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Potius inflammat, ut coercendi magis quam dedocendi esse videantur. Cave putes 

quicquam esse verius. Ergo instituto veterum, quo etiam Stoici utuntur, hinc capiamus 

exordium.

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit. Quoniam, si dis

placet, ab Epicuro loqui discimus. Estne,

quaeso, inquam, sitienti in bibendo

voluptas? An eum discere ea mavis, quae

cum plane perdidiceriti nihil sciat? Quod

autem ratione actum est, id officium

appellamus. Homines optimi non

intellegunt totam rationem everti, si ita res

se habeat. An hoc usque quaque, aliter in

vita? Duo Reges: constructio interrete. Satis est ad hoc responsum. Solum praeterea 

formosum, solum liberum, solum civem, stultost; Quo modo autem optimum, si bonum 

praeterea nullum est? 

Verum tamen cum de rebus grandioribus dicas, ipsae res verba rapiunt; Non semper, 

inquam; Quid autem habent admirationis, cum prope accesseris? Sed ea mala virtuti 

magnitudine obruebantur. Potius inflammat, ut coercendi magis quam dedocendi esse 

videantur. Atque ab isto capite fluere necesse est omnem rationem bonorum et malorum. 

Si stante, hoc natura videlicet vult, salvam esse se, quod concedimus; Equidem etiam 

Epicurum, in physicis quidem, Democriteum puto. Varietates autem iniurasque fortunae 

facile veteres philosophorum praeceptis instituta vita superabat. Inde igitur, inquit, 

ordiendum est. Conferam tecum, quam cuique verso rem subicias; Vide, quantum, 

inquam, fallare, Torquate. Nam his libris eum malo quam reliquo ornatu villae delectari. 

Quodsi ipsam honestatem undique pertectam atque absolutam.

Cyrenaici quidem non recusant

Quae diligentissime contra Aristonem dicuntur a Chryippo. Sit hoc ultimum bonorum, quod 

nunc a me defenditur; Superiores tres erant, quae esse possent, quarum est una sola 

defensa, eaque vehementer. Recte, inquit, intellegis. Id enim volumus, id contendimus, ut 

officii fructus sit ipsum officium. Atque ut ceteri dicere existimantur melius quam facere, sic 

hi mihi videntur facere melius quam dicere. Ut placet, inquit, etsi enim illud erat aptius, 

aequum cuique concedere. Dicet pro me ipsa virtus nec dubitabit isti vestro beato M. 

Bonum incolumis acies: misera caecitas. Scaevola tribunus plebis ferret ad plebem 

vellentne de ea re quaeri. 

Ergo ita: non posse honeste vivi, nisi honeste vivatur? At iam decimum annum in spelunca

iacet. Fortasse id optimum, sed ubi illud: Plus semper voluptatis? Quo modo autem 

optimum, si bonum praeterea nullum est? Sed plane dicit quod intellegit.


