1.
 
The arc of the treasure deceived by Achilles, 
the quadrangle known to the procreators. 
The invention will be known by the Royal deed; 
a corpse seen hanging in the sight of the populace. 

2.
 
Opened by Mars Arles will not give war, 
the soldiers will be astonished by night. 
Black and white concealing indigo on land 
under the false shadow you will see traitors sounded. 

3.
 
After the naval victory of France, 
the people of Barcelona the Saillinons and those of Marseilles; 
the robber of gold, the anvil enclosed in the ball, 
the people of Ptolon will be party to the fraud. 

4.
 
The Duke of Langres besieged at Dôle 
accompanied by people from Autun and Lyons. 
Geneva, Augsburg allied to those of Mirandola, 
to cross the mountains against the people of Ancona. 

5.
 
Some of the wine on the table will be spilt, 
the third will not have that which he claimed. 
Twice descended from the black one of Parma, 
Perouse will do to Pisa that which he believed.


1.

A kincstár boltívét kijátssza Achilles,
A négyszöget ismerni fogják a tettesek:
Ismertté válik a királyi tett megítélése,
Egy test felakasztva lóg a nép szeme láttára.


2.

A haddal feltört Arles nem tanúsít ellenállást,
A katonákat éjszaka fogják meglepni:
A fekete és fehér indigóba rejtőzik a földön,
A hamis árnyékban megértheted az árulók hangját.

3.

A francia tengeri győzelem után,
A barcelonaiak, sailliniak és Marseilles-iek,
Az arany elrablója, az üllő gömbbe zárva,
Ptolon népe is részt vesz a csalásban.


4.

Langres hercegét ostromolják Dole-nál,
Csatlakoznak hozzájuk az Autuniak és a Lyoniak:
Genf, Augsburg, szövetkezve a Mirandolaiakkal,
Átkelnek a hegyeken Ancona népe ellen.


5.

Kevés bor az asztalra fog ömleni,
A harmadik nem kapja meg, amit kért:
Kétszer hanyatlik le a pármai fekete,
Perugia azt teszi Pisának amire gondolt.




	Az egyik Achillest 1617-ben gyilkolták meg, a másik tevékenysége Franciaország bukásához vezetett 18702-ben.
	Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.
	Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.
	Guise herceg.

1545-ös események.






6.
 
Naples, Palerma and all of Sicily 
will be uninhabited through Barbarian hands. 
Corsica, Salerno and the island of Sardinia, 
hunger, plague, war the end of extended evils. 


7.
 
Upon the struggle of the great light horses, 
it will be claimed that the great crescent is destroyed. 
To kill by night, in the mountains, 
dressed in shepherd’s' clothing, red gulfs in the deep ditch. 

8.
 
Florense, flee, flee the nearest Roman, 
at Fiesole will be conflict given: 
blood shed, the greatest one take by the hand, 
neither temple nor sex will be pardoned. 

9.
 
The lady in the absence of her great master 
will be begged for love by the Viceroy. 
Feigned promise and misfortune in love, 
in the hands of the great Prince of Bar. 

10.
 
By the great Prince bordering Le Mans, 
brave and valiant leader of the great army; 
by land and sea with Bretons and Normans, 
to pass Gibraltar and Barcelona to pillage the island.


6.

Nápoly, Palermo és egész Szicília,
Lakatlanná válik a barbárok keze nyomán,
Korzika, Salerno és Szardínia szigete,
Éhség, pestis, háború a vége a kiterjedt gonoszságnak.

7.

A könnyűlovasság nagy csatáját követően,
Azt fogják hirdetni, hogy elpusztították a nagy félholdat.
Gyilkosság éjszaka, a hegyekben,
Pásztoroknak öltöznek, vörös örvények a mély árokban.

8.

Firenze, fuss, fuss a legközelebbi római elől,
Fiesolénál lesz az összecsapás:
Vérontás, a legnagyobbakat kézen ragadják,
Sem a templomot, sem a nemet nem kímélik.

9.

Az úrhölgynek nagy gazdájának távollétében,
Az alkirály a szerelméért könyörög,
Színlelt ígéret és balszerencse a szerelemben,
A nagy Bar herceg kezére kerül.

10.

A nagy Herceg le Mans vidékéről,
Büszke és bátor vezére a nagy seregnek:
Tengeren és vízen bretonokkal és normannokkal,
Átkelt Gibraltáron és Barcelonán hogy kifossza a szigeteket.



	Az Itáliai arab betörés a déli vidékeket sem kíméli.
	Az iszlám esetleges legyőzetése? - vagy csak egy győztes ütközet.

Firenzét kemény támadás éri a Vatikán Róma felől.
	Guise herceg és Diane de Poitiers.

D’Aumale herceg, 1526-1573.



11.

L’enfant Royal contemmera la mere,
eye, feet wounded rude disobedient; 
strange and very bitter news to the lady; 
more than five hundred of her people will be killed. 

12.
 
The great younger son will make an end of the war, 
he assembles the pardoned before the gods; 
Cahors and Moissac will go far from the prison, 
a refusal at Lectoure, the people of Agen shaved. 



13.
 
From the marine tributary city, 
the shaven head will take up the satrapy; 
to chase the sordid man who will the be against him. 
For fourteen years he will hold the tyranny. 

14.
 
He will come to expose the false topography, 
the urns of the tombs will be opened. 
Sect and holy philosophy to thrive, 
black for white and the new for the old. 

15.
 
Before the city of the Insubrian lands, 
for seven years the siege will be laid; 
a very great king enters it, 
the city is then free, away from its enemies.


11.

A királyi gyermek szembeszáll anyjával,
Szeme, lába megsérülve, durva engedetlen,
Különös és keserű hírek az úrnőnek,
Több mint ötszáz emberét meg fogják ölni.


12.

A nagy, későbben született fiú véget vet a háborúnak,
Összegyűjti a kegyelmet kapottakat az istenek színe előtt:
Cahors és Moisac messze jutnak a börtönből,
Lecoure-t elutasítják, az ageniakat megkopasztják.

13.

A megsarcolt tengerparti város,
Fölötti uralmat magához ragadja a borotvált fejű:
Elűzi a mocskost, aki akkor ellene lesz,
Tizennégy évig gyakorolja zsarnoki hatalmát.


14.

Hamis térképeket fognak felrajzolni,
A síremlékek urnáit fel fogják nyitni:
Szekták terjednek a szent filozófiával szemben,
A fekete fehér lesz, az ősi megújul.

15.

Insubria földjének városa előtt,
Hét éven át állnak majd az ostromlók:
Egy nagyon nagy király lép fel,
A város aztán felszabadul, az ellenség eltávozik.




	XIII. Lajos és Medici Mária konfliktusa.
	Talán a Guise család egy-egy leszármazottja. Vagy pedig ezután következik be.

I. Napóleon.
	A Nemzetgyűlés, 1789.
	Milánó ostroma.


16.
 
The deep entry made by the great Queen 
will make the place powerful and inaccessible; 
the army of the three lions will be defeated 
causing within a thing hideous and terrible. 

17.
 
The prince who has little pity of mercy 
will come through death to change (and become) very knowledgeable. 
The kingdom will be attended with great tranquillity, 
when the great one will soon be fleeced. 

18.
 
The besieged will color their pacts, 
but seven days later they will make a cruel exit: 
thrown back inside, fire and blood, seven put to the ax 
the lady who had woven the peace is a captive. 


19.
 
The fort at Nice will not engage in combat, 
it will be overcome by shining metal. 
This deed will be debated for a long time, 
strange and fearful for the citizens. 


20.
 
Ambassadors of the Tuscan language 
will cross the Alps and the sea in April and May. 
The man of the calf will deliver an oration, 
not coming to wipe out the French way of life.



16.

A nagy királynő mély benyomulása,
Erőssé és megközelíthetetlenné teszi a helyet:
A három oroszlán hadseregét legyőzik,
Szörnyű és félelmetes dolgokat művelve.

17.

A kis szánalmat és kegyességet tanúsító herceg,
Haláleset révén megváltozik és nagy tudásúvá lesz:
Nagy nyugalommal bánnak az országgal,
Amikor a nagyembert hamarosan megkopasztják.


18.

Az ostromlottak átszínezik paktumaikat,
De hét nappal később kegyetlen kitörést hajtanak végre:
Visszaverik őket tűzben és vérben, héttel fejsze végez,
A hölgy, aki a békén munkálkodik fogoly lesz.

19.

A nizzai erőd nem vesz részt az ütközetben,
Csillogó fémmel győzik le
E tettet sokig fogják vitatni,
Különösnek és rettenetesnek találják a városlakók.

20.

Toszkán nyelvű követek,
Átkelnek az Alpokon és a tengeren áprilisban és májusban:
A borjú embere szónoklattal áll elő,
Nem fogja elsöpörni a franciák életmódját.



	Tudor Mária királynő ls Calais elfoglalása, 1558.
	Ismeretlen hely, ismeretlen személy
	Talán az 1529. évi cambrai-i charta.

Kétszer is elfoglalták Nizzát Nostradamus kora óta.
Cavour Párizsban, 1856.


21.
 
By the pestilential enmity of Languedoc, 
the tyrant dissimulated will be driven out. 
The bargain will be made on the bridge at Sorgues 
to put to death both him and his follower 

22.
 
The citizens of Mesopotamia 
angry with their friends from Tarraconne; 
games, rites, banquets, every person asleep, 
the vicar at Rhône, the city taken and those of Ausonia. 

23.
 
The Royal scepter will be forced to take 
that which his predecessors had pledged. 
Because they do not understand about the ring 
when they come to sack the palace. 

24.
 
He who was buried will come out of the tomb, 
He will cause the fort of the bridge to be tied in chains: 
Poisoned with the spawn of a pimp, 
the great one from Lorraine by the Marquis du Pont. 

25.
 
Through long war all the army exhausted, 
so that they do not find money for the soldiers; 
instead of gold or silver, they will come to coin leather, 
Gallic brass, and the crescent sign of the Moon.


21.

Languedoc gyilkos ellensége,
El fogja űzni a képmutató zsarnokot:
Az alkudozásra a Sorgues melletti hídon kerül sor,
Hogy halálra adják őt és követőjét.

22.

Mezopotámia (két folyó menti) polgárai,
Dühösek Tarraconne-i barátaikra,
Játékok, szertartások, lakomák, mindenki elalszik,
A vikárius a Rhone mellett, a város bevéve és Ausonia is.

23.

A királyi jogar kényszerítve lesz, hogy elvegye,
Ami mellett elődei elkötelezték magukat:
Ráadásul rosszul értelmezik a gyűrűt,
Amikor eljönnek akik kifosztják a palotát.

24.

Ő, akit eltemettek, kijön a sírból,
A híd erődjének láncra verését okozza:
Márna ikrájával mérgezi meg,
Du Pont márki Lotaringia nagy emberét.



25.

A hosszú háború kimeríti az ellenfelet,
Így nem jut pénz a katonáknak:
Arany, ezüst helyett, a bőrből vert pénzre térnek át és,
Gall rézből és a dagadó Hold jelével.  



	Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.
	VI. Pius pápa, 1799.
	Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.

Ismeretlen kor.
Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.




26.
 
Foists and galleys around seven ships, 
a mortal war will be let loose. 
The leader from Madrid will receive a wound from arrows, 
two escaped and five brought to land. 

27.
 
At the wall of Vasto the great cavalry 
are impeded by the baggage near Ferrara. 
At Turin they will speedily commit such robbery 
that in the fort they will ravish their hostage. 

28.
 
The captain will lead a great herd 
on the mountain closest to the enemy. 
Surrounded by fire he makes such a way, 
all escape except for thirty put on the spit. 


29.
 
The great one of Alba will come to rebel, 
he will betray his great forebears. 
The great man of Guise will come to vanquish him, 
led captive with a monument erected. 

30.
 
The sack approaches, fire and great bloodshed. 
Po the great rivers, the enterprise for the clowns; 
after a long wait from Genoa and Nice, 
Fossano, Turin the capture at Savigliano.

26.

Dereglyék és gályák hét hajó körül,
Gyilkos háború indul szabadjára:
A madridi vezért nyíl sebzi meg,
Ketten megszöknek, ötöt a szárazföldre visznek.


27.

Vasto falainál a nagy lovasságot,
Lelassítja a Ferrara melletti felkelés:
Torinónál sebtében olyan rablást követnek el,
Hogy az erődbe ragadják túszaikat.

28.

A kapitány bőséges javakat visz,
Az ellenségeihez legközelebbi hegyeken:
Tűzzel körülvéve olyan utat tör,
Hogy mind megszöknek kivéve a harminc karóba húzottat.

29.

Alba nagy hercege fel fog lázadni,
Elárulja híres elődeit:
A nagy Guise le fogja őt győzni,
Fogságba veti és emlékművet állít neki.


30.

Közelít a rablás, tűz és vérontás,
A Pón és a nagy folyókon faragatlan emberek támadnak:
Sokáig várakozik Genoa, Nizza,
Possano és Torino, majd elfoglalják Saviglianot.


	1555. november, kalózhajók támadása a La Manche-on, a tengernagy elfogása.
	Kilenc ilyen nevű település van Franciaországban, továbbá egy kolostor.
	Ismeretlen kor, ismeretlen helyszín.
	Alba herceg 1555-57. – Bár soha sem fogták el.
	Ismeretlen kor, ismeretlen események.




31.
 
From Languedoc and Guienne more than ten 
thousand will want to cross the Alps again. 
The great Savoyards march against Brindisi, 
Aquino and Bresse will come to drive them back. 

32.
 
From the bank of Montereale will be born one 
who bores and calculates becoming a tyrant. 
To raise a force in the marches of Milan, 
to drain Faenza and Florence of gold and men 


33.
 
The kingdom stripped of its forces by fraud, 
the fleet blockaded, passages for the spy; 
two false friends will come to rally 
to awaken hatred for a long time dormant. 

34.
 
The French nation will be in great grief, 
vain and lighthearted, they will believe rash things. 
No bread, salt, wine nor water, venom nor ale, 
the greater one captured, hunger, cold and want. 

35.
 
The great fish will come to complain and weep 
for having chosen, deceived concerning his age: 
he will hardly want to remain with them, 
he will be deceived by those (speaking) his own tongue.

31.

Languedocból és Guienne-ből több mint tíz-
ezren akarnak újra átkelni az Alpokon:
A nagy savoyaiak Brindisi ellen vonulnak,
Aquino és Bresse vissza fogja verni őket.

32.

Montreal partjainál születik meg az,
Aki áskálódással és számítással lesz zsarnok:
Sereget gyűjt Milánó felé menetelve,
Hogy kifossza Faenzát és Firenzét aranyától és népétől.

33.

A királyságot csellel megfosztják erejétől,
A flottát körbezárják, út nyílik a kémkedésnek:
Két hamis barát összefog,
Hogy felébresszék a régóta alvó gyűlöletet.

34.

A francia nemzet nagy fájdalmat fog érezni,
Csüggedt és könnyelmű szívvel reménytelen dolgokban fognak hinni:
Nincs kenyér, só, bor és víz, se méreg se sör,
A legnagyobb fogoly, éhség, hideg és nélkülözés.

35.

A nagy hal panaszkodni és sírni fog,
Mert megválasztották, életkorától megtévesztve:
Nagyon szeretne velük maradni,
Be fogják csapni a vele azonos nyelvűek.
 


	Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.
	A Medici család. 

Franciaország, 1940.
Franciaország, 1940.
III. Henrik.




36.
 
God, the heavens, all the divine words in the waves, 
carried by seven red-shaven heads to Byzantium: 
against the anointed three hundred from Trebizond, 
will make two laws, first horror then trust. 

37.
 
Ten sent to put the captain of the ship to death, 
are altered by one that there is open revolt in the fleet. 
Confusion, the leader and another stab and bite each other 
at Lerins and the Hyerès, ships, prow into the darkness. 

38.
 
The elder royal one on a frisky horse 
will spur so fiercely that it will bolt. 
Mouth, mouthful, foot complaining in the embrace; 
dragged, pulled, to die horribly. 

39.
 
The leader of the French army 
will expect to lose the main phalanx. 
Upon the pavement of oats and slate 
the foreign nation will be undermined through Genoa. 

40.

Within casks anointed outside with oil and grease 
twenty-one will be shut before the harbor, 
at second watch; through death they will do great deeds; 
to win the gates and be killed by the watch.

36.

Isten, a mennyek, az összes isteni szó a hullámokon,
Hét borotvált-fejű vörös viszi Bizánc felé:
A felkent ellen háromszázan Trapezundból,
Két törvényt hoznak, kezdetben rémület, majd bizalom.

37.

Tíz embert küldenek, hogy halálra vessék a hajó kapitányát,
Egy ellene van, a flotta nyíltan hadra kel:
Zűrzavar, a vezér és egy másik egymást vágja és marja,
Lerinsnél, Hyeresnél hajók nyomulnak előre a sötétségben.

38.

A király elsőszülöttje tüzes paripán,
Olyan vadul fog száguldani, hogy leszédül:
Szája eltömődik, lába bosszantóan beszorul,  
Vonszolva, cibálva, szörnyű halált hal.

39.

A francia hadsereg vezére,
Attól tart, elveszti fő hadoszlopát:
A zabbal és palával borított úton,
Az idegen nemzetbelieket Génua felől törbe ejtik.


40.

Kívülről olajjal és zsírral bekent hordókba 
Zárnak huszonegyet a kikötő előtt:
A második őrségváltás idején halálveszélyben nagy tettet visznek végbe,
Átjutnak a kapukon, ám az őrség legyilkolja őket.

 

	Hét bíboros megy Bizáncba. Vajon miért és mikor?
	Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.
	Ferdinánd herceg halála 1842.
	Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.
	Újabb Trójai Faló – ezúttal egy kikötő ellen?





41.
 
The bones of the feet and the hands locked up, 
because of the noise the house is uninhabited for a long time. 
Digging in dreams they will be unearthed, 
the house healthy in inhabited without noise. 

42. 
 
Two newly arrived have seized the poison, 
to pour it in the kitchen of the great Prince. 
By the scullion both are caught in the act, 
taken he who thought to trouble the elder with death.

43. (I.)

New century, new alliance,
A Marquisate put in the bark,
To him who the stronger of the two will carry it off,
Of a Duke and of a King, falley of Florence,
Port at Marseilles, the Damsel in France,
The chief fort of Catherine will be razed. 

44. (II.)

How much gold and silver will have to be spent
When the Count will desire to take the town,
Many thousands and thousands of soldiers,
Drowned, killed, without doing anything there,
In stronger land will he set foot,
Pygmy aid by the Copy-holders. 



41.

A láb- és kézcsontokat bezárják,
A zaj miatt a ház már régóta lakatlan:
Álom hatására ásva ki fogják földelni,
A házat egészégben és zajmentesen lakják.


42.

Két újonnan érkezett megszerzi a mérget,
A nagyherceg konyhájában töltik ki:
A kukta mindkettőt rajtakapja tettükben,
Elfogva, aki úgy gondolja, az idősebbet sújtsa a halál.

43. (I.)

Új évszázad, új szövetség,
Egy márkit hajóra raknak,
Neki, aki kettejük közül az erősebb, áll a győzelem.
Egy herceg és egy király, Firenze felé,
Kikötő Marseilles-ben, Leányka Franciaországban,
Catherine legnagyobb erődjét lerombolják

44. (II.)

Mennyi aranyat és ezüstöt kell majd elkölteni,
Amikor a gróf szeretné bevenni a csodált várost,
Sok ezer és ezer katona,
Vízbe fojtva, megölve, anélkül, hogy bármit is tettek volna ott,
Az erősebb földön meg fogja vetni a lábát,
A kicsi ember segítséget kap az úrbérestől. 




	Egy kísértet-járta ház.
	Ismeretlen hely, ismeretlen kor.
	Ismeretlen hely, ismeretlen kor
	Ismeretlen hely, ismeretlen kor







45. (III.)

The Town without above below,
Overturned by a thousand shots
From cannons: and fortifications underground:
Five years will it hold: everything delivered up,
And left for its enemies,
The water will make war upon them afterwards. 

46. (IV.)

Of a circle, of a lily, there will be born a very great Prince,
Very soon, and late come into his Province,
Saturn in Libra in exaltation:
The House of Venus in decreasing force,
The Lady thereafter masculine under the bark,
In order to maintain the happy Bourbon blood. 

47. (V.)

He who the Principality
Will hold through great cruelty,
He will see his great phalanx at its end:
By very dangerous gunshot,
By agreement he could do better,
Otherwise he will drink Orange juice. 

48. (VI.)

When the treacherous enterprise of Robin
Will cause Lords and a great Prince trouble,
Known by Lafin, his head will be cut off:
The feather in the wind, female friend to Spain,
The messenger trapped while in the country,
And the scribe will throw himself into the water. 


45. (III.)

A várost alul fent és lent nélkül,
Ezernyi lövés forgatja fel,
Ágyúkból és föld alatti erődítésekből:
Öt évig tart: mindent kiadnak,
És otthagynak az ellenségnek,
Azután a víz miatt fognak harcolni.

46. (IV.)

A körből, a liliomból, igen jelentős Herceg születik,
Igen hamar, és későn megérkezik Provinciájába,
A Szaturnusz emelkedik a Mérlegben:
A Vénusz házának csökken az ereje,
A Hölgy ezek után férfiként száll hajóra,
Hogy fenntartsa a Bourbon vér boldogságát.


47. (V.

Ő, akié a Hercegség,
Ki fog tartani nagy kegyetlenség közepette,
Meglátja majd a nagy hadtestet élete végén:
Rendkívül veszélyes fegyvertűz közepette,
Egyezmény révén jobban teheti dolgait,
Különben narancslevet fog inni.

48. (VI.)

Amikor Robin áruló vállalkozása,
Az uralkodót és egy nagy vezért bajba hoz,
Tudva a vég: a főnököt szétvágják:
Toll a szélben, barátnő Spanyolországban,
Az üzenethozót elfogják a táborban,
Az író a vízbe veti magát.


	Ismeretlen hely, ismeretlen kor.
	ismeretlen kor, ismeretlen személyek a francia királyi házból.
	Ismeretlen hely, ismeretlen kor.
	IV. Henrik és Biron.



49. (VII.)

The leech will attach itself to the wolf,
When the grain will sink into the sea,
But the great Prince without envy,
Through his embassy he will give him
Of his own grain to give him life,
He will provide himself with it for time of need. 

50. (VIII.)

Shortly before the opening of commerce,
An ambassador will come from Persia,
To bring news to the Frank land:
But unreceived, vain hope,
It will be an offense to his great God,
Pretending to desire to abandom him. 

51. (IX)

Two standards from the direction of Auvergne,
The left one taken, for a time prison rule,
And a Lady will want to lead her child
To the Copy-holder but the affair is discovered,
Danger of death and murmur throughout the land,
German, brother and sister prisoner in the Bastille. 

52. (X.)

The Ambassador for a Lady
To his vessel will put the oar,
To beseech the great physician
That he relieve her of such pain,
But to this a Queen will be opposed,
Great pain before seeing the end of it. 

49. (VII.)

A vérszopó a farkashoz csatlakozik,
Amikor a gabona a tengerbe süllyed,
Ám a nagyherceg irigység nélkül,
Nagykövetsége által adni fog neki
A saját gabonájából, hogy élhessen,
Ellátja majd magát mindezzel a szükség idejére.

50. (VIII.)

Nem sokkal a kereskedelem megnyitása előtt,
Nagykövet érkezik Perzsiából,
Választ hoz a frankok földjére:
Ám elutasítják, hiú remény,
Támadás indul nagy Istene ellen,
Színlelve, hogy nem foglalkoznak haragjával.

51. (IX.)

Két elvárás Auvergne felöl,
A maradékot elragadják, egy időre börtönrendnek,
És egy úrnő el szeretné vezetni gyermekét,
A másolat-tulajdonosokhoz, ám az ügyet felfedik,
Halálveszély és morajlás mindenfelé a földön,
Német, fivér és nővér bebörtönözve a Bastille-ban.

52. (x.)

Az úrnő nagykövete,
Hajójához előveszi az evezőt,
Könyörgés a nagy orvosnak:
Hogy enyhítse fájdalmát,
Egy királynő lesz azonban ellene,
Nagy fájdalom, mielőtt eléri a végzete.


	Ismeretlen hely, ismeretlen kor.

Ismeretlen szereplők, ismeretlen kor.
Ismeretlen hely, ismeretlen kor.
Ismeretlen hely, ismeretlen kor.




53. (XI.)

During the century one will see two streams
Flood an entire land with their waters,
And to be submerged by streams and fountains:
Shots at Montfrin Beccoyran and Alais,
Very often troubled by the Gardon,
Six hundred and four, and thirty monks. 

54. (XII.)

Six hundred and five very great news,
The great quarrel of the two Lords,
It will take place near Gevaudan,
At a church after the offering
Murder committed, the priest begs
Trembling with fear he will flee. 

55. (XIII.)

Six hundred and six or nine, the adventurer
Will be surprised by gall put in an egg,
And shortly afterwards he will be out of power
Through the powerful Emperor-General
To whom the world has not an equal,
Of which each iwll render him obedience. 

56. (XIV.)

At the great siege great crimes again,
Starting again worse than ever
Six hundred and five in the spring,
There will take place the capture and recapture,
Soldiers in the fields until winter
Then afterwards it will begin again. 

53. (XI.)

A század folyamán két nagy árvíz lesz,
Áradás és egész földrészek vizeikkel,
El fognak merülni folyóikkal és forrásaikkal:
Lövések Montfrin Beccoyrannál és Alais-nál,
Igen gyakran zaklatva a Gardonoktól,
Hatszáz és még négy, és harminc szerzetes.

54. (XII.)

Hatszáz és öt nagyon jó hírek,
A két úr súlyos nézeteltérésére,
Nem sokkal Genaudan mellett kerül sor,
Egy templomban, miután felajánlják
Gyilkosság elkövetését, a pap könyörög
Reszket a félelemtől, majd megfutamodik.

55. (XIII.)

Hatszáz és hat vagy kilenc, a kalandornak
Meglepetést okoznak a gallok tojásba téve
És nem sokkal később elfogy az ereje,
A hatalmas birodalmi tábornok révén
Aki miatt a világnak nincs nyugalma
Melyek egyike engedelmessé teszi.

56. (XIV.)

A nagy ostromnál ismét nagy bűntettek,
Újrakezdődik, rosszabb mint valaha
Hatszáz és öt tavasszal,
Elfoglalás és visszafoglalás történik,
Katonák a mezőn egészen télig
Azután minden újrakezdődik.





	Ismeretlen események.
	Ismeretlen szereplők, ismeretlen események.
	Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.

Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.



57. (XV.)

The newly elected master of the great vessel,
He will see shining for a long time the clear flame
Which serves this great territory as a lamp,
And at which time armed under his name,
Joined with the happy ones of Bourbon
East, West and West his memory. 

58. (XVI.)

In October six hundred and five,
The purveyor of the marine monster
Will take the unction from the sovereign,
Or in six hundred and six, in June,
Great joy for the common and the great ones alike,
Great deeds after this great baptism. 

59. (XVII.)

At the same time a great one will suffer,
Merry, poor health, he will not see the completion of the year,
And several who will be at the feast,
Feast for one only, on this day,
But shortly afterwards without delaying long,
Two will knock their heads together.

60. (XVIII.)

Considering the sad Nightingale
Who with tears and laments renews her anguish,
By such means making her days shorter,
Six hundred and five, she will see the end of it,
Of her torment, the cloth already woven,
By means of it sinister aid will she have. 


57. (XV.)

A nagy bárka újonnan megválasztott mestere,
Sokáig fog ragyogni tiszta lánggal
Mely lámpásként ragyogja be hatalmas birtokát,
És amikor hadsereget gyűjtenek címere alatt,
Csatlakoznak a Bourbonok boldog tagjai
Keleten, Északon, Nyugaton az ő emlékezete.

58. (XVI.)

Októberben hatszáz és ötben,
A tengeri szörny szállítója
Felveszi az uralkodói kenetet,
Vagy hatszáz és hat júniusában,
Nagy öröm a népnek és a nagyjainak egyformán,
Súlyos ínség a nagy keresztelő után.


59. (XVII.)

Ugyanakkor egy nagy ember fog szenvedni,
Vidámság, gyenge egészség, nem látja meg az év végét,
És sokan mások, akik a lakomán lesznek,
Lakoma csak egy számára lesz azon a napon,
De nem sokkal később, hosszú késlekedés nélkül
Ketten ütik egymás fejét.

60. (XVIII.)

Tekintettel a szomorú Fülemülére,
Aki könnyekben és sirámokban ismétli gyötrődését,
Ily módon megrövidítve napjait,
Hatszáz és öt, meglátja a végét,
Kínjainak, a szövetet megszőtték,
Így baljóslatú lesz a segítség amit  segítség kap, 


	Összefog a pápa a franciákkal?
	Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.

Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.
Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.


61. (XIX.)

Six hundred and five, six hundred and six and seven,
It will show us up to the year seventeen,
The anger, hatred and jealousy of the incendiary,
For a long enough time hidden under the olive tree,
The Crocodile has hidden on the land,
That which was dead will then be alive. 

62. (XX.)

He who several times has
Held the cage and then the woods,
He will return to the first state
His life safe shortly afterwards to depart,
Still not knowing how to know,
He will look for a subject in order to die. 

63. (XXI.)

The author of the evils will begin to reign
In the year six hundred and seven without sparing
All her subjects who belong to the leach,
And then afterwards she will come little by little
To the Frank country to relight her fire,
Returning whence where has come. 

64. (XXII.)

He who will tell, revealing the affair,
As with death, death will be able to do well
Blows of daggers which will have been incited by one,
His end will be worse than he will have devised to make
The end leads the men on land,
Watched for everywhere, as much by day as by night. 

61. (XIX.)

Hatszáz és öt, hatszáz és hat és hét
Megmutatja nekünk, egészen a tizenhetes évig,
A lázadás haragját, gyűlöletét és féltékenységet,
Meglehetősen hosszú időn át az olajfa alá rejtve,
A Krokodil elrejtezik a földön,
Ami korábban halott volt, újra élni fog.



62. (XX.)

Ő. aki már sokszor birtokolta 
A ketrecet és az erdőt,
Vissza fog térni az első állapothoz
Élete biztonságban, nem sokkal távozása után,
Habár nem ismert honnan tudja,
Keres valami tárgyat, hogy meghalhasson.

63. (XXI.)

A gonosz erők birtokosa megkezdi uralkodását
A hatszáz és hetes évben, takarékoskodás nélkül
Minden alattvalójával, kik vérszívókhoz tartoznak,
Aztán végül lépésről-lépésre
Újra kigyújtja Frankhon fényét,
Visszatérve oda, ahonnan jött.

64. (XXII.)

Ő aki megmondja majd, felfedve a nézeteltérést,
Halál által, a halál kapóra jöhet,
Tőrcsapások, melyeket egy felbujtott hajt végre,
A végzete rosszabb lesz, mint amilyent tervezett
A halál a férfiakhoz vezet földjén,
Mindenhová figyelve, éjjeleken és nappalokon át.





	Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.

Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.
Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.
Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.



65. (XXIII.)

When the great ship, the prow and rudder
Of the Frank land and its vital spirit,
By the sea shaken over reef and billow,
Six hundred and seven and ten, heart besieged
And afflicted by the ebbings of its body,
Upon this evil its life being renewed. 

66. (XXIV.)

The Mercurial not of too long a life,
Six hundred and eight and twenty, great sickness,
And yet worse danger from fire and water,
His great friend will the be against him,
With such hazards he could divert himself well enough,
But in brief, the sword will cause his death. 


67. (XXV.)

Six hundred and six, six hundred and nine,
A Chancellor large as an ox,
Old as the Phoenix of the world,
In this world will shine no more,
He will pass with the ship of oblivion,
To the Elysian Fields to make his round. 

68. (XXVI.)

Two brothers are of the Ecclesiastical order,
One of them will take up the pike for France,
Another blow if in the year six hundred and six
He is not afflicted with a great malady,
Arms in his hand up to six hundred and ten,
Scarcely much further does his life extend. 


65. (XXIII.)

Amikor a nagyszerű hajót, orra és kormánya
Francia földé és életerejét hordozza,
A tengeren zátonyok és hullámok rázzák,
Hatszáz és hat és hét és tíz, a bátorságot próbára teszik,
És lesújtva rájuk az apályok sora,
Eme ördögi körülmények közt  élete megújíttatik.  

66. (XXIV.)

Az eleven eszűnek nem lesz hosszú élete,
Hatszáz és hat és nyolc és húsz, súlyos betegség,
És még komolyabb veszély vízből és tűzből,
Nagyszerű barátja ellene lesz,
Ily kockázatok mellett jól el tudja magát szórakoztatni,
Ám, egyszóval, kard okozza majd halálát.

67. (XXV.)

Hatszáz és hat, hatszáz és kilenc,
Egy kancellár, olyan nagy mintegy ökör,
Öreg, mint a világ Főnixe,
Ebben a világban többé már nem ragyog,
Eltávozik majd a felejtés hajóján,
Az Elizeumi mezőkre, hogy befejezze küldetését.

68. (XXVI.)

Két fivér az egyházi rangsorból,
Egyikük lándzsát ragad Franciaországért,
A másik csapást mér rá hatszázban és hatban
Nem szomorkodik a súlyos baj miatt,
A katonaság a kezében egészen hatszázig és tízig,
Alig tesz valamit élete meghosszabbításáért.



	Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.

Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.
	Maximillien de Béthune Sully herceg (1560-1641)
	Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.




69. (XXVII.)

Celestial fire from the Western side,
And from the South, running up to the East,
Worms half dead without finding even a root.
Third age, for Mars the Warlike,
One will see fires shing from the Carbuncles.
Age a Carbuncle, and in the end famine. 

70. (XXVIII.)

The year one thousand six hundred and nine or fourteen,
The old Charon will celebrate Easter in Lent,
Six hundred and six, in writing he will place it
The Physician, by all this is astonished,
At the same time summoned in person
But for certain one of them will appear. 

71. (XXIX.)

The Griffon is able to prepare himself
For resisting the enemy,
And to reinforce will his army,
Otherwise the Elephant will come
He who will suddenly surprise him,
Six hundred and eight, the sea aflame. 

72. (XXX.)

In a short while the Physician of the great disease,
And the leech of the unequal rank and order,
They will set fire to the Olive branch,
Post running, from one side and another,
And by means of such fire their Empire approached,
Being rekindled by the Frank saliva finished. 


69 . (XXVII.)

Égi tűz a Nyugati oldalról,
És Délről, kelet felé futva,
Férgek fele halott, anélkül, hogy forrását találnák.
A harmadik korszak, a Marshoz a harcias,
Tüzeket látnak majd ragyogni drágakövekből.
Drágakő korszak jön, és az éhség vége.

70. (XXVIII.)

Az ezer-hatszáz és kilenc vagy tizennegyedik évben,
Az öreg Charon Lent-ben ünnepli a Húsvétot,
Hatszáz és hatban, írásban foglalja
Az orvos, mindezek által megdöbbenve,
Ugyanekkor személyesen beidézik
Ám bizonyosan egyikük el fog tűnni.

71. (XXIX.)

A vadászeb (Griffon) képes önmagát összeszedni,
Hogy ellenálljon az ellenségnek,
És hogy megerősítse hadseregét,
Mert különben eljő az Elefánt
Ő, aki hirtelen meglepetést okoz neki,
Hatszáz és nyolc, a tenger lángokban.

72. (XXX.)

Kis idő múlva a súlyos járvány Orvosa,
És az egyenlőtlen rang és (társadalmi) osztály felcsere,
Tüzet raknak az Olaj ágaknak,
Késő futás, egyik oldalról és a másik, 
Ilyen tűz által közeledik Birodalmuk,
Újra lángra lobbantva a Frank nyál által véget ér.



	Az égen futó rakéták, a III. Világháború, rubintként ragyog fel utána a béke
	Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.

Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.
Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.




73. (XXXI.)

He who has overcome the hazards,
Who has ne'er dreaded sword, fire, water,
And of the country very close to Toulouse,
By a blow of steel the entire world astonished,
Strangely given by the Crocodile,
People delighted to see such a spectacle. 


74. (XXXII.)

Wine in abundance, cery good for the troops,
Tears and sighs, complaints, groans and alarm
The Sky will cause its thunderbolts to rain
Fire, water and blood, all mixed together,
Sun's heaven, shaking and trembling from it,
That which can be seen clearly no living person has e'er seen. 

75. (XXXIII.)

Very soon after there will be very great misery,
From the scarcity of grain, which will be on the land
Of Dauphiny, Provence and Vivarais,
To Vivarais it is a poor prediction,
Father will eat his own son,
And from the woods they will eat root and acorn. 

76. (XXXIV)

Princes and Lords will all make war against one another,
First cousin brother against brother,
Araby by the happy ones of Bourbon finished,
The Princes of Jerusalem very agreeable,
Of the heinous and execrable deed committed,
They will feel the effects on the bottomless purse. 




73. (XXXI.)

Ő, aki legyőzte a veszélyeket,
Ki soha nem félt kardtól, tűztől, víztől,
A Toulose-hoz nagyon közeli vidékről,
Acél csapása által az egész világ megdöbben,
Különösképpen, a Krokodiltól kapva,
Az emberek örülnek, hogy ilyen látványosságban van részük.

74. (XXXII.)

Bor bőségesen, szerető jó a csendőröknek,
Könnyek és sóhajok, panaszok, nyögés és ijedtség
Az Ég mennydörgést kelt, eső lesz
Tűz, víz és vér, mindez összekeveredve,
A Nap az égen, rázkódik és remeg attól,
Amit soha élő ember még nem látott korábban.

75. (XXXIII.)

Nem sokkal később igen nagy bajok jönnek,
A gabonahiány miatt, ami a földjén következik be 
Dauphinnak, Provance-nak és Vivarais-nak,
Vivarais számára rosszak a kilátások,
Az apa megeszi a saját fiát,
Az erdőkből gyökereket és makkot esznek.


76. (XXXIV.)

Hercegek és Urak mindannyian háborút viselnek egymás ellen,
Először unokafivér fivér ellen,
Arabnak vége a boldog Bourbonok miatt,
Jeruzsálem Hercege igencsak készséges,
Az elkövetett förtelmes és undorító halálos tett miatt,
Meg fogják érezni a feneketlen erszény hatását.


	Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.

Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.
Ismeretlen kor, ismeretlen résztvevők.
Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.




77. (XXXV.)

Dame par mort grandement attristée,
Mere & tutrice au sang qui la quittée,
Dame & Seigneurs, faits enfans orphelins,
Par les aspics & par les Crocodilles,
Seront surpris forts Bourgs, Chasteaux Villes
Dieu tout puissant les garde des malins. 

78. (XXXVI.)

L grand rumeur qui sera par la France,
Les impuissans voudront auoir puissance,
Langue emmiellée & vrays Cameleons,
De boutefeux, allumeurs de Chandelles,
Pyes & geyes, rapporteurs de nouuelles
Dont la morsure semblera Scorpions. 

79. (XXXVII.)

Foible & puissant seront en grand discord,
Plusieurs mourront auant faire l'accord
Foible au puissant vainqueur se fera dire,
Le plus puissant au ieune cedera,
Et le plus vieux des deux decedera,
Lors que l'vn d'eux enuahira l'Empire. 

80. (XXXVIII.)

Par eauë, & par fer, & par grande maladie,
Le pouuoyeur à l'hazer de sa vie
S&cced;aura combien vaut le quintal du bois,
Six cens & quinze, ou le dixneufiesme,
On grauera d'vn grand Prince cinquiesme
L'immortel nom, sur le pied de la Croix. 


77. (XXXV.)

Halál miatt nagyon elkeseredett anya,
Anya és gyám vérben aki elhagyta,
Asszony és Úr; tett árva gyerekekért,
Kocsonyák és Krokodilok által,
Nagy meglepetés Bourgs és Chasteaux Villes-ben
Nagyhatalmú isten őrzi őket a gonoszoktól.

78. (XXXVI.)

Nagy ribillió, amit Franciaország fog okozni,
A tehetetlenség hatalmat szeretne,
Hosszú zűrzavar és igazi Kaméleonok,
… gyertyagyújtók,
… hírhozók
Melyeknek kavargása a Skorpióra fog hasonlítani.

79. (XXXVII.)

Gyengeség és hatalom súlyos ellentétben lesznek,
Sok haldokló egyetértésben lesz,
Gyenge az erős legyőzőnek megmondatja,
A legerősebb meghajol a fiatal előtt, 
És a legidősebb a kettő közül nem hajlik meg,
Amikor egyikük hatalmába keríti a Birodalmat.

80. (XXXVIII.)

Víz és vas és nagy betegség által,
… az életétől
Mennyit fog érni a mázsa fa,
Hatszáz és tizenöt vagy tizenkilenc,
A tizenötödik nagyhercegnek
A halhatatlan nevét bevésik a kereszt aljára.

	Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.

Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.
Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.
Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.






81. (XXXIX.)

Le pouruoyeur du monstre sans pareil,
Se fera veoir ainsi que le Soleil,
Montant le long la ligne Meridienne,
En poursuiuant l'Elephant & le loup,
Nul Empereur ne fit iamais tel coup,
Et rien plus pis à ce Prince n'aduienne. 

82. (XL.)

Ce qu'en viuant le pere n'auoit sceu,
Il acquerra ou par guerre ou par feu
Et combatre la sangsuë irritée,
Ou iouyra de son bien paternel
Et fauory du grand Dieu Eternel
Aura bien tost sa Prouince heritée. 

83. (XLI.)

Vaisseaux, galleres auec leur estendar,
S'entrebattront prés du mont Gilbattar
Et lors sera fors faits à Pampelonne,
Qui pour son bien souffrira mille maux,
Par plusieurs fois soustiendra les assaux,
Mais à la fin vnie à la Couronne. 

84. (XLII.)

La grand'Cité où est le premier homme,
Bien amplement la ville ie vous nomme,
Tout en alarme, & le soldat és champs
Par fer & eaue", grandement affligée,
Et a` la fin des Franc,ois soulagée,
Mais ce sera de's six cens & dix ans. 

81. (XXXIX)

A példa nélküli szörny beszerzője,
Úgy lesz látható, mint a Nap,
Emelkedve a Meridián vonalának hosszán,
Hajszolva Elefántot és farkast,
Egyetlen uralkodó sem ütött oda ekkorát,
A Herceggel ennél semmi rosszabb ne történjen.

82. (XL.)

Egyszer egy apa nem kerüli el …..
Megszerzi háború vagy tűz által
És harcol a felingerelt piócával,
Vagy kijátsszák az atyai javaiból
A Mindenható Isten kegyeltje
Jó fény … az örökös születésénél.

83. (XLI.)

Hajók, gályák, az ő ….
Összeverekednek Gibraltár hegyeihez közel
És azután híre kel a Pampelinna-i eseményeknek,
Aki a vagyonáért fog bajt elszenvedni,
Többször ellenállva az ostromnak,
De a végén …. A Koronának.

84. (XLII)

A nagy Város, ahol az első ember van,
Jó bőven a város…..
Minden riadóban és a katonák …. mezők
A vas és tűz által alaposan lesújtottak
A Franciák végein….
De ez hatszáz és tíz évben lesz.


	Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.

Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.
Ismeretlen kor, ismeretlen résztvevők.
Ismeretlen résztvevők.




85. (XLIII.)

Le petit coing, Prouinces mutinées
Par forts Chasteaux se verront dominées,
Encor vn coup par la gent militaire,
Dans bref seront fortement assiegez,
Mais ils seront d'vn tres grand soulagez,
Qui aura fait entre'e dans Beaucaire.

86. (XLIV.)

La belle rose en la France admiree,
D'vn tres grand Prince à la fin desirée,
Six cens & dix, lors naistront ses amours
Cinq ans apres, sera d'vn grand blessée,
Du trait d'Amour, elle sera enlassée,
Si a` quinze ans du Ciel rec,oit secours. 

87 (XLV.)

De coup de fer tout le monde estonné,
Pa Crocodil estrangement donné,
A vn bien grand, parent de la sangsuë,
Et peu apres sera vn autre coup
De guet à pens, commis contre le loup,
Et de tels faits on ne verra l'issuë. 

88. (XLVI.) 

Le pouruoyeur mettra tout en desroute,
Sansuë & loup, en mon dire n'escoute
Quand Mars sera au signe du Mouton
Ioint à Saturne, & Saturne à la Lune,
Alors sera ta plus grande infortune,
Le Soleil lors en exaltation. 

85. (XLIII.)

A kis birodalmat, engedetlen provinciákat
Az erős Chasteau-k fogják uralni,
Még egy csapás a katonai nemzet által,
Hamarosan erősen ostromolni fogják,
Öt évvel később lesz egy nagy sebesülés,
Ami Beaucaire környékén következik be.

86. (XLIV.)

A szép rózsát csodálják Franciaországban,
Egy nagyon nagy hercegtől végül megkívánva,
Hatszáztíz után születik szerelmük
Öt év után lesz egy nagy sérülés,
A szerelmi vonzástól, ő (a hölgy) belefárad,
Tizenöt évre az égtől kap segítséget.

87. (XLV.)

A fegyverropogástól mindenki ……
A Krokodil különleges adománya által,
Egy nagyon nagy szülője a …..
Egy kicsit később lesz egy másik csapás,
Az őrtől … elköveti a farkas ellen,
És ilyen eseményekből nem látni a kiutat 

88. (XLVI.)

A beszedő mindent mellékvágányra tesz,
Pióca és Farkas, a beszédem nem hallható
Amikor a Mars a Bak jegyében lesz
Társul a Szaturnusszal és a Szaturnusz a Holddal,
Akkor lesz a legnagyobb szerencsétlenséged,
A Nap felindult állapotban.




	Ismeretlen kor, ismeretlen résztvevők.
	XIII. Lajos és Ausztriai Anna

Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.
	Ismeretlen kor, ismeretlen résztvevők.

89. (XLVII.)

Le grand d'Hongrie, ira dans la nacelle,
Le nouueau né fera guerre nouuelle
A son voisin qu'il tiendra assiegé,
Et le noireau auec son altesse,
Ne souffrira, que par trop on le presse,
Durant trois ans ses gens tiendra rangé. 

90. (XLVIII.)

Du vieux Charron on verra le Phoenix,
Estre premier & dernier des fils,
Reluyre en France, & d'vn chascun aymable,
Regner long temps auec tous les honneurs
Qu'auront iamais eu ses precesseurs
Dont il rendra sa gloire memorable. 


91. (XLIX.)

Venus & Sol, Iupiter & Mercure
Augmenteront le genre de nature
Grande alliance en France se fera,
Et du Midy la sangsuë de mesme,
Le feu esteint par ce remede extreme,
En terre ferme Oliuer plantera. 

92. (L.)

Vn peut deuant ou apres l'Angleterre
Par mort de loup, mise aussi bas que terre,
Verra le feu resister contre l'eau,
Le r'alumant auecques telles force
Du sang humain, dessus l'humaine escorce
Faite de pain, bondance de cousteau. 



89. (XLVII.)

Magyarország nagyja halászbárkával megy,
Az újonnan született új háborút csinál
Szomszédjának, akit ostromol,
Es a fekete, az ő fölségével,
Nem tűri, hogy nagyon elnyomják,
Három évig tart, míg embereit sorban tartja.

90. (XLVIII.)

Az öreg Charrontól látható a Phoenix,
Estre első és utolsó a fiúk közül,
Reluyre Franciaországban, és egyike a szeretetreméltóknak,
Uralkodik hosszú ideig minden becsületesen,
Akik még soha nem voltak az ő….
Akiknek visszaadja az emlékezés dicsőségét.

91. (XLIX.)

Vénusz és Nap, Jupiter és Merkur
Megnövekednek a természet fajai
Nagy szövetség lesz Franciaországban,
És Középföldről a pióca ….
A tűz … ettől a különleges orvosságtól
A zárt földön Olivér ültetni fog.

92. (L.)

Anglia előtt vagy után lehet
A farkas halála által alacsony lesz, mint a föld,
Látható lesz, hogy a tűz ellen áll a víznek,
…….minden erőt
Az emberi vértől, az emberi …. felett
Ezért kenyér…….







	Thököly, II. Rákóczi és a szabadságharc.
	Ismeretlen kor, ismeretlen résztvevők.

Ismeretlen kor, ismeretlen résztvevők.
Ismeretlen kor, ismeretlen résztvevők.








93. (LI.)

La Ville qu'auoit en ses ans
Combatu l'iniure du temps,
Qui de son vainqueur tient la vie,
Celuy qui premier l'a surprist,
Que peu apre Franc,ois reprist
Par combats encor affoiblie. 

94. (LII.)

La grand Cité qui n'a pain à demy,
Encor vn coup la sainct Barthelemy,
Engrauera au profond de son ame,
Nismes, Rochelle, Geneue & Montpellier,
Castres, Lyon, Mars entrant au Belier,
S'entrebattront le tout pour vne Dame. 

95. (LIII.)

Plusieurs mourront auant que Phoenix meure,
Iusques six cens septante est sa demeure,
Passé quinze ans, vingt & vn trente neuf.
Le premier est subiet à maladie,
Et le second au fer, danger de vie,
Au feu à l'eau, est subiect à trente-neuf. 

96. (LIV.)

Six cens & quinze, vingt, grand Dame mourra,
Et peu apres vn fort long temps plouura,
Plusieurs pays, Flandres & l'Angleterre,
Seront par feu & par fer affligez,
De leurs voisins longuement assiegez,
Contraints seront de leurs faire la guerre. 


93. (LI.)

A város, mely elkerülte hosszú évekig
Ostrom …. az időnek,
Aki a legyőzőjétől kapta az életet,
Ki elsőként meglepte,
Amit Franciaország után kevéssel visszakap
Csaták által még elgyengült.

94. (LII.)

A nagy város, melynek nincs teteje,
Szent Bartalomeo még egy nagy csapása,
…… a lelke mélyén,
Nismes, Rochelle, Geneue és MOntpelier,
Casters, Lyon, a Mars belép Belierbe,
Összeveszekszik mind egy asszonyért.

95. (LIII.)

Többen meg fognak halni, mielőtt a Főnix meghal,
….. hatszáz és hetven a lakása,
Tizenöt év múlva, huszonegy és harminckilenc .
Az első betegségtől szenved,
A második vasban, életveszélyben,
Tűzben vasban,alárendelve harminckilencig.

96. (LIV.)

Hatszáztizenöt és húsz, nagy Asszony meghal,
Valamivel később jó hosszú ideig ……
Több ország, Flandria és Anglia,
Tűz és víz által lesznek gyötörve,
A szomszédaik hosszan ostromolják,
Zavarodottak lesznek a háborúskodástól.



	Ismeretlen kor, ismeretlen résztvevők.

Ismeretlen hely, ismeretlen résztvevők.
Ismeretlen kor, ismeretlen résztvevők.
Ismeretlen résztvevők.





97. (LV.)

Vn peu deuant ou apres tres grand' Dame,
Son ame au Ciel, & son corps soubs la lame,
De plusieurs gens regrette'e sera,
Tous ses parens seront en grand' tristesse,
Pleurs & souspirs d'vne Dame en ieunesse,
Et à deux grands, le dueil delaissera. 

98. (LVI.)

Tost l'Elephant de toutes parts verra
Quand pouruoyeur au Griffon se ioindra,
Sa ruine proche, & Mars qui tousiours gronde:
Fera grands faits aupres de terre saincte,
Grands estendars sur la terre & sur l'onde,
Si la nef a este' de deux freres enceinte. 

99. (LVII.)

Peu apres l'aliance faicte,
Auant solemniser la feste,
L'Empereur le tout troublera,
Et la nouuelle mariée,
Au franc pays par sort liée,
Dans peu de temps apres mourra. 

100. (LVIII.)

Sangsuë en peu de temps mourra,
Sa mort bon signe nous donra,
Pour l'accroissement de la France,
Alliance se trouueront,
Deux grands Royaumes se ioindront,
Fran&cced;ois aura sur eux puissance.

97. (LV.)

Valamennyivel a nagy Asszony előtt vagy után,
A lelke az égben és teste szenved a pengétől,
Sok ember fogja sajnálni,
Minden szülője nagyon szomorú lesz,
Sírása és sóhajtozásai egy fiatal asszonynak,
És a két nagynak, a gyász elhagyja.

98. (LVI.)

Mindenfelől az Elefánt látni fogja
Amikor a beszerző Griffonnál összeomlik,
A közeli romba dőlése és Mars, mely mindig zúg:
Nagy tetteket hajt végre a szent föld mellett,
Nagy elvárások a földön és hullámokon,
Ha a vitorlás … a két körülvett istentől.

99. (LVII.)

Nem sokkal a ….. szövetség után,
……… előtt,
A császár mindent teljesen összezavar,
És a frissen házasodott asszony,
Francia földön, összekötött sorsával
Kis idő múltán meg fog halni.

100. (LVIII.)

A pióca rövid időn belül meghal,
A halála nekünk jó jelnek számít,
Franciaország növekedéséért,
Szövetségessé fognak válni 
Két nagy királyság egyesülni fog,
Franciaországnak felettük hatalma lesz.


	Ismeretlen kor, ismeretlen résztvevők.

Ismeretlen kor, ismeretlen résztvevők.
Ismeretlen kor, ismeretlen résztvevők.
	Ismeretlen kor, ismeretlen résztvevők.









