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À minha pequena amada Érica, por
tudo o que já vivemos, pelo amor que
já dissemos, pela alegria que já
sentimos; até que as risadas nos
avelhem,

que

as

conversas

nos

grisalhem, que os netos nos abracem.

Γλῶζη ζαπηόλ.
Εεκίαλ αἱξνῦ κᾶιινλ ἢ θέξδνο αἰζρξόλ.
Θπκνῦ θξάηεη.
Νόκνο πείζνπ.
Μεδὲλ ἄγαλ. θαηξῶη πάληα πξόζεζηη θαιά.
(Χίισλ Γακαγήηνπ Λαιεδαηκόληνο)
Conheça a si mesmo
Prefira uma perda a um ganho vergonhoso
Cuide de conter a ira
Obedece às leis
Nada em demasia: tudo é belo se na justa medida.
(Kílon, filho de Damaguito, Lacedemônio, +/- 600 a.C.)

Πῶο ἂλ νὖλ ἴδνηο ςπρὴλ ἀγαζὴλ νἷνλ ηὸ θάιινο ἔρεη;
Ἄλαγε ἐπὶ ζαπηὸλ θαὶ ἴδε· θἂλ κήπσ ζαπηὸλ ἴδῃο θαιόλ,
νἷα πνηεηὴο ἀγάικαηνο, ὃ δεῖ θαιὸλ γελέζζαη, ηὸ κὲλ
ἀθαηξεῖ, ηὸ δὲ ἀπέμεζε, ηὸ δὲ ιεῖνλ, ηὸ δὲ θαζαξὸλ
ἐπνίεζελ, ἕσο ἔδεημε θαιὸλ ἐπὶ ηῷ ἀγάικαηη πξόζσπνλ,
νὕησ θαὶ ζὺ ἀθαίξεη ὅζα πεξηηηὰ θαὶ ἀπεύζπλε ὅζα
ζθνιηά, ὅζα ζθνηεηλὰ θαζαίξσλ ἐξγάδνπ εἶλαη ιακπξὰ θαὶ
κὴ παύζῃ ηεθηαίλσλ ηὸ ζὸλ ἄγαικα, ἕσο ἂλ ἐθιάκςεηέ ζνη
ηῆο ἀξεηῆο. (Πισηίλνο, Δλλεάδεο, I, VI, 9, Τὸ Καιὸλ)

Como encontrará em si próprio a beleza de sua alma
excelente? Entre em si mesmo e se examine. Se não
encontrar ainda a beleza, faça como o escultor que
subtrai, tira, lustra, depura até que tenha ornado de
beleza a sua estátua. Subtraia da alma tudo que é
superficial, endireite tudo o que não está certo, purifique
e ilumine o que é obscuro, e jamais pare de aperfeiçoar
a sua estátua até que lhe brilhe a sua virtude. (Plotino,
Enéadas, I, VI, 9, O Belo)
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