1.
 
In the house of the translator of Bourg, 
The letters will be found on the table, 
One-eyed, red-haired, white, hoary-headed will hold the course, 
Which will change for the new Constable. 

2.
 
From the top of the Aventine hill a voice heard, 
Be gone, be gone all of you on both sides: 
The anger will be appeased by the blood of the red ones, 
From Rimini and Prato, the Colonna expelled. 

3.
 
The "great cow" at Racenna in great trouble, 
Led by fifteen shut up at Fornase: 
At Rome there will be born two double-headed monsters, 
Blood, fire, flood, the greatest ones in space. 

4.
 
The following year discoveries through flood, 
Two chiefs elected, the first one will not hold: 
The refuge for the one of them fleeing a shadow, 
The house of which will maintain the first one plundered. 

5.
 
The third toe will seem first 
To a new monarch from low high, 
He who will possess himself as a Tyrant of Pisa and Lucca, 
To correct the fault of his predecessor. 

1.

De Bourg fordító házában
Leveleket fognak találni az asztalon,
Félszemű, vörös hajó, fehér, őszhajú férfi fogja megszabni az irányt,
Mely változni fog az új főparancsnok alatt.

2.

Az Aventinus-hegyről hang hallatszik,
Menjetek, menjetek mindannyian, mindkét oldalról,
A haragot csillapítani fogja a vörösök vére,
Riminiből és Pratóból kiűzik Colonnát.

3.

Nagy baj támad magna vaquában,
A tizenötök miatt, akiket bezárnak Forneseben
Rómában két kétfejű szörny születik,
Vár, tűz, árvíz, a legnagyobbak a levegőben.


4.

A következő évet árvíz vezeti be,
Két vezért választanak, az első nem áll helyt
Egyikük repülő árnyakban talál menedéket
Kifosztják az áldozatot, aki az első támogatja.


5.

A harmadik lábujj látszik majd elsőnek.
Az új királyságnak lentről magasra
Ő, aki Pisa és Lucca urává akarja tenni önmagát
Kijavítja elődje hibáját.




	A XVI. Századi tudós, Boéti vitája az akkori főparancsnokkal
	A Vatikán és a nagy olaszországi családok viszonya.

A Vatikán és a pápai birtokok körüli viszály.
	Ismeretlen kor, ismeretlen résztvevők.
	A Francia Nemzetgyűlés, 1848.






6.
 
An infinity of Englishmen in Guienne 
Will settle under the name of Anglaquitaine: 
In Languedoc, Ispalme, Bordelais, 
Which they will name after Barboxitaine. 

7.
 
He who will open the tomb found, 
And will come to close it promptly, 
Evil will come to him, and one will be unable to prove, 
If it would be better to be a Breton or Norman King. 

8.
 
The younger son made King will put his father to death, 
After the conflict very dishonest death: 
Inscription found, suspicion will bring remorse, 
When the wolf driven out lies down ion the bedstead. 

9.
 
When the lamp burning with inextinguishable fire 
Will be found in the temple of the Vestals: 
Child found in fire, water passing through the sieve: 
To perish in water Nîmes, Toulouse the markets to fall. 

10.
 
The child of a monk and nun exposed to death, 
To die through a she-bear, and carried off by a boar, 
The army will be camped by Foix and Pamiers, 
Against Toulouse Carcassonne the harbinger to form. 

6.

Végtelen sok angol Guyenne-ből
Letelepszik Anglaquitánia név alatt
Languedoc-ban, Ispalme-ban, Bordeauxban.
Azután Borboxitániának fogja elnevezni.

7.

Ő, aki felnyitja a megtalált síremléket
És nem zárja le azonnal.
Gonosz dolgokat hoz magára, és semmit sem tud bizonyítani,
Jobb lett volna, ha breton vagy norvég király.


8.

A fiatalabbik fiú halálba juttatja apját, a királyt,
A viszály után igen becstelen halált hal:
Iratokat találnak, a gyanú bűnbánatot ébreszt,
Amikor az űzött farkas az ágyon hever.



9.

Amikor az örök tűzzel égő lámpát,
Megtalálják a Vesta-szűzek templomában,
Gyereket találnak a tűzben, szitán át csöpögő víz alatt,
Nimes vízben elpusztul, Toiloise csarnokai leomlanak.

10.

A szerzetes és az apáca gyermekét kiteszik halálra,  
Nőstény medve öli meg, vadkan ragadja el.
A hadsereg Foix és Parmiers mellett fog táborozni,
Toulouse ellen vonul Casrcassone fosztogatni.




	Vagy visszatekintő, vagy még be nem teljesült vers.

Talán Nostradamus sírjának felnyitásáról van szól?
	Nehéz megtalálni az értelmét az utolsó két sor miatt.
	Nimes, 1557.

Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.






11.
 
Wrongly will they come to put the just one to death, 
In public and in the middle extinguished: 
So great a pestilence will come to arise in this place, 
That the judges will be forced to flee. 

12.
 
So much silver of Diana and Mercury, 
The images will be found in the lake: 
The sculptor looking for new clay, 
He and his followers will be steeped in gold. 

13.
 
The exiles around Sologne, 
Led by night to march into Auxois, 
Two of Modena for Bologna cruel, 
Placed discovered by the fire of Buzanais. 

14.
 
Dyers' caldrons put on the flat surface, 
Wine, honey and oil, and built over furnaces: 
They will be immersed, innocent, pronounced malefactors, 
Seven of Bordeaux smoke still in the cannon. 

15.

Near Perpignan the red ones detained, 
Those of the middle completely ruined led far off: 
Three cut in pieces, and five badly supported, 
For the Lord and Prelate of Burgundy. 


11.

Tévedésből juttatják halálra az igaz embert
Nyilvánosság közepén oltják ki életét:
Oly nagy járvány fog támadni ezen a helyen,
Hogy menekülni kényszerülnek az ítélkezők.



12.

Diána és Merkúr sok-sok ezüstjét
A képeket, a tóban fogják megtalálni,
Az új anyagot kereső szobrász
Ő és követői aranyban fognak fürdeni.

13.

A Sologne körüli száműzötteket
Éjszakai menetben Auxoisba vezetik,
Modenából ketten szidják a bolognait,
Felfedeztetnek a Buzancaisiak tüze mellett.

14.

A festők sík helyen állították fel üstjüket,
Bor, méz és olaj a kazán felett
Egy rossz szó nélkül belevetik a gonosztevő
Hét Bordeaux-it, továbbra is a füst az ágyúban.


15.

Perpignan közelében a vörösöket feltartóztatják
A középen levőket teljesen tönkreverik:
Hármat darabokra vágnak, öten gyengén támogatnak,
Burgundia Bíborosától és Urától.





	I. Károly halála 1649-ben és az ezt követő 1655. évi nagy járvány.
	Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.

Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.
Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.
	Spanyol-francia viszály a Pireneusok közelében.





16.

Out of Castel Franco will come the assembly, 
The ambassador not agreeable will cause a schism: 
Those of Riviera will be in the squabble, 
And they will refuse entry to the great gulf. 

17.
 
The third one first does worse than Nero, 
How much human blood to flow, valiant, be gone: 
He will cause the furnace to be rebuilt, 
Golden Age dead, new King great scandal. 

18.
 
The lily of the Dauphin will reach into Nancy, 
As far as Flanders the Elector of the Empire: 
New confinement for the great Montmorency, 
Outside proven places delivered to celebrated punishment. 

19.
 
In the middle of the forest of Mayenne, 
Lightning will fall, the Sun in Leo: 
The great bastard issued from the great one Maine, 
On this day a point will enter the blood of Fougères. 

20.
 
By night will come through the forest of Reines, 
Two couples roundabout route Queen the white stone, 
The monk king in gray in Varennes: 
Elected Capet causes tempest, fire, blood, slice. 


16.

Franco ott fogja hagyni a castiliai gyülekezetet
A követek nem egyet értőek, szakadáshoz vezet:
Riviéra emberei ott lesznek a tömegben,
Nem engedik a nagy embert belépni az öbölbe.



17.

A harmadik először rosszabb, mint Néró,
Mennyi drága emberi vér folyik:
Újjá fogja építtetni a kemencét,
Az aranykor vége, új király, nagy botrány.

18.

A Dauphin liliomát Nancyba fogják vinni
A birodalmi választó fejedelmet Flandriába,
Új börtöne lesz a nagy Montmorencynek,
A szokásos helyen kívül szolgáltatják ki Clerepeyne-nek.

19.

A mayenne-ierdő közepén,
A Nap az Oroszlánban, villám sújt le.
Le Maine tartomány fejétől nagy fattyú származik,
Ezen a napon kard hegye hatol be Fougeres vérébe.

20.

Éjjel fog átmenni a reinsi erdőn,
Két társ kerülő úton, a királyné fehér kő,
A szerzetes király szürkében Varrenes-ben
A választott Capet vihart, tüzet, vérontás okoz.






	 Franco tábornok és de Rivera.

A francia forradalom.
XIII. Lajos.
	A nevezett család kihalt a XIII. században – úgy tudjuk.
	XVI. Lajos szökése Varrenesbe, 1791.






21.
 
At the tall temple of Saint-Solenne at Blois, 
Night Loire bridge, Prelate, King killing outright: 
Crushing victory in the marshes of the pond, 
Whence prelacy of whites miscarrying. 

22.
 
The King and his court in the place of cunning tongue, 
Within the temple facing the palace: 
In the garden the Duke of Mantua and Alba, 
Alba and Mantua dagger tongue and palace. 

23.
 
The younger son playing outdoors under the arbor, 
The top of the roof in the middle on his head, 
The father King in the temple of Saint-Solonne, 
Sacrificing he will consecrate festival smoke. 

24.
 
Upon the palace at the balcony of the windows, 
The two little royal ones will be carried off: 
To pass Orléans, Paris, abbey of Saint-Denis, 
Nun, wicked ones to swallow green pits. 


25.
 
Crossing the bridges to come near the Roisiers, 
Sooner than he thought, he arrived late. 
The new Spaniards will come to Béziers, 
So that this chase will break the enterprise. 

21.

Blois magas templománál, a Szent Solonne-nál,
Éjjel a Loire hídján, főpap, egy megölt király
Győzelem hírnökei a vízparti mocsarakból
Miközben elpusztul a fehér főpapi ajándék.

22.

A király és udvara a csípős nyelvek helyén,
A templomban, szemben a palotával.
A kertben Mantua és Alba hercege,
Alba és Mantua tört emel a nyelv és a palota ellen.

23.

A kisebbik fiú a szabadban játszik a lombsátor alatt,
A tető megasán, a csúcsa közepén,
A királyi apa Szent Solonne templomában,
Feláldozván őt, vele szentelik be az ünnep füstjét.

24.

A palota kőbalkonjának ablakából
A két királyi gyermeket elragadják,
Átviszi őket Orlean-on, Párizson,a Szent Denis apátságon
Egy apáca, gonoszok falják fel a zöld magokat.

25.

Átkelve a hídon, Rosieres közelébe tartva,
Előbb mint gondolta, ám később érkezik,
Az új spanyolok Béziersbe fognak jönni,
Üldözésükkel szétverik a vállalkozást.





	Bloisból király kerül a francia trónra. Vagy pedig ott gyakran tartózkodó uralkodókról van szó.
	Ismeretlen kor.

XVI. Lajos és fia.
	Ismeretlen kor.

Ismeretlen kor.






26.
 
Departed by the bitter letters the surname of Nice, 
The great Cappe will present something, not his own; 
Near Voltai at the wall of the green columns, 
After Piombino the wind in good earnest. 

27.
 
The forester, the wind will be close around the bridge, 
Received highly, he will strike the Dauphin. 
The old craftsman will pass through the woods in a company, 
Going far beyond the right borders of the Duke. 

28.
 
The Allied fleet from the port of Marseilles, 
In Venice harbor to march against Hungary. 
To leave from the gulf and the bay of Illyria, 
Devastation in Sicily, for the Ligurians, cannon shot. 

29.
 
When the man will give way to none, 
Will wish to abandon a place taken, yet not taken; 
Ship afire through the swamps, bitumen at Charlieu, 
St. Quintin and Calais will be recaptured. 

30.
 
At the port of Pola and of San Nicolo, 
A Normand will punish in the Gulf of Quarnero: 
Capet to cry alas in the streets of Byzantium, 
Help from Cadiz and the great Philip. 

26.

Kihozva a keserves betűkből Nizza nevét,
A nagy Cappe olyasmit ajándékoz, ami nem az övé,
Voltai közelében a zöld oszlopok falánál
Piombino után jó erővel fúj a szél.


27.

Az erdőőr, a szélben a híd közvetlen közelében,
Gőgösen fogadják, leüti a Dauphont,
Az öreg labdajátékos vele együtt kel át az erdőn,
Messe túljut a herceggel a kedvező határon.



28.

A szövetséges flotta Marseille kikötőjéből,
A velencei kikötő felé tart, hogy a magyarok ellen vonuljon:
Az öböl és az Illír-tenger elhagyása után
Pusztítás Szicíliában, ágyútűz a ligúriaiakra.

29.

Amikor a férfi senkinek sem ad utat,
El akarja hagyni az elfoglalt, él nem foglalt helyet:
Égő hajó a mocsárban, szurok Charlieu-ben,
St. Quentin-t és Calais-t vissza fogják foglalni.


30.

Puola és San Nicolo kikötőjénél
Egy normand pusztít a Quarnerói-öbölben,
Capet hiába jajong Bizánc utcáin,
Segítség Cádizból és a nagy Fülöptől.



	Ismeretlen kor, ismeretlen események.
	XVII. Lajos?
	támadás Magyarország ellen.
	Calais elfoglalása, 1558.
	Dél felől indított francia-török támadás a Habsburgok ellen.







31.

Le tremblement de terra a Mortara, 
The tin island of St. George half sunk; 
Drowsy with peace, war will arise, 
At Easter in the temple abysses opened. 

32.
 
A deep column of fine porphyry is found, 
Inscriptions of the Capitol under the base; 
Bones, twisted hair, the Roman strength tried, 
The fleet is stirred at the harbor of Mitylene. 

33.
 
Hercules King of Rome and of "Annemark," 
With the surname of the chief of triple Gaul, 
Italy and the one of St. Mark to tremble, 
First monarch renowned above all. 

34.
 
The single part afflicted will be mitered, 
Return conflict to pass over the tile: 
For five hundred one to betray will be titled 
Narbonne and Salces we have oil for knives. 

35.
 
And fair Ferdinand will be detached, 
To abandon the flower, to follow the Macedonian: 
In the great pinch his course will fail, 
And he will march against the Myrmidons. 


31.

A mortarai földrengéstől,
Szent György ónszigete félig elsüllyed,
Békés szendergésből háború támad,
Húsvétkor szakadékok nyílnak a templomban.

32.

Finom porfírból faragott mély oszlopot találnak
Capitóliumi feliratok a talapzat alatt.
Csontok, fonott haj, próbára tett római erő,
Megzavarják a flottát Mütiléné kikötőjében.

33.

Hercules, Róma és d’Annemarc királya, 
Gallia háromszoros vezetőjének nevének viselője
Olaszország és a Szent Márk béliek megremegnek
Minden uralkodó közt elsőnek elismert.

34.

A magányos férjre süveget raknak visszatértekor,
Az összecsapás behatol a Tuilériákba:
Ötszázból egy áruló kap majd nemesi címet,
Narbonne és Saulce adagolva fog olajat adni.

35.

A szőke hajó Ferdinánd kénytelen lesz
Elhagyni a virágot és követni a makedónt.
A nagy szorongattatásban utat téveszt,
És a myrmidonok ellen fog vonulni.





	Földrengések és Anglia(?) részleges elsüllyedése.

Ismeretlen kor.
	Talán de Gauule tábornok?
	XVI. Lajos és Saulce, 1792
	Ferdinánd bolgár cár, XX. Század.










36.
 
A great King taken by the hands of a young man, 
Not far from Easter confusion knife thrust: 
Everlasting captive times what lightning on the top, 
When three brothers will wound each other and murder. 

37.
 
Bridge and mills overturned in December, 
The Garonne will rise to a very high place: 
Walls, edifices, Toulouse overturned, 
So that none will know his place like a matron. 

38.
 
The entry at Blaye for La Rochelle and the English, 
The great Macedonian will pass beyond: 
Not far from Agen will wait the Gaul, 
Narbonne help beguiled through conversation. 

39.
 
In Albisola to Veront and Carcara, 
Led by night to seize Savona: 
The quick Gascon La Turbie and L'Escarène: 
Behind the wall old and new palace to seize. 

40.
 
Near Saint-Quintin in the forest deceived, 
In the Abbey the Flemish will be cut up: 
The two younger sons half-stunned by blows, 
The rest crushed and the guard all cut to pieces. 

36.

Egy nagy király egy fiatalember kezére kerül,
Nincs messze a Húsvét, zűrzavar, késszúrás:
Örökös fogság, magasról csap le a villám,
Amikor három fivért megsebesítenek és meggyilkolnak.


37.

Híd és malmok dőlnek le decemberben,
Garonne nagyon magasra fog emelkedni:
Falak, épületek dőlnek össze Toulousban,
Senki sem találja otthonát Matronne-ig.

38.

La Rochelle felől bejutás blaye-be és az angolok,
Tovább jut ennél a nagy Makedónia
Agentől nem messze fog várakozni a francia,
Narbonne segítségét egy beszélgetés félrevezeti.

39.

Albisoblában Veront és Carcara,
Felé éjszaka vezetik Savona elfoglalására,
A gyors Gaskonyit, La Turbie és Escarane (népét)
Elfoglalni a fal mögött a régi és az új palotát.

40.

St. Quentin közelében az erdőbe csalva,
Az apátságban lekaszabolják a flamandokat,
A két fiatalabb fiú az ütésektől félig kábultan
Szétveri a kísérőket és az összes őrt levágja.




	A Kennedy fivérek?
	Ismeretlen kor
	Ismeretlen kor
	Ismeretlen kor
	A St. Quentini csata, 1557.








41.
 
The great "Chyren" will seize Avignon, 
From Rome letters in honey full of bitterness: 
Letter and embassy to leave from Chanignon, 
Carpentras taken by a black duke with a red feather. 

42.
 
From Barcelona, from Genoa and Venice, 
From Sicily pestilence Monaco joined: 
They will take their aim against the Barbarian fleet, 
Barbarian driven 'way back as far as Tunis. 

43.
 
On the point of landing the Crusader army 
Will be ambushed by the Ishmaelites, 
Struck from all sides by the ship Impetuosity, 
Rapidly attacked by ten elite galleys. 

44.
 
Leave, leave Geneva every last one of you, 
Saturn will be converted from gold to iron, 
Raypoz will exterminate all who oppose him, 
Before the coming the sky will show signs. 

45.
 
None will remain to ask, 
Great Mendosus will obtain his dominion: 
Far from the court he will cause to be countermanded 
Piedmont, Picardy, Paris, Tuscany the worst. 

41. 

A nagy Chyren elfoglalja Avignont,
Mézes levelek Rómából tele keserűséggel
Levél és követ indul Chanignon-ból,
Carpentrast elfoglalja e vörös tollú fekete herceg.


42.

Barcelonából, Génuából és Velencéből,
Járvány Sziciliából, Monaco csatlakozik,
Célba veszik a barbár flottát,
A barbárokat egészen Tuniszig üéldözik.


43.

A keresztes hadsereg partraszállási pontjánál
Figyelni fognak az izmaeliták,
Minden oldalról veri őket a Fékezhetetlen
Hirtelen támad tíz elit gálya.

44.

Menjetek, menjetek el Genfből az utolsó emberig,
A Szaturnusz aranyból vasba fog öltözni,
RAYPOZ mindenkit kivégez, aki ellene tesz,
A rohama előtt jeleket ad majd az ég.

45.

Senki sem marad, aki megkérdezné,
A Nagy Mendosus el fogja nyerni birodalmát.
Távol az udvartól fog majd visszavonni.
Piemont, Picardia, Párizs, Toscana rosszat ó (él át). 



	II. Henrik és Avignon?
	A Lepantói csata, 1571. október 7.

Az előző négysoros folytatása esetleg.
II. Fülöp?
IV. Henrik, vagy az apja, Vendosme hercege.





46.
 
Be gone, flee from Toulouse ye red ones, 
For the sacrifice to make expiation: 
The chief cause of the evil under the shade of pumpkins: 
Dead to strangle carnal prognostication. 

47.
 
The undersigned to an infamous deliverance, 
And having contrary advice from the multitude: 
Monarch changes put in danger over thought, 
Shut up in a cage they will see each other face to face. 

48.
 
The great city of the maritime Ocean, 
Surrounded by a crystalline swamp: 
In the winter solstice and the spring, 
It will be tried by frightful wind. 

49.
 
Ghent and Brussels will march against Antwerp, 
The Senate of London will put to death their King: 
Salt and wine will overthrow him, 
To have them the realm turned upside down. 

50.
 
Mendosus will soon come to his high realm, 
Putting behind a little the Lorrainers: 
The pale red one, the male in the interregnum, 
The fearful youth and Barbaric terror. 

46.

Elmennek, menekülnek Toulouse-ból a vörösök
Engesztelő áldozatot kell bemutatni,
A gonoszság fő oka a tökök árnyékában
Idegen halott, jóslás húsból.


47.

Aláírják a méltatlan kiadványt,
És az ellenkezőjét fogja tanácsolni a tömeg,
Uralkodó-változás, veszélybe jutó gondolat,
Ketrecbe zárva néznek egymás arcába.


48.

Az óceán partján álló nagy várost,
Kristálymocsár veszi körül:
A téli napfordulón és tavasszal
Félelmetes szél teszi próbára.

49.

Ghent és Brüsszel Antwerpen ellen fog vonulni
A londoni parlament halálra fogja ítélni királyát
A só és a bor ellenáll neki
Bajba kerül miattuk az ország.

50.

Mendosus hamarosan megkezdi nagy országlását
Kissé háttérbe szorítva Nolarist:
A sápadt vöröst, az interregnum urát
A rémült fiatalembert és a Barbár miatti rettegést..



	Ismeretlen kor.
	II. Ferenc francia király?
	New York pusztulása?
	I. Károly kivégzése

IV. Henrik.






51.
 
Against the red ones sects will conspire, 
Fire, water, steel, rope through peace will weaken: 
On the point of dying those who will plot, 
Except one who above all the world will ruin. 

52.
 
Peace is nigh on one side, and war, 
Never was the pursuit of it so great: 
To bemoan men, women innocent blood on the land, 
And this will be throughout all France. 

53.
 
The young Nero in the three chimneys 
Will cause live pages to be thrown to burn: 
Happy those who will be far away from such practices, 
Three of his blood will have him ambushed to death. 

54.
 
There will arrive at Porto Corsini, 
Near Ravenna, he who will plunder the lady: 
In the deep sea legate from Lisbon, 
Hidden under a rock they will carry off seventy souls. 

55.
 
The horrible war which is being prepared in the West, 
The following year will come the pestilence 
So very horrible that young, old, nor beast, 
Blood, fire Mercury, Mars, Jupiter in France. 



51.

A vörösök ellen szekták fognak össze,
Tűz, víz, vas, a kötelet megrongálja a béke,
Az összeesküvők haldokolni fognak,
Egy kivétellel, aki mindennél többet árt majd a világnak.

52.

Az egyik oldalról közeledik a béke, és háború
Soha nem volt ilyen hatalmas üldözés,
Jajveszékelő férfiak, nők, ártatlan vér a földön,
És mindez egész Franciaországban.


53.

Az ifjú Néró három kéménybe 
Dobatja az eleven lapokat, hogy elégjenek,
Boldog, aki távol marad az ilyen tettektől,
Három vérrokona halálos csapdába fogja ejteni.



54.

Érkezni fog valaki Porto Corsinóba,
Ravenna közelébe aki ki fogja fosztani az űrnőt,
A mély tengeren legátus Lisszabonból,
Szikla alá rejtett hetven lelket visznek majd el.


55.

A rettenetes háborút, amelyet nyugaton készítenek majd elő
A következő évben pestis fogja követni,
Oly nagyon szörnyűséges, hogy se fiatalt, se öreget, se állatot nem kímél,
Vér, tűz, Merkúr, Mars, Jupiter Franciaország fölött




	Orosz-mohamedén konfliktus.
	A Cateau Cambrésis-i béke, 1559.
	Ismeretlen kor.

Ismeretlen kor.
	Az I. Világháborút követő influenzajárvány?




56.
 
The army near Houdan will pass Goussainville, 
And at Maiotes it will leave its mark: 
In an instant more than a thousand will be converted, 
Looking for the two to put them back in chain and firewood. 

57.
 
In the place of Drux a King will rest, 
And will look for a law changing Anathema: 
While the sky will thunder so very loudly, 
New entry the King will kill himself. 

58.
 
On the left side at the spot of Vitry, 
The three red ones of France will be awaited: 
All felled red, black one not murdered, 
By the Bretons restored to safety. 

59.
 
At La Ferté-Vidame he will seize, 
Nicholas held red who had produced his life: 
The great Louise who will act secretly one will be born, 
Giving Burgundy to the Bretons through envy. 

60.
 
Conflict Barbarian in the black Headdress, 
Blood shed, Dalmatia to tremble: 
Great Ishmael will set up his promontory, 
Frogs to tremble Lusitania aid. 


56.

Houndan környékéről a sereg átmegy Gousaniville-en,
Rajtahagyja a jelét Maiotes-on,
Egy pillanat alatt ezreket térítenek meg,
Keresve a két férfit, hogy bilincsbe verjék és máglyára vigyék.

57.

DRUX-ban lesz pihenőhelye egy királynak
A kiátkozást megváltoztató törvény után keres,
Miközben az ég nagyon erősen dörög,
Az új kapunál a király meg fogja ölni magát.

58.

Vitry környékétől balra
Várni fogják a három vörös franciát:
A vörösöket elveszejtik, a feketéket nem ölik meg
A bretonok visszaadják biztonságukat.

59.

La Ferté-Vidame-nál fogja elkapni
Nicol a vörös, aki életet nemzett.
A nagy Lujza titokban fogja megszülni azt,
Ki majd irigységből a bretonoknak adja Burgundiát.

60.

Összeütközés a fekete fejfedős Barbárral.
Vérontás, Dalmácia reszket,
A nagy Ismael (arab) megerősíti a hegyfokot,
Reszketnek a békák a Portugál segítség miatt.





	Katolikusok és hugenották harca?
	Ismeretlen kor.
	II. Henrik és a meghódított három lotaringiai püspökség, vagy a francia forradalom kora.
	Ismeretlen kor.

Ismeretlen kor.



61.
 
The plunder made upon the marine coast, 
In Cittanova and relatives brought forward: 
Several of Malta through the deed of Messina 
Will be closely confined poorly rewarded. 

62.
 
To the great one of Ceramon-agora, 
The crusaders will all be attached by rank, 
The long-lasting Opium and Mandrake, 
The Raugon will be released on the third of October. 

63.
 
Complaints and tears, cries and great howls, 
Near Narbonne at Bayonne and in Foix: 
Oh, what horrible calamities and changes, 
Before Mars has made several revolutions. 

64.
 
The Macedonian to pass the Pyrenees mountains, 
In March Narbonne will not offer resistance: 
By land and sea he will carry on very great intrigue, 
Capetian having no land safe for residence. 


65.
 
He will come to go into the corner of Luna, 
Where he will be captured and put in a strange land: 
The unripe fruits will be the subject of great scandal, 
Great blame, to one great praise. 

61.

A tengerparton fosztogatnak,
Az új városban és odahozzák a rokonokat
Több máltait a messinaiak tette folytán
Szigorúan bezárnak, szegényen jutalmaznak.

62.

Cheramon-agora nagy emberének
A ranggal járó minden keresztet odaítélnek,
Hosszan ható Ópium és Mandragóra,
A rougoniakat október harmadikán el fogják engedni.

63.

Panaszok és könnyek, sírás és nagy üvöltözés
Narbonne-tól Bayonne-ig és Foixban
Ó, mely szörnyen veszedelmes változások,
Mielőtt a Mars néhányszor körbefordul.

64.

A makedóniai átkel a Pireneusokon,
Márciusban Narbonne nem fog ellenállni,
Tengeren és szárazon olyan hatalmas manővereket hajt végre
Hogy Capetnek nem lesz helye hol biztonságban megmaradhat.

65.

El fog menni a Luna sarkába,
Ahol elfogják és idegen földre viszik,
Az éretlen gyümölcsök miatt nagy lesz a botrány
Nagy gyalázat az egyiknek, nagy dicsőség a másiknak.




	Ismeretlen kor.
	Mágikus műveletek.
	Ismeretlen kor.

Ismeretlen kor.
	A Holdra küldött első űrhajóst elfogják. Korai volt még az indulás? A kér űrnagyhatalom különbözőéképpen „profitál”.




66.
 
There will be peace, union and change, 
Estates, offices, low high and high very low: 
To prepare a trip, the first offspring torment, 
War to cease, civil process, debates. 


67.
 
From the height of the mountains around the Isère, 
One hundred assembled at the haven in the rock Valence: 
From Châteauneuf, Pierrelatte, in Donzère, 
Against Crest, Romans, faith assembled. 

68.
 
The noble of Mount Aymar will be made obscure, 
The evil will come at the junction of the Saône and Rhône: 
Soldiers hidden in the woods on Lucy's day, 
Never was there so horrible a throne. 

69.
 
One the mountain of Saint-Bel and L'Arbresle 
The proud one of Grenoble will be hidden: 
Beyond Lyons and Vienne on them a very great hail, 
Lobster on the land not a third thereof will remain. 

70.
 
Sharp weapons hidden in the torches. 
In Lyons, the day of the Sacrament, 
Those of Vienne will all be cut to pieces, 
By the Latin Cantons Mâcon does not lie. 

66.

Béke lesz, szövetség és változás,
Kis birtokok, hivatalok, felnagyok alaposan leértékelődnek.
Útra készülődés, az elsőszülött gyötrődik,
Abbamarad a háború, polgári perek, viták.

67.

Az Isére környéki hegyek tetejéről
Százan gyülekeznek Valence sziklakapujánál
Chateauneuf-ból, Perrelatte-ból a Douze völgyébe
Gyülekeznek a kereszt ellen hívő rómaiak.



68.

A nemes Aymar hegyén gonosszá válik,
Gonoszság sújtja a Saone és a Rhone összefolyásánál
Katonák rejtőznek az erdőben Luca napján,
Sohasem volt még ilyen borzalmas uralom.

69.

Sain Bell hegyén és Arbresle-nél
Grenoble büszke népe elrejtőzik,
Lyonon túl Vienne-nél hatalmas jégverés
Sújtja a földet, egyharmad sem fog megmaradni.


70.

Szúrófegyvert rejtenek a fáklyákba
Lyonban, az Úrnak szentelt napon,
A Vienne-ből jövőket mindet darabokra vágják,
A latin járásokból jövők, Mácon nem hazudik.



	Ismeretlen kor.

vallási viszály a hugenotta korból?
Lyon kifosztása, 1793. december 13.
Ismeretlen kor.
Ismeretlen kor.



71.
 
At the holy places animals seen with hair, 
With him who will not dare the day: 
At Carcassonne propitious for disgrace, 
He will be set for a more ample stay. 

72.
 
Again will the holy temples be polluted, 
And plundered by the Senate of Toulouse: 
Saturn two three cycles completed, 
In April, May, people of new leaven. 

73.
 
The Blue Turban King entered into Foix, 
And he will reign less than an evolution of Saturn: 
The White Turban King Byzantium heart banished, 
Sun, Mars and Mercury near Aquarius. 

74.
 
In the city of Fertsod homicide, 
Deed, and deed many oxen plowing no sacrifice: 
Return again to the honors of Artemis, 
And to Vulcan bodies dead ones to bury. 

75.
 
From Ambracia and the country of Thrace 
People by sea, evil and help from the Gauls: 
In Provence the perpetual trace, 
With vestiges of their custom and laws. 

71.

A szent helyeken gyapjas állatokat látni,
Olyan férfival aki nem merészkedik ki a napra:
Carcassone-ban a kegyvesztést kiérdemlőt
Helyezik el hosszabb tartózkodásra.

72.

Tovább fogja a szent templomokat szennyezni
És fosztogatni a Toulouse-i Szenátus,
A Szaturnusz két-három ízben járja be pályáját,
Áprilisban, májusban új bűnösök.

73.

A Kék turbános Király belép Foix-ba,
Kevesebbet uralkodik, minta Szaturnusz egy köre,
A Fehér Turbános Király szíve Bizánchoz kötött,
Nap, Mars, Merkúr a vízöntő közelében.

74.

Fersod emberölő városában,
Újra és újra lemészárolnak sok igavonó ökröt,
Újra tisztelni kezdik Artemiszt,
És Vulkanuszt, eltemetni a holttesteket.

75.

Artából és a trákok földjéről,
Népek tengeren, gonoszság és segítség a galloktól,
Örökre Provence-ben hagyják nyomukat,
Szokásaik és törvényeik maradványait.  



	Ismeretlen kor.
	Kálvinisták és/vagy forradalmárok.
	Mohamedán, vagy keleti invázió. A kék turbános vezér.
	 Ismeretlen kor.
	Görögök menekülnek Franciaországba?




76.
 
With the rapacious and blood-thirsty king, 
Issued from the pallet of the inhuman Nero: 
Between two rivers military hand left, 
He will be murdered by Young Baldy. 

77.
 
The realm taken the King will conspire, 
The lady taken to death ones sworn by lot: 
They will refuse life to the Queen and son, 
And the mistress at the fort of the wife. 

78.
 
The Greek lady of ugly beauty, 
Made happy by countless suitors: 
Transferred out to the Spanish realm, 
Taken captive to die a miserable death. 

79.
 
The chief of the fleet through deceit and trickery 
Will make the timid ones come out of their galleys: 
Come out, murdered, the chief renouncer of chrism, 
Then through ambush they will pay him his wages. 

80.
 
The Duke will want to exterminate his followers, 
He will send the strongest ones to strange places: 
Through tyranny to ruin Pisa and Lucca, 
Then the Barbarians will gather the grapes without vine. 

76.

A kapzsi és vérszomjas király,
Az embertelen Néró ágyából szóletett
Két folyó közt balkézről a katonaság,
Meg fogja gyilkolni egy fiatal kopaszodó.

77.

Uralomra jutván a király összeesküszik,
Az úrnőt halálba viszik a sors kijelölte esküdtek,
Megtagadják az életet a Királyné fiától,
És az ágyas ugyanolyan sorsra jut, mint a feleség.

78.

A szépséges csúnya görög hölgyet,
Számtalan udvarló boldogítja,
Elszállítva a spanyol birodalomba
Fogságba vetik, nyomorúságos halált hal.

79.

A flotta vezére csalással és trükkökkel
Kimozdítja gályáikról a félénkeket,
Kijövet megölik őket, ezért a vezértől megtagadják a szentelt olajat,
Aztán csapdát állítanak neki, és megfizetik neki jutalmát.


80.

A herceg végezni szeretne kísérőivel
A legerősebbeket különleges helyekre küldi,
Zsarnoksága lerombolja Pisát és Luccát,
Aztán a barbárok fognak bor nélkül szüretelni.




	Ismeretlen kor.
	Mária Antónia és Du Barry asszony sorsa.
	Jelképes értelemben maga a demokrácia lenne, mely Spanyolországban bukorr meg először 1936-ban?
	Ismeretlen kor.
	Ismeretlen kor.




81.
 
The crafty King will understand his snares, 
Enemies to assail from three sides: 
A strange number tears from hoods, 
The grandeur of the translator will come to fail. 

82.
 
By the flood and fierce pestilence, 
The great city for long besieged: 
The sentry and guard dead by hand, 
Sudden capture but none wronged. 

83.
 
Sun twentieth of Taurus the earth will tremble very mightily, 
It will ruin the great theater filled: 
To darken and trouble air, sky and land, 
Then the infidel will call upon God and saints. 

84.
 
The King exposed will complete the slaughter, 
After having discovered his origin: 
Torrent to open the tomb of marble and lead, 
Of a great Roman with Medusine device. 

85.
 
To pass Guienne, Languedoc and the Rhône, 
From Agen holding Marmande and La Réole: 
To open through faith the wall, Marseilles will hold its throne, 
Conflict near Saint-Paul-de-Mausole. 

81.

A ravasz király felismeri a neki állított csapdákat
Három oldalról fenyegeti az ellenség,
Fura kámzsások sok könnye
A fordító ragyogása elmúlik.

82.

Áradás és heveny járvány miatt
A régóta ostromolt nagy városban,
A járőrt és az őrt megfojtják,
Váratlanul elfoglalják, de senkit sem bántanak.

83.

A Nap húsz napra a bikától, amikor erősen megremeg a föld.
A zsúfolt nagy színház összedúl,
Elsötétül levegő, ég és föld
S ekkor a hitetlen is Istent és a szenteket szólítja.

84.

A király felfedeztetvén teljessé teszi a mészárlást,
Miután rátalált eredetére,
Vihar nyitja fel a márvány-ólom sírját
A nagy rómainak, akinek Medusine a jelmondata.

85.

Guienne, Languedoc elhagyása után Rhone-ig,
Agentől megtartva Marmande-ot és La Réole-t,
Megnyitja hitével Marseille-t, a király meg fogja tartani trónját
A St. Paul-de-Mausole melletti csatában.





	Talán ugyanabban a fordítóról van szó, akiről a 9/1-ben. Ismeretlen kor.
	Éjszaka elfoglalnak egy ártól és járványtól szenvedő várost.
	Május 10-én bekövetkező hatalmas földrengés. (Amerika?)
	Szent Péter sírja? (Medusine = Deus in me?)

Ismeretlen kor.



86.
 
From Bourg-la-Reine they will come straight to Chartres, 
And near Pont d'Antony they will pause: 
Seven crafty as Martens for peace, 
Paris closed by an army they will enter. 

87.
 
In the forest cleared of the Tuft, 
By the hermitage will be placed the temple: 
The Duke of Étampes through the ruse he invented 
Will teach a lesson to the prelate of Montlhéry. 

88.
 
Calais, Arras, help to Thérouanne, 
Peace and semblance the spy will simulate: 
The soldiery of Savoy to descend by Roanne, 
People who would end the rout deterred. 

89.
 
For seven years fortune will favor Philip, 
He will beat down again the exertions of the Arabs: 
Then at his noon perplexing contrary affair, 
Young Ogmios will destroy his stronghold. 

90.
 
A captain of Great Germany 
Will come to deliver through false help 
To the King of Kings the support of Pannonia, 
So that his revolt will cause a great flow of blood. 

86.

Bourg-la-Reine-ből nem jutnak egyenesen Chartres-ba,
Megállnak majd Antony hídjánál,
Heten, ravaszan mint a nyest, a békéért
Lépnek be a fegyveresen körülzárt Párizsba.

87.

Touphon erdei irtásán,
A remetelak mellé helyezik el a templomot,
Etampes hercege jól kitalált ravaszsággal,
Példát ad Monhtléry prelátusának.


88.

Calais, Arras segít Thérouanne-nak,
Békét és azonosulást fog színlelni a kém,
A savoyai zsoldosok Roanne felé indulnak
Az útjukat álló embereket szétszórják.

89.

Hét évig kedvezni fog a szerencse Fülöpnek,
Vissza fogja verni az arabok erőfeszítéseit,
Azután egy zavaró, visszás ügy közepén
A fiatal Ogmios lerombolja erődjét.


90.

A nagy Németország egyik kapitánya
Színlelt segítséget fog nyújtani
Királyok királyaként támogatja Magyarországot,
Lázítása nagy véráradatot okoz.



	1815. július 3.
	Három francia király szeretője viselte ezt a címet.
	Calais, 1557.
	Lajos Fülöp, 1830-1848.

Hitler.



91.
 
The horrible plague Perinthus and Nicopolis, 
The Peninsula and Macedonia will it fall upon: 
It will devastate Thessaly and Amphipolis, 
An unknown evil, and from Anthony refusal. 


92.
 
The King will want to enter the new city, 
Through its enemies they will come to subdue it: 
Captive free falsely to speak and act, 
King to be outside, he will keep far from the enemy. 

93.
 
The enemies very far from the fort, 
The bastion brought by wagons: 
Above the walls of Bourges crumbled, 
When Hercules the Macedonian will strike. 

94.
 
Weak galleys will be joined together, 
False enemies the strongest on the rampart: 
Weak ones assailed Bratislava trembles, 
Lübeck and Meissen will take the barbarian side. 

95.
 
The newly made one will lead the army, 
Almost cut off up to near the bank: 
Help from the Milanais elite straining, 
The Duke deprived of his eyes in Milan in an iron cage. 


91.

A rettenetes járvány Perinthoszban és Nikopoliszban,
Kiterjed a félszigetre és Makedóniára,
Pusztítani fog Thesszáliában, Amphipoliszban,
Ismeretlen gonoszság és Anthoine elutasítja.

92.

A király be szeretne lépni az új városba
Azonban az ellenségei győzik le azt
Az elengedett fogoly hamisan szól és cselekszik
A király kívül marad, távol tartja magát az ellenségtől.

93.

Az ellenség igen távolt az erődtől,
A bástyát szekereken szállítják,
Bourges falai leromlanak,
Amikor Herkules lecsap a Makedóniaiakra.

94.

A gyenge gályák egyesülni fognak,
Álcázott ellenség a bástyáknál a legerősebb:
A gyengéket megtámadják, Bratislava reszket,
Lübeck és Meissen a barbárok oldalára áll.

95.

Az új eszme vezet, a hadsereget
Majdnem teljesen elvágják a folyópartig
Segítségre számít a milánói elittől,
A látásától megfosztott herceget Milánóban vasketrecbe zárják.




	Ismeretlen kor.
	New York megtámadása
	XIV. Lajos.

II. Világháború?
II. Világháború?





96.
 
The army denied entry to the city, 
The Duke will enter through persuasion: 
The army led secretly to the weak gates, 
They will put it to fire and sword, effusion of blood. 

97.
 
The forces of the sea divided into three parts, 
The second one will run out of supplies, 
In despair looking for the Elysian Fields, 
The first ones to enter the breach will obtain the victory. 

98.
 
Those afflicted through the fault of a single one stained, 
The transgressor in the opposite party: 
He will send word to those of Lyons that compelled 
They be to deliver the great chief of Molite. 

99.
 
The "Aquilon" Wind will cause the siege to be raised, 
Over the walls to throw ashes, lime and dust: 
Through rain afterwards, which will do them much worse, 
Last help against their frontier. 

100.
 
Naval battle night will be overcome, 
Fire in the ships to the West ruin: 
New trick, the great ship colored, 
Anger to the vanquished, and victory in a drizzle.

96.

A seregtől megtagadják a belépést a városba,
A herceg beléphet rábeszélésre,
A sereg titkon fegyverrel támad a gyenge kapukra
Tüzet gyújtanak, halál, véráradat.


97.

A tengeri erők három részre oszlanak,
A második kifogy az utánpótlásból,
Kétségbeesetten keresik az elíziumi mezőket,
Az elsők aki a hasadékon belépnek megszerzik a győzelmet.

98.

Egyetlen fertőzött hibájából szenvedik el a csapást,
A törvényszegő a szembenállókhoz tartozik,
Utasítani fogja a lyoniakat, hogy kényszerből
Adják meg magukat Molite nagy vezérének.

99.

Az északi szél miatt elállnak az ostromtól,
Hogy hamut, meszet és port dobáljanak át a falakon,
Azután sokat árt nekik az eső, 
A végső segítséget saját határaiknál találják.


100.

Tengeri csatán fognak győzni éjszaka,
Tűz rongálja meg a nyugati hajókat:
Új jelzés a nagy, színes hajón,
Haragban a legyőzött, és ködben a győzelem.





	Ismeretlen kor.
	Ismeretlen kor.

Ismeretlen kor.
	Napóleon visszavonulása Moszkva alól?
	Pearl Harbor, 1941.




