimis

erat. Dein Numida, cognito Bocchiadventu, ciam

cum paucis ad pedites convertit; ibi latine, nam
apud Numantiam loqui didicerat, exclamat, nos-

tros frustra pugnare; paulo ante M urium sua ma-
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gurlhina, Marío fez quanto quiz do exercito mais

por meio do pundonor, que do cas-tigo. Diziâo

tips, que era por ambição, outros, porque, desde

a infância costumado a uma vida dura, o que os

mais chamão calamidades, tinha elle por delicia,

O caso lie, que administrou a republica lao bem
e honradamente, como se no commando fosse

cruclissimo.

Ao quarto dia em fim , não longe de Cirta , de
toda a parte a um tempo assomao os exploradores

a toda a brida , signa] de ser chegado o inimigo.

Alas como voltavao muitos, cada um de seu lado,

e todos davao a entender o mesmo ; o cônsul, nâo
sabendo, que forma devesse dar á linha, sem na-

da alterar nas fileiras, ali mesmo espera, prompto
a fazer frente para todos os lados.. Desta sorte se

frustrou a esperança de Jugurlha, que tinha divi-

dido as suas tropas em quatro corpos, persuadido,

que atacando iodos a um tempo, algum tomaria o

inimigo pela retaguarda. Entretanto Sylla, que os

inimigos encontrarão primeiro , exhortando os

seus, por turmas e com os cavallos bem unidos
aUica os Mouros com parte da força; os mais, fir-

mes no mesmo posto, se cohriâo contra as setas

arrem ceadas de longe, e, se alguns lhes vinhão ás

mãos, os destroncarão. Fm quanto a cavallaria

deste modo combate, Boccho investe pela reta-

guarda os Romanos com a infanteria, que seu

filho Volux acabava de conduzir-lhe, e por se ha-
ver demorado no caminho não assistira ao prin-

cipio de acção. Mário achava-se então na frente,

porque Jugurtha ahi estava com forças mui nu-
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nu interfectum : simui gladium sanguineobliturn
ostendere , quem in pugna, satis impigre occiso

pedile nostro, cruentaveraU

Quod ubi milites accepere, magis atrociíate rei

quam fide nuntii terrentur; simulque barbari

ânimos tollere , et in perculsos Romanos acrius

incedere. Jamque paulum ab fuga aberant,quum
Sylla, profiigalis iis, quos adversum ierat , re-

diens ab latere Mauris incurriu Bocchus statim

averiitur. At Jugurtha, dum sustentare suos et

prope jam adeptam victoriam reíinere cupil, cir-

cumventus ab eqiutihus, dextra, sinistra omnibus
oceisis, solus inter tela hostium vitabundus erum-
pit. Atque ínterim Marius, fugatis equitibus, ac-

currit auxilio suis, quos pelii jam acceperat. De-
nique hostes jam undique fusi. Tum spectaculum
horribile in campis patentibus : sequi , fugere;

-occidi, capi; equi atque viri afflicti ; ac multi,

vulneribus acceptis, neque fugere posse, neque
quietem pati ; niti modo, ac statim concidere

;

postremo omnia, qua \isus erat, constrata telis,

arrnis, cadaveribus, et inter ea húmus infecta

sanguine.
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merosns. Apenas o Nutnida soube da chegada
de Boecho

,
parte occultarnente com poucos a

unir-se á infanteria; e ali em Latim (poisem Nu-
maneia o aprendera a fallar) clama, que em
vão pelejarão os nossos

;
que Mário acabava

de ser morto pela sua mão : e dizendo isto,

. lhes mostra a espada tineta no sangue de um
infante nosso

,
que na peleja valerosamente

matara.
Os nossos, ouvindo tal, se aterrao mais pela atro-

cidade do caso
,
que pela fé- do mensageiro; os

bárbaros cobrao animo, e earrfegao com mais vi-

gor os consternados Romanos. K já não &sta\ão

longe de fugir, quando Sylla , derrotados os que
atacara, voltando, aeommette os Mouros pelo flan-

co. Boecho vira logo costas, Jugurtha em quanto
procura sustentar os seus, e conservar a quasi

obtida victoría , de ambos o* flancos he cercado

pela cavallaria, e mortos todos os seus, só, fugin-

do , e defendendo-se , rompeo por entre as lanças

dos inimigos. Mário em tanto, dispersada a ca-

vallaria inimiga, acode em soccorro dos seus, que
ouvira estarem a ponto de ceder. Logo em todos

os pontos fôrao desbaratados os inimigos. Então
um espectáculo horrível se apresenta por aquel-

las descobertas campinas : seguir, fugir, matar,

aprisionar; cavallos e cavalleiros esmagados; e

muitos, pelas recebidas feridas, sem poder fugir,

nem querer ficar, procurando erguer-se , e súbito

cahindo; quanto em fim se alcançava com os olhos

estava juncado de lanças, de armaduras, de ca-

dáveres > e nos intervallos terra tincta de sangue.
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Postea loci cônsul, haud dubiejafti viclor, por-

venit in oppidurn Cirtam
, quo initio profectus

intenderat. fío post diem quintum, quam ilerum
barbari male pugnaverant, legai i a Boccho ve-

niunt, qui regis verbis ab Mário petivere, duos
quam fidissimos ad eum miUeret : velle de suo et

de populi Romani com modo cum iis disserere.

J lie statim L. Syllam et A. Manlium ire juhe-t.

Qui quamquam accili ibant, tamen placuit verba

íipud regem facere
9
ingenium ut aversum flecle-

renl , aut cupidum pacis vehemèntius accende-

rent. Itaque Sylla, cujus facundiae, non seiati a

JVIanlio concessum
,
pauca verba hujuscemodi lo-

culus :

a Rex Bocche, magna nobislsetitiaest
?
quum le

talem virum dii monuere, uti aliquando pacem,
quam bel 1 um, malles; neu te optimum cum pés-

simo omnium íugVirtha miscendo commaculares

;

simul nobis demeres acerbam necessitudinem ,

pariter te errantem et illum scelcratissímum per-

sequi. A d hoc populo Romano jam a principio

inopi melius visum amicos, quam servos, qmvre-
re ; tutiusque rati , volentibus, quam coactis im-
peritare« Tibi vero nulla opportunior amicitia

nostra : primum , quod procul absumus , in quo
offensse minimum, gratia par, ac si prope adesse-

mus; dein, quod parentes abunde habemus, ami-
corum neque nobis, neque cuiquam omnium sa-

tis fuit. Atque hoc utinam a principio tibi pia-

cuisset! profecto ex populo Romano ad hoc tem-

pus multo plura bona accepisses, quam mala per-

pessus es. Sed quoniam hurnanarum rerum for-



JUGtIRTHINA, 329

Pepois desta inquestionável victoria , o cônsul

chegou a Cirta, seu primeiro destino. Ali, cinco

dia- depois da segunda derrota dos bárbaros, vie-

rao embaixadores da parte de Boccho pedir a

Mário, lhe mandasse duas pessoas da sua maior
confiança : que desejava conferir com ellas sobre

.os seus interesses e os do povo Romano. Elle fez

logo partir L. Sylla e A. Manlio : os quaes, nào
obstante irem chamados, quizerao ser os primei-

ros a fallar ante o rei, ou para o inclinarem á paz,

se estivesse de animo contrario, ou, se desejoso,

o accenderem mais. Sylla, a quem, attendendo á
eloquência, e não á idade, iVíanliocedeo a palavra,

fallou nestes breves termos :

a Rei Boccho, summo prazer he o nosso em vêr

que, inspirado pelos deoses, mormrcha tão pode-

roso, preferes a paz á guerra; virtuoso, te nâodes-
lustras, associando-te a Jugurtha, o maior dos

«celerados; e ao mesmo tempo nos eximes da
crue! necessidade de punir com o mesmo rigor

em ti um erro, nelle enormissimos crimes. Tanto
mais } que o povo Romano, já desde o seu ténue
principio, sempre julgou melhor procurar ami-
gos, que escravos, e mais seguro governar volun-

tários, que forçados. A ti nenhuma alliança con-

vém mais, que a nossa; primeiro porque estamos
longe, offensa não a podes temer, e a protecção

será a mesma que se fossemos vizinhos; depois,
porque súbditos temos de sobejo, amigos nem
nós nem alguém teve ainda bastantes. Oxalá desde
o principio tivesses pensado da mesma sorte !

Mais benefícios terias, por certo, recebido, que
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tuna pleraquc regit^ cui scilicet placuit, te et vim
et gratiam nosIram experiri; nunc , quoniam per

illam licet, frstina, atque, uli ecepisú, pergè.

Multa opportuna babes, quo facilius errai a offi-

ciis superes. Postremo hpc in pectus luum de-

milte, numquam po|)ulum Romaoum beneficiia

viclum esse. iNarn, bello quid valeat, tute seis. »

Ad ea Bocchus plaeide et benigne, simul pauca
pro delicio suo verba facit : « Se non hostili ani-

mo, sed ob regQtim lutandum arma cepisse, nam
Numidiae parlem, unde vi Jugurtham expulerit,

jure belli suam factam ; eam vastari a Mário pati

nequivisse; praeterea missis antea Romam legatis,

repulsum abamieitia; cseterum veteraomittcre, ac

tum, si per Marium liceret, legatos ad senatum
missuru.m. » Dein , copia facta, anirnus barbari

ab amieis flexus, quos Jugurlha, cognita legatione

SyllíB et Manlii, metuens id, quod parabatur^

donis corruperat.

Marius interea, exereitu in hibernaculis com-

pósito, cum expeditis cohortibus et parte equita-

tus proficiscitur in loca sola, obsessum turrim

Tegiam, quo Jugurlha perfugas omnes prsesidium

imposueraK Tum rursus Bocchus flectitur, seu re-

putando, quse sibi duobus pra>liis evenerant, seu

admonitus ab aliis amieis. quos incorruptos Ju-



JUGURTHINA. 831

dam nos tens supportado. Mas, pois a fortuna di-

rige quasi todos os successos humanos, e lhe

aprouve que experimentasses a nossa força e a

nossa benevolência, açora que ella o permiUe,
npressa-te, acaba o começado. Muitos e oppor-

lunos meios tens de facilmente superar com
os serviços os erros. Em fim

,
grava no coração

esta verdade : nunca o povo Romano foi ven-

cido em generosidade. Na guerra sabes quanto
pode. u

A isto, e em desculpa do seu delicto, Boccho,
aííavel e eortez , respondeo em poucas palavras :

a que tomara as armas, não com animo liostil

,

mas em defenda do seu reino; porque a parte da
Numídia, donde por força expulsara Jugurtha

,

era sua por direito da guerra; e nâo podia soffrer,

que Mário a devastasse. De mais, que, tendo an-
tes mandado a Roma embaixadores a pedir ami-
zade, lha negarão: masemnm que esquecia o pas-

sado, e agora, se Mário o perníittisse, mandaria
embaixadores ao senado. » Mas depois, concedida
esta licença, o bárbaro se deixou dobrar pelos

amigos, que Jugurtha, instruído da legação de
Sylla e Man lio, e temendo o que se preparava,
corrompera com dadivas,

Mário entretanto, acantonado o exercito, com
as cohortes ligeiras e parte da cava 11ária pardo
por logares desertos, a cercar um caslello real,

onde Jugurtha puzéra de guarnição todos os trans-

fugas. Fntão Boccho, ou pensando no resultado

das duas batalhas, ou aconselhado por alguns ami-
gos^ que Jugurtha nâo corrompera^ muda outra
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gurthn reliquerat. Ex omni copia neeessariorum

quinque delegit, quorum et fides cognita, et in-

genia validíssima erant. Eos ad Marium, acdein,
si placeat, Romani legatos ire jubet; agendarum
rerurrij et quocumque modo bel I i componendi li-

centiam ipsis permittit. J II i mature ad hiberna

Romanoru.m pmficiscuntur. Deiride in ilinere a
Gaetulis latronibus circumventi spoliatique, pa-

vidi, sine decore ad Syllam profugiunt, quem
cônsul, in expeditionem proficiscens ,

pro prseto»

re reliquerat, Ho* ille non pro vanis Kòslihus, uti

meriti erant, sed accurate ac liberaliter habuit.

Qua re barbari et íarrsam Romanorum avaritise fal-

sam, et Syllam ob munificentiam in sese a mieum
rali. Nam etiam tum largitio multis ignota erat

;

munificus nemo putabatur, nisi pariter volensj

dona omnia in benignitate habebantur.

Igitur qusestori mandata fioechi patefaeiunt,si-

mul ab eo petunt, uti fautor consnltorque sibi

ndsit ; copias, fidem , magnitudinem regis sui , et

alia, quse aut utilia, aut bcnevolentue esse crede-

bant, oratione extollunt : dein Sylla omnia pol-

licito, docti, quo modo apud Marium, item apud
senatum verba faeerent, cireiíer dies quadraginta

ibidem opperiuntur. JVIarius postquam infecto ne-

gotio, quo intenderat , Cirtam rediit , et, de ad-

ventu legatorum certior factus est , illosque et

Syllam venire jubet, item L.Bellienum prEetorern

ab Utica, praeterea omnes undique senatorii or-

dinis. Quibuscum mandata Bccchi cognoscit,qui-
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vez de parecer. D 'entre os da sua corte escolhe

cinco mais hábeis, e de conhecida fidelidade, e

os manda por embaixadores a Mário, e depois, se

eile o permittisse, a Roma, auctoiisando-os para

negociarem , e de qualquer modo porem termo á
guerra. Klles á pressa partem para o aeantona-
mento dos Romanos. Mas, surprendidos e rouba-
dos tio caminho por salteadores Getulos, pávidos

e sem equipagem se vão valer de Sylla, que Má-
rio, partindo para a expedição, deixara propretor.

Este não os tratou como inimigos sem fé, segun-
do merecião , mas com toda a attençâo e libera-

lidade. Oo que os bárbaros inferirão, que não só

era falsa a fama da avareza dos Romanos, masque
Sylla, pela sua muniíicencia, lhes era affeiçoado.

Ainda então a largueza a muitos era desconheci-

da; juigava-se, que ninguém dava, sem ser do co-

ração ; todo o presente se olhava como signal de
a ftecto.

Com munição pois ao questor as instrucçoes de
Boccho, pedindo lhes assista com o seu favor e

conselho, e exaltão o poder, a fé, a magnanimidade
do seu rei, e quanto julgárào ser uíii, ou altrahir

a nossa benevolência : e, tendo-lhes Sylla pro-

mettido tudo, e ensinado como dev ião fatiar a
Mário e ao senado, ali esperarão perto de qua-
renta dias. Mário, tendo voltado a Cirta, sem
conseguir o fim

,
que se propuzéra, e sido infor-

mado d_a vinda dos embaixadores, mandou, que
estes e Sylla, L. Bellieno pretor em Utica, e quan-
tos da ordem senatoria havia por aquelles sítios,

veahão á sua presença; e com estes examina as
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bus legalis poíeslas Romara eundi fit, ot ab con-

sultí interea induciae postuiabantur. Ea Syllse et

plerisque plaeuere; pauci ferocius decerrmnt, sci-

ticel ignari humanarum refum, quae íluxseet mo*
biles sem per in adversa mutantur. Caeterum M au-

ri-, imperratis omnibus rebus, três líomam pro-

fedi cum Ca, Octávio Rufo, qui quíeslor stipen-

dium in Africam portaverat ; duo ad regem re-

deunt. líx his Bocchus quum caetera, tum maxime
benignitatem et studium Syllae libens accepit.

Romaeque legatis ejus, postquam errasse regem,

et J.ugurthae scelere lapsum, deprecati stint, anil-

ei liam et foedus petentibus hoc modo responde-

tur : tf Senatus et populus Romanus beneficii et

injurise memor esse solet. Cseterum Boccho
5
quo-

niam poenitet, deMeti grasiam facit; foedus et

amícitia dabuntur
?
quum meruerit. »

Quibus Tebus cognítis , Bocchus per lítleras a
Mário pelivit, ut Syllam ad se mitteret, cujus ar-

bitratu communibus negotiis consuleretur. Is mis-

sus cum prsesidio equitum atque peditum, item

funditorum Balearium. Praeterea iere sagiítarii et

cohors Peligna cum velitaribus armis, itineris

properandi causa; neque his secus, atque aliis ar-

mis, adversum tela hostium, quod ea levia sunt
?

muniti. Sed in itinere, quinto denique die , Vo-

lux
?

filius Bocchi , repente in campis patentibus

cam mille non amplius equitibus sese ostendit;
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instrucçôes de Boccho, nas quaes se davao pode-

res aos embaixadores para ir a Roma, e ern tanto

se pediào Irégoas ao cônsul, A Syiia e aos mais del-

les agradarão as proposições; uns poucos votarão

com mais rigor, sem duvida por inexperiência

das cousas do mundo, que a todo o instante va-

•riào. Os Mouros, obtido quanto pedião, três

partirão para Roma com Cn. Octávio Rufo, que
em qualidade de questor conduzira o pagamento
á Africa; dous voltarão para o rei. Destes, com
siimmo prazer, escutou Boccho a relaçaodequan-
to se passara, e muito mais da benignidade e bons

officios de Sylla. Hm Roma aos seus embaixadores,

que, tendo suppl içado perdão para os erros, em que
o rei, por inducção do malvado Jugurtha, cahí-

ra ,
pedião amizade e alliança, se deo esta res-

posta : u O senado e povo Romano nâo costu-

ma esquecer beneficio, nem injuria. Oomfudo a
Boccho

,
pois que arrependido está

,
perdoa

;

amizade e alliança lhe concederá, quando as

merecer, a

Boccho disto informado, escreveo a Mário, pe-
dindo-lhe mandasse Sylla, para consultar com el!e

sobre os negócios com m uns. Este lhe foi mandado
com uma escolta de cavaliaria, infanteria, e fun-

dibularios Baleares. Eôrão também alguns bestei-

ros, e uma cohorte Peiigna, armados á velite, as-

sim para avançar caminho, como porque estas ar-

mas não erão menos defensivas, que as outras,
contra as lanças dos inimigos, que não são mui
fortes. Mas ao quinto dia de marcha, Volux, filho

de Boccho, assoma de repente n'uma descoberta
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qul temere et effuse euntes Sylla? aliisque omni-
Ims et numeram ampliorem vero, et hostiiem

, metum efficiebant. Lgitur sese q uísque expedire
,

arma atque tela tentarei, intender**; timor ali-

quantas, sed spes amplior, quippe victoribus, et

adversum eos, quos sjepe vieerant. ínterim equi-

tes exploratum praemissi rem } uti erat
,
quietani

nuntiaut.

Volux adveniens qusestorem appellat, dicitque

se a patre Boccho obviam il lis simul, et pVaésidio

missum. Deinde eum et proximum diem sine

metu conjuncti eunt. Post , ubi castra locata , et

diei vesper erat, repente Maurus, incerto vultu

pavens, ad Syllam aceurrit, dicitque sibi ex spe«

culatoribus cognitum
5

Jugurlharn haud proeul

abesse ; simul, uti noctu ciam secum profugeret,

TOgat atque hortatur. Ille animo feroci negat se

toties fusum Numidam pertimescere; virtuti suo-

rum satis credere ; et iam si certa pestis adesset

,

mansurum potius, quam proditis, quos ducebal,

turpi fuga incertas ac forsistan post paulo morbo
interiturse vita3 pareeret, Oaeterum ab eodem mo-
nitus, uti noctu proficiscerentur , consiiium ap*

probat; ac statim milites ccenatos esse, in castris

ignes quam creberrimos fieri , dein prima vigília

siientio egredi jubet.

Jamque nocturno itinere fessis omnibus, Sylla
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campina com uns mil cavallos ao mal?, que, por

"virem á vontade e desunidos, a í^lla e a lodosos

mais não só fizer o parecer maior o numero, mas»

que vinhao com animo hostil. Assim cada qual se

apresta, tenta os escudos e armas, e se põe em
guarda : em todos foi algum o temor, mas a espe-

rança maior, corno vencedores contra inimigos

muitas vezes vencidos. Nisto alguns cavalleiros ,

mandados a reconhecer, annunciâo serem amigos,
como de facto erao.

Volux , adiantando-se , falia ao questor, e lhe

diz, que vinha, mandado pelo pai, para o encon-
trar, e escoltar. Depois todo aquelle dia, e o se-

guinte marcharão juntos, sem receio. JVIas assen-

tado o campo, e quasi ao anoitecer, de repente o
Mouro espavorido, com semblante mudado, corre

a Sylla e lhe diz, que pelos exploradores acabava
de saber, que Jugurtha não estava longe; e lhe

roga ao mesmo tempo, e o exhorta a que de noite

se escape com elle oceultamente. Sylla lhe res-

ponde com animo feroz, que nâo teme um ini-

migo tantas vezes vencido; que muito confia no
valor dos seus; mas, ainda que certa fosse a mi-
na, ficaria antes r do que, atraiçoando os que com-
fnandava, salvar com torpe fuga uma vida incerta,

de que talvez pouco depois qualquer doença o pri-

varia. Depois, aconselhado por elle, que partis*

sem de noite* approvou a lembrança, e ordenando
logo que os soldados ceassem , e se accendessem
no campo mui amiudados fogos, na primeira vi-

gília sahio com todo o silencio.

Ao nascer do sol. já fatigados todos da noctur-

v
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pariíer cum ortu solis castra metabalur, quum
equites Ma uri nunliant, Jugurtham circiterduum
millium intervallo ante eos consedisse. Quod post-

quam auditum est, tum vero ingeris metus nos-

tj*os invadit; crederè se proditos a Voluce et insi-

diis circumventos. Ac fuere qui dicerent, manu
vindicatidum , neque apud illum tantum scelus

inultum relinquendum. At Sylla, quamquam ea-

dem existimabat, tamen ab injuria Mauium pro-

hibet; suos hortalur, uti foriem animum gere-

rent : ssepe antea paucis strenuis adversum mul-
titudinem bene pugnatum

;
quanto sibi in prae-

lio rninus pepercissent 9 tanto tutiores fore; nec
quernquam cjecere, qui manus armaveril, abiner-

rnis pedibus auxilium petere, in máximo roetu

nudum et csecum corpus ad hostes vertere. Deinde
Volucem, quoniam hostil ia faceret, maximum Jo-

vem obtestatus, ut sceieris atque perfidise Bocchi

testis adesset, ex castxis abire jubet. I He lacri-

mans orare, ne ea crederet; rtihij dolo factum,ac
tnagis calliditate Jugurthse, cui videlicet specu-

lanti iter suum cognitum esset. Cteterum
, quo-

niam neque ingentern multitudinem haberet, et

spes opesque. ejus ex patre suo penderent, credere

illum nihil palam ausurum, quum ipse filius tes-

tis adesset; quare optimum factu viderí, per me-
dia ejus castra palam transire; sese, vel praemis-

sis, vel ibidem relictis JVI auris, solurn cum Sylla

iturum. Ea rés, ut in tali negotio, probata est;

ac statim profecti, quia de improviso acciderant,

dúbio atque hsesitante Jugtirtha, incólumes trans-

eunU
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ha rnarcha, Sylla delineava o campo, quando 09

caValleiros Mouros annunciAo, que Jugurtha ha-

via acampado quasi duas milhas na frente. A tal

noticia um grande temor se apoderou dos nossos
$

julgando-se atraiçoados por Voiux, e cabidos na
cilada, fi houve quem dissesse, que o matassem

$

que tamanho atteníado não devia ficar impunes
Sylla porém* não obstante ser do mesmo pensar,

prohibe se faca mal ao Mouro; exhorta os seus a
que se armem de fortaleza : que já mais de uma
vez poucos vaíerosos tinhão com vantagem pele-

jado contra muitos? que no Combate quanto me-
nos se poupassem

i
mais esíarião seguros; em um

com as armas na mão ninguém devia pedir soc-

corro aos pés_ inermes $ e na crise mais arriscada

apartar do inimigo os olhos e O peito armado $

para lhe dar as costas nuas : e depoU, tomando o
máximo Jove poi* testemunha da maldade, e per-

fídia de Boccho, manda, que Vt*ÍUX$ pela traição^

que fizera^ saia do campo. Kíle chorando lhe ro-

ga, que tal não creia; que nada se fizera por dolo;
tudo erão astúcias de Jugurtha

$
que talvez, es-

preitando a sua marcha, a teria conhecido* Mas
como ellé não tinha grandes forças^ è todas as

suas esperanças e recursos pendião de seu pai, es-

tivesse certo
^
que nada ousaria abertamente na

presença do filhei % por isso lhe parecia
5 que a

melhor seria passar a descoberto por meio do setf

campo; que elle* ou mandando adiante os Mou-
ros, ou deixando-os ali ^ iria só com Svlla* Ksté
parecer foi, como em tal aperto, approvado, e$
pondose logo a caminho

?
como apparecêrâo dé

Y i
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Deinde paucis diebus, quo ire intenderant,
perventum est. I bi cum Boccho Numidaquidam,
.Aspar nomine , multum et familiariter agebat.
Praemissus ab Jugurtba, postquam Syllam acci-

tum audierat, orator, et subdole speculatum Boc-
chi consilia ierat. Praeterea Dabar, Massugrada?

filius, ex gente Alasinissae, caeterum materno ge-

nere impar, nam pater ejus ex concubina ortas

erat. Mauro ob ingenii multa bona carus acccp-

iusque; quem Boccbus fidum esse Romanis mal-
tis antea tempestatibus expertus, illico ad Syllam
nuntiatum mittit :« Paratum sese faoere, quae po-

pulus Romanus vellet; colloquio diem
5
locum ,

tempus ipse deligeret ; consulta sese omnia cum
illo integra habere; neu Jugurthae legatum perti-

jnesceret; quo res com munis licentius gereretur;

nam ab insidiis ejus aliter cavere nequivisse. y>

Sed ego comperior, Bocchum magis Púnica fide,

quam ob ea , quae predicabat
9
simul Romanos et

Numidarn spe pacis detinuisse, multumque cum
animo suo volvera solitum, Jugurtham Romanis,

an illi Syllam traderet ; libidinem adversum nos,

metum pro nobi* suasisse.

Igitur Sylla respondit, pauca se coram Aspa-

re locuturum; caetera occulte, aut nullo, aut

quam paucissimis prsesentibus : simul edocet
9
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repente, em quanto Jagurtha duvidoso hesita,

elles passão a salvo.

Poucos dias depois chegarão ao seu destino.

Conversava ali muito e mui familiarmente com
Boccho um Numida por nome Aspar, que Jugur-

tha, apenas ouvira ter sido chamado Sylla, man-
dara de prevenção por seu procurador, e para

disfarçadamente sondar as intenções de Boccho.
Achava-se lá também Dabar, filho de Massugrada
da familia de Masinissa, mas desigual por parte de
fêmea, porque seu pai era filho de concubina; a

quem o Mouro amava e queria muit^ pelos seus

dotes de espirito, e em muitas occasiões o tinha

já experimentado fiel aos Romanos; e por isso

o mandou annunciar a Sylla, que estava promp-
to a fazer quanto quizesse o povo Romano ;

que determinasse elle mesmo o dia, a hora, o
logar para a conferencia , que tudo sem reserva

consultaria com elle; que não temesse o embaixa-
dor de Jugurtha; para que o negocio commumse
tratasse com mais franqueza; pois de outra sorU
não podia precaver suas traições. » Mas eu estou

certo, que Boccho mais com fé Púnica, do que
pelas razoes, que expunha, procurava entreter os

Romanos e o Numida com a esperança da paz, e

que mais de uma vez pensou comsigó se entrega-

ria Jugurtha aos Romanos, ou Sylla a Jugurtha;
que o ódio o persuadia contra, o medo a nosso

favor.

Sylla lhe respondeo, que algumas cousas diria

na presença d
1
Aspar, as outras soem segredo, sem

nenhuma, ou com mui poucas testemunhas, e lo-
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quoc sihi responderem* ur f Postquam > sicuti vo-

luerat , eongres^i , dicit se missum a consjjle

venisse quaesitum ab eo, pacem, an bellum agi la-»

turus foret. Tum rex, uli praeceptum fuerat, post

diem decirnum redire jubet : ac nihil etiam nunc
decrevisse, sed illo die responsurum. Deinde arn-

l)o in sua castra digressi. Sed ubi piem rn que noo
tis processa, Sylia a Boccho occulte arcessitur?

?ib u troque tantummodo fidi interpretes adhihcn-
lur, praeterea Dabar internuntiu» , sancius vir et

ex sententia ambobus, ac statim sic rex incipit :

« Nunquam ego ratus sum fore , vi ti rex maxi-
mus in hac terra, et omnitim, quos novi, privato

liomini gradam deberem. Kl hereule, Sylla, ante

te cognitum, niultis orantibus, a!iis ultro egomet
opem tuli, nullius indigni, Id imminutum,quod
caeleri dolere solent , ego laMor. Fuerit mihi pre^

tuim, eguisse aliquando .amieit ia3 tuse, qua apud
animum meum nihil carias habeo. Idadeoexpe-
riri licet : arma, viros, pecuoiam, postremo quid^

quid animo Lihçt , sume, utere; et, quoad vives,

nunquam redditum gratiam putaveris; semper
apud me integra erit. Denique nihil, me sciente,

frustra voles. Nam, ut ego existimo, regem armis,

quatn munificentia vinci, minus flagitiosum. Cse-

terum de republica vestia, cujus euralor huc
missus es, paucis accipe. Bellum ego populo Ro-

mano neque feci , neque factum unquam volui;

fines meos adversum armatos armis tutatus sum.
Id omitto, quando vobis ita placei; gt-rite. uti

vultis, cum Jugurtha bellum. Ego flumen Mulu-
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go insinuou o que se lhe devia responder. Depois,

congregados pelo modo, que elle quizéra, disse,

que por ordem do cônsul vinha sab*r se queria

paz, ou guerra. líntào o rei, segundo fora ins-

truído, o mandou voltar dali a dez dias
;
que nada

havia resolvido ainda; então lhe daria a resposta.
' Ambos partirão logo para os seus arraiaes. Mas
B-afla noite Sylla foi chamado occu! ia mente por

Bòecho, não se admit.indo de uma e outra parte,

senão fieis interpretes, e além destes Dabar, vir-

tuoso varão, por medianeiro com aprazam nto de
ambos; e logo assim começa o rei :

a Nunca eu pensei, que, monarcha o mais pode-
roso nestas terras, e de lodos quantos conheço,
chegasse a dever favores a um particular. E na
verdade, o Sylla, antes de te conhecer, a muitos,

rogado, a outros, de meu próprio moto, prestei

soccorro; de ninguém precisei. Ver diminuída esta

Víiirgloriáj muitos o sentirião, eu folgo. Por bem
pago ine dou de haver precisado uma vez da tua

amizade, que mais que tudo aprecio, lixperimen-
ta-lo podes : armas, gente, dinheiro, quanto em-
fim te agradar, toma, utiliza-te; e jamais, em
quanto viveres, julgues desempenhada a minha
obrigaçãb : em mim será sempre a mesma, lim
summa, nada, como eu o saiba, desejarás em vão

;

pois, no meu conceito, he menos indecoro o a um
rei ser vencido com armas, que em generosidade.

Agora quanto á vossa republica, de quem es pro-

curador, ouve em poucas palavras, Jamais ao
povo Romano fiz, ou quiz, que se fizesse guer-
ra : com armas contra armados defendi meus li-


