
25

IIIII

1. A maior parte dos mortais, Paulino, la-

menta a maldade da Natureza, porque já nas-

cem com a perspectiva de uma curta existência

e porque os anos que lhes são dados transcor-

rem rápida e velozmente. De modo que, com

a exceção de uns poucos, para os demais, em

pleno esplendor da vida é que justamente esta

os abandona. No entanto, como se imagina,

não apenas o comum dos mortais ou a massa

ignorante sofre desse mal geral, pois, ao afetar

também os homens cultos, seus efeitos geram

muitos lamentos. 2. Por isso, aquela expressão

do pai da medicina14: “A vida é breve, a arte,

longa”. Por isso, o intento de Aristóteles (não

próprio de um homem sábio) com a Natureza,

exigindo um mínimo de eqüidade: “A Natureza

14. Hipócrates, Aforismos, 1,1. “A vida é curta, a arte é
longa. A ocasião, fugidia. A esperança, falaz. E o julga-
mento, difícil.”
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concede aos animais um tempo de vida tal, que

lhes permite ver passar cinco ou dez gerações;

ao homem, nascido para realizar muitas e gran-

des coisas, fixa um limite mais breve”. 3. Não

temos exatamente uma vida curta, mas desper-

diçamos uma grande parte dela. A vida, se bem

empregada, é suficientemente longa e nos foi

dada com muita generosidade para a realização

de importantes tarefas. Ao contrário, se desper-

diçada no luxo e na indiferença, se nenhuma

obra é concretizada, por fim, se não se respeita

nenhum valor, não realizamos aquilo que de-

veríamos realizar, sentimos que ela realmente

se esvai. 4. Desse modo, não temos uma vida

breve, mas fazemos com que seja assim. Não

somos privados, mas pródigos de vida. Como

grandes riquezas, quando chegam às mãos de

um mau administrador, em um curto espaço

de tempo, se dissipam, mas, se modestas e con-

fiadas a um bom guardião, aumentam com o

tempo, assim a existência se prolonga por um

largo período para o que sabe dela usufruir.
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1. Por que reclamamos da Natureza? Ela

se mostrou benevolente: a vida, se souberes vi-

ver, é longa. Mas a insaciável ganância domina

um; outro, desperdiça sua energia em trabalhos

supérfluos; um encharca-se de vinho, outro fica

entorpecido pela inércia; um está sempre preo-

cupado com a opinião alheia, outro, por um

irreprimido desejo de comerciar, é levado a

explorar terras e mares na esperança de obter

lucro. O desejo de guerrear tortura alguns, que

não se mostram apreensivos em relação aos

perigos alheios ou ansiosos aos seus próprios;

há aqueles que, voluntariamente, se sujeitam

à ingrata adulação dos superiores. 2. Também

há os que se ocupam invejando o destino

alheio e desprezando o seu próprio. A grande

maioria, sem nenhum objetivo, lança-se a

novos propósitos levianamente, encontrando

apenas desgosto. Alguns, sem terem dado rumo
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a suas vidas, são flagrados pelo destino esgo-

tados e sonolentos, de tal maneira que não du-

vido ser verdade o que disse, como se fosse

um oráculo, o maior dos poetas15 : “Pequena é

a parte da vida que vivemos”. Pois todo o res-

tante não é vida, mas somente tempo. 3. Os ví-

cios sufocam os homens e andam a sua volta,

não lhes permitindo levantar nem erguer os

olhos para distinguir a verdade. Permanecem

imersos, presos às paixões, não favorecendo

um voltar-se para si próprio. Mesmo encon-

trando alguma paz, eles continuam sendo leva-

dos por suas ambições, não achando tranqüi-

lidade, tal como o fundo do mar que, depois

da tempestade, ainda continua agitado. 4. Ima-

ginas que falo daqueles cujos vícios estão ex-

plícitos? Observa os que a sorte abençoou: eles

se sentem sufocados pelos seus bens. As rique-

zas são pesadas para muitos! A preocupação

com a eloqüência e a necessidade de mostrar

talento tirou o sangue de muitos! Outros en-

fraqueceram devido a uma vida de libertina-

gens! Muitos possuem um grande número de

15. Não fica claro a que poeta se refere o autor. Em algu-
mas fontes, encontra-se Virgílio.
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clientes16, mas nenhuma liberdade! Por fim,

observa a todos, desde os mais simples aos mais

poderosos. Este advoga, aquele assiste, um é

acusado, outro defende, aquele outro julga; nin-

guém pede nada para si, uns nos outros se con-

somem. Indaga sobre aqueles cujos nomes são

conhecidos de todos e verás por que o são: este

cuida daquele, que cuida de outro; ninguém

cuida de si mesmo. Além disso, é extremamente

irracional a indignação de alguns, pois se quei-

xam do desprezo de seus superiores, mas eles

próprios não os procuram, embora desejassem.

Quem ousará reclamar da soberba do outro,

quando ele mesmo não dispõe de um momento

para si? Aquele, apesar do aspecto insolente,

te olhou com respeito, sem saber quem eras,

ouviu tuas palavras e te recebeu junto a si. Tu

não levaste em consideração nem a ti mesmo.

Assim, não há motivo para que cobres teus fa-

vores a quem quer que seja, já que, quando os

fizeste, foi por querer estar com o outro e não

contigo mesmo.

16. Os clientes, em retribuição à proteção e ao auxílio rece-
bidos, prestavam homenagens ao patrão, saudando-o pela
manhã, acompanhando-o em cortejo pelas ruas e, princi-
palmente, empenhando-lhe o seu voto.


