BASES DEL CONCURSO

Lorem ipsum dolor sit amet.
cconsectetur adipiscing elit. Igitur neque stultorum quisquam beatus neque sapientium non beatus. Nec hoc
ille non vidit, sed verborum magnificentia est et gloria delectatus. Nunc haec primum fortasse audientis
servire debemus. An hoc usque quaque, aliter in vita? Ex quo, id quod omnes expetunt, beate vivendi ratio
inveniri et comparari potest. Mihi enim erit isdem istis fortasse iam utendum. Primum in nostrane potestate
est, quid meminerimus? Duo Reges: constructio interrete.
Quid est enim aliud esse versutum? In quibus doctissimi illi veteres inesse quiddam caeleste et divinum
putaverunt. Qua tu etiam inprudens utebare non numquam. Etenim nec iustitia nec amicitia esse omnino
poterunt, nisi ipsae per se expetuntur. Obsecro, inquit, Torquate, haec dicit Epicurus? Non est enim vitium in
oratione solum, sed etiam in moribus. Quare attende, quaeso. Omnes enim iucundum motum, quo sensus
hilaretur.
Itaque hic ipse iam pridem est reiectus; Ad eos igitur converte te, quaeso. Quae cum essent dicta, discessimus. Ecce aliud simile dissimile. Rationis enim perfectio est virtus; Illis videtur, qui illud non dubitant bonum
dicere -; Quid autem habent admirationis, cum prope accesseris? Qui convenit?
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