
Ita ceterorum sententiis semotis relinquitur 

non mihi cum Torquato, sed virtuti cum 

voluptate certatio. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Itaque haec cum illis est dissensio, cum 

Peripateticis nulla sane. Egone non intellego, quid sit don Graece, Latine voluptas? Duo Reges: 

constructio interrete. Deinde dolorem quem maximum? Et ais, si una littera commota sit, fore tota 

ut labet disciplina. Nam ista vestra: Si gravis, brevis; Verum esto: verbum ipsum voluptatis non 

habet dignitatem, nec nos fortasse intellegimus. Cave putes quicquam esse verius. Quo modo autem 

philosophus loquitur? Mihi quidem Homerus huius modi quiddam vidisse videatur in iis, quae de 

Sirenum cantibus finxerit. Sed ego in hoc resisto;  

 Nec enim, omnes avaritias si aeque avaritias esse dixerimus, sequetur ut etiam aequas esse 
dicamus. 

 Erat enim res aperta. 
 Deinde dolorem quem maximum? 
 Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus. 

Certe, nisi voluptatem tanti aestimaretis. Aeque enim contingit omnibus fidibus, ut incontentae sint. 

Quae in controversiam veniunt, de iis, si placet, disseramus. Nunc de hominis summo bono 

quaeritur; Erat enim res aperta. Qui est in parvis malis. Vestri haec verecundius, illi fortasse 

constantius.  

Illa argumenta propria videamus, cur omnia sint paria peccata. Ego quoque, inquit, didicerim 

libentius si quid attuleris, quam te reprehenderim. Cum audissem Antiochum, Brute, ut solebam, 

cum M. Venit enim mihi Platonis in mentem, quem accepimus primum hic disputare solitum; Ut 

alios omittam, hunc appello, quem ille unum secutus est. Bonum incolumis acies: misera caecitas. 

Obsecro, inquit, Torquate, haec dicit Epicurus? Odium autem et invidiam facile vitabis. Naturales 

divitias dixit parabiles esse, quod parvo esset natura contenta. Verum hoc loco sumo verbis his 

eandem certe vim voluptatis Epicurum nosse quam ceteros.  

1. Venit ad extremum; 
2. Sed quanta sit alias, nunc tantum possitne esse tanta. 
3. Hoc est non modo cor non habere, sed ne palatum quidem. 
4. Ratio quidem vestra sic cogit. 

Rhetorice igitur, inquam, nos mavis quam dialectice disputare? Quam ob rem tandem, inquit, non 

satisfacit? Cur id non ita fit? Et ille ridens: Video, inquit, quid agas; Ad eas enim res ab Epicuro 

praecepta dantur. Hinc ceteri particulas arripere conati suam quisque videro voluit afferre 

sententiam.  

Neque enim civitas in seditione beata esse potest nec in 

discordia dominorum domus; 

Paria sunt igitur. Sed potestne rerum maior esse dissensio? Restatis igitur vos; Quas enim kakaw 

Graeci appellant, vitia malo quam malitias nominare. Est enim effectrix multarum et magnarum 

voluptatum. Saepe ab Aristotele, a Theophrasto mirabiliter est laudata per se ipsa rerum scientia;  


