
Istam voluptatem, inquit, Epicurus ignorat? 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quae rursus dum sibi evelli ex ordine 
nolunt, horridiores evadunt, asperiores, duriores et oratione et moribus. Duo Reges: constructio 
interrete. Quam ob rem tandem, inquit, non satisfacit? Addidisti ad extremum etiam indoctum 
fuisse. Qui convenit? Cum ageremus, inquit, vitae beatum et eundem supremum diem, 
scribebamus haec. Negat enim summo bono afferre incrementum diem. Res enim se praeclare 
habebat, et quidem in utraque parte. Non minor, inquit, voluptas percipitur ex vilissimis rebus 
quam ex pretiosissimis. Quod cum dixissent, ille contra.  

1. Quam si explicavisset, non tam haesitaret. 
2. Nam aliquando posse recte fieri dicunt nulla expectata nec quaesita voluptate. 

Expressa vero in iis aetatibus, quae iam confirmatae sunt. Sed hoc sane concedamus. Gerendus 
est mos, modo recte sentiat. Sed quanta sit alias, nunc tantum possitne esse tanta. Non autem 
hoc: igitur ne illud quidem. Si longus, levis;  

• Et quae per vim oblatum stuprum volontaria morte lueret inventa est et qui interficeret 
filiam, ne stupraretur. 

• Quae dici eadem de ceteris virtutibus possunt, quarum omnium fundamenta vos in 
voluptate tamquam in aqua ponitis. 

Illa videamus, quae a te de amicitia dicta sunt. 
Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse 
contraria. Quod autem satis est, eo quicquid accessit, nimium est; Laboro autem non sine causa; 
Sin kakan malitiam dixisses, ad aliud nos unum certum vitium consuetudo Latina traduceret. 
Quid igitur dubitamus in tota eius natura quaerere quid sit effectum? Fatebuntur Stoici haec 
omnia dicta esse praeclare, neque eam causam Zenoni desciscendi fuisse. Quamquam in hac 
divisione rem ipsam prorsus probo, elegantiam desidero. Hoc est non modo cor non habere, sed 
ne palatum quidem. At, illa, ut vobis placet, partem quandam tuetur, reliquam deserit. Partim 
cursu et peragratione laetantur, congregatione aliae coetum quodam modo civitatis imitantur;  

 


