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SALES LVPI AC LEONIS 
 

Pars undecima: de uniuersali calefactu 
 

Leo: Salue, Lupe; quid noui sub sole? 
Lupus: Sub sole omnia uruntur: Helii ardores aestuosissimi sunt! 
Leo: Helii ardores aut Heliae amores? 
Lupus: Cessa iocari! De grauioribus rebus loquamur! 
Leo: Quare? Tune grauidus es? 
Lupus: Sane; grauidus curarum! 
Leo: Cum curis uadis et non formosulus! Sudore madentem te uideo! 

Sed quid te tam uehementer sollicitat? 
Lupus: Orbis terrarum calidior est! Iam concretae niues diffugiunt; de 

quo iam flumina extra ripas diffluunt iam orae et insulae et paeninsulae undis 
obruuntur! 

Leo: Callide dixisti. Nam urceatim pluit, Iuppiter tonat, uenti 
increbescunt et oriuntur turbones, tempestates cooriuntur. Talia sunt 
phaenomena uniuersalis calefactus! 

Lupus: Rem tenes, sed alia monstra hodiernum ardorem demonstrant! 
Leo: De quibus signis loqueris? 
Lupus: Mirabilia tibi dicam: calidos-catulos, calidum-cursorem, 

calidam-lineam, calidas-puellas! 
Leo: Et mirabile mirabilium: calidum-frigidum! 
Lupus: Quod multum mihi placet. 
Leo: Faciat… uoluptas tua! Malo quidem calidum-uiridem. 
Lupus: Mutantur tempora, mutantur uoluptates! 
Leo: Sed non iam mutantur quomodo solebant. 
Lupus: Incertum est tempus et tempus mihi deest ad tempus 

cognoscendum. Habet rationes tempus quas nescit ratio! 
Leo: Dum loquimur fugit irreparabile tempus: quam melius non est ad 

temporis rationem cedere! 
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2. Tradução 
Conversas apimentadas do Lopo e do Leão 

Undécima parte: sobre o aquecimento global 
 
Leão: Ora viva, Lopo; que há de novo debaixo do sol? 
Lopo: Debaixo do sol tudo esturrica. Os ardores de Hélios estão 

mesmo abrasadores! 
Leão: Os ardores de Hélios ou os amores de Hélia? 
Lopo: Deixa-te de brincadeiras! Falemos de coisas mais graves! 
Leão: Porquê? Por acaso estás grávido? 
Lopo: Sem dúvida; grávido de preocupações! 
Leão: Com curas vais e não muito formoso! Vejo-te a escorrer de suor! 

Mas o que é que te apoquenta assim tanto? 
Lopo: O mundo está mais quente! Já as duras neves desaparecem; por 

isso, já os rios transbordam das suas margens, já as zonas costeiras e as ilhas 
e as penínsulas se afundam nas águas! 

Leão: Foste sagaz no falar. De facto, chove a cântaros, Júpiter troveja, 
soltam-se os ventos e surgem os furacões, levantam-se as tempestades. Tais 
são os fenómenos do aquecimento global! 

Lopo: Tu dominas o assunto, mas outros indícios nos indiciam o 
hodierno abrasamento. 

Leão: De que sinais estás a falar? 
Lopo: Vou dizer-te maravilhas: hot-dogs, hot-mail, hot-line, hot-girls! 
Leão: E a maravilha das maravilhas: o quente-frio! 
Lopo: Que muito me agrada. 
Leão: Faça-se a tua… volúpia! Eu cá prefiro o caldo-verde. 
Lopo: Mudam-se os tempos, mudam-se as volúpias! 
Leão: Mas já não se mudam como soíam. 
Lopo: Incerto é o tempo e falta-me o tempo para o tempo conhecer! O 

tempo tem razões que a razão desconhece! 
Leão: Enquanto estamos à conversa foge o tempo irrecuperável: quanto 

melhor não é à razão do tempo ceder! 
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