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Bisogna resistere alla vecchiaia
Resistendum senectuti est, eiusque vitia diligentia compensanda sunt.
Pugnandum, tamquam contra morbum sic contra senectutem. Habenda
ratio valetudinis, utendum exercitatonibus modicis, tantum cibi et potionis
adhibendum ut reficiantur vires, non opprimantur. Nec vero corpori solum
subveniendum est, sed menti atque animo multo magis: nam haec
quoque, nisi tamquam lumini oleum instilles, exstinguuntur senecute. Et
corpora quidem exercitationum defatigatione ingravescunt; animi autem se
exercendo levantur.
Cicerone, De senectute 11

Sono difetti del carattere, non della vecchiaia!
At sunt morosi et anxii et iracundi et difficiles senes. Si quaerimus, etiam
avari; sed haec morum vitia sunt, non senectutis. Ac morositas tamen et
ea vitia quae dixi, habent aliquid excusationis non illius quidem iustae, sed
quae probari posse videatur; contemni se putant, despici, inludi; praeterea
in fragili corpore odiosa omnis offensio est. Quae tamen omnia dulciora
fiunt et moribus bonis et artibus; idque cum in vita, tum in scaena intellegi
potest ex eis fratribus, qui in Adelphis sunt. Quanta in altero diritas, in
altero comitas! Sic se res habet; ut enim non omne vinum, sic non omnis
natura vetustate coacescit. Severitatem in senectute probo, sed eam, sicut
alia, modicam, acerbitatem nullo modo.
Cicerone, De senectute 65

Non fa quello che fanno i giovani
Nihil igitur adferunt qui in re gerenda versari senectutem negant,
similesque sunt ut si qui gubernatorem in navigando nihil agere dicant,
cum alii malos scandant, alii per foros cursent, alii sentinam exhauriant, ille
autem clavum tenens quietus sedeat in puppi, non faciat ea quae iuvenes.
At vero multo maiora et meliora facit. Non viribus aut velocitate aut
celeritate corporum res magnae geruntur, sed consilio, auctoritate,
sententia; quibus non modo non orbari, sed etiam augeri senectus solet.
Cicerone, De senectute 17

Sed videtis ut senectus
Sed videtis, ut senectus non modo languida atque iners non sit, verum
etiam sit operosa et semper agens aliquid et moliens, tale scilicet quale
cuiusque studium in superiore vita fuit. Quid qui etiam addiscunt aliquid? ut
et Solonem versibus gloriantem videmus, qui se cotidie aliquid
addiscentem dicit senem fieri, et ego feci qui litteras Graecas senex didici;
quas quidem sic avide arripui quasi diuturnam sitim explere cupiens, ut ea
ipsa mihi nota essent quibus me nunc exemplis uti videtis. Quod cum

fecisse Socratem in fidibus audirem, vellem equidem etiam illud (discebant
enim fidibus antiqui), sed in litteris certe elaboravi.
Cicerone, De senectute 26
La forza dell’amicizia
Sic enim mihi perspicere videor, ita natos esse nos ut inter omnes esset
societas quaedam, maior autem ut quisque proxime accederet. Itaque
cives potiores quam peregrini, propinqui quam alieni; cum his enim
amicitiam natura ipsa peperit; sed ea non satis habet firmitatis. Namque
hoc praestat amicitia propinquitati, quod ex propinquitate benevolentia tolli
potest, ex amicitia non potest; sublata enim benevolentia amicitiae nomen
tollitur, propinquitatis manet. Cicerone, De amicitia, 19

Che cos’è l’amicizia?
Est enim amicitia nihil aliud nisi omnium divinarum humanarumque rerum
cum benevolentia et caritate consensio; qua quidem haud scio an excepta
sapientia nihil melius homini sit a dis immortalibus datum. Divitias alii
praeponunt, bonam alii valetudinem, alii potentiam, alii honores, multi
etiam voluptates. Beluarum hoc quidem extremum, illa autem superiora
caduca et incerta, posita non tam in consiliis nostris quam in fortunae
temeritate. Qui autem in virtute summum bonum ponunt, praeclare illi
quidem, sed haec ipsa virtus amicitiam et gignit et continet nec sine virtute
amicitia esse ullo pacto potest Cicerone, De amicitia, 20

Che c’è di più dolce?
Sic enim mihi perspicere videor, ita natos esse nos ut inter omnes esset
societas quaedam, maior autem ut quisque proxime accederet. Itaque
cives potiores quam peregrini, propinqui quam alieni; cum his enim
amicitiam natura ipsa peperit; sed ea non satis habet firmitatis. Namque
hoc praestat amicitia propinquitati, quod ex propinquitate benevolentia tolli
potest, ex amicitia non potest; sublata enim benevolentia amicitiae nomen
tollitur, propinquitatis manet. Cicerone, De amicitia, 22.

La prima regola
Haec igitur prima lex amicitiae sanciatur, ut ab amicis honesta petamus,
amicorum causa honesta faciamus, ne exspectemus quidem, dum
rogemur; studium semper adsit, cunctatio absit; consilium vero dare
audeamus libere. Plurimum in amicitia amicorum bene suadentium valeat
auctoritas, eaque et adhibeatur ad monendum non modo aperte sed etiam
acriter, si res postulabit, et adhibitae pareatur. Cicerone, De amicitia, 44

