
Thalassius vero ea tempestate praefectus praetorio praesens ipse quoque adrogantis 
ingenii, considerans incitationem eius ad multorum augeri discrimina, non maturitate vel 
consiliis mitigabat, ut aliquotiens celsae potestates iras principum molliverunt, sed 
adversando iurgandoque cum parum congrueret, eum ad rabiem potius evibrabat, 
Augustum actus eius exaggerando creberrime docens, idque, incertum qua mente, ne 
lateret adfectans. quibus mox Caesar acrius efferatus, velut contumaciae quoddam 
vexillum altius erigens, sine respectu salutis alienae vel suae ad vertenda opposita instar 
rapidi fluminis irrevocabili impetu ferebatur.
Per hoc minui studium suum existimans Paulus, ut erat in conplicandis negotiis artifex 
dirus, unde ei Catenae inditum est cognomentum, vicarium ipsum eos quibus praeerat 
adhuc defensantem ad sortem periculorum communium traxit. et instabat ut eum quoque 
cum tribunis et aliis pluribus ad comitatum imperatoris vinctum perduceret: quo percitus ille 
exitio urgente abrupto ferro eundem adoritur Paulum. et quia languente dextera, letaliter 
ferire non potuit, iam districtum mucronem in proprium latus inpegit. hocque deformi 
genere mortis excessit e vita iustissimus rector ausus miserabiles casus levare multorum.
Quod si rectum statuerimus vel concedere amicis, quidquid velint, vel impetrare ab iis, 
quidquid velimus, perfecta quidem sapientia si simus, nihil habeat res vitii; sed loquimur de 
iis amicis qui ante oculos sunt, quos vidimus aut de quibus memoriam accepimus, quos 
novit vita communis. Ex hoc numero nobis exempla sumenda sunt, et eorum quidem 
maxime qui ad sapientiam proxime accedunt.
Alii nullo quaerente vultus severitate adsimulata patrimonia sua in inmensum extollunt, 
cultorum ut puta feracium multiplicantes annuos fructus, quae a primo ad ultimum solem 
se abunde iactitant possidere, ignorantes profecto maiores suos, per quos ita magnitudo 
Romana porrigitur, non divitiis eluxisse sed per bella saevissima, nec opibus nec victu nec 
indumentorum vilitate gregariis militibus discrepantes opposita cuncta superasse virtute.
Quare hoc quidem praeceptum, cuiuscumque est, ad tollendam amicitiam valet; illud 
potius praecipiendum fuit, ut eam diligentiam adhiberemus in amicitiis comparandis, ut ne 
quando amare inciperemus eum, quem aliquando odisse possemus. Quin etiam si minus 
felices in diligendo fuissemus, ferendum id Scipio potius quam inimicitiarum tempus 
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