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CHAPTER 1
_____
Lorem ipsum
_____ dolor
_____ sit
___ amet
____, consectetur adipiscing elit.
Quis est enim, in quo sit cupiditas, quin recte cupidus dici
possit? Estne, quaeso, inquam, sitienti in bibendo voluptas?
Quasi ego id curem, quid ille aiat aut neget. Illi enim inter se
dissentiunt. Ne amores quidem sanctos a sapiente alienos esse
arbitrantur. Duo Reges: constructio interrete.
Sed quid ages tandem, si utilitas ab amicitia, ut fit saepe,
defecerit? Beatus sibi videtur esse moriens. Quid enim tanto opus
est instrumento in optimis artibus comparandis? Expressa vero in
iis aetatibus, quae iam confirmatae sunt. Quid igitur dubitamus
in tota eius natura quaerere quid sit effectum? Atque haec
coniunctio confusioque virtutum tamen a philosophis ratione
quadam distinguitur. Quis non odit sordidos, vanos, leves,
futtiles? Sed tu istuc dixti bene Latine, parum plane. Mihi,
inquam, qui te id ipsum rogavi? Optime, inquam. Age sane, inquam.
Nihil sane. Sed ne, dum huic obsequor, vobis molestus sim. Ergo
illi intellegunt quid Epicurus dicat, ego non intellego? De
hominibus dici non necesse est. Quae si
__ potest
______ singula
_______ consolando
levare, universa quo modo sustinebit? Parvi enim primo ortu sic
iacent, tamquam omnino sine animo sint. Sit hoc ultimum bonorum,
quod nunc a me defenditur; Nec vero alia sunt quaerenda contra
Carneadeam illam sententiam. Qualem igitur hominem natura
inchoavit?
#
Sed quid ages tandem, si utilitas ab amicitia, ut fit saepe,
defecerit? Beatus sibi videtur esse moriens. Quid enim tanto opus
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est instrumento in optimis artibus comparandis? Expressa vero in
iis aetatibus, quae iam confirmatae sunt. Quid igitur dubitamus
in tota eius natura quaerere quid sit effectum? Atque haec
coniunctio confusioque virtutum tamen a philosophis ratione
quadam distinguitur. Quis non odit sordidos, vanos, leves,
futtiles? Sed tu istuc dixti bene Latine, parum plane. Mihi,
inquam, qui te id ipsum rogavi? Optime, inquam. Age sane, inquam.
Nihil sane. Sed ne, dum huic obsequor, vobis molestus sim. Ergo
illi intellegunt quid Epicurus dicat, ego non intellego? De
hominibus dici non necesse est. Quae si
__ potest
______ singula
_______ consolando
levare, universa quo modo sustinebit? Parvi enim primo ortu sic
iacent, tamquam omnino sine animo sint. Sit hoc ultimum bonorum,
quod nunc a me defenditur; Nec vero alia sunt quaerenda contra
Carneadeam illam sententiam. Qualem igitur hominem natura
inchoavit?
Sed quid ages tandem, si utilitas ab amicitia, ut fit saepe,
defecerit? Beatus sibi videtur esse moriens. Quid enim tanto opus
est instrumento in optimis artibus comparandis? Expressa vero in
iis aetatibus, quae iam confirmatae sunt. Quid igitur dubitamus
in tota eius natura quaerere quid sit effectum? Atque haec
coniunctio confusioque virtutum tamen a philosophis ratione
quadam distinguitur. Quis non odit sordidos, vanos, leves,
futtiles? Sed tu istuc dixti bene Latine, parum plane. Mihi,
inquam, qui te id ipsum rogavi? Optime, inquam. Age sane, inquam.
Nihil sane. Sed ne, dum huic obsequor, vobis molestus sim. Ergo
illi intellegunt quid Epicurus dicat, ego non intellego? De
hominibus dici non necesse est. Quae si
__ potest
______ singula
_______ consolando
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levare, universa quo modo sustinebit? Parvi enim primo ortu sic
iacent, tamquam omnino sine animo sint. Sit hoc ultimum bonorum,
quod nunc a me defenditur; Nec vero alia sunt quaerenda contra
Carneadeam illam sententiam. Qualem igitur hominem natura
inchoavit?

CHAPTER 2
Sed quid ages tandem, si utilitas ab amicitia, ut fit saepe,
defecerit? Beatus sibi videtur esse moriens. Quid enim tanto opus
est instrumento in optimis artibus comparandis? Expressa vero in
iis aetatibus, quae iam confirmatae sunt. Quid igitur dubitamus
in tota eius natura quaerere quid sit effectum? Atque haec
coniunctio confusioque virtutum tamen a philosophis ratione
quadam distinguitur. Quis non odit sordidos, vanos, leves,
futtiles? Sed tu istuc dixti bene Latine, parum plane. Mihi,
inquam, qui te id ipsum rogavi? Optime, inquam. Age sane, inquam.
Nihil sane. Sed ne, dum huic obsequor, vobis molestus sim. Ergo
illi intellegunt quid Epicurus dicat, ego non intellego? De
hominibus dici non necesse est. Quae si
__ potest
______ singula
_______ consolando
levare, universa quo modo sustinebit? Parvi enim primo ortu sic
iacent, tamquam omnino sine animo sint. Sit hoc ultimum bonorum,
quod nunc a me defenditur; Nec vero alia sunt quaerenda contra
Carneadeam illam sententiam. Qualem igitur hominem natura
inchoavit?
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CHAPTER 1
You shall perish in flame!

