1.
 
To the enemy, the enemy faith promised 
Will not be kept, the captives retained: 
One near death captured, and the remainder in their shirts, 
The remainder damned for being supported. 

2.
 
The ship's veil will hide the sail galley, 
The great fleet will come the lesser one to go out: 
Ten ships near will turn to drive it back, 
The great one conquered the united ones to join to itself. 

3.

After that five will not put out the flock, 
A fugitive for Penelon he will turn loose: 
To murmur falsely then help to come, 
The chief will then abandon the siege. 

4.
 
At midnight the leader of the army 
Will save himself, suddenly vanished: 
Seven years later his reputation unblemished, 
To his return they will never say yes. 

5.
 
Albi and Castres will form a new league, 
Nine Arians Lisbon and the Portuguese: 
Carcassonne and Toulouse will end their intrigue, 
When the chief new monster from the Lauraguais. 

1.

Az ellenség az ellenségnek hit alatt tett ígéretét
Nem fogja betartani, a foglyokat visszatartja:
Egyikük közel a halálhoz, a maradékot ingre vetkőzetik,
A maradékot elítélik támogatás miatt.

2.

A hajó vitorlája elrejti a vitorlás gályát,
A nagy flotta ki fogja szorítani a kisebbet.
Tíz közeli hajó visszafordul, hogy visszavesse,
A nagy legyőzi az egyesülteket és magához csatlakoztatja.

3. 

Miután az ötödik nem viszi ki a nyájat
Egy szökevényt szabadítanak rá Penelonra,
Hamis hírek után segítség érkezik,
A vezér aztán felhagy az ostrommal.

4.

Éjfélkor a hadsereg vezetője
Menti magát, hirtelen eltűnik,
Hét évvel később folttalan hírnévvel 
Visszatér és soha nem mondanak rá igent.

5. 

Albi és Castres új szövetséget alakít,
Kilenc ariánus, lisszaboniak, portugálok,
Carcassone és Toulouse csatlakozik cselszövésükhöz,
Amikor a Lauragiais-ből való szörny az új vezér.





	 Franciaország, a Vichi rezsim
	Az USA Pearl Harbor után legyőzi a szövetségeseket és maga mellé állítja őket.
	Talán Lengyelországra vonatkozik e négysoros?
	A worcesteri csata, 1651.

visszatekintő négysoros az albigensek keresztes hadjáratára?




6.
 
The Gardon will flood Nîmes so high 
That they will believe Deucalion reborn: 
Into the colossus the greater part will flee, 
Vesta tomb fire to appear extinguished. 

7.
 
The great conflict that they are preparing for Nancy, 
The Macedonian will say I subjugate all: 
The British Isle in anxiety over wine and salt, 
"Hem. mi." Philip two Metz will not hold for long. 

8.
 
With forefinger and thumb he will moisten the forehead, 
The Count of Senigallia to his own son: 
The Venus through several of thin forehead, 
Three in seven days wounded dead. 

9.
 
In the Castle of Figueras on a misty day 
A sovereign prince will be born of an infamous woman: 
Surname of breeches on the ground will make him posthumous, 
Never was there a King so very bad in his province. 

10.
 
Stained with murder and enormous adulteries, 
Great enemy of the entire human race: 
One who will be worse than his grandfathers, uncles or fathers, 
In steel, fire, waters, bloody and inhuman. 

6.

A Gardon olyan magasan önti el Nimes-t,
Hogy azt gondolják, Ducalion született újjá,
A tömegből a nagyobb rész menekülni fog,
A Veszta-szűzek sírjának lángja kialudni látszik.

7.

Nagy összecsapásra készülnek Nancyban,
Az aemathiai azt mondja mindenkit le fog igázni,
Bajban a Brit sziget a bor és a só miatt,
Hem félig, Metz nem sokáig tarja magát Fülöp kettő (ellen).

8.

Mutató és hövelyujjával vizet hint a homlokra
Senigallia grófjának tulajdon fia
Vénusz ivadékai közül többet el fognak ragadni
Hét napon belül hármat halálosan megsebeznek.


9.

Figueras kastélyában egy ködös napon,
Egy hírhedt nő szuverén herceget fog szülni.
Halála után is rajta marad a Kőburok ragadványnév,
Soha sem volt még király ily gonosz saját tartományához.


10.

Gyilkosságról, fertelmes hitszegésektől szennyes,
Az egész emberi faj nagy ellensége
Rosszabb lesz mint nagyapjai, nagybátyjai és atyái,
Tűzben, vasban, vérben egyaránt embertelen.





	Az 1557. szeptember 9-i árvíz?
	II. Fülöp portyázásai. 

1856. június 15, III. Napóleon fiának megkeresztelése.
	Ismeretlen kor, ismeretlen személyek.

Ismeretlen kor, ismeretlen személyek. (Sokakra ráillik.)






11.
 
At the dangerous passage below Junquera, 
The posthumous one will have his band cross: 
To pass the Pyrenees mountains without his baggage, 
From Perpignan the duke will hasten to Tende. 

12.
 
Elected Pope, as elected he will be mocked, 
Suddenly unexpectedly moved prompt and timid: 
Through too much goodness and kindness provoked to die, 
Fear extinguished guides the night of his death. 

13.
 
Beneath the food of ruminating animals, 
led by them to the belly of the fodder city: 
Soldiers hidden, their arms making a noise, 
Tried not far from the city of Antibes. 

14.
 
Urnel Vaucile without a purpose on his own, 
Bold, timid, through fear overcome and captured: 
Accompanied by several pale whores, 
Convinced in the Carthusian convent at Barcelona. 

15.
 
Father duke old in years and choked by thirst, 
On his last day his don denying him the jug: 
Into the well plunged alive he will come up dead, 
Senate to the thread death long and light. 

11.

A Lonchere alatti veszélyes átjárón 
Az utószülött át fog kelni bandájával,
A Pireneusok hegyein átkelvén poggyásza nélkül fog
Perpignantól Tende-ig futni a herceg.

12.

Pápává választják, aztán gúnyolják a megválasztottat,
Váratlanul megrendült, kapkodó és félénk lesz,
Túl nagy jóságával provokálja ki halálát,
Féltve a halál éjszakáján hirtelen megölt vezetőt.

13.

Kérődző állatok tápláléka alatt,
Általuk vezetve a piactér(?) helyének közepére
Katonák rejtőznek, fegyverük zajt csap,
Nem messze Antibes városától ítélkeznek felettük.

14.

Urnel Vaucile tanács híján önfejűen vakmerő
Fél, mert riasztja, hogy legyőzetvén elfogják,
A barcelóniai Karthauzi-kolostorban 
Megtérített több sápadt kurva kíséri.

15.

Az éveire öreg és szomjúságtól kínzott hercegi apától
Utolsó napján a fia megtagadja a korsót
Élve merítik le a kútba, ott fog meghalni
A szenátus hosszú és lebegő halált mér a fiúra.



	Esetleg a 10/9 négysoros folytatása?
	XIV. Gergely, IX. Ince, vagy I. János Pál.
	Ismeretlen kor.
	Ismeretlen kor.

Ismeretlen kor.






16.
 
Happy in the realm of France, happy in life, 
Ignorant of blood, death, fury and plunder: 
For a flattering name he will be envied, 
A concealed King, too much faith in the kitchen. 

17.
 
The convict Queen seeing her daughter pale, 
Because of a sorrow locked up in her breast: 
Lamentable cries will come then from Angoulême, 
And the marriage of the first cousin impeded. 

18.
 
The house of Lorraine will make way for Vendôme, 
The high put low, and the low put high: 
The son of Mammon will be elected in Rome, 
And the two great ones will be put at a loss. 

19.
 
The day that she will be hailed as Queen, 
The day after the benediction the prayer: 
The reckoning is right and valid, 
Once humble never was one so proud. 

20.
 
All the friend who will have belonged to the party, 
For the rude in letters put to death and plundered: 
Property up for sale at fixed price the great one annihilated. 
Never were the Roman people so wronged. 

16.

Boldogan uralkodik Franciaországban, boldogan él
Nem érdekli vér, halál düh és erőszak
Hízelgő melléknevéért irigylik,
A királyt, aki túlságosan szereti a konyhát.

17.

A Dolog-házi királyné sápadtnak látja lányát,
A hasába zárt szomorúság miatt,
Szánalmas kiáltások hallatszanak Angouléme-ből,
És az unokafivérrel kötött házasság akadályozott.

18.

A Lotaringiai-ház helyét a Vendome foglalja el,
A fent lévő lesüllyed, és a lent lévő felemelkedik,
Mamon fiát meg fogják választani Rómában,
És a két nagy veszíteni fog.


19.

Az a nap, melyen királynőként fogják üdvözölni,
Az üdvözlés és ima utáni nap lesz,
A mérleg helyes és érvényes,
Az előbb megalázott igen büszke asszony lesz.

20.

Valamennyi barátot, aki a társasághoz tartozott,
A durva levelek miatt halálba küldik és kifosztják,
A köz vagyonát a hat nagy megsemmisíti,
Sose ártottak még annyit a római népnek.




	XVIII. Lajos.
	Mária Antoanett és lánya, 1787-1799.

Navarrai Henrik.
I. Erzsébet.
Olaszország és a Közös Piac?






21.
 
Through the spite of the King supporting the lesser one, 
He will be murdered presenting the jewels to him: 
The father wishing to impress nobility on the son 
Does as the Magi did of yore in Persia. 

22.
 
For not wishing to consent to the divorce, 
Which then afterwards will be recognized as unworthy: 
The King of the Isles will be driven out by force, 
In his place put one who will have no mark of a king. 

23.
 
The remonstrances made to the ungrateful people, 
Thereupon the army will seize Antibes: 
The complaints will place Monace in the arch, 
And at Fréjus the one will take the shore from the other 

24.
 
The captive prince conquered in Italy 
Will pass Genoa by sea as far as Marseilles: 
Through great exertion by the foreigners overcome, 
Safe from gunshot, barrel of bee's liquor. 

25.
 
Through the Ebro to open the passage of Bisanne, 
Very far away will the Tagus make a demonstration: 
In Pelligouxe will the outrage be committed, 
By the great lady seated in the orchestra. 

21.

Mivel a király haragjában a kisebbiket támogatta,
Meg fogják ölni, amikor megmutatják neki az ékszereket,
Az apa nemeslelkűséggel akar hatni fiára
Úgy tesz, mint hajdan a perzsa mágusok.

22.

Mert nem akar beleegyezni a válásba,
Attól, akit azután méltatlannak fognak találni,
A szigetek királyát erővel elűzik
Olyat téve a helyére, aki nem lesz királynak jelölve.


23.

Felhívásokat intéznek a hálátlan néphez,
Azután Antibes-ot fogja ostromolni a hadsereg
Monaco öblében panaszkodni fognak
Egymás vádolják majd Fréjus-nál a parton.



24.

Az Olaszországban legyőzött fogoly herceg
Tengeren fog átkelni Génuából Marseille-be,
Az idegenek nagy erőfeszítéssel legyőzik,
Lövéstől biztonságban, méhek hordónyi méze.


25.

Az Ebrón át fognak átjárót nyitni Brissane felé,
Nagyon messze a Tajónál lesz a próba,
Pelligoux-ben követik el a gyalázatos tette,
A nagy úrnő a páholyában fog ülni.





	Ismeretlen kor.
	VIII. Edward lemondás, 1936. december 10.

XVIII. Lajos.
Napóleon 100 napja, 1815
	Ismeretlen kor.







26.
 
The successor will avenge his brother-in-law, 
To occupy the realm under the shadow of vengeance: 
Obstacle slain his blood for the death blame, 
For a long time will Brittany hold with France. 

27.
 
Through the fifth one and a great Hercules 
They will come to open the temple by hand of war: 
One Clement, Julius and Ascanius set back, 
The sword, key, eagle, never was there such a great animosity. 

28.
 
Second and third which make prime music 
By the King to be sublimated in honor: 
Through the fat and the thin almost emaciated, 
By the false report of Venus to be debased. 

29.
 
In a cave of Saint-Paul-de-Mausole a goat 
Hidden and seized pulled out by the beard: 
Led captive like a mastiff beast 
By the Bigorre people brought to near Tarbes. 


30.
 
Nephew and blood of the new saint come, 
Through the surname he will sustain arches and roof: 
They will be driven out put to death chased nude, 
Into red and black will they convert their green. 

26.

Az utód bosszút fog állni csinos fivére miatt,
A birodalmat a bosszú árnyékában foglalja el,
Megöletvén, a megvetett halott vére lesz az akadály,
Hosszú időn át Britannia a franciákkal fog tartani.

27.

Az ötödik és egy nagy Herkules,
Meg fogja nyitni a templomot háború által,
Egy Clement, Julius és Ascans meghátrál,
A kard, a kulcs, a sas sose érzett még ekkora utálatot.


28.

A második és a harmadik prímán muzsikál
A király fényes megbecsülésben részesíti őket,
A kövér és a sovány - a sovány már félig csontváz
Elkeseredik Vénusz hamis hírétől.

29.

St-Paul-de-MAUSOLE-nál a kecskék üregében
Rejtőzik, de megfogják és a szakállánál fogva húzzák elő,
Mintegy veszett kutyát úgy vezetik foglyukat
A Bigorre-iak Tarbes környékére.

30.

Az unokaöcs és az újonnan szenté avatott,
Vérrokona nevének köszönheti hogy bejut a boltív és a tető alá,
Meztelenül kergetik ki és halálra űzik őket,
Zöldjüket vörösre és feketére változtatják. 



	Robert Kennedy halála, Nagy-Britannia és a Közös Piac
	Háború, melyben egy Kelemen és egy Gyula pápa meghátrál a Habsburg csapatok előtt?
	Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.

Talán valamilyen hugenotta esemény?
	Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők. (A helyszín a Vatikán?)








31.
 
The Holy Empire will come into Germany, 
The Ishmaelites will find open places: 
The asses will want also Carmania, 
The supporters all covered by earth. 

32.
 
The great empire, everyone would be of it, 
One will come to obtain it over the others: 
But his realm and state will be of short duration, 
Two years will he be able to maintain himself on the sea. 

33.
 
The cruel faction in the long robe 
Will come to hide under the sharp daggers: 
The Duke to seize Florence and the diphthong place, 
Its discovery by immature ones and sycophants. 

34.
 
The Gaul who will hold the empire through war, 
He will be betrayed by his minor brother-in-law: 
He will be drawn by a fierce, prancing horse, 
The brother will be hated for the deed for a long time 

35.
 
The younger son of the king flagrant in burning lust 
To enjoy his first cousin: 
Female attire in the Temple of Artemis, 
Going to be murdered by the unknown one of Maine. 

31.

A szent Birodalom Németországba fog húzódni
Az Arabok nyitott helyeket fognak találni.
A szamarak is Carmaniába törekszenek,
A kísérőket teljesen befedi a föld.

32.

A nagy birodalom, mindenki tenne érte,
Egyvalaki a többiek fölé fog kerekedni,
De uralma és országa rövid ideig tart majd,
Két évig lesz képes tartania magát a tengeren.


33.

A kegyetlen töredék hosszú köpenyek 
Alatt éles tőröket rejteget
A herceg elfoglalja Firenzét és a kettős hangzójú helyet,
A serdülők és a hízelgők révén fedezi fel.

34.

A gallt, aki háborúval szerzi birodalmát,
El fogja árulni ifjabbik sógora,
Betöretlen, tüzes ló fogja elragadni,
S emiatt sokáig gyűlölni fogja bátyját.


35.

Egy király kisebb fia ég a botrányos kéjvágytól,
Hogy élvezetet okozzon első unokafivérének,
Női ruhában Diána templomában:
Meg fogja ölni egy Marne-vidéki ismeretlen.




	Ismeretlen kor.
	Ismeretlen kor.

Ismeretlen kor.
	Napóleon és a Nápolyi király.
	Ismeretlen kor.








36.
 
Upon the King of the stump speaking of wars, 
The United Isle will hold him in contempt: 
For several good years one gnawing and pillaging, 
Through tyranny in the isle esteem changing. 

37.
 
The great assembly near the Lake of Bourget, 
They will meet near Montmélian: 
Going beyond the thoughtful ones will draw up a plan, 
Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Julien combat. 

38.
 
Sprightly love lays the siege not far, 
The garrisons will be at the barbarian saint: 
The Orsini and Adria will provide a guarantee for the Gauls, 
For fear delivered by the army to the Grisons. 


39.
 
First son, widow, unfortunate marriage, 
Without any children two Isles in discord: 
Before eighteen, incompetent age, 
For the other one the betrothal will take place while younger. 

40.
 
The young heir to the British realm, 
Whom his dying father will have recommended: 
The latter dead Lonole will dispute with him, 
And from the son the realm demanded. 

36.

Azután, hogy a tuskólábú király háborúról beszél,
Az Egyesült Sziget meg fogja vetni,
Sok jó embere néhány évig pusztít és fosztogat
A zsarnokság megváltoztatja a sziget értékeit.

37.

A nagy tömeg a Bourgeti-tó környékéről,
Montmelian közelében fel fog sorakozni,
Onnan menetel tovább, a gondolkodó fők tervet készítenek,
Csata Chamberynnél, St-Julian-de-Maurienne-nél.


38.

A pajzán szerelmes nem húzza sokáig az ostromot,
A helyőrségek a megtért barbárhoz fognak állni,
Orsini és Adria a franciákat fogja segíteni,
Félelmükben, nehogy a hadsereg a svájciaknak adja őket.

39.

Az első fiú és egy özvegy, szerencsétlen házasság,
Gyermekek nélkül, két sziget viszálya,
Tizennyolcadik éve előtt, cselekvőképtelen korban
A másikat még fiatalabb korban jegyzik el.


40.

A fiatal örökös a brit királyságban születik,
Kinek haldokló apja rábízza azt,
Az idősebb meghal, LONOLE vitát kezd felette,
És követeli a fiútól a királyságot.



	A Brit szigetek?
	Ismeretlen kor.
	Navarrai Henrik.

Mária Skót királynő és II. Ferenc.
VIII. Edward lemondása.





41.
 
On the boundary of Caussade and Caylus, 
Not at all far from the bottom of the valley: 
Music from Villefranche to the sound of lutes, 
Encompassed by cymbals and great stringing. 

42.
 
The humane realm of Anglican offspring, 
It will cause its realm to hold to peace and union: 
War half-captive in its enclosure, 
For long will it cause them to maintain peace. 

43.
 
Too much good times, too much of royal goodness, 
Ones made and unmade, quick, sudden, neglectful: 
Lightly will he believe falsely of his loyal wife, 
He put to death through his benevolence. 


44.
 
When a King will be against his people, 
A native of Blois will subjugate the Ligurians, 
Memel, Cordoba and the Dalmatians, 
Of the seven then the shadow to the King, New Year’s money and ghosts. 

45.
 
The shadow of the realm of Navarre untrue, 
It will make his life one of fate unlawful: 
The vow made in Cambrai wavering, 
King Orléans will give a lawful wall. 

41.

Caussade és Caylus határában,
Egyáltalán nem messze a völgy mélyétől,
Villefranche-ból lantzene hallatszik,
Cintányérok és nagyszámú vonós kíséretével.

42.

Az angol eredetű emberséges kormányzás,
A birodalmat egységben és békében tartja,
Miután elzárkózásából félig a háború foglya lett,
Hosszú időn át fennmarad számukra a béke.

43.

A túl hosszú boldog idő, a túl nagy királyi jóság megvalósul:
És gyorsan eltűnik a váratlan kötelességmulasztás miatt,
Könnyen el fogja hinni a hamis hírt a hűséges feleségéről,
Jóindulata a halálba juttatja.

44.

Amikor egy király a népe ellen fog fordulni,
Blois szülötte maga alá gyűri a liguriaiakat:
Mammel, Dordoba és a dalmátok,
Aztán hét árnyék a királlyal, ajándékok és kísértetek.

45.

Navarra uralma árnyék nem igaz,
Törvénytelenné teszi az erős férfi életét:
A Cambriában tett fogadalom ingatag
Orleans-nak törvényes falat fog adni a király.



	Ismeretlen kor.
	Pax Britannica.

XVI. Lajos.
III. Henrik.
IV. Navarrai Henrik.






46.
 
In life, fate and death a sordid, unworthy man of gold, 
He will not be a new Elector of Saxony: 
From Brunswick he will send for a sign of love, 
The false seducer delivering it to the people. 

47.
 
At the Garland lady of the town of Burgos, 
They will impose for the treason committed: 
The great prelate of Leon through Formande, 
Undone by false pilgrims and ravishers. 


48.
 
Banners of the deepest part of Spain, 
Coming out from the tip and ends of Europe: 
Troubles passing near the bridge of Laigne, 
Its great army will be routed by a band. 

49.
 
Garden of the world near the new city, 
In the path of the hollow mountains: 
It will be seized and plunged into the Tub, 
Forced to drink waters poisoned by sulfur. 

50.
 
The Meuse by day in the land of Luxembourg, 
It will find Saturn and three in the urn: 
Mountain and plain, town, city and borough, 
Flood in Lorraine, betrayed by the great urn. 


46.

Az ARANY miatt hitvány és haszontalan ember,
Sorsa és halála nem ő lesz az új szász választófejedelem:
Braunschweigből küldi majd a szeretet jelét
Hamis csábítást juttatnak el az emberekhez.

47.

Burgos városában ítélkeznek a Virágkoszorús úrnő felett,
Árulással és hitszegéssel vádolják,
León püspökét Formande-on át tönkreteszik 
Zarándoknak álcázottak és tolvajok.

48.

Spanyolország mélyéből, legtávolabbi csücskéből
És Európa széléről hozza zászlait,
Átkelve a Laigne hídja közelében éri a vész,
Bandák fogják szétzúzni a nagy hadseregét.

49.

A világ kertjét az új város közelében,
A barlangos hegyek útján,
Megragadják és a tartályba merítik,
Kényszerítik kénnel mérgezett vizet inni.

50.

Napvilágnál a Meuse Luxemburg földjén,
Szaturnuszt és még hármat fedeznek fel a Vízöntőben,
Hegység és síkság, város község és falu
Elárasztását Lotaringiában elárulja a nagy urna


	Németországban Szászország feje elveszti a választófejedelmi rangot. 1550 környéki események.
	Ismeretlen kor.
	A spanyol polgárháború és az azt követő második világháború.

Three Mile Island, 1979.
	Csillagászati felfedezés jelzi az áradást. Ismeretlen kor.








51.
 
Some of the lowest places of the land of Lorraine 
Will be united with the Low Germans: 
Through those of the see Picards, Normans, those of Main, 
And they will be joined to the cantons. 

52.
 
At the place where the Lys and the Scheldt unite, 
The nuptials will be arranged for a long time: 
At the place in Antwerp where they carry the chaff, 
Young old age wife undefiled. 

53.
 
The three concubines will fight each other for a long time, 
The greatest one the least will remain to watch: 
The great Selin will no longer be her patron, 
She will call him fire shield white route. 

54.
 
She born in this world of a furtive concubine, 
At two raised high by the sad news: 
She will be taken captive by her enemies, 
And brought to Malines and Brussels. 


55.
 
The unfortunate nuptials will be celebrated 
In great joy but the end unhappy: 
Husband and mother will slight the daughter-in-law, 
The Apollo dead and the daughter-in-law more pitiful. 

51.

A Lotaringiánál lejjebb lévő helyek közül néhányat
Egyesíteni fognak Németország alsó részével,
Picardia, Normandia és Maine településeiről,
Össze fognak gyűlni a járásokban.


52.

Azon a helyen, ahol a LEIE és a Schelde találkozik
Már régen megtartották az esküvőt,
Antwerpenben csúfot űznek
Az öregkorban ifjúian szűz feleségből.


53.

A három szajha sokáig fog veszekedni,
A legnagyobbé lesz az utolsó szó:
A nagy Selim nem fogja többé támogatni,
Mire tüzet-vasat okád rá, sápadt rongynak nevezi.


54.

Titkos ágyastól született e világra,
Kettesben emelkednek magasra szomorú hírek terjesztésével,
Az ellenség körében fogják el, 
S Malines-ba és Brüsszelbe vezetik.

55.

A balszerencsés házasságot megkötik,
Nagy örömmel de boldogtalan lesz a vége:
Mária utálni fogja egymást,
Apolló meghal, a meny sorsa még szomorúbb lesz.




	Franciaország és Németország, 1871.
	Ismeretlen kor.

Ismeretlen kor.
Ismeretlen kor.
	II. Ferenc és Mária skót királynő, 1558-1560






56.
 
The royal prelate his bowing too low, 
A great flow of blood will come out of his mouth: 
The Anglican realm a realm pulled out of danger, 
For long dead as a stump alive in Tunis. 

57.
 
The uplifted one will not know his scepter, 
He will disgrace the young children of the greatest ones: 
Never was there a more filthy and cruel being, 
For their wives the king will banish them to death. 

58.
 
In the time of mourning the feline monarch 
Will make war upon the young Macedonian: 
Gaul to shake, the bark to be in jeopardy, 
Marseilles to be tried in the West a talk. 

59.
 
Within Lyons twenty-five of one mind, 
Five citizens, Germans, Bressans, Latins: 
Under a noble one they will lead a long train, 
And discovered by barks of mastiffs. 


60.
 
I weep for Nice, Monaco, Pisa, Genoa, 
Savona, Siena, Capua, Modena, Malta: 
For the above blood and sword for a New Year's gift, 
Fire, the earth will tremble, water an unhappy reluctance. 

56.

A királyi bíboros túl mélyre hajol,
Nagy vérfolyam fog kiömleni a száján,
Az anglikán uralkodó birodalma fellélegzik,
Ő sokáig él Tuniszban, mint egy holt farönk.

57.

A magasra emelt nem fog tudni bánni jogarával,
Meggyalázza a legnagyobbak kisgyermekeit:
Sose volt még ilyen mocskos és kegyetlen lény,
A feleségeket halálba űzi a király.


58.

Gyász idején az álnok király,
Háborút indít a fiatal Aemathien ellen:
Megrendül Franciaország, veszélybe kerül a bárka
Be kell venni Marseilles-t megbeszélés Nyugaton.

59.

Lyonban huszonöt egyívású,
Öt polgár, németek, Bresse-iek, latinok,
Hosszú menetet fognak vezeti egy nemessel az
élen,
és felfedezik őket a szelindek ugatása nyomán.

60.

Siratom Nizzát, Monakót, Pisát, Genuát,
Savonát, Sienát, Capuát, Modenát, Máltát:
Vér és kard egy ajándék miatt,
Tűz, megremeg a föld, víz, szerencsétlen ellenállás.



	Az anglikán egyház elűzése és a katolicizmus visszaállítása Angliában?
	Ismeretlen kor.
	XIV. Lajos.

1560 szeptemberében öt lyoni polgár és húsz máshonnan való protestáns összeesküvést szervez, hogy átadják a várost a hugenottáknak.
	Ismeretlen kor.






61.
 
Betta, Vienna, Emorte, Sopron, 
They will want to deliver Pannonia to the Barbarians: 
Enormous violence through pike and fire, 
The conspirators discovered by a matron. 

62.
 
Near "Sorbia" to assail Hungary, 
The herald of "Brudes" (dark ones?) will come to warn them: 
Byzantine chief, Salona of Slavonia, 
He will come to convert them to the law of the Arabs. 

63.
 
Cydonia, Ragusa, the city of St. Jerome, 
With healing help to grow green again: 
The King's son dead because of the death of two heroes, 
Araby and Hungary will take the same course. 

64.
 
Weep Milan, weep Lucca and Florence, 
As your great Duke climbs into the chariot: 
The see to change it advances to near Venice, 
When at Rome the Colonna will change. 


65.
 
O vast Rome, thy ruin approaches, 
Not of thy walls, of thy blood and substance: 
The one harsh in letters will make a very horrible notch, 
Pointed steel driven into all up to the hilt. 

61.

Betta, Bécs, Emorre, Sopron,
Kiszolgáltatnák Magyarországot a Barbároknak:
Lándzsával és tűzfegyverrel mérhetetlen erőszak,
Egy matróna leleplezi az összeesküvőket.


62.

Szerbia közelében Magyarország lerohanására készülnek,
A budai hírnök figyelmeztetni fogja őket:
A bizánci vezér, a szlavóniai Sallon,
Az arabok törvényére fogja téríteni őket.


63.

Cydron, Ragusa, a Hieronnak szent városa,
Újra ki fog zöldülni a gyógyító segítségtől,
A király fia meghal két hős halála miatt,
Magyarország egyazon úton fog haladni.


64.

Sírj Milánó, sírj Lucca, Firenze,
Amikor nagyherceged felkapaszkodik a hintóba,
Megváltozik a székváros, közelebb kerül Velencéhez,
Míg Rómában a Colonnák visznek végbe változást.

65.

Ó, hatalmas Róma romlásod közeleg,
Nem falaidé, hanem véredé és lényegedé;
Az éles szavú férfi de szörnyű eret vág,
Hegyes vasával könyékig sebez.





	Magyarország török megszállása.
	Magyarország török megszállása.

Magyarország török megszállása.
Olaszország, XIX. Század.
	Ismeretlen kor.







66.
 
The chief of London through the realm of America, 
The Isle of Scotland will be tried by frost: 
King and Reb will face an Antichrist so false, 
That he will place them in the conflict all together. 

67.
 
A very mighty trembling in the month of May, 
Saturn in Capricorn, Jupiter and Mercury in Taurus: 
Venus also, Cancer, Mars in Virgo, 
Hail will fall larger than an egg. 

68.
 
The army of the sea will stand before the city, 
Then it will leave without making a long passage: 
A great flock of citizens will be seized on land, 
Fleet to return to seize it great robbery. 

69.
 
The shining deed of the old one exalted anew, 
Through the South and Aquilon they will be very great: 
Raised by his own sister great crowds, 
Fleeing, murdered in the thicket of Ambellon. 

70.
 
Through an object the eye will swell very much, 
Burning so much that the snow will fall: 
The fields watered will come to shrink, 
As the primate succumbs at Reggio. 

66.

A londoni főnök Amerika kormányától,
Skócia szigetére fagyos tárgyat helyez:
Reb király olyan álnok Antikrisztussal szembesül
Aki mindannyiukat bajba sodorja.

67.

Rendkívül erős földrengés május havában,
Szaturnusz a Bakban, Jupiter és Merkúr a Bikajegyében:
Vénusz a Rákban, Mars a Szűzben
Tojásnál nagyobb jégszemek fognak hullani.

68.

A tengeri hadsereg majd a város előtt tartózkodik
Aztán hosszabb harc nélkül eltávozik,
Sok polgárt elragadnak a szárazföldről,
A visszaforduló flotta nagyrablást visz véghez.

69.

Az új öreg ragyogó tettét dicsőítik,
Oly nagy lesz (a híre) északon és délen,
Tulajdon nővére lázít nagy tömeget,
A menekülőt megölik Ambellon bozótjaiban.


70.

Egy tárgy miatt nagyon megdagad a szem,
És olyan égetően fáj, hogy hó fog hullani,
Víz alá kerülnek az elázott mezők
Amikor meghal az első ember Reggióban.



	Amerikai fegyverek telepítése Skóciában.
	Az említett együttállás 1929 áprilisában és 3755 májusában áll elő.
	Ismeretlen kor.

Ismeretlen kor.
Klímakatasztrófa és a pápa halála?






71.
 
The earth and air will freeze a very great sea, 
When they will come to venerate Thursday: 
That which will be never was it so fair, 
From the four parts they will come to honor it. 

72.
 
The year 1999, seventh month, 
From the sky will come a great King of Terror: 
To bring back to life the great King of the Mongols, 
Before and after Mars to reign by good luck. 

73.
 
The present time together with the past 
Will be judged by the great Joker: 
The world too late will be tired of him, 
And through the clergy oath-taker disloyal. 

74.
 
The year of the great seventh number accomplished, 
It will appear at the time of the games of slaughter: 
Not far from the great millennial age, 
When the buried will go out from their tombs. 

75.
 
Long awaited he will never return 
In Europe, he will appear in Asia: 
One of the league issued from the great Hermes, 
And he will grow over all the Kings of the East. 

71.

A földön és levegőben rengeteg víz fagy meg,
Amikor ünnepelni jönnek a csütörtököt,
Aki eljövendő, sose lesz olyan derék,
Mint négy híve, akik ünneplésére érkeznek.

72.

1999-ben, a hetedik hónapban,
Eljön az égből a rémület királya,
Új életre kelti a mongolok nagy királyát.
Akkor és előtte a Mars uralkodik.


73.

A jelen időt a múlttal együtt
Jupiter nagy embere fogja megítélni,
A világ túl későn elégeli meg,
És nyilvánítja becstelennek a jogtudó papság.

74.

Elmúlván a nagy hetes szám éve,
Tömegmészárlást fognak látni a Játékok idején,
Nem messze a nagy ezredik év korától, 
Amikor ki fognak jönni sírjukból a lények.



75.

Az annyira várt soha nem tér vissza 
Európába, Ázsiában fog feltűnni
A liga egyik tagja, a nagy Hermésztől származó,
S a kelet összes királya fölé fog nőni.
 




	Az USA-ban hatalmas fagyok a Hálaadás napján; az elnök és társai?
	Napfogyatkozás és háborúk az ezredforduló környékén.

Talán Kálvin felé egy négysoros?
	2008-as Pekingi Olimpia?
	Az iszlám rendkívüli módon megerősödik.




76.
 
The great Senate will ordain the triumph 
For one who afterwards will be vanquished, driven out: 
At the sound of the trumpet of his adherents there will be 
Put up for sale their possessions, enemies expelled. 

77.
 
Thirty adherents of the order of Quirites 
Banished, their possessions given their adversaries: 
All their benefits will be taken as misdeeds, 
Fleet dispersed, delivered to the Corsairs. 

78.
 
Sudden joy to sudden sadness, 
It will occur at Rome for the graces embraced: 
Grief, cries, tears, weeping, blood, excellent mirth, 
Contrary bands surprised and trussed up. 

79.
 
The old roads will all be improved, 
One will proceed on them to the modern Memphis: 
The great Mercury of Hercules fleur-de-lis, 
Causing to tremble lands, sea and country. 

80.
 
In the realm the great one of the great realm reigning, 
Through force of arms the great gates of brass 
He will cause to open, the King and Duke joining, 
Fort demolished, ship to the bottom, day serene. 

76.

A nagy szenátus megkülönböztetett ünneplésben
Részesíti azt, akit utóbb, legyőzetvén, elűznek,
Hívei fellépnek a trombita hangjára,
Közzéteszik javaikat, az ellenségek elkergetve.




77.

A veteránok rendjének harminc tagját
Száműzik, javaikat ellenfeleiknek adják,
Minden jó tettüket vétkesnek nyilvánítják
Flottájukat szétszórják, kiszolgáltatják a kalózoknak.

78.

Váratlan örömből, váratlan szomorúság
Támad majd Rómában az elnyert kegyekből.
Gyász, jajveszékelés, könnyek, sírás, vér, kicsapongó ujjongás,
A szembenálló bandákat meglepik és eltiporják.

79.

A régi utakat mind megjavítják,
A Memphisbe vivőhöz hasonlón fognak haladni.
A Herkules liliomához tartozó nagy Merkúr
Megreszketteti a szárazföldet, a tengert, az országot.

80.

A nagy országban uralkodó nagy király
Fegyverek erejéből a nagy rézkapukat
Meg fogja nyitni, a király és a herceg egyesül,
Lerombolják a kikötőt, a hajó a mélyben, derűs nap.





	Ismeretlen kor.
	Olaszország és Oroszország, 1945.
	Ismeretlen kor.

Ismeretlen kor.
Ismeretlen kor.





81.
 
A treasure placed in a temple by Hesperian citizens, 
Therein withdrawn to a secret place: 
The hungry bonds to open the temple, 
Retaken, ravished, a horrible prey in the midst. 

82.
 
Cries, weeping, tears will come with knives, 
Seeming to flee, they will deliver a final attack, 
Parks around to set up high platforms, 
The living pushed back and murdered instantly. 

83.
 
The signal to give battle will not be given, 
They will be obliged to go out of the park: 
The banner around Ghent will be recognized, 
Of him who will cause all his followers to be put to death. 

84.
 
The illegitimate girl so high, high, not low, 
The late return will make the grieved ones contended: 
The Reconciled One will not be without debates, 
In employing and losing all his time. 


85.
 
The old tribune on the point of trembling, 
He will be pressed not to deliver the captive: 
The will, non-will, speaking the timid evil, 
To deliver to his friends lawfully. 

81.

Kincset helyeznek el egy templomban nyugati polgárok,
Oda vonják vissza titkos helyre,
A templomot felnyitják éhező kötelékek,
Elrabolják a zsákmányt a környezet rémületére.

82.

Kesergés, sírás, könnyek fakadnak kések nyomán
A menekülést tettető végső rohamot indít.
A parkok köré magas emelvényeket állítanak,
Az élőket visszaverik, és azonnal gyilkolnak.

83.

A csatára nem adják meg a jelet,
Kénytelenek lesznek kijönni a parkból,
A zászlaját Gent körül felismerik majd annak,
Aki valamennyi hívét a halálba fogja juttatni.


84.

A törvénytelen lány olyan magasan lesz, magasan, már nem alacsony sorban,
A késői visszatérés elégedetté teszi a meggyötörteket,
Helyére kerül, azonban nem lesz meg viták nélkül,
Foglalkoznia kell velük egész ideje alatt.

85.

Az öreg parancsnokot, aki már reszket,
Unszolni fogják ne hagyja sorsukra a foglyokat,
A rendelkezés, nem-rendelkezés, gonosz dolgokat mond,
Törvényesen akarja kiszabadítani barátait.




	Amerikai vagy spanyol kincs?
	Ismeretlen kor.
	A felkelők és spanyolok közti harc?
	I. Erzsébet – IV Pál fattyúnak nyilvánította.
	Franciaország, 1940-41.




86.
 
Like a griffin will come the King of Europe, 
Accompanied by those of Aquilon: 
He will lead a great troop of red ones and white ones, 
And they will go against the King of Babylon. 

87.
 
A Great King will come to take port near Nice, 
Thus the death of the great empire will be completed: 
In Antibes will he place his heifer, 
The plunder by sea all will vanish. 

88.
 
Foot and Horse at the second watch, 
They will make an entry devastating all by sea: 
Within the port of Marseilles he will enter, 
Tears, cries, and blood, never times so bitter. 


89.
 
The walls will be converted from brick to marble, 
Seven and fifty pacific years: 
Joy to mortals, the aqueduct renewed, 
Health, abundance of fruits, joy and mellifluous times. 

90.
 
A hundred times will the inhuman tyrant die, 
In his place put one learned and mild, 
The entire Senate will be under his hand, 
He will be vexed by a rash scoundrel. 

86.

Mint egy griff úgy jön el Európa királya
Az Északiak kíséretével,
Vörösek és fehérek nagy csapatát vezeti majd
És Babilon királya ellen fordul.


87.

A nagy király Nizza közelében fog horgonyt vetni
Ezzel befejeződik a nagy birodalom haldoklása
Antibesban helyezi majd el nőstényeit,
Fosztogatás a tengeren, minden el fog tűnni.


88.

Gyalog és lóháton a második őrségidején
A tornyot a tenger felöl pusztítják el,
Amikor be fog lépni Marseille kikötőjébe,
Sírás, jajveszékelés és vér, soha még ily keserves idő.

89.

Tégla helyett márványból fognak falakat emelni,
Hetven és öt békés esztendő,
Örvendeznek az emberek, újra megnyitják a vízvezetéket,
Egészség, bő termés, öröm és mézédes idő.

90.

Százszor halált fog halni az embertelen zsarnok,
Helyére bölcs és jólelkű férfi lép,
Az egész szenátust kezében fogja tartani,
Fel fogja dühíteni egy vakmerő gonosztevő.




	Támadás Irán ellen? Esetleg a napóleoni kor, 1815?
	Ismeretlen kor.

Ismeretlen kor.
	XIV. Lajos.

Napóleon Szent Ilona szigetén.









91.
 
In the year 1609, Roman clergy, 
At the beginning of the year you will hold an election: 
Of one gray and black issued from Campania, 
Never was there one so wicked as he. 

92.
 
Before his father the child will be killed, 
The father afterwards between ropes of rushes: 
The people of Geneva will have exerted themselves, 
The chief lying in the middle like a log. 

93.
 
The new bark will take trips, 
There and near by they will transfer the Empire: 
Beaucaire, Arles will retain the hostages, 
Near by, two columns of Porphyry found. 

94.
 
Scorn from Nîmes, from Arles and Vienne, 
Not to obey the Hesperian edict: 
To the tormented to condemn the great one, 
Six escaped in seraphic garb. 

95.
 
To the Spains will come a very powerful King, 
By land and sea subjugating the South: 
This evil will cause, lowering again the crescent, 
Clipping the wings of those of Friday. 

91.

1609-ben a római klérus,
Választást tartana az év elején,
Egy szürke és fekete jönne Campániából,
Akihez hasonló gonosz nem volt még.


92.

Az apja szeme láttára fogják megölni a gyermeket,
Azután gyékénnyel kötik gúzsba az apát,
Genf népét zaklatni fogják
A vezér úgy hever közöttük, mint egy rönk.

93.

Az új bárka utazásokra kényszerül majd,
Oda és a közelbe fogják áthelyezni birodalmát,
Beaucaire, Arles visszatartja a túszokat
Közel a helyhez, ahol két porfíroszlopot találnak.

94.

Nimes-ből, Arles-ből és Vienne-ből megvetés,
Nem engedelmeskednek a nyugati ediktumnak:
Hogy a megkínzottakat elítélhesse a vezér,
Hatan megszöknek ferenceseknek öltözve.

95.

A spanyoloknak hatalmas királyuk lesz,
Szárazon és vízen leigázza a délt,
E szörnyűségtől hanyatlani foga félhold,
Letörnek a péntek népének szárnyai.




	V. Pál 1609-ben megbetegedett, sokan összegyűltek esetleges halálára készülve.
	Ismeretlen kor.
	VI. Pius, 1799. Vagy visszatekintő négysoros, vagy a jövő.
	Katolikus-hugenotta viszály.

II. Fülöp spanyol király.



96.
 
The Religion of the name of the seas will win out 
Against the sect of the son of Adaluncatif: 
The stubborn, lamented sect will be afraid 
Of the two wounded by A and A. 

97.
 
Triremes full of captives of every age, 
Good time for bad, the sweet for the bitter: 
Prey to the Barbarians hasty they will be too soon, 
Anxious to see the feather wail in the wind. 


98.
 
For the merry maid the bright splendor 
Will shine no longer, for long will she be without salt: 
With merchants, bullies, wolves odious, 
All confusion universal monster. 

99.
 
The end of wolf, lion, ox and ass, 
Timid deer they will be with mastiffs: 
No longer will the sweet manna fall upon them, 
More vigilance and watch for the mastiffs. 

100.
 
The great empire will be for England, 
The all-powerful one for more than three hundred years: 
Great forces to pass by sea and land, 
The Lusitanians will not be satisfied thereby.


96.

A tenger nevét viselő vallás győzni fog
Adaluncatif fiának szektája ellen,
A szánalmas makacs szekta félni fog,
Az Aleph és Aleph által megsebzett két férfiútól.

97.

Három evezősoros gályák mindenféle korú rabbal zsúfolva,
Rossz időre jó, a keservesre édes következik;
Túl nagy siettükben barbárok zsákmányává lesznek,
Jajongva vágynak meglátni a szélben a tollat.

98.

A derűs ragyogása vidám szűznek, 
Nem világít többé, hosszú időre sótalan marad:
Kufárok, kerítők, gyűlöletes farkasok, 
Teljes zűrzavar, mindenható szörny.


99.

A farkas, az oroszlán, az ökör és szamár,
A szelíd dámvaddal együtt végül a szelindekekkel,
Nem hullák rájuk többé édes manna,
Több éberséget és óvatosságot a szelindekekkel.

100.

Nagy birodalom lesz Anglia,
Mindenható több mint háromszáz éven át:
Nagy seregek kelnek át szárazon és vízen,
A portugálok nem lesznek ezzel elégedettek.






	(mare = tenger, mére = anya) Mária vallása legyőzi az arabokét(?)
	Ismeretlen kor.
	Franciaország, a harmadik köztársaság, 1940-1944.
	Ismeretlen kor.

100. Nagy Britannia. 

