
Carmen 3.  

Lugete, o Veneres Cupidinesque 
et quantum est hominum venustiorum. 
Passer mortuus est meae puellae, 
passer, deliciae meae puellae, 
quem plus illa oculis suis amabat: 
nam mellitus erat suamque norat 
ipsam tam bene quam puella matrem. 
Nec sese a gremio illius movebat, 
sed circumsiliens modo huc modo illuc 
ad solam dominam usque pipiabat. 
Qui nunc it per iter tenebricosum 
illud, unde negant redire quemquam. 
At vobis male sit, malae tenebrae 
Orci, quae omnia bella devoratis! 
Tam bellum mihi passerem abstulistis. 
O factum male! Io miselle passer! 
Tua nunc opera meae puellae 
flendo turgiduli rubent ocelli.  

Carmen 8.  
Miser Catulle, desinas ineptire 
et quod vides perisse perditum ducas. 
Fulsere quondam candidi tibi soles, 
cum ventitabas quo puella ducebat 
amata nobis quantum amabitur nulla. 
Ibi illa multa tum iocosa fiebant, 
quae tu volebas nec puella nolebat. 
Fulsere vere candidi tibi soles. 
Nunc iam illa non vult; tu quoque, impotens, noli, 
nec quae fugit sectare, nec miser vive, 
sed obstinata mente perfer, obdura. 
Vale, puella: iam Catullus obdurat 
nec te requiret nec rogabit invitam. 
At tu dolebis, cum rogaberis nulla. 
Scelesta, vae te! Quae tibi manet vita! 
Quis nunc te adibit? Cui videberis bella? 
Quem nunc amabis? Cuius esse diceris? 
Quem basiabis? Cui labella mordebis? 
At tu, Catulle, destinatus obdura. 
 
Carmen 23.  

Furi, cui neque servus est neque arca 
nec cimex neque araneus neque ignis, 
verum est et pater et noverca quorum 
dentes vel silicem comesse possunt, 
est pulchre tibi cum tuo parente 
et cum coniuge lignea parentis. 
Nec mirum: bene nam valetis omnes, 
pulchre concoquitis, nihil timetis, 



non incendia, non graves ruinas, 
non facta impia, non dolos veneni, 
non casus alios periculorum. 
Atqui corpora sicciora cornu 
aut si quid magis aridum est habetis 
sole et frigore et esuritione. 
Quare non tibi sit bene ac beate? 
Haec tu commoda tam beata, Furi, 
noli spernere nec putare parvi; 
et sestertia quae soles precari 
centum desine: nam sat es beatus.  

Carmen 44.  
O funde noster seu Sabine seu Tiburs, 
(nam te esse Tiburtem autumant, quibus non est 
cordi Catullum laedere; at quibus cordi est, 
quovis Sabinum pignore esse contendunt) 
sed seu Sabine sive verius Tiburs, 
fui libenter in tua suburbana 
villa malamque pectore exspui tussim, 
non immerenti quam mihi meus venter, 
dum sumptuosas appeto, dedit, cenas: 
nam, Sestianus dum volo esse conviva, 
orationem in Antium petitorem 
plenam veneni et pestilentiae legi. 
Hic me gravedo frigida et frequens tussis 
quassavit usque, dum in tuum sinum fugi 
et me recuravi otioque et urtica. 
Quare refectus maximas tibi grates 
ago, meum quod non es ulta peccatum. 
Nec deprecor iam, si nefaria scripta 
Sesti recepso, quin gravedinem et tussim 
non mihi, sed ipsi Sestio ferat frigus, 
qui tunc vocat me, cum malum librum legi. 
 
Carmen 51.  

Ille mi par esse deo videtur, 
ille, si fas est, superare divos, 
qui sedens adversus identidem te 
spectat et audit 

dulce ridentem, misero quod omnis 
eripit sensus mihi: nam simul te, 
Lesbia, adspexi, nihil est super mi 

lingua sed torpet, tenuis sub artus 
flamma demanat, sonitu suopte 
tintinant aures, gemina teguntur 
lumina nocte.  



Otium, Catulle, tibi molestum est; 
otio exsultas nimiumque gestis; 
otium et reges prius et beatas 
perdidit urbes.  

Carmen 72.  
Dicebas quondam solum te nosse Catullum, 
Lesbia, nec prae me velle tenere Iovem. 
Dilexi tum te non tantum ut vulgus amicam, 
sed pater ut natos diligit et generos. 
Nunc te cognovi; quare etsi impensius uror, 
multo mi tamen es vilior et levior. 
"Qui potis est?" inquis. Quod amantem iniuria talis 
cogit amare magis sed bene velle minus. 
 
Carmen 87.  

Nulla potest mulier tantum se dicere amatam 
vere quantum a me Lesbia amata mea es: 
nulla fides ullo fuit umquam in foedere tanta 
quanta in amore tuo ex parte reperta mea est.  

Carmen 96.  

Si quidquam mutis gratum acceptumve sepulcris 
accidere a nostro, Calve, dolore potest, 
quo desiderio veteres renovamus amores 
atque olim missas flemus amicitias, 
certe non tanto mors immatura dolori est 
Quintiliae, quantum gaudet amore tuo.  

Carmen 101.  

Multas per gentes et multa per aequora vectus 
advenio has miseras, frater, ad inferias, 
ut te postremo donarem munere mortis 
et mutam nequiquam adloquerer cinerem, 
quandoquidem fortuna mihi tete abstulit ipsum, 
heu miser indigne frater adempte mihi; 
nunc tamen interea haec prisco quae more parentum 
tradita sunt tristi munere ad inferias 
accipe fraterno multum manantia fletu, 
atque in perpetuum, frater, ave atque vale.  

 


