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Sobre  
     a Obra

As Declamações maiores, atribuídas ao longo da tradição literária ocidental 

ao rétor Marco Fábio Quintiliano (35–96 EC), reúnem dezenove discursos de gê-

nero declamatório, nos quais são expostos e defendidos casos judiciais fictícios. 
A declamação funcionava como um exercício oratório, já nas últimas etapas de 

formação do orador romano, no qual os jovens eram estimulados a treinar as suas 

habilidades de argumentação, composição e persuasão. Por isso, as situações eram 

particularmente controversas, formuladas a partir de leis reais ou modificadas 
pelo professor de acordo com as necessidades retóricas e docentes (GONZÁLEZ, 

2015, p. 945). Uma vez definido o tema, que era brevemente relatado, o orador 
deveria escolher uma das partes e elaborar o discurso em prol do litigante. 

Foi durante o período imperial, de acordo com Pernot (2005, p. 154), que as 

declamações se tornaram mais populares, ultrapassando os limites das salas de 

aula para se transformarem em um gênero literário e uma atividade cultural. Eram 

praticadas não somente por alunos, como também pelos mestres e por oradores 

célebres, muitas vezes em espetáculos abertos ao público (BONNER, 1949, p. 51). 

Apresentamos a tradução do caso denominado “Poção de ódio”, narrado 

nas Declamações maiores 14 e 15, respectivamente a acusação e a defesa de uma 

prostituta chamada em juízo por administrar uma poção de ódio ao seu amante 

pobre. O jovem acusa a meretriz de envenenamento, declarando que a substância 

ministrada é nociva, por ter suscitado o ódio sem aplacar o prévio sentimento de 

amor. Também se lamenta por experimentar ira constante, que o impede de exer-

cer as funções esperadas, como trabalhar, constituir família e servir ao exército, 

porque se ocupa apenas em odiar a prostituta.
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Na declamação de defesa, um orador fala em nome da acusada, alegando 

que a poção foi utilizada como último recurso de uma moça íntegra e piedosa 

para curar o amante, tomado por uma paixão obsessiva — essa sim que o im-

possibilitava de cumprir os seus deveres. O rapaz é descrito pela defesa como 

um amante descomedido e violento, que brigava com os pretendentes ricos da 

meretriz e passava as noites à soleira da sua porta, forçando-a a deixá-lo entrar.

Os elementos da comédia — como os personagens-tipo — e da elegia — 

como os tópoi amorosos — podem ser percebidos no caso da poção de ódio e 

estão presentes no gênero declamatório como um todo, que retoma o cânone 

greco-latino, base da formação dos oradores romanos, e proporciona a circulação 

de discursos que são, ao mesmo tempo, exercícios escolares e peças literárias. 

A tradução da obra que compõe este livro é fruto da dissertação de mestra-

do intitulada Remedium amoris mulier inuenit: o papel da meretrix e a magia nas 

Declamationes maiores atribuídas a Quintiliano, defendida em 2020, pelo Progra-

ma de Pós-Graduação em Letras: Estudos Literários, da Universidade Federal de 

Juiz de Fora. A pesquisa teve como objetivo a tradução inédita das Declamações 

maiores 14 e 15 do latim para a língua portuguesa, a análise do texto latino, o 

estudo do gênero declamatório no contexto romano e sua conexão com outros 

gêneros literários (nomeadamente, a elegia e a comédia), além da investigação 

sobre elementos de magia e sobre a figura da meretriz, que se apresentam como 
temáticas centrais da obra original. 
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Sobre a autoria  
       e Tradução

A autoria das Declamações maiores já foi atribuída a Quintiliano, orador e 

professor de retórica durante a Dinastia Flaviana no período imperial romano. 

Atualmente, Dinter (2015) e Stramaglia (2015) referem-se ao “autor” da obra pela 

denominação mais comum de “Pseudo-Quintiliano”, enquanto Bernstein (2015) e 

Sussman (1987) se utilizam do termo “atribuídas” (ascribed), ressaltando o fato de 

a autoria ainda ser uma questão controversa. Na edição estabelecida por Håkan-

son (1982), a obra é referida como falsamente atribuída a Quintiliano (Quintiliano 

falso ascriptae). O consenso entre os estudiosos citados, portanto, é a hipótese da 

autoria coletiva, em que as declamações teriam sido escritas por mestres, discí-

pulos e alunos da escola de retórica de Quintiliano, posteriormente compiladas e 

organizadas por um editor (SUSSMAN, 1987, p. 10; CORBEILL, 2015, p. 13).

Uma vez que as Declamações maiores foram escritas por diferentes autores, 

elas possuem diferentes momentos de produção. Sussman (1987, p. 9) delimita 

um período geral de composição, que se estende de finais do século I até o IV. 
A primeira datação leva em conta que a obra não poderia ser anterior a Quinti-

liano e a segunda aponta para uma citação de Jerônimo, que contém referência 

à Declamação 13, sobre as abelhas do homem pobre, já em finais do século IV.3 
Calboli (2010, p. 138) afirma que foram compostas a partir do século II e editadas 
no século IV por Dracôncio. Longo (2008, p. 39) sugere que as declamações 14 

3  Julgo que tu te recordas da controvérsia de Quintiliano, na qual o pobre sofredor presta queixa contra a 
destruição das abelhas, contra as flores envenenadas pelo poderosíssimo homem rico. / Puto te Quintiliani 

controversiae recordari, in qua pauper causatur dolens ob interitum apum, flores ab impotentissimo divite 
venenatos (Ad Praesidium de cereo paschali, XI, II apud Sussmann, 1987, p. 243).
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e 15 tenham sido escritas durante o século III, devido à presença de elementos 

linguísticos tardios.

Para a tradução, utilizamos a edição estabelecida por Lennart Håkanson 

em 1982, com cotejamento às traduções de Lewis Sussman (1987) para a língua 

inglesa e de Giovanna Longo (2008) para a língua italiana. Atentamos também 

para a ocorrência de símbolos utilizados na edição crítica do texto latino, que 

reproduzimos em nossa tradução, a fim de evidenciar os trechos, letras ou frases 
corrompidas ou que sofreram supressão e acréscimos do editor ou das traduto-

ras. Abaixo indicamos a relação das convenções empregadas: 

†   †  = sugerem a corrupção, ainda não solucionada, de algumas passagens

<   >  = sugerem acréscimo de letras, palavras ou frases pelo editor 

[  ]  = sugerem a supressão de letras, palavras ou frases presentes em mais 

de um manuscrito.
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O caso da poção de ódio:  
a acusação do amante pobre

Declamações maiores, 14
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Meretrix amatori suo pauperi dedit 
odii potionem. adolescens desiit amare. 
accusat illam ueneficii.

1. Sentio, iudices, hanc quoque 

calamitatibus meis accessisse nouitatem, 

ut uobis nondum uidear odisse, nec me 

praeterit plurimum perire de nocentissimae 

potionis inuidia, dum me putatis adhuc 

inpatientia priore miserum. quaeso tamen 

uel hinc totam delati sceleris probationem 

grauitas uestra prospiciat, quod dolori 

meo querelaeque non creditur; nec amo, 

qui accusare possum, nec odi, qui amare 

mallem. quid est aliud quod bibi quam 

uenenum?

Licet igitur nocentissima feminarum 

rideat quod accuso, et in manifestissimi 

sceleris confessione per ludibrium 

malorum euadere temptet meorum, sed 

quod hodie me torquet ac lacerat, quod a 

taeterrimae mulieris caritate discessi, sed 

quod remedii mei patior dolorem, — fidem 
iustitiae, fidem seueritatis humanae! — ne 
meretrici prosit, uel quod praeuaricatione 

uideor explicatus! pro me forsitan fuerit, 
ut amare desinerem; contra me inuentum 

est, ut inuitus odissem.

2. Hoc primum itaque, iudices, a 

clementia publica peto, ne, quod uidetis 

tristem habitu dirumque conspectu, 

uerbis asperum, contentione terribilem, 

mores putetis. haec est illa sanitas mea, 

Uma meretriz deu ao seu amante pobre 
uma poção de ódio. O jovem deixa de amar. 
Acusa-a de envenenamento.

1. Sinto, juízes, que às minhas desgraças 
também sobreveio esta estranha surpresa: 
para vós ainda não aparento sentir ódio; e 
não me passa despercebido que muito me 
arruinei devido ao rancor da mais perniciosa 
poção, enquanto julgais que ainda sofro 
da paixão desmedida pela qual antes era 
torturado. Contudo, peço, pelo menos, que 
a vossa seriedade reconheça toda prova 
relacionada ao crime denunciado, já que 
à minha dor e à minha queixa não se dá 
crédito. Não amo a quem posso acusar; nem 
odeio a quem preferiria amar. Que outra 
coisa é a que bebi, senão veneno?

Por consequência, permite-se que a 
mais perniciosa das mulheres se ria do que 
acuso e, confessando o mais manifesto dos 
crimes, tente se esquivar dos meus males 
por meio do escárnio. Mas o que hoje me 
atormenta e me lacera é que me apartei 
do amor da mais hedionda das mulheres, 
mas sofro a dor do meu remédio. Fé na 
justiça, fé na integridade humana! — que 
não dê vantagem à meretriz o fato de 
que, sobretudo por prevaricação, pareço 
estar ajustado. Talvez tenha sido em meu 
benefício que eu deixasse de amar; em 
meu prejuízo foi tramado que eu, à força, 
odiasse.

2. Assim, em primeiro lugar, juízes, peço 
a clemência popular: vós, que vedes o 
deplorável no modo de vestir, o agourento 
no aspecto, o amargo nas palavras, o 
aterrador no falar; não me julgueis o caráter. 
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hoc odium, in hanc corporis mentisque 

dierum noctiumque feritatem ille modo 

laetus, ille, si creditis, nimium remissus 

amator excandui. miseremini, iudices, ne 

uobis uenefica sic imponat, tamquam hoc 
mei caritate commenta sit; suum animum, 

suum tantum secuta fastidium est. odii 

potionem contra se nemo dabit homini, 

nisi quem oderit.

Quaeso itaque obtestorque uos, 

sanctissimi uiri, ut calamitatis meae 

penitus uelitis aestimare mensuram: 

perdidi infelix, quod quandoque potui 

amare desinere, patior necessitatem 

rei, quam † breuiter utique noluissem. 

excogitatur contra animum futuramque 

rationem, ne, quod relinqueretur, meus 

esset adfectus. iterum cum meretrice 

compositus sum, rursus in se cogitationes 

meas, rursus retorsit oculos, et hominem, 

quem ab incommoda caritate uel satietas 

uel aetas uel fortunae suae fuit dimissura 

condicio, ad perpetuam inpatientiam 

uiribus nimiae diuersitatis inplicuit. hoc 

solum insanabile genus <a>moris est, ut 

odisse cogaris.

Festina<s> ad complorationem 
praesentis doloris, anime, festinas, et te a 
prioribus malis recens abducit indignitas; 
altius gemitus, altius querela repetenda 
est: cum meretricis sit, quod amator odi, 
cuius putatis esse, quod pauper adamaui?

Esta é a minha cura, este ódio: inflamei-
me nesta ferocidade de corpo e alma, 
de noite e dia — eu, aquele que era feliz 
ainda agora, aquele amante (se acreditais) 
excessivamente manso. Tenhais dó, juízes! 
Que a envenenadora não vos engane, como 
se a cura tivesse sido inventada por amor a 
mim; foi levada apenas pelo seu capricho 
e pelo seu desdém. Contra sua própria 
vontade, ninguém dá uma poção de ódio a 
um homem, a não ser que o odeie. 

Portanto, eu vos imploro e suplico, 
homens veneráveis, que queirais examinar a 
fundo a dimensão da minha desgraça: infeliz, 
perdi a capacidade que tinha de deixar 
de amar em algum momento, suporto a 
imposição de algo que, em breve, de um jeito 
ou de outro, não me importaria mais. Isto 
foi planejado em prejuízo da minha razão e 
futura racionalidade: que o sentimento que 
a levasse a ser abandonada não partisse de 
mim. Novamente estou atrelado à meretriz, 
ela voltou para si mais uma vez os meus 
pensamentos, mais uma vez os meus olhos. 
Ela envolveu um homem, por meio de 
forças diametralmente opostas, em cólera 
perpétua, um homem a quem a saciedade 
ou a idade ou a condição de sua fortuna 
acabaria por livrar desse amor adverso. Este 
é o único tipo incurável de amor — em que 
tenhas sido obrigado a odiar.

Apressas-te no lamento da presente 
dor, coração, apressas-te, e a recente 
indignação te distrai dos males anteriores. 
Mais alto o meu pranto, mais alto a 
minha queixa deve ser repetida: se foi do 
interesse da meretriz que eu — apaixonado 
— odiasse, julgas ser do interesse de quem 
que eu — pobre — me apaixonasse?
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Certamente eu nunca estive, juízes, 
entre os de posição elevada, que a fortuna 
favoreceu com riquezas abundantes, a quem 
a prosperidade permite colher a fartura no 
amor. No entanto, tinha recursos para que 
os prazeres consentidos às necessidades 
da vida estivessem disponíveis de modo 
econômico.

3. Portanto, sempre estive contente 
tão somente com uma meretriz, — mais 
que comprovada está a minha moderação 
no desejo — e sempre a mesma! Mas esta 
mulher séria, austera, que agora recusa ser 
amada, ó quanto desejou ser amada! Com 
que artimanhas, com que malícia, primeiro 
provocou a minha pobre inocência, e em 
seguida se apoderou de mim, enquanto 
eu — um amante ingênuo, cada vez mais 
e mais imprudente — desperdiçava uma 
ainda que módica quantia na boceta1 dela. 
Agora em vão ela procura mostrar que se 
lamenta da condição para a qual ela mesma 
nos arrastou. Em resumo, percebam todo o 
crime da mais perniciosa das mulheres: me 
tornou pobre, e então não pôde me tolerar.

Mas então, juízes, ao invés das 
artimanhas comuns das meretrizes que 
planejam corromper e subjugar as mentes 
dos homens, ela se deleitou com este 
experimento e o testou em mim: o quanto 
alguém poderia amar e o quanto alguém 
poderia odiar. Uma mulher que se dava 
a todo e qualquer mortal foi tomada pela 
vaidade — tendo assim desgosto e desprezo 
por mim — e a partir daí procurou a fama, 

1  A escolha do termo “boceta” tem por objetivo emular um jogo com a palavra “sinus”, que pode ter o 
sentido de caixa, algibeira, bojo, mas também de cavidade, buraco, parte íntima.

Non quidem ego, iudices, ex illis umquam 

fui, quibus nobiles opes, adfluentes indulsit 

fortuna diuitias, quorum felicitas capere 

possit in amore luxuriam. habui tamen, 

unde ad uitae necessitates concessa gaudia 

parca mediocritate sufficerent.

3. ideoque meretrice tantum, et, quae 

certissima est in uoluptate frugalitas, una 

fui semper eademque contentus. at ista 

seria, grauis, quae nunc amari recusat, o 

quam uoluit amari! quibus artibus, qua 
calliditate miseram simplicitatem meam 

sollicitauit primum, deinde tenuit, donec 

quantulamcumque substantiam in huius 

sinus credulus iam iamque securus amator 

egererem! iam frustra captauit uideri 
miserari condicionem, in quam nos ipsa 

detraxit. breuiter totum nocentissimae 

mulieris accipite facinus: pauperem me 

fecit, deinde ferre non potuit.

Siue enim, iudices, † pro communium 

†quae ad corrumpendas expugnandasque 

mentes excogitant ingenia meretricum, 

placuit experimentum, et in me temptatum 

est, quantum quis amare, quantum 

quis posset odisse, seu mulier omnibus 

exposita mortalibus uanitatem fastidio mei 

despectuque captauit, et fama inde quaesita 
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para que parecesse destinada a ser amada 
apenas pelos ricos. Não sou quem eu era 
pouco antes disso. Já sofria, naquela época, 
exaurido pelas paixões, porque estava 
atracado às portas das putas e porque — 
se vós nelas acreditais — eu, deformado 
pela palidez e <notável> pela magreza, 
tinha convertido meus parcos recursos em 
serviços de puteiros, de onde se originavam 
as causas pelas quais agora me inflamo, em 
razão da qual me enfureço.

4. Isto nenhuma meretriz nunca 
soube: como não ser amada. Portanto, 
juízes, o que não pode ser negado é que 
o veneno é mais forte que o homem, 
mais resistente que a mente, e que, com 
o frenesi imoderado do ardor e com 
ansiedade excessiva, ele possa controlar a 
dor até de uma alma que a isto se oponha. 
E o veneno, encoberto pela suavidade do 
aspecto e pelo doce disfarce da oferta, 
completamente misturado aos cânticos 
terríveis e ao terror das imprecações 
letais, ela o infundiu nas já consumidas e 
já fatigadas vísceras; provocou com a ira, 
fustigou com a dor um homem que — para 
o seu alívio — antes deveria ser tratado 
com uma dose de remédios leves; e o 
tornou miserável através desta grave troca. 
Se ela o fez, juízes, para que eu deixasse de 
amar, vós determinareis. Fez com que eu 
preferisse amar, no entanto. Vós me julgais 
estar curado e mais feliz, libertado da 
adversidade? Agora, é agora que confesso 
precisar de cura. Tem um pouco de consolo 
aquele que é malsucedido no amor: mais 
leve é a desgraça, para quem se conforta 
de algum modo com alegria oriunda do 

est, ut a solis uideretur amari debere 

diuitibus, non eram profecto, qui paulo 

ante; patiebar iam tunc haustus affectus. 

quod scortorum foribus haerebam, quod, 

si istis creditis, pallore deformis, macie 

<notabilis> paupertatem in lupanarium 

obsequia transtuleram, inde ueniebant, 

unde nunc quod excandesco, quod fremo.

4. numquam hoc tantum meretrix scit, 

quemadmodum non ametur. Quod negari 

igitur, iudices, non potest, uirus homine 

firmius, mente constantius, quod inmodico 
ardoris aestu et exundante inpatientia 

possit etiam recusantis animi dolorem 

conpescere, diris utique carminibus et 

feralium precationum terrore permixtum, 

lenitate uultus et blanda porrigentis 

dissimulatione protectum iam perustis, iam 

laborantibus uisceribus infudit et hominem 

solaciis potius ac mollium remediorum 

ratione tractandum exasperauit ira, 

dolore concussit, magnaque miserum 

commutatione renouauit. an fecerit, iudices, 

ut amare desinerem, uos aestimabitis; fecit, 

ut amare mallem. explicitum me putatis 

et ab incommodo hilariorem dimissum? 

nunc, nunc me fateor debere sanari. habet 

aliquod solacium, quisquis in amore miser 

est, leuior calamitas, cui blanditur aliquid 

de uoluptate laetitia. nunc infelix uror 
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prazer. Agora, infeliz, eu me inflamo e me 
dilacero, agora dominar, agora controlar a 
minha própria razão, não posso mais. Mais 
cruel é odiar uma meretriz.

5. Presto queixa de envenenamento. 
Colocado de lado por um instante, juízes, 
o rancor da perniciosa poção, não vos 
parece atestar a veracidade do crime, que 
a ocupação da acusada a tenha destituído 
de credibilidade2? Envenenar, juízes, é 
tudo o que ela faz da vida! Acham que 
ainda fazem pouco com seduções, pouco 
com mentiras e ainda que todo esforço 
tenha sido empenhado para conquistar 
corações, não basta, contudo, que confiem 
em seus corpos para suscitar estima. 
Nesta inquietação consome-se dia e noite: 
de que maneira pode, da luxúria, surgir o 
afeto e como ter sob controle os desejos 
que se esgotam todos os dias, evitar que 
se tire vantagem de uma ofensa, que o 
pudor não o resgate e a saciedade não o 
leve embora algum dia. Eis aqui aquela que 
acreditais ignorar como atrair os olhares 
ou por quais desejos perigosos os corações 
apaixonados primeiro sejam corrompidos e 
depois destruídos, embora ela saiba como 
os beijos, como os abraços mais apertados 
podem ser desfeitos e como, de uma hora 
para outra, a alegria pode se transformar em 
dor e as carícias, os prazeres, em tristeza. 
É infindável a lista de efeitos nocivos que 
pode ser descoberta nesta droga: ninguém 
conhece um antídoto para ela.

2  Embora “fides” tenha sido traduzido por “veracidade” no período anterior por conta da expressão idio-
mática “implere fidem”, neste período não convém repetir a escolha lexical. 

ac laceror, nunc retinere mentem, nunc 

regere non possum. crudelius est odisse 

meretricem.

5. Veneficii ago. seposita paulisper, 
iudices, noxiae potionis inuidia, nonne 

uobis uidetur implere sceleris fidem, 
quod abstulit fidem condicio personae? 
ueneficium, iudices, tota uita meretricis est. 
parum se lenociniis, parum putant agere 

mendaciis, et, cum omnis ad expugnandas 

mentes cura conlata sit, <non> sufficit 
tamen, ut de sui caritate corpori credant: 

in hoc noctium dierumque sollicitudo 

consumitur, quemadmodum de libidinibus 

fiat adfectus, qua ratione transcurrentia 
cotidie desideria teneantur, ne cui prosit 

offensa, ne quem explicet pudor, ne quem 

satietas aliquando dimittat. en quam 

putetis ignorare, quibus uinciantur oculi, 

quae per incommoda desideria flagrantes 
mentes corrumpa<n>t primum, deinde 

consuma<n>t, cum sciat, quibus oscula, 

quibus artissimi rumpantur amplexus, 

quae pro laetitia dolorem, pro blanditiis 

gaudiisque tristitiam praecipiti uelocitate 

substituant. infinitum est, quantum ex hoc 
medicamento deprehendi possit notitia 

peiorum; ... nemo scit tantum remedium.
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Esta mulher despudoradíssima, juízes, 
tenta escapar da indignação do crime, 
dando-lhe o nome de poção, e nega que 
uma substância seja veneno a não ser 
que, inevitavelmente, mate. É um ultraje, 
juízes, que os culpados fiquem impunes 
porque é a vida que se queixa deste ultraje. 
O que interessa, que afete a alma ou os 
outros membros do corpo? É igualmente 
um crime ofertar tudo aquilo que não é 
lícito, e qualquer um desses, porque foi 
administrado, é um veneno.

6. Por Hércules, seria até justificável, 
devido ao teu sexo e à tua condição, mulher, 
que conhecesses aquelas substâncias 
apenas para o teu próprio benefício e 
fosses capaz de suscitar o desejo naqueles 
mais resistentes. Mas descobriste um 
modo pelo qual separas os maridos do 
amor das esposas, pelo qual afastas as 
mentes dos jovens da influência talvez de 
outras meretrizes. Por isto, uma meretriz 
nunca teria uma poção de ódio só para que 
a usasse contra si mesma.3

De fato, juízes, se alguém me 
perguntasse — ao comparar o veneno 
do qual reclamo — qual deveria odiar 
menos, eu diria: o que mata. E se, dentre 
os próprios venenos mortíferos, houver 
também os mais clementes, que atacam 
sem demora, com toda a velocidade e não 
prolongam a dor de estar entre a vida e a 
morte, sem dúvida é mais cruel aquele que 
foi então elaborado: um veneno que poupa 
o corpo dos males e é prejudicial apenas 

3  O pressuposto colocado pela acusação é da ordem cultural e social vigente na sociedade romana da 
época: uma prostituta não teria porquê recusar um cliente.

Temptat, iudices, mulier inpudentissima 

sceleris inuidiam nomine potionis effugere, 

et uenenum negat esse nisi tantum quod 

occidit. facinus est, iudices, euadere 

nocentes, quia iam facinus uita deplorat. 

quid refert, animo noceat aliquis an 

membris? eodem scelere porrigitur omne, 

quod non licet, unumquodque ex his, quoi 

datur, uenenum est.

6. excusatius mehercule adhuc pro sexu 

tuo, pro condicione, mulier, esset, ut illa 

nosses gratia tui, desideriumque posses 

ingerere nolentibus; excogitasti, per quod 

maritos a coniugum caritate diducas, per 

quod iuuenum mentes abiungas ab aliis 

fortasse meretricibus. odii medicamentum 

numquam ideo tantum meretrix habuit, ut 

illo contra se uteretur.

Me quidem, iudices, si quis interroget, 

in comparatione ueneficii, de quo queror, 

minus odisse debeas, quod occidit, 

et si qua ex ipsis quoque mortiferis 

mitiora sunt, quae statim tota uelocitate 

grassantur, et dolorem inter exitum 

uitamque non detinent, ita crudelius quod 

sic ordinatur, ut corporis parcat inuidiae 

et sit tantum animi uenenum. quid ais? 
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ao espírito. O que dizes? Não é um veneno 
nocivo, a não ser que mate? Como então 
chamaríamos aquilo que nos arrebatasse 
a visão apenas, que fizesse alguma parte 
do corpo definhar em debilidade? Tu 
negas ser uma envenenadora, tu que com 
uma poção podes fazer tanto quanto as 
ofensas, quanto a ira, quanto a dor fazem? 
Amará a quem permitires, abominará 
aquele que assim ordenares. De ti os 
nossos desejos receberão início, meio e 
fim. O amor e o ódio são sentimentos que 
parecem perfeitamente naturais, mas são 
um veneno quando impostos. O que pode 
não ter a força de um veneno, se é dado 
contra a vontade do homem? Entendo 
por que a medicina se restringe a curar 
os desconfortos do corpo e as moléstias 
dos membros através de medicamentos 
infusos: o que quer que aconteça na parte 
externa do corpo é tratado pela poção, sem 
contaminação da alma e da mente.4

7. Não se pode expulsar sentimento 
algum da sua morada por meio de veneno 
sem que toda a força vital seja abalada e, 
como a alma é constituída de sentimentos, 
se dela tentasses extirpar qualquer coisa, 
logo no primeiro gole o veneno ficaria 
concentrado na parte correspondente aos 
referidos sentimentos, e tendo cumprido 
o que lhe era solicitado, outras partes 
vizinhas também definhariam, por causa 
da sua potência. Alguns medicamentos 
talvez possam ser chamados de outra 
coisa que não veneno. Mas ministrar o que 

4  O argumento do autor é que um medicamento (líquido assim como o veneno) não deve ser ingerido, mas 
aplicado na parte externa do corpo. A ingestão contaminaria a mente e o espírito.

non est noxium uirus, nisi quod occidit? 

quid ergo uocaremus illud, quo lumina sola 

raperentur, quo pars aliqua membrorum 

debilitate languesceret? tu te ueneficam 

negas, quae potes potione facere, quantum 

offensae, quantum ira, quantum dolor? 

amabit, cui permiseris, execrabitur ille, 

quem iusseris; accipient a te desideria 

nostra ortum, finem, modum. sane et amor 

et odium naturales uidea<n>tur affectus; 

ueneficium sunt, cum iubentur. quid, quod 

non potest non habere uim ueneni, quod 

contra uoluntatem homini datur? uide[o], 

cur sibi medicina permittat corporum 

uitia membrorumque morbos infusis 

medicaminibus expellere, et sine animae 

spiritusque contagione quaecumque 

extrinsecus accidunt, potione uincuntur.

7. non potest ullus adfectus sedibus suis 

per uirus expelli nisi totorum concussione 

uitalium, et, cum anima constet ex sensibus, 

quaecumque auferre temptaueris, illa 

statim primo haustu † parte prioribus 

retento † confectoque quod petebatur, 

reliqua quoque uiribus uicinae tabis 

expirant. quaedam fortassis medicamina 

possunt aliud uocari quam uenenum; 
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não é consentido não é outra coisa senão 
envenenamento.

Ó quanto pudeste arquitetar, maldita, 
no que diz respeito ao sofrimento humano! 
Por Hércules, seria menos condenável que 
alguém fosse obrigado a amar. Inventaste uma 
poção com a qual toda a raça humana possa 
se odiar, possa irromper em guerras. Podes 
fazer com que os pais não amem os filhos, 
que os laços familiares, que a fraternidade, 
que a amizade se rompam. Ninguém toma 
uma poção de ódio que não seja contra uma 
pessoa que não deveria odiar. 

A esta altura, a mais perniciosa das 
mulheres tenta converter o seu crime em 
um favor: “tu te apaixonaste”, ela diz, “por 
uma meretriz”. Deixo para explicar depois, 
juízes, o motivo desta paixão. Deuses 
e deusas, que grave insulto é este, que 
pareça à meretriz que alguém se apaixonou 
irremediavelmente por ela! Atribuindo 
a ti mesma a severidade de censora, 
serás tu a pesar o valor do sentimento de 
alguém? Tu te permites contabilizar quão 
frequentemente alguns entram no puteiro? 
Tu, a quem não é lícito rejeitar os doentes, 
enojar-se com os sujos, exposta aos 
bêbados, sujeita aos brutos e cobrando o 
preço mais barato, dando para todo o povo, 
toda noite, corriges o comportamento 
de um jovem? Que encares a situação 
com ânimo mais razoável, posto que uma 
meretriz quer é ser amada. 

8. “E além disso”, ela diz, “tu eras pobre”. 
Quero, juízes, defender a minha causa 
perante vós, por um instante, como se 
estivessem aqui os amigos e os parentes 
que me censuram por esta paixão. Não 
me ocupo em corromper o casamento de 

dare quod non licet, non est aliud quam 

ueneficium.

Quantum, nefanda, de poenis 
humanis excogitare potuisti! innocentius 
mehercules fuerat, ut amaret aliquis 
inuitus. potionem excogitasti, qua bella 
committere, qua se totum humanum 
genus posset odisse. potes efficere, ut non 
ament liberos parentes, ut propinquitates, 
ut fraternitas, ut amicitia se collidat. 
odii potionem nemo accipit, nisi contra 
hominem, quem non debet odisse.

Temptat hoc loco nocentissima 

feminarum de scelere suo facere 

beneficium: ‘meretricem,’ inquit, 
‘<ad>amaueras.’ differo paulisper, iudices, 
affectus huius excusationem. dii deaeque, 

quantum in hoc contumeliae est, quod sibi 

<male> meretrix uidetur adamata! tu tibi 
cuiusquam adfectus censoria grauitate 

pensitabis, tu tibi aestimare permittis, 

quam frequenter aliqui lupanar intret? tu, 

cui non licet excludere debilitates, fastidire 

sordes, exposita ebrietatibus, addicta 

petulantiae, [et] quaeque nouissima uilitas 

est, noctibus populoque concessa, mores 

iuuentutis emendas? aequiore animo feras, 

ut meretrix uelit adamari.

8. ‘Eras,’ inquit, ‘et pauper.’ uolo, iudices, 
sic apud uos paulisper agere, tamquam 

in hoc me adfectu propinqui amicique 

castigent. non ego alicuius matrimonii 

corruptor inuigilo, nec efferas cupiditates 
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outros, nem induzo aos desejos violentos 
através de carícias impróprias. Acredito 
que as meretrizes foram inventadas a fim 
de que houvesse alguém que permitisse 
aos pobres amar. Penso que, no que diz 
respeito aos corpos delas, não há qualquer 
risco de excesso; ama-se imoderadamente 
apenas as que são proibidas. Para que 
um amor se converta em furor é preciso 
haver obstáculos. Os amores lícitos são 
breves e logo o sentimento se aproxima da 
saciedade. Não se fomenta, não se nutre o 
ardor da concupiscência, quando é lícito 
usufruir; e quaisquer sentimentos que, 
com anuência, se fortaleçam na alma, não 
são oriundos do desejo, mas da vontade. É 
disso que te acuso, mulher, de nos tornar 
alvo de boatos e falatório. Só é levado a 
amar uma meretriz quem a meretriz tiver 
odiado. Ela deu uma poção de ódio a um 
pobre. Que achais que ela dá aos ricos? Se, 
por Hércules, de repente, a fortuna nos 
favorecesse, ela nos faria tornar a amá-la 
novamente com outra poção e esta que se 
faz agora de séria e comportada desejaria 
conservar a paixão desenfreada de antes. 
Uma meretriz não pode se contentar com 
um amante pobre apenas por quem ele é.

“Àquele que estava apaixonado”, ela diz, 
“dei a poção”. Se isto fosse um remédio, 
que ela o administrasse a quem está 
consciente. A primeira etapa de uma cura 
é, voluntariamente, aceitá-la. Mas antes, 
por que não seria preferível administrá-
la a quem ainda está para se apaixonar? 
Como seria melhor, mais prudente! E 
causará menos dor a quem a bebe, que 
ataques o espírito ainda hesitante, que o 
ímpeto do mútuo ardor juvenil se dissolva 
nos breves afãs do início. No momento 
em que administras a poção, sofro de dois 

per inlicitos duco conplexus. inuentas 

credo meretrices, ut esset aliquid, quod 

liceret amare pauperibus. nullam ego circa 

corpora ista consistere impotentiam puto; 

diliguntur inmodice sola, quae non licent. 

ut in furorem caritas aliqua conualescat, 

opus est difficultatibus. breuis de concessis 
et statim satietati uicinus adfectus est. non 

fouet, non nutrit ardorem concupiscendi, 

ubi frui licet, et quaecumque in mentibus 

circa permissa coalescunt, non sunt 

desiderii sed uoluptatis. hoc ipsum 

tibi, mulier, obicio, quod nos in fabulas 

sermonesque misisti. solus debet amare 

meretricem, quem meretrix oderit. pauperi 

dedit odii potionem; quid illam putatis 

dedisse diuitibus? si mehercules repente 

nobis contingerent opes, iterum nos in sui 

caritatem alia potione reuocaret, et ista 

nunc seria, grauis uellet inpatientia priore 

retinere. meretrix pauperem amatorem 

propter se tantum non potest pati. 

‘Amanti,’ inquit, ‘dedi.’ hoc si remedium 

est, detur scienti; prima pars sanitatis est, 

ut libenter accipiat. quin immo cur non 

potius datur amaturo? quanto melius, 

quanto prouidentius! et minore bibentis 

dolore constabit, ut adhuc labentem 

adgrediaris animum, ut coa[du]lescentis 

ardoris impetus in paruis extinguatur 

elementis: eo tempore das potionem, 

quo pariter duos patiar adfectus; aliam 

18RETORNE AO SUMÁRIO



sentimentos simultaneamente: tu preparas 
uma outra destemperança, e eu, [por]
que já não posso suportar o amor, aceito 
o ódio. Não cesso de amar, mas começo 
a desenvolver um outro sentimento. No 
amor não me emendo, eu desvirtuo.5

9. Na verdade, só são remédios aqueles 
que não se fazem sentir depois de extintas 
as enfermidades e as causas da doença, e 
somente podem ser administrados sem 
risco os remédios que cessam de agir 
uma vez que a propriedade do seu efeito 
termina, quando foram eficazes. Tu me 
deste algo que me exasperasse para sempre. 
É uma ocupação perpétua odiar sem um 
motivo. Ainda que eu tenha uma esposa, 
te odiarei. Ainda que a pátria me envie em 
expedições em território estrangeiro, meus 
pensamentos e palavras se voltarão para ti. 
Que interessa a maneira como possuíste o 
meu espírito? Como tornaste impossível 
que eu fuja, que me afaste de ti? Fizeste 
com que eu te persiga onde quer que vás, 
com que eu te ataque quem sabe com as 
minhas próprias mãos, que eu queira te dar 
um veneno. Quem não deixa de odiar uma 
meretriz ainda está apaixonado.

“Mas, infeliz, te apiedaste de mim”. Por 
que então uma cura tão impiedosa? Seria 
melhor que, aos poucos, refreasse os 
sentimentos com o juízo, que os conselhos 
fossem misturados com palavras ternas, 
que a <se>ver<i>dade fosse amenizada. 
Além disso, não há razão para que tu me 
enxotes, para que expulses: as restrições 

5  A partir da noção que o jovem apresenta de “se emendar”, ser “corrigido” por meio do relacionamento 
amoroso, percebemos uma função formativa da prostituta no desenvolvimento da virilidade e sexualidade 
do jovem romano, uma espécie de magistra amoris.

inpatientiam paras, et accipio odium, 

qui[a] iam amorem ferre non possum. non 

desino, sed esse aliud incipio, nec emendor 

in amore, sed transferor. 

9. illa uero sunt remedia, quae fugatis 

morbis causisque languoris postea non 

sentiuntur, et ea tantum innocenter 

dabuntur, quae potentiae suae qualitate 

consumpta desinunt, cum profuerunt. tu 

mihi dedisti quod semper exasperaret; 

perpetua res est odisse sine causa. ducam 

licet uxorem, te tamen odero; in peregrinas 

expeditiones patria dimittat, te tamen 

cogitationes sermonesque respicient. 

quid interest, quemadmodum possederis 

animum meum, quemadmodum mihi a 

te non liceat abire, discedere? Fecisti, ut 

te ubique persequar, ut meis fortassis 

manibus inuadam, uelim dare uenenum. qui 

meretricem odisse non desinit, amator est.

‘Sed, infelix, misereris mei.’ quid ergo 

sanitate tam rigida? paulatim potius ratione 

conpesce, misceantur consilia blanditiis, 

<se>ueritas temperetur. alioquin non est, 

quod abigas, quod expellas; exasperant 

necessitates, et in amore contentio semper 
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accendit. adiuuabit te interim libertas ipsa, 

qua fruar, tempus, satietas et fortassis 

amator alius. admoneas condicionis, sed 

inter oscula, inter amplexus; paupertatem 

non tamquam † exploraris †, sed tamquam 

miserearis, adlega. quamquam quid opus, 

inde si non curer, ut desinam, si, quantum 

adfirmas, inuitum miseraris ac diligis? 

amatori summum remedium est amari. si 

tamen necessariam putas emendationem, 

quam multa sunt amantium remedia 

citra uenenum! exclude, dimitte fastidio, 

posce quantum non possit praestare 

paupertas. fac, ut me potius ipse castigem, 

ut erubescam, ut aliquando desperem. is 

tantum in amore sanatur, qui, quod desinit, 

sibi debet.

10. Homo igitur, qui merito indignarer, 

si hoc tantum fecisset aliquis, ut diligi 

desinerem, quanto iustius queror, factus 

cum iam sum alius infelix, alia patiens! 

decipiunt uos rerum falluntque nomina: et 

ille, qui odit, de amore miser est. non refert 

animi, quid nimium uelis, et inter sanitatem 

languoremque nihil interest, si utrumque 

ferre non possis. frustra mihi quisquam 

blanditur remedio, cuius patior tormenta, 

cruciatus; aliud est, ut amare desinas, 

aliud, ut oderis. recessisse nunc me tantum 

instigam e, no amor, a desavença sempre 
inflama. Nesse ínterim, te seriam úteis este 
mesmo livre arbítrio, do qual eu desfrutaria, 
o tempo, a saciedade e talvez outro amante. 
Tu me alertas sobre a minha condição, mas 
o faz entre beijos, entre abraços. Apresenta 
a tua defesa como se não explorasses a 
minha pobreza, mas como se te apiedasses 
dela. No entanto, de que serve deixar de 
amar, se também não estou curado? Já 
que, pelo que afirmas, tu te lamentas e tens 
consideração por mim, mesmo relutante? 
Para quem ama, o melhor remédio é ser 
amado. Se, todavia, julgas necessária uma 
correção, quantos remédios não existem 
para os amantes, sem ser um veneno! Não 
me deixes entrar, manda-me embora com 
desprezo, exige tanto que um pobre não 
te possa prover. Faz com que eu mesmo 
me censure, que me envergonhe, que 
finalmente perca as esperanças. No amor, 
somente está curado aquele que deixou de 
amar por mérito próprio.

10. Como um homem que, portanto, 
me indignasse com razão se alguém 
fizesse apenas com que eu deixasse de 
ser amado, quão mais justa não é a minha 
queixa, já que me tornei um outro tipo 
de infeliz, de outros males sofrendo! Os 
nomes das coisas vos enganam e iludem: 
também aquele que odeia é infeliz por 
causa do amor. Não importa ao coração o 
que queiras desesperadamente, e não há 
diferença alguma entre a cura e a doença, 
se ambas não puderes suportar. Em vão 
alguém me alivia com um remédio, do qual 
sofro os tormentos, torturado. Uma coisa 
é deixares de amar, outra coisa é odiares. 
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Então acreditais que somente me libertei 
do amor da meretriz? Foi arrancado de 
mim o melhor sentimento do homem e 
eu, desgraçado, esqueci de onde é que 
o prazer, de onde toda a alegria da vida 
brotam. Aquele amor pelo qual avultaram os 
sagrados princípios das coisas da natureza 
e os elementos do mundo todo, os quais, 
sendo divergentes, os domina e contém 
em si, tendo dado vida a uma matéria em 
constante fusão entre partículas contrárias 
e que se repelem, aquele amor foi expulso 
e escorraçado6. Infeliz, não disponho 
mais de um sentimento que algum dia me 
permitiria casar, amar meus filhos, desejar 
amizades, esperar bom convívio. Quem 
quer que tenha bebido uma poção de ódio, 
talvez venha a odiar só um alguém, mas a 
ninguém pode amar. Deuses imortais, o 
que bebi? Qual veneno me foi derramado 
nas vísceras? Aquele não era só um 
veneno: desgraçado, bebi toda e qualquer 
maldição que a ira da humanidade inteira 
havia concentrado, algo no qual estava 
reunida a raiva de todas as feras, de todas 
as serpentes. Que outra coisa é uma poção 
de ódio, que não um incessante afã do 
coração, uma tristeza perpétua? Eis aqui 
um homem arrancado dos plenos prazeres 
para viver em companhia da dor. 

6  A descrição do amor neste trecho, por meio de referências aos princípios da natureza, remete à obra de 
Lucrécio, sendo significativa a ocorrência do termo rerum naturae. Também consideramos a invocação a 
Vênus nos versos iniciais do poema, que atribuem à deusa o domínio sobre os elementos naturais:

“Tu, que sozinha governas a natureza das coisas,
Nem sem ti às orlas divinas da luz qualquer coisa
Alça-se, nem qualquer coisa se faz de amável e ameno,
Peço que sejas minha parceira na escrita dos versos
Sobre a natura das coisas, que aqui eu revelo, [...]”  
(De rerum natura. 1.21-25, tradução de Rodrigo 
Tadeu Gonçalves, 2021). 

quae quoniam rerum naturam sola gubernas
nec sine te quicquam dias in luminis oras
exoritur neque fit laetum neque amabile quicquam,
te sociam studeo scribendis uersibus esse,
quos ego de rerum natura pangere conor  
(De rerum natura. 1.21-25).

putatis ab amore meretricis? ablatus est 

mihi ille hominis melior adfectus, perdidi 

miser quicquid est, unde gaudium, unde 

uenit uitae tota laetitia. amor ille, per 

quem rerum naturae sacra primordia 

totiusque mundi elementa creuerunt, qui 

tenet haec figitque rixantia et de contrariis 

repugnantibusque seminibus molem 

perpetuae societatis animauit, fugatus, 

eiectus[que]. non habeo infelix adfectum, 

quo quandoque possim ducere uxorem, 

amare liberos, appetere amicitias, sperare 

conuictus. quisquis odii medicamentum 

biberit, unum fortassis oderit, sed amare 

neminem potest. dii immortales, quid ego 

hausi, quale uisceribus uirus ingestum est? 

non fuit illud unum uenenum: bibi miser 

execrationis quicquid totius mortalitatis ira 

contulerat, quo[d] erat omnium ferarum, 

omnium serpentium congesta rabies. 

odii medicamentum quid aliud est quam 

assiduus animi labor, perpetua tristitia? en 

homo ab omnibus gaudiis in contubernium 

doloris adductus!
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Não pode ser que um veneno tão 
impetuoso, uma vez difundido nas vísceras, 
se fixe em apenas um sentimento, e que à 
poção seja facultado até que ponto estaria 
no controle. 

11. Eis que agora, mulher, sinto ódio. 
Contudo, sabes o que mais aquela poção 
é capaz de fazer aos órgãos vitais? 
Gradativamente, é inevitável que se 
difunda por todo o espírito e, por mais que, 
no primeiro gole, de imediato, ataque o 
sentimento contra o qual foi ministrada, em 
pouco tempo sujeita todos os sentimentos 
restantes ao poder do seu nome. Talvez o 
efeito inicial da droga — a qual, em primeiro 
lugar, tanto se permite que faça contra o 
espírito — será o de ódio: seu êxito, o de 
um veneno.

Gostaria, juízes, de responder àqueles 
que há pouco disseram que eu era 
desgraçado no amor. Quão mais cruéis, 
quão mais graves são os sentimentos 
pelos quais sofro, dos quais dizem que 
estou salvo! Eu era mais comedido quando 
amava, e mais tranquilo. Decerto meu 
rosto era mais pálido, porém esta mesma 
tristeza era também agradável, desejável. 
Encontrava ocasiões para conversas e era 
bem quisto nas discussões. Agora de mim 
todos fogem, se esquivam, me odiando. 
Antes, com frequência o pudor afastava 
dos puteiros, evitava os encontros. Agora, 
publicamente, o que me detém é o fato de 
prestar queixa, comparecer à corte, estar 
sendo difamado. 

12. Ó, condição lamentável! Riem de mim 
onde quer que eu vá, falam de mim e me 

Fieri non potest, ut uirus tam inpotens 

semel in uiscera receptum stet in uno[m] 

tantummodo sensu[m] mandeturque 

potioni, quousque dominetur.

11. ecce iam, mulier, odi; quid tamen 

adhuc facere illud in uitalibus putas? 

paulatim se necesse est per totum 

diffundat animum et, quamuis primo statim 

haustu illud expugnet, in quod datur, breui 

tempore in nominis sui potentiam omnes 

reliquos stringit adfectus. medicamenti, 

cui tantum contra animum [primum] licet, 

prima fortassis uis erit odium, exitus iste, 

ut uenenum sit. 

Respondere, iudices, illis libet, qui 

me paulo ante dicunt in amore fuisse 

miserabilem. quanto crudeliora, quanto 

grauiora patior, qui dicor explicitus! 

modestior, cum amarem, et quietior; 

fuerat sane pallor in facie, sed ipsa quoque 

comis, optanda tristitia. inueniebam 

conloquia merebarque sermones; nunc me 

omnes fugiunt, auersantur, oderunt. tum 

frequenter a lupanari deducebat pudor, 

abigebat occursus; nunc publice detinet 

quod queror, adsisto, conuicior.

12. pro miseranda condicio! rideor 
ubique, narror, ostendor, ego sum tota 
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apontam o dedo. Eu sou, em toda a cidade, 
o inimigo da meretriz. Suporto, assim 
miserável, os insultos oriundos dos puteiros, 
as injúrias e zombarias nas † tabernas †7. Não 
posso exprimir adequadamente a dimensão 
desses tormentos: odeio, e, no entanto, 
jamais pareci amar com mais intensidade.

Compreendeis — espero — juízes, o 
homem que acabou de denunciar a vós 
a tortura do seu coração e mente, e que 
presta esta queixa em defesa da sua vida. 
Suporto, assim infeliz, o que quer que seja 
isso que, paulatinamente, me conduz à 
morte. A toda hora o sentimento rivaliza 
comigo e, em breve, será inevitável que 
eu seja consumido pelo que, dia após dia, 
triunfa sobre mim. Imaginais quais são os 
tormentos, qual é a dor, quando a mente é 
proibida de corresponder ao que os olhos 
veem, quando o espírito é subtraído das 
suas luzes? Isto é o que resta a um ódio que 
não é eficaz: que mate! Infeliz de mim, se 
este veneno não leva à morte, se a minha 
vida é prolongada por mais tempo em meio 
a estas dores! Quais mudanças de espírito, 
quais tormentas posso esperar depois 
disto? Se tudo é permitido à insolência 
da meretriz, este será o antídoto: que eu 
comece a amar novamente.

7  Assim como a tradutora italiana Giovanna Longo (2008, p. 118-119), optamos pela proposta de Watt (1991, 
p. 56), que sugere o termo cauponarum, em referência à caupona, estabelecimento no qual as prostitutas 
também poderiam exercer o seu ofício.

ciuitate meretricis inimicus; si<c> patior 

miser illas lupanarium insultationes, illa 

† corporarium † maledicta, conuicia. non 

possum satis tormentorum exprimere 

mensuram: odi, nec umquam uisus sum 

magis amasse. 

Intellegitis, puto, iudices, hominem, qui 

tantum ad uos detulit animi mentisque 

cruciatus, et pro uita queri; sic patior infelix 

quicquid est, per quod paulatim proficitur ad 

mortem; assidue mecum rixatur adfectus, 

et breui necesse est consumar, quo cotidie 

uincor. quae putatis esse tormenta, quem 

dolorem, cum mens uetatur oculos sequi, 

cum a luminibus suis animus abducitur? 

odio, quod non proficit, hoc superest, ut 

occidat. me infelicem, si uenenum istud 

non habet mortem, si mihi inter hos dolores 

longior uita ducenda est! quas ego post 

hoc animi uices, quae tormenta prospicio? 

si meretricis impotentiae omnia licent, hoc 

erit remedium, ut amare rursus incipiam.
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O caso da poção de ódio:  
a defesa da meretriz

Declamações maiores, 15
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Meretrix amatori suo pauperi dedit odii 
potionem. accusat illam pauper ueneficii.

1. Etsi, iudices, ita a natura conparatum 

est, ne sit ullus iustior dolor quam beneficii 
sui perdidisse rationem, nihilque grauius 

adficiat conscientiam bonorum, quam 
quotienscumque nulla merita ceciderunt, 

non efficiet tamen nefandum praesentis 
reatus indignumque discrimen, ut misera 

puella non gratuletur sibi, quod illam pauper 

accusare iam potest. timuerat infelix, ne 

remedio suo sic repugnaret pauper, ut magis 

amaret, ne iuuenis in omni genere animi 

contentiosus ac pertinax potionem illam 

dolore coactae sanitatis expelleret. bene, 

quod et terribilis et minax est pauper, quod 

poenam nostram, quod sanguinem petit! non 
expectes, ut statim gratias agat, qui sanatur 

inuitus. nobis tamen, iudices, hodiernam 

pauperis mentem non prima fronte 

tractantibus miserrimus iuuenis nondum 

uidetur explicitus, et, si bene prioris ardoris 

inpatientiam noui, quod cum maxime facit, 

ira, non odium est. alioquin, si profecisset 

remedium, et, a pristino furore iam liber, 

animo intellectum sanitatis admitteret, 

omnem adhuc puellae uitaret occursum, 

non sibi crederet ultionem et ipsum quoque 

iudicii timeret adire conplexum. deprehensa 

est, puto, nouissime potionis superuacua 

persuasio: amat, iudices, amat, qui queritur, 

quod non ametur.

Uma meretriz deu ao seu amante pobre 
uma poção de ódio. O pobre a acusa de 
envenenamento.

1. Ainda que, juízes, como foi concebido 
pela natureza, não exista dor alguma mais 
justa que a de ter perdido o reconhecimento 
por serviços prestados e nada mais grave 
aflija a consciência dos bons do que as 
vezes em que sucumbiram sem motivo, 
o nefando e indigno perigo da presente 
acusação não fará com que a mísera moça 
deixe de congratular a si mesma porque 
o pobre agora pode acusá-la. Infeliz, ela 
tinha medo que o pobre resistisse ao seu 
remédio de tal maneira que a amasse ainda 
mais; que o jovem — relutante e teimoso 
em todos os aspectos do seu espírito — 
rejeitasse a poção em vista do despeito de 
uma cura forçada. É razoável que o pobre 
seja terrível e ameaçador, que peça a nossa 
punição, que peça sangue! Não esperes 
que imediatamente demonstre gratidão 
aquele que foi curado à força. No entanto, 
para nós, juízes, ao avaliar não a primeira 
impressão, mas o presente estado mental 
do pobre, este jovem infelicíssimo não 
parece ainda curado e, se bem conheci a 
impetuosidade do seu ardor anterior, o 
que ele manifesta intensamente é ira, e 
não ódio. Além disso, se o remédio tivesse 
funcionado, e estando já livre do antigo 
furor, ele concordasse em seu âmago com 
a ideia da cura, teria evitado até aqui todas 
as oportunidades de encontro com a moça; 
não teria incumbido a si mesmo a vingança 
e teria temido também o estreito contato 
típico de um processo. Por fim, presumo, 
revelou-se inútil a crença na poção: ama, 
juízes, o que se queixa de não ser amado.
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2. Quid agam hoc, iudices, loco? sub quo 

temperamento defensionem periclitantis 

adgrediar? timeo, ne, si coepero 

simplicissimae puellae laudare mores, 

referre probitatem, amare rursus pauper 

incipiat. siue enim, iudices, malignitas est 

persuasionis humanae formam uacantem 

uocare meretricem, seu miserae nomen 

istud inposuit aliquis amator, cui cum 

corporis bonis fortuna non dederat, unde 

seueri matrimonii castitati sufficeret, 
laborauit necessitatium suarum custodire 

probitatem. nullius umquam per hanc 

matrimonii turbata concordia est, nemo 

questus est pro filio pater, nemo exhaustas 
facultates in auidissimos sinus paenitentiae 

dolore defleuit. temptet licet ingratissimus 
iuuenis inuidiam miserae facere prioris 

adfectus, non poterat obicere meretrici 

et quod amarit et quod amare desierit. ne 

quem igitur accusator hac prima fortunae 

suae conploratione decipiat, tamquam 

meretricis caritate consumptus sit. securi 

estote pro innocentia nostra, talis incidit, 

talis adamauit, nec habuit, quod perderet 

in tam inmodico ardore nisi mentem. 

uidistis enim notissimum tota ciuitate 

miserum. cum lupanari noctibus diebus 

deseruiens et, quamuis indulgentissimae 

2. O que farei, juízes, nesta situação? A 
partir de qual ponderação devo iniciar a 
defesa da acusada? Temo que, se começar a 
exaltar o comportamento da inocentíssima 
moça1, se trouxer à tona a sua integridade, 
o pobre voltará a amá-la novamente. Seja 
porque, juízes, a perversidade das crenças 
humanas chama uma mulher bonita e não 
casada de meretriz, seja porque algum 
amante impôs este nome à coitada — à 
qual o destino não concedeu, junto com 
as belezas do corpo, meios necessários à 
castidade de um casamento rigoroso —, 
no entanto ela batalhou, dentro da sua 
situação crítica, para conservar a honra. 
A harmonia de nenhum casamento já foi 
perturbada por ela, nenhum pai se queixou 
do filho, ninguém se lamentou, com pesar, 
do arrependimento de esgotar os recursos 
nas bocetas mais ávidas. Ainda que o jovem 
mais ingrato tente tornar a pobrezinha 
odiosa por causa da paixão anterior, não 
pode culpar a meretriz por ter amado e 
por ter deixado de amar. Portanto, que o 
acusador não vos engane nesta lamentação 
inicial sobre seu destino, como se tivesse 
sido arruinado pela caridade da meretriz. 
Estai seguros da nossa inocência: tal como 
a conheceu, assim se apaixonou. Nada 
tinha a perder em tão imoderado ardor, a 
não ser a cabeça. Sem dúvida notastes que 
este miserável é conhecidíssimo em toda 
a cidade. Do puteiro ele era escravo dia e 
noite e, embora desfrutasse da moça mais 
indulgente devido à sua inocência, e mesmo 

1  O termo puella aparece apenas na réplica e tem, ao todo, quatorze ocorrências. Neste trecho, o advogado 
exalta a integridade e a honra da acusada, afastando-a da condição de meretrix e aproximando-a da figura 
da puella, o que tipifica a relação dos envolvidos não como comercial, mas amorosa. A puella, ao contrário 
da prostituta, é a amada idealizada na poesia elegíaca, à qual o amante oferece a sua devoção. 
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que ora fosse alvo dos insultos e injúrias do 
povo, ora fosse escorraçado na frequente 
contenda com os rivais, no entanto, como 
ele não podia ser afastado ou contido, o 
sentimento do infeliz comoveu a dulcíssima 
moça. Primeiro, ela quis socorrer o sofredor 
com a sua competência, mas o que quer 
que concedesse fomentava o ardor e, como 
nesse tipo de insciência qualquer crença 
lhe é favorável, pelo fato de a meretriz tão 
frequentemente se entregar sem que ele 
desse nada em troca, se considerava seu 
amante.

3. Já que nenhuma compaixão, nenhuma 
benevolência adiantava, ela tentou repeli-
lo com rispidez: fazia exigências, não o 
deixava entrar. Não cessaram as súplicas 
do miserável. Foram dadas advertências, 
em virtude da própria condição financeira 
do jovem, mas resistia a elas e as forças do 
amor acabavam com os impedimentos. Por 
fim, ela compreendeu que um homem a 
quem não se pode esclarecer por meio da 
razão deve ser salvo pela coerção. Penso, 
juízes, que em vão o pobre se ofende pelo 
que ouviu sobre seu imoderado ardor: a 
meretriz foi quem mais amou o homem 
pelo qual não queria ser amada. 

Portanto, tendo se esgotado todas as 
estratégias de indulgência e austeridade da 
melhor das mulheres, enquanto se queixava 
a todos do amor do pobre por ela, deparou 
com um remédio, o qual diziam já ter salvo 
um outro amante. Portanto, superior é a 
pureza tanto do medicamento como da 
provedora, a qual não haverá de negar 
que o tenha administrado. Em seguida, ela 
reforçou a dose que havia dado, ordenando 

puellae simplicitate frueretur, modo tamen 

maledictis opprobriisque uulgi, modo crebra 

riualium contentione pulsatus, abigi tamen 

conpescique non posset, mouit mitissimam 

puellam hic infelicis adfectus. laboranti 

primo sui uoluit facultate succurrere, sed 

quicquid indulserat, fouebat ardorem, 

quaeque in hac impatientia prona persuasio 

est, quia nihil praestanti meretrix tam 

saepe contingeret, amator sibi uidebatur.

3. postquam nihil miseratio, nihil 

proficiebat humanitas, temptauit 

asperitate discutere: poposcit, exclusit. 

non defuerunt misero preces; adhibita sunt 

ex ipsa iuuenis condicione consilia, sed 

ista uincebat, et uires amoris impedimenta 

perdebant, donec intellegeret hominem, qui 

explicari ratione non poterat, necessitate 

seruandum. puto, iudices, frustra male 

audit inmodico pauper ardore: meretrix 

magis amauit hominem, a quo noluit amari.

Consumptis igitur optimae feminarum 

cunctis indulgentiae seueritatisque 

consiliis, dum apud omnes de pauperis 

sui amore conqueritur, incidit remedium, 

quo iam dicebatur alius amator explicitus. 

quae prima igitur medicamenti pariter 

ac dantis integritas est, non negatura 
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porrexit. adiuuit deinde quod dederat, 

imperauit sibi, ne quas admitteret amplius 

preces, ne querelis adsistentis, ne lacrimis 

moueretur exclusi[t]. uultis scire, iudices, 

ubi sit medicamenti, quod obicitur, totus 

effectus? quisquis odium dedit, omnia post 

hoc facit, ne debeat amari. quanto, iuuenis, 

hoc melius! in forum aliquando uenisti, 

incipis agere serium, grauem, iam leges, 

iam iura loqueris, conuiciaris maledicisque 

meretricibus. hunc tu animum modo inter 

libidines ac scorta perdebas macie notabilis, 

pallore deformis solaque inpatientiae tuae 

fabula notus. perieras, infelix, nisi bibisses 

uenenum.

4. Veneficii agit. credam mehercules, 

iudices, ad subscriptionis huius 

immanitatem expectasse publicae 

seueritatis aures, quodnam saeculo nefas 

nuntiaret hic gemitus, quae prosiliret 

orbitas de nouercalibus questura 

commissis, quem pestiferis heredum 

medicaminibus enectum tristis conploraret 

adfinitas. non pudet ergo, quod uacatis 

lupanarium querelis et ad uos deferuntur 

amantium rixae? uidetis hunc accusatoria 

fronte terribilem; oscula poscit, destitutos 

queritur amplexus. uultis uos abire potius 

in uestra secreta, ibi gaudia querelasque 

mutua conuersatione consumere? non 

agnoscunt leges ac iura miseros; hic 

a si mesma que não aceitasse mais as 
súplicas, não se deixasse comover pelas 
queixas, quando ele estava presente, nem 
pelas lágrimas, quando o expulsou. Desejais 
saber, juízes, onde está todo o efeito do 
medicamento que foi oferecido? Qualquer 
um que tenha ministrado uma poção de 
ódio, depois disso, deve fazer de tudo para 
que não seja amado. Quão melhor, jovem, é 
o teu estado agora! Enfim vieste ao fórum, 
começas a fazer o papel de sério, grave, 
falas já sobre leis, sobre direitos, insultas 
e amaldiçoas as meretrizes. Há pouco 
tempo corrompias o teu espírito entre 
libertinagens e acompanhantes, notável 
pela magreza, deformado pela palidez e 
conhecido apenas pelo falatório sobre a 
tua impetuosidade. Terias morrido, infeliz, 
se não tivesses tomado esta droga.

4. Acusa-a de envenenamento. Por 
Hércules, juízes, eu pensaria que, de 
acordo com a gravidade da sua denúncia, 
o que os ouvidos da seriedade pública 
esperavam é que este lamento anunciasse 
o crime do século, que trouxesse um órfão 
prestes a propalar os crimes da madrasta, 
ou alguém que, assassinado por um veneno 
pestilento dos seus herdeiros, tivesse um 
parente em luto que o pranteasse. Não é, 
portanto, vergonhoso que tenhais que vos 
ocupar com reclamações de bordéis e que 
a vós sejam levadas as brigas de amantes? 
Vedes a terrível face acusadora; implora 
por beijos, reclama abraços não dados. Não 
preferis vos retirar para a vossa morada, 
onde podeis desfrutar dos prazeres e 
lamentos em mútua privacidade? As leis 
e as jurisprudências não abrangem os 
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miseráveis no amor; aqui são atendidas 
as graves calamidades. Não é digno de 
indenização o homem a quem uma meretriz 
pode levar a prestar queixa. 

Quando, alguma vez, juízes, ouvistes falar 
de um vivo reclamando de envenenamento? 
Este crime sempre suscitou a revolta porque 
leva à morte. Se deves provar o latrocínio 
com sangue, com feridas, se deves provar 
a profanação com os espólios dos numes 
e com a depredação dos templos, sim, se 
fazes uma acusação de envenenamento, 
é necessário que mostres um cadáver 
pútrido de manchas negras, um corpo em 
avançada decomposição, entre as mãos 
dos que o carregam. Para que possa fazer 
uma tal acusação, ainda em vida, deve ter 
sofrido alguma coisa que se assemelhe à 
desgraça da morte. Chama veneno àquilo 
que provoca a cegueira, àquilo que pode 
ser percebido através de alguma debilidade 
dos membros. Vamos, mostra as marcas do 
corpo! Em quais partes teria sido difundido 
o ardor da nociva poção, onde teria se 
alojado para que depois viesse a fustigar as 
tuas entranhas já excruciadas, devastadas? 
Vejo um corpo preservado igualmente 
em seu vigor e suas funções, um espírito 
preparado para processos judiciais sérios, 
resistente na firmeza em acusar.

5. Acredita, jovem, nos homens que há 
pouco tempo tínhamos te conhecido. Agora 
estás mais resoluto, mais confiante: o vigor 
retornou aos sentidos, o sangue aos membros 
do corpo, estás transbordando de energia, 
como a de uma nova juventude. Não poderias 
provar que tu bebeste o medicamento, se a 
meretriz não o tivesse confessado. 

audiuntur seriae calamitates. non est 

ultione dignus, de quo potest efficere 

meretrix, ut queratur. 

Ecquando umquam, iudices, audistis de 

ueneficio uiuum querentem? facinus hoc 

semper ex mortibus accepit inuidiam. si 

latrocinium probes cruore, uulneribus, si 

sacrilegium spoliis numinum praedaque 

templorum, ita, ueneficium si arguas, 

oportet ostendas putre liuoribus cadauer, 

inter efferentium manus fluens tabe corpus. 

ut iam istud obicere possit et uita, debet 

aliquid esse passa, quod inuidiam mortis 

imitetur. ueneficium uoca quod caecitate 

grassatur, quod in aliqua deprehenditur 

debilitate membrorum. profer agedum 

corporis notas, in quas se <partes> noxiae 

potionis uagus feruor effuderit, ubi depastis, 

enectis uisceribus saeuitura consederit. 

aspicio par laboribus corpus retinere sua 

ministeria, sufficientem animum seriis 

actibus, accusatoria firmitate robustum.

5. crede, iuuenis, hominibus, qui te modo 

noueramus, nunc acrior, erectior: rediit in 

sensus uigor, in membra sanguis, uiribus 

uelut nouae iuuentutis exulta[n]s. bibisse 

te medicamentum probare non posses, nisi 

meretrix fateretur.
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Porém, se permitirdes, juízes, que a 
qualquer substância administrada fora do 
uso comum seja atribuída má fama por 
causa da sua denominação, uma cura será 
convertida em envenenamento devido a 
mal-entendidos e, no mesmo instante, 
qualquer substância que tenha sido eficaz, 
ainda que contra a vontade, ganhará a fama 
de um crime. As leis chamaram de veneno 
nocivo somente aquilo que não admitisse a 
incerteza de interpretação2. É muitíssimo 
injusto que uma substância seja considerada 
um veneno, quando está no poder de quem 
bebe decidir se é um remédio. 

O jovem sabe, juízes, que o crime pelo 
qual ele a denuncia não corresponde à 
letra da lei, nem em nome, nem em efeito. 
Portanto, empenha-se em difamar a 
mulher pela sua designação. “Acuso uma 
meretriz”, ele diz. Acredita, meu jovem, não 
sabes o tipo de prova que me deves pelo 
crime do qual a acusaste. O que espero, 
por Hércules, é que se apresente diante 
de todos uma aparência ameaçadora, um 
aspecto funesto, que os cabelos se ericem 
pelo estupor, que a mágoa exasperada 
enregele sobre nefandos pensamentos. 
O ato criminoso que dizem inquietar as 
divindades celestes, agitar os astros com 
macabros cânticos, violar túmulos e tumbas 
para com cadáveres amputados preparar 
os próprios mortos para a barbárie — este 
ato criminoso não pode acontecer sem que 
o autor imediatamente desvele seu aspecto 

2  A lei na qual se baseia a declamação é a lex Cornelia de sicariis et ueneficis, promulgada durante o 
período republicano, em 81 AEC. Em princípio, era destinada à punição de homicídios, dentro eles a morte 
por envenenamento. Posteriormente, também foram considerados crimes a preparação, a aquisição e 
venda de substâncias venenosas (nas quais se enquadravam as magias e poções) que tivessem a finalidade 
de infligir danos a terceiros (LONGO, 2008, p. 21).

Quodsi permittitis, iudices, ut, 

quicquid contra consuetudinem datur, 

ad huius uocabuli referatur infamiam, 

<in> ueneficium male audiendo uertetur 

sanitas, statimque merebitur sceleris 

inuidiam quicquid profuerit inuito. illud 

tantum noxium uirus uocauere leges, quod 

non admitteret interpretationis incertum. 

iniquissimum est uenenum uideri, quod in 

potestate bibentis est an sit remedium. 

Sentit, iudices, iuuenis crimen, quod 

detulit, nec nomine nec effectu scriptionem 

legis implere; itaque ex uocabulo mulieris 

quaerit inuidiam. ‘meretricem,’ inquit, 

‘accuso.’ nescis, mihi crede, iuuenis, 

sceleris, quod detulisti, qualem mihi debeas 

probationem. rei expecto mehercules ut sit 

ante omnia minax uultus, feralis habitus; 

horreant squalore crines, rigeat super 

nefandas cogitationes efferata tristitia. 

facinus, quod dicitur inquietare superos, 

sidera diris agitare carminibus, tumulos, 

busta scrutari et amputatis cadaueribus 

ipsas in scelus armare mortis, fieri non 
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original.3 Contemplas as expressões 
não repugnantes e o rosto plácido da 
envenenadora; se os pensamentos, se os 
desígnios dela investigasses, descobririas 
apenas o cuidado com a beleza, toda a sua 
preocupação concentrada nisto: seduzir 
com a sua aparência, deleitar com a sua 
conversa.

6. Ouço falar frequentemente sobre 
noites regadas a vinho, banquetes 
tumultuados, brigas desvairadas de 
amantes. Só existe um único sortilégio de 
uma meretriz: para que não deixe de ser 
amada. 

Será que é de forma injusta, juízes, que 
solicito, diante da acusação de um crime 
tão sério, que consintais em julgar os 
litigantes não pelos seus nomes, mas suas 
pelas práticas? Que antecedente teve, 

3  Nesta passagem há uma referência ao estereótipo da feiticeira, que tem Medeia como uma das princi-
pais representantes na tradição greco-romana. A descrição deste trecho da declamação se assemelha à de 
Medeia nas Metamorfoses de Ovídio (Met. 7.1 – 424):

potest, ut auctorem suum non statim 

primo prodat aspectu. uides ueneficae non 

horridos uultus placidamque faciem; si 

cogitationes, si consilia pertractes, sola cura 

de forma, omnis in hoc conlata meditatio, ut 

sollicitet aspectu, sermone detineat.

6. audio subinde exactas mero noctes, † 

tumultuosa † conuiuia, perditas amantium 

rixas. meretricis unum ueneficium est, ne 

desinat amari. 

Numquid inique, iudices, in tanti sceleris 

subscriptione deposco, ne nominibus reos 

uelitis aestimare, sed moribus? uenefica 

tua quid prius umquam, quid simile 

Tres aberant noctes, ut cornua tota coirent
efficerentque orbem; postquam plenissima fulsit 
ac solida terras spectauit imagine luna,
egreditur tectis uestes induta recinctas,
nuda pedem, nudos umeris infusa capillos, [...]
(v. 179 – 183).

Faltavam noites três para os chifres se unirem
fechando o disco. Mal brilhou a lua cheia
e olhou, co’a forma inteira, a terra, sai Medeia
do paço, tendo as vestes soltas, pés descalços
e a coma nua sobre os ombros (v. 179 – 183).

nubilaque induco, uentos abigoque uocoque,
uipereas rumpo uerbis et carmine fauces,
uiuaque saxa sua conuulsaque robora terra
et siluas moueo iubeoque tremescere montis 
et mugire solum manesque exire sepulcris! 
(Ov. Met. 7.202 – 206).

“...convoco e espalho os ventos co’os conjuros
e encantamentos; parto as fauces viperinas;
arrancados da terra, a rocha viva, o roble
e as selvas movo; faço estremecerem montes,
rugir o chão e saírem manes dos sepulcros!” 
(v. 202 – 206, tradução de Márcio Meirelles Gôuvea 
Junior, 2014).
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alguma vez, a tua envenenadora, que crime 
similar cometeu? A razão de qual homem 
já foi dominada por ela? Qual jovem, qual 
velho, qual rico ou qual outro pobre presta 
queixas? Então, somente para ti é uma 
envenenadora, apenas para ti ela é algo 
além de uma meretriz? Quereis que eu 
prove, em poucas palavras, a integridade da 
moça? Esta, a quem agora o pobre detesta, 
acusa, ele preferiria amar.

Juízes, todas as infrações, sem falta, 
são provocadas ou pela cobiça ou pela 
hostilidade. Que ódio a meretriz teria de 
um amante, que lucro teria de um pobre?

“Sou vítima da poção de ódio”, 
alega. Acaso, juízes, somente o nome 
“medicamento” não seria suficiente para 
absolvê-la contra a infâmia do veneno? 
Não vejo por que devem ser consideradas 
idênticas substâncias que não podem 
ser chamadas pelo mesmo nome. Vamos, 
jovem, amplifica a monstruosidade desta 
poção, diz: “Sou vítima do ódio contra 
a minha esposa, contra os meus filhos, 
o ódio que me afasta dos sentimentos 
sagrados, que faz com que eu despreze 
os bens virtuosos”. A poção de ódio que 
constitui delito para uma meretriz, é 
aquela empregada para seu benefício. 
Assim sendo, já serve como justificativa 
somente o fato de que ela a administrou 
apenas contra os seus próprios interesses. 

commisit? cuius per hanc expugnatus 

animus? quis queritur iuuenis, quis senex, 

quis diues, quis pauper alius? in te ergo 

solo uenefica, in te tantum aliud ista quam 

meretrix? uultis integritatem puellae 

breuiter probem? hanc, quam nunc pauper 

detestatur, accusat, amare mallet. 

Omnia, iudices, facinora, ni fallor, causas 
uel de cupiditate uel de simultatibus 
trahunt. quod odium de amatore meretrici, 
quae praeda de paupere?

 ‘Odium,’ inquit, ‘accepi.’ ecquid, iudices, 

satis eam contra infamiam ueneni uel 

solum medicamenti nomen absolueret? 

nec inuenio, cur debeat idem uideri, 

quod non potest idem uocari. agedum, 

iuuenis, potionis inple huius inmanitatem, 

dic: ‘odium accepi contra coniugem, 

contra liberos meos, ut a sacris auocarer 

adfectibus, ut pignora sancta despicerem.’ 

illud odium in meretrice facinus est, quo 

utitur in sui caritatem. ita uel hoc solum 

sufficit excusationi, quod illa contra se 

tantum dedit.
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7. “Sou vítima da poção de ódio”, alega. 
Aqui e agora, jovem, peço que repitas a 
difamação relativa à nossa condição4, como 
fazias há pouco. Que digas: “uma meretriz 
ministrou, uma prostituta ofereceu uma 
poção...”. Ó, quanto temi que completasses: 
“... de amor, em seu benefício”! Vamos, 
jovem, levanta-te e conclui, com todas as 
forças do corpo e da alma, o horror das 
acusações suscitadas. Que protestes o 
seguinte, sendo escutado por toda a cidade: 
“Apiedai-vos de mim, ajudai, socorrei! Bebi 
um medicamento cruel, impiedoso: eu, que 
sou pobre, deixei de amar uma meretriz! Já 
não perambulo pelas noites turbulentas, 
sendo vítima de ataques depravados dos 
homens mais vis, nem como um amante 
deixado do lado de fora, diante das portas 
dos lupanares, espero a noite toda até o dia 
seguinte. Sou capaz de navegar, cultivar 
terras, apresento-me ao serviço militar, 
meu espírito está revigorado, para que eu 
me case, para que eu proveja para a velhice 
e para os meus filhos”. Ó deuses e deusas, 
como o remédio surtiu efeito, diante da 
condição do homem que o bebeu! A moça 
te fez † feliz com esta poção, ainda que não 
tenha te feito rico. † 5

De qualquer forma, juízes, apenas 
isto não é suficiente para a defesa da 

4  Ao longo da declamação de defesa, temos dez ocorrências de pronomes na primeira pessoa do 
plural, o que evidencia que o advogado de defesa ou a persona declamatória se alinha à condição da 
prostituta ao defendê-la, não apenas se posicionando a favor da acusada, mas estabelecendo também 
uma relação direta entre eles.
5  Adotamos a interpretação de Giovanna Longo (2008, p. 169-170), que também toma por base o texto 
estabelecido por Håkanson (1982) e propõe a alteração de fecerat te † potius istam felicem si diuitem 

puella † para fecerat te † potio<ne> ista felicem, <ni>si divitem, puella †. Nossa escolha foi motivada pelo 
encadeamento lógico das ideias apresentadas no desfecho do parágrafo: ainda que a poção administrada 
pela prostituta não faça do rapaz um homem rico, ao menos a liberdade garantida pela cura assegura que 
possa trabalhar novamente, retornando ao estado de espírito anterior.

7. ‘Odium,’ inquit, ‘accepi.’ nunc te 

hic reposco, iuuenis, inuidiam, quam 

fortunae nostrae paulo ante faciebas. dic: 

‘meretrix dedit, prostituta porrexit’; o 

quam timueram, ne <a>diceres ‘amatorium 

sui’! consurge agedum, iuuenis, et totis 

corporis animique uiribus inple susceptae 

accusationis horrorem. est quod audiente 

tota ciuitate proclames: ‘miseremini mei, 

adiuuate, succurrite! bibi medicamentum 

crudele, saeuum: desii pauper amare 

meretricem! iamiam non inquietis noctibus 

uagus uilissimi cuiusque perditos patior 

ictus, nec exclusus ante lupanarium fores 

posterum diem peruigil amator expecto. 

possum nauigare, colere terras, sufficio 

militiae, redditus mihi est animus, quo 

fierem maritus, quo senectuti liberisque 

prospicerem.’ quantum, dii deaeque, 

remedium condicione bibentis ualuit! 

Fecerat te † potio<ne> ista felicem, <ni>si 

diuitem, puella †.

Ita uel hoc non solum, iudices, 

innocentissimae puellae pro defensione 
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inocentíssima moça, o fato de que nada fez 
visando seus interesses? Ela rejeitou um 
amante, libertou-o, aquela que dizem ter 
seduzido para que fosse amada, aquela que 
atormenta, que corrompe os sentimentos. 
Ingrato, de quanta boa fama ela poderia 
ter usufruído por tua causa! Decerto não 
lhe conferes o pagamento pelos serviços, 
nem sequer uns trocados, mas tu a 
assistes, segues, vais em seu encalço, fazes 
companhia, favores, elogias em qualquer 
lugar, admiras. Este, pois, é o intuito das 
meretrizes, que os pobres também as 
amem, que se aproximem facilmente, 
que elas se deixem vencer pelos esforços 
dos pretendentes: este amante faz com 
que os ricos as amem. Fizeste o maior 
dos benefícios se transformar em crime: 
ninguém deixa de amar sem a ajuda de 
quem o ama.

8. O que dizes, jovem? De fato, tomaste 
uma poção para que desse um fim às 
paixões, refreasse o ardor, aplacasse 
os desejos? Sai, retira-te, enquanto 
agradecemos à moça publicamente, em 
nome da raça humana, porque demonstrou 
ser capaz de tais realizações. Aquele furor 
que — se nisso acreditarmos — impeliu 
até mesmo as divindades a descerem dos 
céus para a terra, que produziu males 
monstruosos a partir de promessas de 
amor sagradas e veneráveis, ardor que 
misturou o sexo dos homens ao dos animais 
selvagens6, que desarmava o ferro, as 

6  Neste trecho, no qual é abordado o furor que afeta as divindades e as faz descer dos céus, destaca-se a 
mitologia referente a Júpiter, que tomado pela lascívia, assume frequentemente a forma de animais (touro, 
serpente, cisne, sátiro...) para seduzir mulheres mortais, relações que, em geral, causam consequências 
negativas para deuses e mortais. 

sufficeret, quod nihil fecit causa sua? 

amatorem dimisit, explicuit illa, quae 

captare dicitur, ut ametur, quae sollicitat, 

quae corrumpit adfectus. ingrate, quanta 

de te potu[er]it gloria frui! non quidem 

confers pretia, non stipes, sed adsides, 

sequeris, haeres, praestas comitatum, 

fauorem, laudas ubique, miraris. hinc ergo 

causa[m] meretricibus, quod illas etiam 

pauperes ament, quod facile contingant, 

quod laboribus exorentur adeuntium: faciet 

hic amator, ut diuites ament. in crimen 

maximum captas transferre beneficium: ut 

aliquis amare desinat, non nisi ab amante 

praestatur.

8. Quid ais, iuuenis? ita bibisti potionem, 

quae finem cupiditatibus daret, premeret 

ardorem, desideria restingueret? abi, 

recede, dum puellae publico generis humani 

nomine gratias agimus, quod hoc fieri posse 

monstrauit. furor ille, qui, si credimus, 

numina quoque detracta sideribus misit 

in terras, qui de sacris uenerandisque 

pigneribus monstra commentus est, 

ardor, qui miscuit hominum ferarumque 

concubitus, ferrum, ignis, claustra laxabat, 
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chamas, os limites, escapava atravessando 
os extensos mares; este furor, ao ser vetado, 
morre. Admiti aquilo que mais deveríeis 
reverenciar, admirar: uma mulher inventou 
um remédio para o amor. Cessai agora 
de temer o incesto, mortais, e nenhuma 
virtude estremeça diante do impulso da 
ímpia luxúria. Nada pode ser mais eficaz, 
nem a cólera, os castigos dos pais, nem os 
parentes inflexíveis, nem a pobreza, nem 
a necessidade: um breve, fácil, único gole 
expulsa o amor. Ó, se alguém pudesse 
beber uma poção de ódio para todos os 
vícios! Sem dúvida, a humanidade seria 
feliz, se fosse permitido conter os lapsos 
remanescentes e os erros incômodos da 
mente com a ingestão de uma poção. É 
um crime que o maior dos remédios perca 
a sua glória por causa da alcunha do seu 
criador. Admiraríamos o homem que desse 
aquele remédio contra uma meretriz. 

É a ti, contudo, diante da paixão 
imoderada e ardente, que deve ser 
prestado socorro, jovem, a ti, mais do que 
a todos. Em que situação, homem, tu te 
apaixonaste! É preciso riqueza para que 
não sejamos infelizes no amor, e talvez os 
ricos não percebam as dificuldades do mais 
incontrolável mal porque o privilégio de 
esbanjar grandes quantias os livra do fastio 
e outras formas de desdém. 

9. Certamente é feliz o homem que esgota 
apenas os seus recursos no lupanar. Tu 
arruínas o espírito. Aquele aplaca o desprezo 
com riquezas, tu imploras entre lágrimas, 
comoves com a tua palidez e — o que 
converge para um desenlace ainda pior — é 
preciso que estejas em condição deplorável 

per interiecta late maria fugiebat, uetatur, 

perit. accipite, quod magis debeatis stupere, 

mirari: remedium amoris mulier inuenit. 

desinite nunc incestum timere, mortales, 

nulla pietas horreat nefandae cupiditatis 

instinctum. quicquid non parentium irae, 

castigationes, non serii propinqui, non 

paupertas, non necessitas poterat efficere, 

haustus breuis, facilis, unus extorquet. o si 

quis odium posset omnium bibere uitiorum! 

felix profecto mortalitas, si reliquos lapsus 

incommodosque mentis errores fas esset 

infusa potione compescere. facinus est, quod 

maximum remedium gratiam sui uocabulo 

perdit auctoris. miraremur hominem, qui 

illud contra meretricem dedisset.

Tibi tamen ultra omnes inmodica 

cupiditate flagranti, tibi praecipue 
succurrendum, iuuenis. cuius homo 

condicionis adamaueras! diuitiis opus est, 
ne simus in amore miseri, et inpotentissimi 

mali difficultates illi fortasse non sentiant, 
quos contra fastidia ceterosque contemptus 

explicat felicitas magna perdendi.

9. felix profecto, qui modo facultates 

in lupanari effudit; tu perdis animum. ille 

fastum opibus exorat, tu lacrimis rogas, 

pallore blandiris, et, quod ad pessimum 

spectat euentum, miserabilis sis oportet, 
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para que pareças estar apaixonado. Finge 
que não te sentes em nada atormentado 
por estes sentimentos. Mas tu, ao menos, 
sendo pobre, não sentes vergonha de 
amar? Homem a quem não coubesse ficar 
desocupado para desfrutar do ócio por 
muito tempo, e ao qual — mesmo enfermo 
— não fosse conveniente o repouso de todas 
as noites, não poderias ser desculpado 
mesmo que só tivesses desperdiçado os 
teus dias. Homem cujo sustento provém das 
próprias mãos e o alimento, dos trabalhos 
braçais, que reiteradamente solicita mais 
do que a porção de comida designada para 
o dia, tu sofres de loucura: maquinas a tal 
ponto contra os beijos e abraços daqueles 
afortunados, — daí o fato de que nem 
um indulto pela tua desgraça pode ser 
concedido — que és infeliz por causa do 
prazer . Provavelmente estás esperando o 
momento em que a fome, a necessidade te 
castigue? Mas já estiveste em companhia 
delas. O que então podem os conselhos, 
a razão fazer? Deve ser curado através 
do ódio, aquele que não se desenreda, 
porque — sendo pobre — se apaixonou. 
No entanto, agora podemos compreender 
que não foste miserável apenas por causa 
da tua pobreza. Não somente as posses, 
os recursos te abandonaram: não tinhas, 
pelo que percebo, parentes nem amigos. 
Do contrário, eles teriam te curado com 
mais eficiência do que a nossa poção ou, 
se desconhecessem os poderes desta erva, 
teriam te colocado sob grilhões e correntes. 
Como? Tentas escapar a um incontrolável 
sentimento com palavras afáveis? Foi-te 
ministrado o remédio para uma dor que não 
raro levou a enforcamentos, empurrou para 

ut amator esse uidearis. finge te nullum 

huius adfectus sentire cruciatum; sed 

amare te, pauper, saltem non pudet? homo, 

cui non uacaret agere longa languoris, 

aegrumque non deceret totarum noctium 

quies, excusari non possis, si tantum 

perdideris dies. cuius census ex manibus, 

ex laboribus substantia, quem cotidie 

poscit ultro rationem in dies <cibus> 

dimensus, amentiam pateris: † aduersus 

felicium oscula tantum amplexusque 

meditaris, et, unde tibi calamitatis huius 

non potest nec uenia contingere, de 

uoluptate miser es. expectandum uidelicet, 

quando te famis, inopia castiget? sed inter 

ista coepisti; quid iam facere potest ratio, 

consilium? odio sanandus est, quem non 

explicat, quod pauper adamauit. nun<c> 

tamen intellegere possumus te non sola 

fuisse paupertate miserum; non opes 

tantum tibi, non facultates defuerunt: 

non erant, quantum uideo, propinqui, 

non amici. alioquin illi te potius nostra 

potione sanassent, uel, si ignorassent 

huius graminis uires, uinculis nexibusque 

tenuissent. quid? blandis adfatibus 

inpotentissimum eludis adfectum? datum 

est remedium dolori, qui saepe egit in 

laqueos, in praecipitia compulit, qui 
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precipícios, que induziu aos ferimentos na 
busca de interromper o tormento de uma 
alma sofredora. Os que melhor sabem o 
que o amor é capaz de fazer a um homem 
são aqueles que são amados7. 

10. Une, agora, a condição da mulher 
amada com a tua sorte. Com efeito, 
encontraste, miserável, uma moça nada 
soberba e nada difícil. Porém, não podemos 
obliterar a fonte de renda de uma meretriz. 
Muitas coisas o sexo e o avançar da idade 
exigem delas! A necessidade sempre 
demanda, o cuidado dos corpos requer, 
a aflitiva ansiedade de estar à disposição 
demanda. Infeliz, te dependuras todos 
os dias nas portas dos puteiros até o 
momento em que a prostituta esteja livre 
para um pobre e, postergado pela disputa 
dos pagantes, deixado para fora, esperas 
pelo ócio da meretriz. A ti é negado um 
abraço: persegue-o com indignação. 
Finalmente o consegue: és arruinado pela 
felicidade. As alegrias criam esperança, 
as condições adversas geram obstinação. 
Em cada uma das situações, os desejos 
se avigoram. Acredita em nós, que vimos: 
com que aparência estavas, que palidez, 
quão miserável, quão vergonhosa tristeza! 
Quantas vezes tu quiseste beber um 
veneno!

Portanto, jovem, não é para te lamentares 
que aquela parte mais doce da mente humana 
tenha sido roubada. Perdeste a lascívia, mas 
não a ternura; os tormentos, mas não os 

7  Apesar do acréscimo do termo <non> na edição estabelecida por Håkanson (1982), concordamos com a 
proposta de Longo (2008, p. 178) em manter a estrutura dos códices sem essa adição, partindo da premissa 
de que aqueles que sofrem por um amor desenfreado são os que melhor experimentaram as graves 
consequências citadas na oração anterior, que faz referência inclusive à tentativa de suicídio. 

cruciatus laborantis animae uulneribus 

emisit. quantum amori in homine liceat, 

illi magis sciunt, qui <non> amantur.

10. Iunge nunc cum fortuna tua 

condicionem mulieris adamatae. incideras 

quidem, miser, in puellam minime superbam 

minimeque difficilem; quaestum tamen 
non possumus circumire meretricis. quam 

multa pro illis exigit sexus, aetas! poscit 
semper necessitas, petit corporum cultus, 

poscit tristissima stationis inpatientia. totos 

infelix dies lupanarium foribus inpendes, 

ut quando prostituta pauperi uacet, et 

contentione numerantium dilatus, exclusus 

otium meretricis expectas. negatur tibi 

complexus: indignatione persequeris; 

contingit uero: felicitate corrumperis. spem 

gaudia parant, aduersa contentionem; ex 

utraque fortuna desideria coalescunt. nobis 

crede, qui uidimus: quis tibi, <i>uueni<s>, 

fuit corporis habitus, quis pallor, quam 

miserabilis, quam pudenda tristitia! 
quotiens tu uenenum bibere uoluisti!

Non est igitur, iuuenis, quod tibi queraris 

illam mitissimam partem humanae mentis 

ablatam; non caritatem, sed inpatientiam, 
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prazeres; perdeste o que amavas, mas não 
o amor. Se nos reportarmos às referências 
da sabedoria, a divindade do amor é a mais 
antiga e à qual se deve a perpetuação da 
natureza8. Porém, aquele é um amor ameno 
e sóbrio, exultante com desejos honestos e 
com as qualidades de uma afeição sagrada, a 
fim de que primeiro dividisse todas as coisas 
cobertas pelas trevas da primeva noite e 
depois as reunisse. Mas, na verdade, o amor 
ao qual nós, inquietos, nos apegamos, com o 
coração destruído, é turbulento e impudente 
pela excitação de uma idade ainda licenciosa, 
armado com dardos e tochas fúnebres. 
Portanto, aquele amor oferece aos mortais 
filhos e casamentos duradouros devido à 
fidelidade. Este, incestos, promiscuidades, 
adultérios, meretrizes.9

11. Deverei agora recordar as fabulares 
e monstruosas peculiaridades de um furor 
desenfreado10, a paixão de um homem 
desconhecido legitimada por olhos 
inscientes11, a beleza que se abrasa em 

8  Novamente percebemos a influência de Lucrécio, tanto na ligação do sentimento do amor com os 
elementos da natureza como na evocação da divindade do amor, Vênus, que é referida nos versos iniciais 
do De rerum natura como a governante dos elementos naturais (De rerum natura, 1.21-25). A ocorrência de 
passagens que remetem a Lucrécio em ambas as declamações pode sugerir uma determinação do mestre 
de retórica para que esse autor fosse utilizado como intertexto ou também pode indicar a autoria das 
duas declamações pelo mesmo orador. Ressaltamos também que tais referências acontecem no décimo 
parágrafo dos respectivos discursos.
9  Na edição adotada pelas tradutoras, Håkanson (1982) desloca estas duas últimas orações para o início 
do parágrafo seguinte, porém julgamos que elas funcionam melhor como um fechamento do raciocínio 
imediatamente anterior e devem permanecer no mesmo parágrafo, assim como optou Giovanna Longo 
(2008, p. 139) em sua tradução, que também se baseia na edição de Håkanson. Assim, a divisão dos 
parágrafos não apresenta necessariamente um consenso.
10  O autor se propõe a ilustrar, neste trecho, as consequências que pode gerar o amor irrefreado, do 
qual o pobre era vítima antes da poção. Para isso, utiliza-se de exemplos mitológicos, aludindo a amores 
profanos e obsessivos. 
11  Uma das referências sugeridas por Sussman (1987) e Longo (2008) é o mito de Acôncio e Cídipe. O jovem 
Acôncio, durante o festival dedicado à Diana em Delos, vê Cídipe, uma donzela ateniense, sentada nos 
degraus do templo. Imediatamente apaixonado, ele escreve numa maçã a seguinte frase: “Juro pelo templo 
de Ártemis me casar com Acôncio”, e a joga aos pés da amada. A moça, ao pegar o fruto e ler as palavras 

non uoluptatem, sed tormenta, non 

amorem, sed quod adamaueras, perdidisti. 

amoris, si sapientiae sequamur auctores, 

antiquissimum numen, et cui se naturae 

debet aeternitas, sed ille mitis et serius, 

honestis cupiditatibus et uiribus sacrae 

caritatis exultans, ut qui cuncta priscae 

noctis operta caligine diduxerit primum, 

deinde miscuerit. hic uero, cui perditis 

uisceribus adhaeremus inquieti, lasciuientis 

adhuc aetatis instinctu tumultuosus ac 

petulans, telis, funereis facibus armatus. 

praestat igitur ille mortalibus liberos ac 

duratura coniugia pietate, hic incesta, 

libidines, adulteria, meretrices.

11. referam nunc fabulosas inmodici 

furoris prodigiosasque nouitates, 

conceptum nescientibus oculis ignoti 

hominis affectum, formam suis in se 
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si mesma com seus próprios lumes12, as 
virgens excitadas pela velhice dos pais13, 
os coitos de mortais e de feras levados 
até as consequências monstruosas da 
procriação14? No entanto, de todas as coisas 
que a paixão subtrai de nós, sofredores, 
esta é a que nos faz sofrer mais cruelmente, 
porque — do amor — ninguém deseja ser 
curado. 

“No entanto, eu preferiria amar”, ele diz. 
Eis aqui porque foi necessária a poção de 
ódio. Censuras de nada adiantavam e as 
súplicas ignoravam os conselhos. Pelo ódio 
deve ser salvo o amante, a quem a amada 
cura. Neste ponto, desejo te perguntar: por 
acaso poderias acusar, se o que a moça fez 
por meio do medicamento, tivesse sido feito 
por meio de seu arbítrio? Era-lhe permitido 
exigir de ti quanto não pudesses pagar, 
menosprezar-te, desdenhar-te. Agora estás 
indignado, porque ela preferiu curar-te 
com um remédio e não com dor? A mesma 
mulher, a quem, para se livrar desse amor, 
bastava ter te odiado, desenvolveu para ti 
uma maneira pela qual, ao invés disso, tu 
a odiasses. Presume, não obstante, sentir 

em voz alta, faz com que o juramento seja consagrado por Ártemis. Mais tarde, ao ser concedida a suces-
sivos pretendentes, a virgem é sempre acometida por uma misteriosa doença, cuja origem desconhece. 
Já tendo assumido, insciente, o compromisso com Acôncio, ela não poderia se casar com qualquer outro. 
Nas Heroides (Ov. Ep. 20), Acôncio escreve uma carta a Cídipe, exortando-a a tomá-lo como marido, não 
apenas pelo juramento, mas também pelas suas qualidades. A simbologia dos olhos pode remeter também 
ao mito de Psiquê, que descumpriu a exigência do deus Eros ao tentar enxergar a sua aparência, causando 
a separação de ambos.
12  Mito de Narciso, que se afoga por contemplar a sua própria imagem nas águas de um lago (Ov. Met. 3. 
344-510).
13  Mito de Mirra, narrado por Ovídio (Met. 10. 298-502), em que a virgem se apaixona pelo Rei Ciniras, seu 
próprio pai. Atormentada pela culpa do incesto e carregando um filho, a jovem clama aos deuses que lhe 
neguem tanto a vida como a morte. Em resposta, é transformada em uma árvore, conservando o nome de 
Mirra.
14  O nascimento do Minotauro, fruto da relação entre Pasífae, mulher mortal e esposa do rei Minos, e o 
Touro de Creta. 

luminibus ardentem, uirgines patrum 

senectute flagrantes, mortalium 

ferarumque coitus usque in monstruosa 

fecunditatis onera perlatos? ex omnibus 

tamen, quae nobis patientibus extorquet 

affectus, hoc saeuissimum patimur, quod 

nemo uult in amore sanari.

‘Ego tamen,’ inquit, ‘amare mallem.’ hoc 

est ergo, propter quod opus odio fuit. nihil 

agebant castigationes et preces consilia 

perdebant. odio debet amator explicari, 

quem sanat adamata. interrogare te hoc loco 

libet: numquid accusare posses, si, quod 

fecit medicamento puella, fecisset animo? 

licuit te reposcere, quantum numerare 

non poteras, fastidire, contemnere. iam 

indignaris, quod te maluit remedio quam 

dolore sanari? mulier, cui ad dimittendum 

amorem sufficiebat, ut odisset, ipsa pro te 

commenta est, ut illam tu potius odisses. 

finge te tamen aliqua remedii tui sentire 

39RETORNE AO SUMÁRIO



alguns tormentos devido ao teu remédio! E 
tu, mais arrogante dos miseráveis, todavia, 
tu esperavas instantaneamente uma feliz 
cura do ardor imoderado? E se um doente 
curado reclama da dor da abstinência? 
Quase sempre as enfermidades dos 
moribundos foram extirpadas com 
pancadas, a vida resgatada pela mutilação, 
os benefícios vindouros granjeados com 
queimaduras e cortes e — quais fossem 
os males da cura — trouxeram consigo o 
benefício dos remédios, em comparação 
com um perigo maior. 

12. Por Hércules, dificilmente pode 
suceder que os homens se apartem alegres 
e contentes desta aflição, os quais o pudor, 
os quais a saciedade, os quais a consciência 
do arrependimento afugenta, e não sem 
alguma dor é possível libertar-se dos males 
que os retiveram pelo prazer. Separar-se 
sem lamuriar é uma nova oportunidade 
para o amor! Foi preciso um sentimento de 
simétrica oposição, de forças equiparáveis 
às de quando te apaixonaste, para que 
recobrasses a razão, e não relutasses, 
com frequência, em meio ao tratamento. 
Compreende, jovem, ainda mais com o teu 
atual sentimento, que tipo de remédio teve 
que ser administrado a ti: para um homem 
que, após tomar uma poção de ódio, se 
lamenta porque não ama, pouco importa 
ter deixado de amar. Ouve, portanto, 
ingratíssimo, já que quiseste revelar 
vossos segredos aos ouvidos do povo. “Eu 
administrei. O que então eu iria fazer”, ela 
diz, “eu que havia desperdiçado tantos 
remédios? Eu, coitada, não conseguia 

tormenta; adrogantissime miserorum, tu 

autem sperabas ardoris inmodici felicem 

statim sanitatem? quid, si queratur aeger 

abstinentiae dolore sanatus? excussa sunt 

plerumque languentium uitia uerberibus, 

redempta debilitate uit[i]a, ignibus, 

uulneribus interdum profutura grassata 

sunt, et quae fuissent mala sanitatis, in 

gratiam remediorum de maioris periculi 

comparatione redierunt.

12. uix mehercule contingere potest, ut 

hilares ab hac inpatientia laetique discedant, 

quos pudor, quos satietas, quos paenitentiae 

ratio dimittit, nec sine aliquo morsu 

resilitur a malis, quae uoluptate tenuerunt. 

† iterum materia amoris est desinere nec 

queri. opus fuit pari diuersitate, uiribus, 

quantis adamasti, ut resipisceres, neque 

frequenter in media sanitate subsisteres. 

quale tibi remedium debuerit adhiberi, uel 

ex hodierno senti, iuuenis, adfectu: pro 

homine, qui post odium queritur, quod non 

amet, parum fuit, si amare desineret. audi, 

igitur, ingratissime, quatenus ad publicas 

aures secreta uestra proferre uoluisti. ‘dedi. 

quid enim,’ inquit, ‘facerem, quae remedia 

tam multa perdideram? ferre misera non 

poteram, quod te iam coeperunt omnes 
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ridere meretrices.’ repete agedum illarum 

conloquia noctium, quibus te frequenter 

alterius et fortasse diuitis amatoris iniuria 

receptum inter oscula amplexusque monui: 

‘quid, miser, cum fortuna, quid cum mea 

condicione rixaris? parce necessitatibus 

meis, duo pauperes sumus.’ sed et tu 

quotiens in sinus meos lacrimis fletuque 

resolutus exclamasti: ‘sentio furorem, sed 

imperare oculis, sed animum regere non 

possum! quam libenter te, mulier, odissem!’.

Non est igitur, ingratissime mortalium, 
quod beneficium nostrum nomine potionis 
infames.

13. remedium bibisti, sed illud odium 

tuum est. quid? quod furis, conuiciaris, 

exclamas, non est haustus illius adfectus; 

et am<at>or talis fuisti. aliud sunt, aliud 

illi, quos in uoluptates superfluentium 

facultatium mittit secura felicitas. inprobius 

pauperes amant. sic tumultuabaris 

admissus, sic moras, sic inpedimenta 

ferre non poteras. maledicebas populo, 

conuiciabaris intrantibus. cuius umquam 

felicius commutata fortuna est, si tunc 

omnes oderas, nunc unam, pauper, odisti? 

quin potius, iuuenis, admittis consilii 

rationem? quid agis, infelix, cur redditam 

modo sanitatem rigore nimiae contentionis 

exasperas? praedico, testor, consumis 

suportar, porque já começavam a rir de 
ti todas as meretrizes. Vamos, recorda 
as conversas daquelas noites, nas quais 
frequentemente — em detrimento de outro 
amante, talvez rico — acolhido entre beijos 
e abraços, te aconselhei: ‘Por que, miserável, 
pelejas com a sorte, com a minha condição? 
Considera as minhas necessidades: somos 
os dois pobres’. Mas tu, constantemente, 
com lágrimas e soluços em meu colo 
gritavas, irredutível: ‘Percebo o furor, 
mas comandar os olhos, mas controlar o 
espírito eu não posso! Como eu te odiaria 
de bom grado, mulher!’”.

Portanto, mais ingrato dos mortais, não 
há por que difamar o nosso favor com o 
nome de poção.

13. Bebeste o remédio, mas aquele 
ódio é teu. Como? O sentimento que te 
enlouquece, faz insultar, vociferar, não 
foi sorvido daquela poção; também um 
amante tal foste. Outra coisa são — outra 
coisa! — aqueles de recursos abundantes, 
os quais a segura prosperidade lança aos 
prazeres. Os pobres amam de maneira 
descontrolada. Por isso, mesmo sendo 
recebido, causavas tumulto, e assim as 
demoras, assim os impedimentos não podias 
suportar. Falavas mal dela para o povo, a 
injuriavas para aqueles que entravam. Que 
homem já teve seu destino alterado mais 
venturosamente, se antes odiavas todos e 
agora odeias apenas uma, pobre? Por que 
não é preferível, jovem, admitir a sensatez 
do conselho? O que fazes, infeliz, por que 
enervas a sanidade recém restaurada com 
a tensão de uma contenda desmedida? Eu 
declaro, sou testemunha: desperdiças a 
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poção de ódio! O seu poder ainda não se 
alastrou sobre toda a mente, e até agora em 
torno de ti dois potentíssimos sentimentos 
disputam. Ajuda o mais potente, ajuda a 
poção. Vamos, combate o que quer que 
seja aquilo que tumultua, agita; e que a 
cura reconstitua todo o homem. Então 
saberemos que tu deixaste de amar, quando 
deixares de odiar.

14. E assim defendemos satisfatoria-
mente, conforme espero, a inocência 
da moça. A magnitude do perigo deve 
evocar as súplicas. Coragem! Levanta-te, 
ó mais miserável das mulheres, sustenta 
a parte restante da tua defesa com 
lágrimas! Acusador, que esperas, que 
expectativa tens? Não a jogamos aos teus 
pés. Permite-se que acuses a infeliz com 
todo terror! Não terás a mão beijada. Que 
a ameaces com a morte, com os ritos 
fúnebres: ela não irá te implorar. Em vão 
crias alguma expectativa para ti por causa 
do medo e da nossa condição de perigo: 
a moça não conhece e não tem remédio 
para o ódio. No entanto, concedamos 
que seja pelo efeito da poção, por suas 
propriedades, que tu tenhas acusado uma 
inocente. É suficiente, como vingança, ter 
visto a sua palidez, é o bastante ter ouvido 
os lamentos. Deves recordar, jovem, que 
esta é a mulher que não odiavas. O que 
dizes? Então ainda levarás isto até o fim, 
face à incerteza do veredito, face à dúvida 
em relação à segurança de uma vida 
humana? Eis que contarás os votos e, se 
a tiveres condenado, exultarás, maldito, 
regozijarás? Vejo que não amaste de 

odium; nondum totam mentem uis perfusa 

possedit, adhuc circa te duo maximi rixantur 

adfectus. adiuua potius, adiuua potionem. 

contradic agedum quicquid est illud, quod 

tumultuatur, exaestuat, totumque sanitas 

componat hominem. tunc te sciemus amare 

desisse, cum desieris odisse.

14. Et innocentiam quidem puellae 

satis, ut spero, defendimus; magnitudo 

periculi † uocet † preces. consurge 

agedum, miserrima feminarum, reliquam 

defensionis tuae partem tuere lacrimis. 

accusator, quid speras, quid expectas? 

ad genua tua non mittimus eam. toto 

licet infelicem terrore conuenias, non 

exosculabitur manus; mortem, suprema 

denunties, te non rogabit. frustra tibi aliquid 

de periculo nostra metuque promittis, 

nescit puella, non habet odii remedium. 

sane tamen uiribus potionis effectum 

sit, ut accusaueris innocentem; sufficit 

ultioni uidisse pallentem, satis est audisse 

gemitus. memineris hanc esse, quam tu 

non, iuuenis, odisti. quid ais? etiamne 

perferes illud pronuntiationis anceps, illud 

humanae salutis incertum? numerabis ergo 

sententias, et, si damnaueris, exultabis, 

nefande, gaudebis? puto, non adamasti. an 
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verdade. E por acaso irás atrás, enquanto 
o carrasco a arrasta, testemunharás, 
enquanto a mão que está prestes a 
matar alcança estes olhos, enquanto 
este pescoço, familiar aos teus abraços, 
é desnudado para os golpes derradeiros? 
Não te precipitarás, não entreporás o teu 
peito, não clamarás o socorro dos homens 
e dos deuses? Parecerás despreocupado, 
quando ela for atingida, resoluto sobre o 
corpo moribundo? Podes ver isto, podes 
suportar isto? Estás curado!

Mas, se este julgamento acarretar o 
mais funesto resultado, ó deuses, que são, 
com razão, os vingadores dos privilégios 
desperdiçados, deuses, aos quais este 
maldito — com aflição e lágrimas, nos 
braços da moça — frequentemente rogou 
ou pelo fim do amor ou pela morte: dá-nos 
o justo castigo contra este jovem ingrato. 
Não desejamos enfermidades, naufrágios, 
doenças: que seja pobre e ame qualquer 
meretriz, e que não deixe de amar!

et sequeris, dum carnifex trahit, intereris, 

dum hos oculos occisura contingit manus, 

dum haec amplexibus tuis nota ceruix 

ad supremos nudatur ictus? non exilies, 

non pectus oppones, non fidem hominum 

deorumque clamabis? aspicies percussam 

imper<turbatus super> palpitantia membra 

consistens? potes hoc uidere, potes hoc 

ferre? sanatus es.

Quodsi quid tristius iudicii huius 

attulerit euentus, di † ripite pereuntium 

beneficiorum semper ultores, di, quos iste 
crudelis in amplexibus puellae frequenter 

maerore, lacrimis aut finem amoris 
rogauit aut mortem, date nobis iustam de 

ingrato iuuene uindictam. non inprecamur 

debilitates, naufragia, morbos: pauper sit et 

amet quamcumque meretricem et amare 

non desinat!
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