
Quis est enim, in quo sit cupiditas, quin recte 

cupidus dici possit? 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed haec nihil sane ad rem; Duo Reges: 

constructio interrete. Indicant pueri, in quibus ut in speculis natura cernitur. Indicant pueri, in 

quibus ut in speculis natura cernitur. Sapiens autem semper beatus est et est aliquando in dolore; At 

enim hic etiam dolore.  

Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Ex rebus enim timiditas, non ex vocabulis nascitur. 

Haec dicuntur inconstantissime. Nam quid possumus facere melius? Illum mallem levares, quo 

optimum atque humanissimum virum, Cn. Sed erat aequius Triarium aliquid de dissensione nostra 

iudicare. At Zeno eum non beatum modo, sed etiam divitem dicere ausus est. Quicquid porro animo 

cernimus, id omne oritur a sensibus;  

 Haec quo modo conveniant, non sane intellego. 

 Iam quae corporis sunt, ea nec auctoritatem cum animi partibus, comparandam et 

cognitionem habent faciliorem. 

 Philosophi autem in suis lectulis plerumque moriuntur. 

 Haec non erant eius, qui innumerabilis mundos infinitasque regiones, quarum nulla esset 

ora, nulla extremitas, mente peragravisset. 

 Non pugnem cum homine, cur tantum habeat in natura boni; 

Nunc omni virtuti vitium contrario nomine opponitur. Quae contraria sunt his, malane? Non potes, 

nisi retexueris illa. Si verbum sequimur, primum longius verbum praepositum quam bonum. Hoc 

loco tenere se Triarius non potuit. Habes, inquam, Cato, formam eorum, de quibus loquor, 

philosophorum.  

Sed tamen omne, quod de re bona dilucide dicitur, mihi praeclare dici videtur. Vitiosum est enim in 

dividendo partem in genere numerare. Itaque nostrum est-quod nostrum dico, artis est-ad ea 

principia, quae accepimus. Nam de summo mox, ut dixi, videbimus et ad id explicandum 

disputationem omnem conferemus. Sed potestne rerum maior esse dissensio? Nos commodius 

agimus. Scisse enim te quis coarguere possit? Frater et T. Quamquam te quidem video minime esse 

deterritum. Nihilne te delectat umquam -video, quicum loquar-, te igitur, Torquate, ipsum per se 

nihil delectat?  

1. Non semper, inquam; 

2. Hic ego: Pomponius quidem, inquam, noster iocari videtur, et fortasse suo iure. 

3. Sed quanta sit alias, nunc tantum possitne esse tanta. 

4. Aut, Pylades cum sis, dices te esse Orestem, ut moriare pro amico? 

Quem si tenueris, non modo meum Ciceronem, sed etiam me 

ipsum abducas licebit. 

Iam id ipsum absurdum, maximum malum neglegi. Non enim solum Torquatus dixit quid sentiret, 

sed etiam cur. Haec quo modo conveniant, non sane intellego. At enim hic etiam dolore. Non igitur 

bene. Quae quo sunt excelsiores, eo dant clariora indicia naturae. Unum nescio, quo modo possit, si 

luxuriosus sit, finitas cupiditates habere. Qui est in parvis malis.  


