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[1] Iterum tã mihi t‘ pusillum facis et d§cis mal§gnius t‘cum ‘gisse n~tãram prius, deinde
fortãnam, cum poss§s eximere t‘ vulgÇ et ad f‘l§cit~tem hominum m~ximam ‘mergere. S§
quid est aliud in philosophi~ bon§, hoc est, quod stemma nÇn §nspicit; omn‘s, s§ ad or§ginem
pr§mam revocantur, ~ d§s sunt.
[2] Eques RÇm~nus es, et ad hunc Çrdinem tua t‘ perdãxit industria; at mehercul‘s mult§s
quattuordecim clausa sunt, nÇn omn‘s cãria admittit, castra quoque, quÇs ad labÇrem et
per§culum recipiant, fast§diÇs‘ legunt: bona m‘ns omnibus patet, omn‘s ad hoc sumus
nÇbil‘s. Nec reicit quemquam philosophia nec ‘ligit: omnibus lãcet.
[3] Patricius Socrat‘s nÇn fuit; Cleanth‘s aquam traxit et rigandÇ hortÇ loc~vit manãs;
PlatÇnem nÇn acc‘pit nÇbilem philosophia, sed f‘cit: quid est qu~r‘ d‘sp‘r‘s h§s t‘ posse fier§
parem? Omn‘s h§ m~iÇr‘s tu§ sunt, s§ t‘ ill §s geris d§gnum; ger‘s autem, s§ hoc prÇtinus tibi
ipse persu~seris, ~ nãllÇ t‘ nÇbilit~te super~r§.
[4] Omnibus nÇb§s totidem ante nÇs sunt; nãll §us nÇn or§gÇ ultr~ memoriam iacet. PlatÇn ait
n‘minem r‘gem nÇn ex serv§s esse oriundum, n‘minem nÇn servum ex r‘gibus. Omnia ista
longa variet~s miscuit et sursum deorsum fortãna vers~vit.
[5] Quis est generÇsus? Ad virtãtem bene ~ n~tãr~ compositus. Hoc ãnum intuendum est:
aliÇqu§n s§ ad vetera revoc~s, n‘mÇ nÇn inde est ante quod nihil est. } pr§mÇ mund§ ortã
ãsque in hoc tempus perdãxit nÇs ex splendid§s sordid§sque altern~ta seri‘s. NÇn facit
nÇbilem ~trium pl‘num fãmÇs§s im~ginibus; n‘mÇ in nostram glÇriam v§xit nec, quod ante
nÇs fuit, nostrum est: animus facit nÇbilem, cu§ ex qu~cumque condiciÇne supr~ fortãnam
licet surgere.
[6] Put~ itaque t‘ nÇn equitem RÇm~num esse, sed l§bert§num: potes hoc cÇnsequ§, ut sÇlus s§s
l§ber inter ingenuÇs. ‘QuÇmodÇ?’ inquis. S§ mala bonaque nÇn populÇ auctÇre dist§nxeris.
Intuendum est nÇn unde veniant, sed quÇ eant. S§ quid est, quod v§tam be~tam potest facere,
id bonum est suÇ iãre; d‘pr~v~r§ enim in malum nÇn potest.
[7] Quid est ergÇ in quÇ err~tur, cum omn‘s be~tam v§tam optent? Quod §nstrãmenta eius prÇ
ips~ habent et illam, dum petunt, fugiunt. Nam cum summa v§tae be~tae sit solida s‘cãrit~s et
eius inconcussa fidãcia, sollicitãdinis colligunt caus~s et per §nsidiÇsum iter v§tae nÇn tantum
ferunt sarcin~s, sed trahunt; ita longius ab effectã eius, quod petunt, semper absc‘dunt et quÇ
plãs operae impend‘runt, hÇc s‘ magis impediunt et feruntur retrÇ. Quod ‘venit in labyrinthÇ
properantibus: ipsa illÇs v‘lÇcit~s implicat. Val‘.


