1.
 
That of the remainder of blood unshed: 
Venice demands that relief be given: 
After having waited a very long time, 
City delivered up at the first sound of the horn. 

2.
 
Because of death France will take to making a journey, 
Fleet by sea, marching over the Pyrenees Mountains, 
Spain in trouble, military people marching: 
Some of the greatest Ladies carried off to France. 

3.
 
From Arras and Bourges many banners of Dusky Ones, 
A greater number of Gascons to fight on foot, 
Those along the Rhône will bleed the Spanish: 
Near the mountain where Sagunto sits. 

4.
 
The impotent Prince angry, complaints and quarrels, 
Rape and pillage, by cocks and Africans: 
Great it is by land, by sea infinite sails, 
Italy alone will be chasing Celts. 



5.
 
Cross, peace, under one the divine word accomplished, 
Spain and Gaul will be united together: 
Great disaster near, and combat very bitter: 
No heart will be so hardy as not to tremble.


1.

A megmarad vért nem ontják ki,
Velence követeli, hogy segítsék.
Nagyon hosszú várakozás után,
Az első trombitaszóra átadják a várost.

2.

Haláleset miatt Franciaország útnak indul,
Flotta a tengeren, a sereg a Pireneusok hegyein masíroz át,
Spanyolország bajban, katonán menetelnek:
A legelőkelőbb hölgyek némelyikét Franciaországba viszik.

3.

Arasból és Bourges-ből sok zászlóalj a sötét hajúak közül,
Sok Gascogne-i gyalogosan harcol,
A Rhone mentiek spanyol vért ontanak:
A saguntoi partnál lévő hegy közelében.

4.

A tehetetlen herceg dühös, panaszkodik és civakodik,
Erőszak és fosztogatás a kakasok és az Afrikaiak részéről:
Nagy sereg a szárazon, számtalan vitorla a tengeren,
Itália egymaga űzi el a keltákat.

5.

A kereszt békéje, isteni szóra beteljesedik,
Spanyolország és Gallia egyesül:
Nagy csapás közelít, és igen kegyetlen harc,
Nem lesz olyan kemény szív, mely ne remegne.



	A Ciprus elleni török támadás. 1560-1571
	spanyol utódlási háború, 1701-1713

Habsburg benyomulás, mely az 1557. éSt. Quentin-i csatához vezetett.
Cosimo hercege, 1555.
spanyol örökösédisi háború, 1701-1713.



6.
 
By the new clothes after the find is made, 
Malicious plot and machination: 
First will die he who will prove it, 
Color Venetian trap. 

7.
 
The minor son of the great and hated Prince, 
He will have a great touch of leprosy at the age of twenty: 
Of grief his mother will die very sad and emaciated, 
And he will die where the loose flesh falls. 

8.
 
The great city by prompt and sudden assault 
Surprised at night, guards interrupted: 
The guards and watches of Saint-Quentin 
Slaughtered, guards and the portals broken. 

9.
 
The chief of the army in the middle of the crowd 
Will be wounded by an arrow shot in the thighs, 
When Geneva in tears and distress 
Will be betrayed by Lausanne and the Swiss. 

10.
 
The young Prince falsely accused 
Will plunge the army into trouble and quarrels: 
The chief murdered for his support, 
Scepter to pacify: then to cure scrofula.

6.

Új viseletre térnek át a békekötés után,
Gonosz összeesküvés és fondorlat:
Először hal meg, aki bizonyít,
Velencei színű lesz a csapda.

7.

A kisebbik fiát a nagy és gyűlölt hercegnek,
Húszéves korában súlyos lepra támadja meg:
Lesoványodott anyja meghal elkeseredve bánatában,
Ő maga is meghal, amikor lefoszlik a fellazult hús.

8.

A nagy város ellen gyors és hirtelen roham,
Meglepve éjszaka, megzavarva az őröket:
A gárdát és az őröket Saint Quentinnél,
Legyilkolják, védőfal és kapu betörve.


9.

A tábor vezére a tömeg közepén,
Megsebesül nyíllövéstől a combján:
Genf könnyekben és szorongásban,
Elárulja Lausanne és Svájc.

10.

A fiatal herceg hamisan megvádolva,
Zűrzavarba és viszályba sodorja a hadsereget:
Megölik a vezért a támogatásával,
A jogar megbékít, aztán meggyógyítja a görvélykórosokat.


	Ismeretlen események.
	Nem ismert leprás királyi sarj.
	Saint Quentin, 1557.
	Ismeretlen esemének.
	Ismeretlen események.





11.

He who will have the government of the great cope 
Will be prevailed upon to perform several deeds: 
The twelve red one who will come to soil the cloth, 
Under murder, murder will come to be perpetrated. 

12.
 
The greater army put to flight in disorder, 
Scarcely further will it be pursued: 
Army reassembled and the legion reduced, 
Then it will be chased out completely from the Gauls. 

13.
 
News of the greater loss reported, 
The report will astonish the army: 
Troops united against the revolted: 
The double phalanx will abandon the great one. 

14.
 
The sudden death of the first personage 
Will have caused a change and put another in the sovereignty: 
Soon, late come so high and of low age, 
Such by land and sea that it will be necessary to fear him. 

15.
 
From where they will think to make famine come, 
From there will come the surfeit: 
The eye of the sea through canine greed 
For the one the other will give oil and wheat.




11.

Ő aki kormányzása alá vonja a nagy palást hatalmát,
Kénytelen lesz intézkedni számos esetben:
A tizenkét vörös meg fogja alázni az abroszt,
Gyilkosságra gyilkosságot fognak elkövetni.



12. 

Megfutamítják a nagyobb hadsereget,
Messze távolra visszavetik:
A sereg száma és a légióké lecsökken,
Aztán végleg ki lesznek űzve Franciaországból.


13.

Hírek érkeznek még nagyobb veszteségekről,
A jelentés meglepi a sereget:
Csapatok egyesülnek a lázadók ellen,
A kettős falanx cserbenhagyja a nagy embert.


14.

A vezető személyiség váratlan halála,
Változást hoz és mást emel hatalomra:
Hamarosan, ám későn kerül magasra fiatalon,
Szárazon és vízen érdemes lesz félni.


15.

Ahonnan azt gondolják éhínség jön,
Megkönnyebbülésről értesülnek:
A tenger szeme, akár a sóvár kutyáé,
Egyik olajat és búzát fog adni a másiknak.






11. I János Pál pápa meggyilkolása a bíborosok összeesküvése révén. Az értelmi szerző és a kivitelező minden bizonnyal Ratzinger bíboros volt. Halál halált követett, nemsokára megölték a vatikáni bank vezetőjét Calnit is, maffia-kapcsolatai miatt.
12. A Franciák kiverik az országból a németeket a II. Világháborúban.
13. Párma hercege, 1580.
14. J. F. Kennedy.
15. Nagy-Britannia, 1939-1945, tengeralattjárók.




16.
 
The city of liberty made servile: 
Made the asylum of profligates and dreamers. 
The King changed to them not so violent: 
From one hundred become more than a thousand. 

17.
 
To change at Beaune, Nuits, Châlon and Dijon, 
The duke wishing to improve the Carmelite [nun] 
Marching near the river, fish, diver's beak 
Will see the tail: the gate will be locked. 


18.
 
Some of those most lettered in the celestial facts 
Will be condemned by illiterate princes: 
Punished by Edict, hunted, like criminals, 
And put to death wherever they will be found. 

19.
 
Before Rouen the siege laid by the Insubrians, 
By land and sea the passages shut up: 
By Hainaut and Flanders, by Ghent and those of Liége 
Through cloaked gifts they will ravage the shores. 

20.
 
Peace and plenty for a long time the place will praise: 
Throughout his realm the fleur-de-lis deserted: 
Bodies dead by water, land one will bring there, 
Vainly awaiting the good fortune to be buried there.

16.

A szabadság városa szolgasorba jut,
Menedékévé válik züllötteknek és álmodozóknak:
Megváltozik a király, nem lesz olyan kegyetlen,
Százról ezernél is többre gyarapodnak.

17.

Változások Beaune-ban, Nuits-ban, Chalonban és Dijonban,
A herceg nemesebbé akarja tenni a karmelitákat:
Menetelés a folyó partján, hal, búvárcsőr
A farka felé; a kaput bezárják.

18.

Néhányat a világúr tényeinek tudósai közül
Megátkoznak tudatlan hercegek:
Kihirdetéssel büntetve, vadásznak rájuk mint bűnözőkre,
És halálba küldik őket, bárhol is leljenek rájuk.

19.

Rouen-nél közelében az insubriaiak ostromolnak,
Szárazon és vízen elzárják az átkelőket:
Hainaut, Flandria, Ghent és Liege,
Álca ajándékokkal dúlják fel a partokat.

20.

Békét és bőséget dicsér a hely hosszú ideig,
Szerte a birodalomban elhagyják a liliomot:
Vízbefúlt halottak, kihúzzák őket,
Hiába remélve, hogy ott el lesznek temetve.
  




16. Talán Orange 1713-tól.
17. Szent Teréz 1562-től, a második két sor ismeretlen értelmű.
18. A tudósok és boszorkányok üldözése az inkvizíció által.
19. Úgy tűnik egy beteljesületlen jövendölés. Vagy ezután fog.
20. A francia forradalom királyellenessége.




21.
 
The change will be very difficult: 
City and province will gain by the change: 
Heart high, prudent established, chased out one cunning, 
Sea, land, people will change their state. 

22.
 
The great army will be chased out, 
In one moment it will be needed by the King: 
The faith promised from afar will be broken, 
He will be seen naked in pitiful disorder. 

23.
 
The legion in the marine fleet 
Will burn lime, lodestone sulfur and pitch: 
The long rest in the secure place: 
Port Selyn and Monaco, fire will consume them. 

24.
 
Beneath the holy earth of a soul the faint voice heard, 
Human flame seen to shine as divine: 
It will cause the earth to be stained with the blood of the monks, 
And to destroy the holy temples for the impure ones. 

25.
 
Lofty bodies endlessly visible to the eye, 
Through these reasons they will come to obscure: 
Body, forehead included, sense and head invisible, 
Diminishing the sacred prayers.


21.

A változás nagyon komoly lesz,
A város és a vidék egyaránt nyer vele:
A jószívű, józan férfit elűzi az ügyeskedő,
Szárazon és vízen meg fog változni az emberek helyzete.

22.

A nagy sereget elűzik,
Egy pillanatban a királynak szüksége lesz rá,
A távolban tett ígéretet megszegik,
Meztelen látható szörnyű bajok közepette.

23.

A légió a haditengerészeti flottában,
Meszet, magnéziumot, ként és szurkot éget:
A hosszú pihenés biztos helyen,
Génuát és Monacót tűz emészti el.

24.

A szent föld alól egy lélek halk hangja hallható,
Emberi láng isteni fénnyel látható:
Emiatt szerzetesek vére öntözi a földet,
És elpusztítják a szent templomokat a tisztátalanok.



25.

Magasztos testek végtelenje látható a szemnek,
Ezért érthetetlenné válnak:
A test, a homlokkal, érzékszervekkel és fejjel láthatatlan,
Elfogynak a szent imádságok.




21. Franciaország, 1940-44, De Gaulle
22. Túlságosan általános.
23. Görögtűz használata.
24. Szent földi harcok.
25. Jelenleg értelmezhetetlen. Talán csillagászati jelensége, talán okkult vers.




26.
 
The great swarm of bees will arise, 
Such that one will not know whence they have come; 
By night the ambush, the sentinel under the vines 
City delivered by five babblers not naked. 

27.
 
Salon, Tarascon, Mausol, the arch of SEX, 
Where the pyramid is still standing: 
They will come to deliver the Prince of Dannemark, 
Redemption reviled in the temple of Artemis. 

28.
 
When Venus will be covered by the Sun, 
Under the splendor will be a hidden form: 
Mercury will have exposed them to the fire, 
Through warlike noise it will be insulted. 

29.
 
The Sun hidden eclipsed by Mercury 
Will be placed only second in the sky: 
Of Vulcan Hermes will be made into food, 
The Sun will be seen pure, glowing red and golden. 

30.
 
Eleven more times the Moon the Sun will not want, 
All raised and lowered by degree: 
And put so low that one will stitch little gold: 
Such that after famine plague, the secret uncovered.
26.

Nagy méhraj kerekedik majd,
Senki nem tudja honnan érkezett:
Lesben áll éjjel az őr a szőlőskertek alatt,
Átadja a várost öt nem meztelen fecsegő beszédű.


27.

Salon, Mansol, Tarascon és SEX íve,
Ott ahol még áll a piramis:
El fognak jönni, hogy átadják Dannemark hercegét,
Szégyenletes váltságdíj Artemis templomának.

28.

Amikor a Vénuszt eltakarja a Nap,
Okkult alakzat jelenik meg a ragyogásban:
A Merkur tűzbe fogja vonni,
Háború zajába ütközik.

29.

A Merkúr által eltakart Nap,
A második helyre szorul az égi rangsorban:
Vulcanus Hermészből fog táplálkozni,
A Nap tisztán fog látszani, vörösben és aranyban ragyogva.

30.

Több mint tizenegyszer fedi el a Hold a Napot,
Mindannyiszor növekszik és fogyatkozik:
Olyan alacsonyan áll, hogy kevés arany látszik,
Éhínség és járvány után a titkot megfejtik.
 



26. Napóleon, a Brumaire 18-i államcsíny (1799. november 9.)
27. Anna hercegnő és Mark Philips?
28. Talán az aranykészítés módja?
29. Talán az aranykészítés módja?
30. Talán az aranykészítés módja?




31.
 
The Moon in the full of night over the high mountain, 
The new sage with a lone brain sees it: 
By his disciples invited to be immortal, 
Eyes to the south. Hands in bosoms, bodies in the fire. 

32.
 
In the places and times of flesh giving way to fish, 
The communal law will be made in opposition: 
It will hold strongly the old ones, then removed from the midst, 
Loving of Everything in Common put far behind. 

33.
 
Jupiter joined more to Venus than to the Moon 
Appearing with white fullness: 
Venus hidden under the whiteness of Neptune 
Struck by Mars through the white stew. 


34.
 
The great one of the foreign land led captive, 
Chained in gold offered to King Chyren: 
He who in Ausonia, Milan will lose the war, 
And all his army put to fire and sword. 

35.
 
The fire put out the virgins will betray 
The greater part of the new band: 
Lightning in sword and lance the lone Kings will guard 
Etruria and Corsica, by night throat cut.


31.

A éj közepén a Hold a magas hegy felett áll,
Csak az ifjú bölcs agya látja:
Tanítványai halhatatlanként üdvözlik,
Délnek veti szemét, kezét mellén keresztezi, tűzben ég a teste.


32.

Akkor és amikor a hús utat enged a halnak,
A szokásjogot ellenkezőjére fordítják:
A régi keményen kitart, azután eltávolítják a színről,
Messze háttérbe szorítják a Pánta chiona philont.

33.

A Jupiter inkább a Vénuszhoz, mint a Holdhoz társul,
Mely fehérségben jelenik meg:
A Vénusz a Neptunusz fehérségébe rejtőzik,
A Mars lecsap a gravírozott köpenyre.

34.

A nagy embert rabként vezetik el idegen földről,
Arany bilincsben kínálják fel CHYREN királynak:
Ő, aki Ausoniában, Milánóban elveszti a csatát,
Egész csapata tűz és kard által vész el.

35.

A tűz kialszik, a szüzek elárulják
Az új banda legnagyobb részét:
Villámlón csap le a kard, csak lándzsák védik a királyt,
Toszkanában és Korzikán torkokat vágnak át.
  

	Okkult vers. Egy ifjú eljut a nagy felfedezéshez, és ennek igencsak örül, de erőszakos halált hal?
	(Minden közös barátok között) A kommunizmus hanyatlása.

Okkult, a jóslással kapcsolatos négysoros.
	Valamelyik Henrik királyra érvényes, vagy talán egy eljövensdőre?
	Toszkana és Korzika zaklatása francia királyok által.








36.
 
The new sports set up again in Gaul, 
After victory in the Insubrian campaign: 
Mountains of Hesperia, the great ones tied and trussed up: 
Romania and Spain to tremble with fear. 


37.
 
The Gaul will come to penetrate the mountains by leaps: 
He will occupy the great place of Insubria: 
His army to enter to the greatest depth, 
Genoa and Monaco will drive back the red fleet. 

38.
 
While he will engross the Duke, King and Queen 
With the captive Byzantine chief in Samothrace: 
Before the assault one will eat the order: 
Reverse side metaled will follow the trail of the blood. 

39.
 
The Rhodians will demand relief, 
Through the neglect of its heirs abandoned. 
The Arab empire will reveal its course, 
The cause set right again by Hesperia. 


40.
 
The fortresses of the besieged shut up, 
Through gunpowder sunk into the abyss: 
The traitors will all be stowed away alive, 
Never did such a pitiful schism happen to the sextons.


36.

Új játékokat rendeznek Franciaországban,
Miután legyőzték az Olaszokat:
Hesperia hegyei, a nagyokat megkötözik és gúzsba kötik,
Románia és Spanyolország rettegni fog a félelemtől.

37.

A franciák szökellve hatolnak be a hegyek közé,
Elfoglalják Insubria nagy városát:
A csapatok a lehető legmélyebbre hatolnak,
Genoa és Monaco visszaveri a vörös flottát.


38.

Miközben lefoglalja a királyt és a királynét,
Fogoly lesz a bizánci vezér görög földön:
A támadás előtt az egyik felfalja a másikat,
Fém visszaverő követni fogja a vér nyomát.


39.

A rodosziak segítséget követelnek,
Mert nemtörődömségből elhanyagolják őket utódaik:
Az arab birodalom pályája felemelkedik,
Mert támogatja ügyét a nyugat.

40.

Az ostromlottak erődjeit felrobbantják,
Puskaporral összeomlasztják:
Az árulókat élve eltemetik,
Soha sem sújtotta ilyen széthúzás a sekrestyét (sírásókat).





	Talán a párizsi Olimpia, vagy Napóleon hadjárata?
	Napóleon, 1800. május.
	Személyi követő?
	Arab országok szövetsége a nyugattal, illetve nyugati megszállások a 20-21. században.

A berlini Hitler-bunker, vagy a hugenotta, illetve protestáns szakadárság.



41.
 
Female sex captive as a hostage 
Will come by night to deceive the guards: 
The chief of the army deceived by her language 
Will abandon her to the people, it will be pitiful to see. 

42.
 
Geneva and Langres through those of Chartres and Dôle 
And through Grenoble captive at Montélimar 
Seyssel, Lausanne, through fraudulent deceit, 
They will betray them for sixty marks of gold. 

43.
 
Arms will be heard clashing in the sky: 
That very same year the divine ones enemies: 
They will want unjustly to discuss the holy laws: 
Through lightning and war the complacent one put to death. 


44.
 
Two large ones of Mende, of Rodez and Milhau 
Cahors, Limoges, Castres bad week 
By night the entry, from Bordeaux an insult 
Through Périgord at the peal of the bell. 

45.
 
Through conflict a King will abandon his realm: 
The greatest chief will fail in time of need: 
Dead, ruined few will escape it, 
All cut up, one will be a witness to it.

41.

Egy börtönben fogvatartott női rab,
Éjjel megszabadul, kijátszva az őröket:
A sereg vezére, szavaitól félrevezetve,
Átadja őt az embereknek, szomorú látvány lesz.


42.

Genf és Langres Chartres és Dola,
És Grenoble népe által fogságba kerül Montelimarnál:
Seysel, Lausanne becstelen csalással,
Elárulja őket hatvan márka aranyért.

43.

Seregeket hallanak összecsapni az égen,
Ugyanebben az évben ellenségekké válnak az istenek:
Igaztalanul akarják megvitatni a szent törvényeket,
Villámcsapás és háború miatt sok hivő hal meg.

44.

A két nagy Mendéből, Rodezből és Milhauból,
Cahors, Limoges és Castres rossz hetük lesz
Éjszaka kezdődik, Bordeaux-ból inzultus,
Perigordból harangzúgás.

45.

Konfliktus miatt egy király elhagyja országát,
A legnagyobb vezér hiányozni fog a bajban:
Halál, romok, néhány szökevény,
Mindenkit levágnak, egy marad tanúnak. 


	Ismeretlen idő és személy.
	Ismeretlen idő és személyek.
	Vallási háború légicsatákkal. 20-21. század.
	Ismeretlen idő, ismeretken személyek.

Igen sok lehetséges személy. Pl. I és III Napóleon, II. Vilmos, de akár II. Lajos is lehet.






46.
 
The fact well defended by excellence, 
Guard yourself Tours from your near ruin: 
London and Nantes will make a defense through Reims 
Not passing further in the time of the drizzle. 

47.
 
The savage black one when he will have tried 
His bloody hand at fire, sword and drawn bows: 
All of his people will be terribly frightened, 
Seeing the greatest ones hung by neck and feet. 


48.
 
The fertile, spacious Ausonian plain 
Will produce so many gadflies and locusts, 
The solar brightness will become clouded, 
All devoured, great plague to come from them. 

49.
 
Before the people blood will be shed, 
Only from the high heavens will it come far: 
But for a long time of one nothing will be heard, 
The spirit of a lone one will come to bear witness against it. 

50.
 
Libra will see the Hesperias govern, 
Holding the monarchy of heaven and earth: 
No one will see the forces of Asia perished, 
Only seven hold the hierarchy in order.

46.

Kiváltképpen tiltott cselekedet,
Óvakodj Tours közeli pusztulásodtól:
London és Nantes Reimsen keresztül fog védekezni,
Ne menj tovább a köd idején.

47.

Amikor a vad király edzi
Véres kezét tűzben, karddal és nyilazással:
A népe remeg a félelemtől,
Látván a legnagyobbjait lábán és nyakán felakasztva.

48.

Ausonia termékeny, tágas síkságain,
Annyi bögöly és sáska terem:
Hogy a napfényt felhőként takarja el,
Minden felfalva, nagy járvány jön miattuk.

49.

Az emberek szeme láttára vért ontanak,
Csak a magas egekből remélhetnek segítséget:
Hosszú ideig nem hallanak meg semmit,
Egyetlen magányos lélek tesz tanúságot ellenük.


50.

A mérleg jegye lesz a nyugati kormány felett,
Őrizve az uralmat égen és földön:
Senki sem látja Ázsia erejének pusztulását,
Amíg heten nem követik egymást a hierarchiában.



	Ismeretlen idő, ismeretlen események.
	Szent Bertalan éj, 1572. augusztus 24.

Ismeretlen idő.
Ismeretlen idő.
Amerika és Ázsia  többféle értelmezés lehetséges. Hét elnök, hetedik ázsiai uralkodó, hetvenes évek.



51.
 
A Duke eager to follow his enemy 
Will enter within impeding the phalanx: 
Hurried on foot they will come to pursue so closely 
That the day will see a conflict near Ganges. 

52.
 
In the besieged city men and woman to the walls, 
Enemies outside the chief ready to surrender: 
The wind will be strongly against the troops, 
They will be driven away through lime, dust and ashes. 

53.
 
The fugitives and exiles recalled: 
Fathers and sons great garnishing of the deep wells: 
The cruel father and his people choked: 
His far worse son submerged in the well. 

54.
 
Of the name which no Gallic King ever had 
Never was there so fearful a thunderbolt, 
Italy, Spain and the English trembling, 
Very attentive to a woman and foreigners. 

55.
 
When the crow on the tower made of brick 
For seven hours will continue to scream: 
Death foretold, the statue stained with blood, 
Tyrant murdered, people praying to their Gods.


51.

Egy herceg mohón követve ellenségét,
Be fog nyomulni, feltartva a falanxot:
Gyalogosan igyekszik annyira közelről követik,
Hogy a Gangesz közelében lesz a csata napja.


52.

Az ostromlott város falain férfiak és nők,
Kívül az ellenség, a vezér kész magát megadni:
A szél igen erős lesz a csapatok ellen,
Mész, por és hamu el fogja őket űzni.


53.

A megszökötteket és a száműzötteket visszahívják,
Apák és fiúk nagy tömegben a mély kutak körül:
A kegyetlen apát és híveit megkínozzák,
Leggonoszabb fiát belefojtják a kútba.

54.

Ilyen nevet még soha nem viselt francia király,
Soha nem féltek még ennyire villámcsapástól:
Olaszország, Spanyolország és Anglia reszket,
Erősen érdeklődik idegen nők iránt.

55.

Amikor a holló a kőtorony tetején,
Hét órán át folyamatosan károg:
Halált jósol, a szobrot vér szennyezi,
A zsarnok meggyilkolva, az emberek isteneikhez imádkoznak.


51. Ismeretlen idő, ismeretlen esemény.
52. Ismeretlen idő, ismeretlen esemény.
53. Ismeretlen idő, ismeretlen esemény.
54. I. Napóleon.
55. Ismeretlen idő, ismeretlen esemény.





56.
 
After the victory of the raving tongue, 
The spirit tempered in tranquillity and repose: 
Throughout the conflict the bloody victor makes orations, 
Roasting the tongue and the flesh and the bones. 

57.
 
Ignorant envy upheld before the great King, 
He will propose forbidding the writings: 
His wife not his wife tempted by another, 
Twice two more neither skill nor cries. 

58.
 
To swallow the burning Sun in the throat, 
The Etruscan land washed by human blood: 
The chief pail of water, to lead his son away, 
Captive lady conducted into Turkish land. 

59.
 
Two beset in burning fervor: 
By thirst for two full cups extinguished, 
The fort filed, and an old dreamer, 
To the Genevans he will show the track from Nira. 

60.
 
The seven children left in hostage, 
The third will come to slaughter his child: 
Because of his son two will be pierced by the point, 
Genoa, Florence, he will come to confuse them.
56.

A vad nyelv győzelme után,
A dühös szellem megnyugszik és pihen:
Véres csata után a győztes győzelmét hirdeti,
Felperzselve nyelvet és húst és csontokat.


57.

A tudatlan irigységet támogatja a nagy király,
Javasolja az írás betiltását:
A felesége nem felesége, megkísérti egy másik,
Még kétszer kettő, se tehetség se sírás.

58.

Nyeléskor a tűző Nap égeti a torkot,
Az etruszkok földjét emberi vér ázatja:
A vezér vizes vödörrel menekíti fiát,
A fogoly asszonyt török földre viszik.

59.

Két ember az égető hőségben,
Szomjazik két teli pohárnyi híján:
Az erőd elfoglalva, és egy álmodozó öreg,
Megmutatja a genfieknek Nira útját.

60.

A hét gyereket túszként hagyják,
A harmadik legyilkolja gyermekét:
Mert két fia át lesz szúrva a vezetés miatt,
Genova és Florence, eljön és összezavar benneteket.



56. Ismeretlen hely és idő.
57. Talán II. Henrik és Nostradamus.
58. Ismeretlen idő és események.
59. Talán Irán és Khomeini ajatollah.
60. Talán Medici Katalin és hét gyermeke.







61.
 
The old one mocked and deprived of his place, 
By the foreigner who will suborn him: 
Hands of his son eaten before his face, 
His brother to Chartres, Orléans Rouen will betray. 

62.
 
A colonel with ambition plots, 
He will seize the greatest army, 
Against his Prince false invention, 
And he will be discovered under his arbor. 


63.
 
The Celtic army against the mountaineers, 
Those who will be learned and able in bird-calling: 
Peasants will soon work fresh presses, 
All hurled on the sword's edge. 

64.
 
The transgressor in bourgeois garb, 
He will come to try the King with his offense: 
Fifteen soldiers for the most part bandits, 
Last of life and chief of his fortune. 

65.
 
Towards the deserter of the great fortress, 
After he will have abandoned his place, 
His adversary will exhibit very great prowess, 
The Emperor soon dead will be condemned. 



61.

Az öreget gúnyolja és elmozdítja helyéről,
Az idegen, aki bűnbe viszi:
Fiának kezeit szeme láttára eszik meg,
Ő elárulja fivérét Chartre-ban, Orleans-ban és Rouenben.

62.

Egy ezredes becsvágyból fondorlatoskodik,
Magához ragadja a legnagyobb hadsereget:
Hercege ellen hamis rágalmat tesz,
És felfedezik majd zászlaja alatt.

63.

A kelta hadsereg a hegylakók ellen,
Azok akik megtanulják és képesek hívni a madarakat:
Parasztok hamarosan friss haraszttal dolgoznak,
Mindannyian kardélen pusztulnak el.

64.

A hitszegő polgári öltözékben,
Eljön, hogy kihívásával próbára tegye a királyt:
Tizenöt katona, többségében bandita,
Elveszi életét és vagyonának nagy részét.

65.

A nagy erődből megszököttel szemben,
Miután elhagyja helyét:
Ellenfele oly igen nagy tehetséget mutat,
Hogy a császár hamarosan elítélve hal meg.



	Pétain Marsall, 1940-44.
	Cromwell Olivér.

Talán a franciaországi gerillalázadások, 1702-1704.
ismeretlen hely, ismeretlen idő.
III. Napóleon.




66.
 
Under the feigned color of seven shaven heads 
Diverse spies will be scattered: 
Wells and fountains sprinkled with poisons, 
At the fort of Genoa devourers of men. 

67.
 
The year that Saturn and Mars are equal fiery, 
The air very dry parched long meteor: 
Through secret fires a great place blazing from burning heat, 
Little rain, warm wind, wars, incursions. 

68.

En lieu bien proche non esloigné de Venus, 
The two greatest ones of Asia and of Africa, 
From the Rhine and Lower Danube they will be said to have come, 
Cries, tears at Malta and the Ligurian side. 

69.
 
The exiles will hold the great city, 
The citizens dead, murdered and driven out: 
Those of Aquileia will promise Parma 
To show them the entry through the untracked places. 

70.
 
Quite contiguous to the great Pyrenees mountains, 
One to direct a great army against the Eagle: 
Veins opened, forces exterminated, 
As far as Pau will he come to chase the chief.
66.

Hamis színjel alatt hét borotvált fejű,
Felderítőket küld szét:
A kutakba és forrásokba mérget szórnak,
Genova erődjében emberhúst esznek.

67.

Abban az évben, mikor a Szaturnusz és a Mars egyformán tüzes,
A levegő igen kiszáradt, hosszú meteor:
Titkos tüzekből izzón ég egy nagy hely,
Kevés eső, meleg szél, háborúk, portyázások.

68.

Igen közeli helyen, nem messze Vénusztól,
Afrika és Ázsia két legnagyobbja:
A Rajnától és Hitler mint mondják, össze fognak jönni,
Sírás, könnyek Máltán és a liguri parton.

69.

A számkivetettek fogják tartani a nagy várost,
A városlakók holtak, meggyilkolva vagy elűzetve:
Az aquileaiak megígérik Pármának,
Hogy megmutatják a bejáratot a felderítetlen helyeken.

70.

Nagyon közel a Pireneusok nagy hegyeihez,
Nagy sereget vezet egy férfi a sas ellen:
Erek nyílnak fel, erők enyésznek el,
A vezér egészen Pau-ig fogja űzni őket.




	Ismeretlen kor, ismeretlen események.
	A két bolygó két és fél évenként együttáll. Valamelyik együttállásukat nagy csapás kíséri.
	háromhatalmi paktum, Hitler és Mussolini.

Ismeretlen kor, ismeretlen események.
Wellington hadjárata az Ibériai-félszigeten.





71.
 
In place of the bride the daughters slaughtered, 
Murder with great error no survivor to be: 
Within the well vestals inundated, 
The bride extinguished by a drink of Aconite. 

72.
 
Those of Nîmes through Agen and Lectoure 
At Saint-Félix will hold their parliament: 
Those of Bazas will come at the unhappy hour 
To seize Condom and Marsan promptly. 

73.
 
The great nephew by force will test 
The treaty made by the pusillanimous heart: 
The Duke will try Ferrara and Asti, 
When the pantomime will take place in the evening. 

74.
 
Those of lake Geneva and of Mâcon: 
All assembled against those of Aquitaine: 
Many Germans many more Swiss, 
They will be routed along with those of the Humane. 

75.
 
Ready to fight one will desert, 
The chief adversary will obtain the victory: 
The rear guard will make a defense, 
The faltering ones dead in the white territory. 

71.

A menyasszonynál a lányokat lemészárolják,
Gyilkosság súlyos hibával, nincs túlélő:
Vesta-szűzek a kútban vízzel elárasztva,
A menyasszonyt Aconit-itallal ölik meg.

72.

Az artomiaiak Agenen és Lectoure-on keresztül,
Szent Félixbe jönnek össze gyűlésükre:
A bazasiak balszerencsés órában érkeznek,
Condon és Marsan váratlan elfoglalására.

73.

Az unokaöcs igen megerősödik a
Gyáva szív által elkövetett bűntől:
A herceg Ferrarában és Astiban próbálkozik,
Amikor este a pantomimt előadják.


74.

A Genfi-tó és a Macon népei,
Mind összegyűlnek Aquitánia ellen:
Sok germán, még több svájci,
Lép egy útra a Maine folyó mentiekkel.


75.

A harcra kész dezertálni fog,
A fő ellenfél gyűjti be a győzelmet:
A hátvéd gárda védekezik,
A halálba elesettek fehér földön halnak meg.



	Ismeretlen idő, ismeretlen események.
	Ismeretlen idő, ismeretlen események.

Berry herceg meggyilkolása, 1820.
	Lehetséges, hogy a protestáns reformok elterjedéséről szól ez a négysoros.
	Waterloo, 1815.




76.

Les Nictobriges par ceux de Perigort, 
Will be vexed, holding as far as the Rhône: 
The union of Gascons and Bigorre 
To betray the temple, the priest giving his sermon. 

77.
 
SELIN monarch Italy peaceful, 
Realms united by the Christian King of the World: 
Dying he will want to lie in Blois soil, 
After having chased the pirates from the sea. 


78.
 
The great army of the civil struggle, 
By night Parma to the foreign one discovered, 
Seventy-nine murdered in the town, 
The foreigners all put to the sword. 

79.
 
Blood Royal flee, Monheurt, Mas, Aiguillon, 
The Landes will be filled by Bordelais, 
Navarre, Bigorre points and spurs, 
Deep in hunger to devour acorns of the cork oak. 


80.
 
Near the great river, great ditch, earth drawn out, 
In fifteen parts will the water be divided: 
The city taken, fire, blood, cries, sad conflict, 
And the greatest part involving the coliseum.



76.

Agen népét a periordiak
Egészen a Rhone-ig zavarják:
Gascon és Bigon szövetsége,
Elárulja az egyházat, a szentbeszédet mondó papot.

77.

SELIN király, békés Olaszország,
A világ keresztény királya által egyesített országok:
Mikor meghal, Blois földjében akar nyugodni,
Miután elűzte a kalózokat a tengerről.

78.

A polgárháború nagy serege,
Éjszaka idegenek foglalják el Pármát:
Hetvenkilencet gyilkolnak meg a városban,
Az összes idegent kardélre hányják.

79.

Menekülj királyi vér, Monheurt, Mas, Aigullion,
Landes megtelik Bordeaux, 
Navarre, Bigorre embereivel karddal és sarkantyúval,
Szörnyű éhségükben a tölgyfák makkját falják.

80.

A nagy folyónál, nagy árok, kiásott föld,
Tizenöt részre osztják a vizet:
A város elfoglalva, tűz, vér, jajkiáltás, harc kezdődik,
A legtöbben részt vesznek az összecsapásban.


	Valószínűleg a XVI. Századi protestáns, katolikus konfliktus.
	Ismeretlen idő, ismeretlen személy.
	A támadók talán spanyolok, amikor Párma még a franciák szövetségese volt.
	Valószínűleg a XVI. Századi protestáns, katolikus konfliktus.
	A Maginot-vonal, második világháború.





81.
 
Promptly will one build a bridge of boats, 
To pass the army of the great Belgian Prince: 
Poured forth inside and not far from Brussels, 
Passed beyond, seven cut up by pike. 

82.
 
A throng approaches coming from Slavonia, 
The old Destroyer the city will ruin: 
He will see his Romania quite desolated, 
Then he will not know how to put out the great flame. 

83.
 
Combat by night the valiant captain 
Conquered will flee few people conquered: 
His people stirred up, sedition not in vain, 
His own son will hold him besieged. 

84.
 
A great one of Auxerre will die very miserable, 
Driven out by those who had been under him: 
Put in chains, behind a strong cable, 
In the year that Mars, Venus and Sun are in conjunction in summer. 

85.
 
The white coal will be chased by the black one, 
Made prisoner led to the dung cart, 
Moor Camel on twisted feet, 
Then the younger one will blind the hobby falcon.
81.

Sürgősen hidat építenek csónakokból,
Hogy átvigyék a nagy belga herceg hadseregét:
Nem messze Brüsszeltől áradtak előre,
Átkelésük után, hetet lándzsa szúr halálra.

82.

Tömeg közelít Szlavóniából,
Az idős romboló elpusztítja a várost:
Kétségbeesetten nézi az ő Romaniáját,
Aztán nem tudja hogyan oltja ki a nagy lángot.


83.

Éjszakai harcban a vitéz kapitányt,
Legyőzik, kevés ember elvesztése árán menekül:
Népe indulatba jön, nem hiába lázad,
Saját fia fogja ostromolni.

84.

Egy nagy ember Auxerre.ből nyomorultul hal,
A szolgálatában állók űzik el:
Bilincsbe verve, erős kötélen húzzák,
Azon év nyarán mikor a Mars, a Vénusz és a Nap együttáll.

85.

A fehér szenet a fekete elűzi,
Fogollyá téve kordéra teszik:
Összekötözik lábát, mint a gazembereknek,
Aztán a legfiatalabb felbocsátja solymát.



	A „belga herceg” talán II. Fülöp lehetett.
	Napóleon visszavonulása Mo9szkvából, 1812-1813.

Ismeretlen kor, ismeretlen helyszín.
	Ritka együttállás egy Auxerre-ből érkező nagy emberről. Még nem következett be.
	XVI. Lajos és a francia forradalom, 1793.




86.
 
The year that Saturn will be conjoined in Aquarius 
With the Sun, the very powerful King 
Will be received and anointed at Reims and Aix, 
After conquests he will murder the innocent. 


87.
 
A King's son learned in many languages, 
Different from his senior in the realm: 
His handsome father understood by the greater son, 
He will cause his principal adherent to perish. 

88.
 
Anthony by name great by the filthy fact 
Of Lousinesswasted to his end: 
One who will want to be desirous of lead, 
Passing the port he will be immersed by the elected one. 

89.
 
Thirty of London will conspire secretly 
Against their King, the enterprise on the bridge: 
He and his satellites will have a distaste for death, 
A fair King elected, native of Frisia. 

90.
 
The two armies will be unable to unite at the walls, 
In that instant Milan and Pavia to tremble: 
Hunger, thirst, doubt will come to plague them very strongly 
They will not have a single morsel of meat, bread or victuals.
86.

Az évben, mikor a Szaturnusz a Vízöntőben együtt áll,
A Nappal, az erős és hatalmas királyt:
Fogadnak és felkenik Reimsben és Aizben,
Hódítások után ártatlanokat fog gyilkolni.

87.

A király fia sok nyelvet tanul,
Különbözik bátyjától a birodalomban:
A csinos apa megértő az idősebb fiúval,
A hozzá legközelebb álló pusztulását okozza.


88.

Anthony nagy nevét mocskos dolgai után kapta,
Tetvek okozzák vesztét:
Azt aki csodált vezérségre óhajtozik,
Amikor a kikötőn áthalad vízbe fojtja a kiválasztott.

89.

Harminc londoni titkon összeesküszik,
A királya ellen, tengeri vállalkozásra:
Ő és udvaroncai nem kívánják a halált,
Szőke királyt választanak, frieslandi születésűt.

90.

A két sereg nem tud egyesülni a falaknál,
Ebben a pillanatban reszket Milánó és Pávia:
Éhség, szomjúság, kétség terjed köztük igen súlyosan,
Még egy morzsányi sem jut húsból, kenyérből vagy élelemből.




	Még egyetlen királyt sem koronáztak meg mindkét helyen.

Ismeretlen kor, ismeretlen helyszín.
Ismeretlen kor, ismeretlen helyszín.
	III. Vilmos, angol király.
	Ismeretlen kor, ismeretlen helyszín.




91.
 
For the Gallic Duke compelled to fight in the duel, 
The ship of Melilla will not approach Monaco, 
Wrongly accused, perpetual prison, 
His son will strive to reign before his death. 

92.
 
The head of the valiant captain cut off, 
It will be thrown before his adversary: 
His body hung on the sail-yard of the ship, 
Confused it will flee by oars against the wind. 

93.
 
A serpent seen near the royal bed, 
It will be by the lady at night the dogs will not bark: 
Then to be born in France a Prince so royal, 
Come from heaven all the Princes will see him. 


94.
 
Two great brothers will be chased out of Spain, 
The elder conquered under the Pyrenees mountains: 
The sea to redden, Rhône, bloody Lake Geneva from Germany, 
Narbonne, Béziers contaminated by Agde. 

95.
 
The realm left to two they will hold it very briefly, 
Three years and seven months passed by they will make war: 
The two Vestals will rebel in opposition, 
Victor the younger in the land of Brittany.

91.

A francia herceg kénytelen párbajt vívni,
A mellele-i hajó nem közelít Monacóba:
Hamisan vádolva, örökös börtönben,
Fia megkísérli az uralkodást apja halála előtt.

92.

A vitéz kapitány fejét levágják,
Az ellenfele elé vetik:
Testét a hajó antennájára akasztják fel,
Zavartan menekülve eveznek az ellenszélben.

93.

Egy kígyót látnak a királyi ágy közelében,
Éjszaka egy hölgy mellett lesz, a kutyák nem ugatnak:
Ezután olyan királyi herceg születik Franciaországban,
Hogy égből érkezőnek tarja valamennyi herceg.

94.

Két nagy testvért elüldöznek Spanyolországból,
Az idősebbet legyőzik a Pireneusok lábainál:
A tenger vörös lesz, a Rhone, a Genfi-tó véres lesz Németországból,
Narbonne és Béziers szennyeződik Agde felől.


95.

Kettejükre marad az uralkodás, de csak nagyon rövid ideig tartanak ki,
Három év és hét hónap múltán háborút kezdenek:
Két Vesta-szűz fellázad ellenük,
A győztes amerikai földön születik meg.




	Talán Melilla, azonban ismeretlen események, ismeretlen idő.
	Ismeretlen események, ismeretlen idő.
	Chambord grófka, 1820-1883.
	Ismeretlen események, ismeretlen idő.
	Amerika győz egy háborúban, két szövetségese nem ért azonban egyet vele. (Irak – 2004?)





96.
 
The elder sister of the British Isle 
Will be born fifteen years before her brother, 
Because of her promise procuring verification, 
She will succeed to the kingdom of the balance. 

97.
 
The year that Mercury, Mars, Venus in retrogression, 
The line of the great Monarch will not fail: 
Elected by the Portuguese people near Cadiz, 
One who will come to grow very old in peace and reign. 

98.
 
Those of Alba will pass into Rome, 
By means of Langres the multitude muffled up, 
Marquis and Duke will pardon no man, 
Fire, blood, smallpox no water the crops to fail. 

99.
 
The valiant elder son of the King's daughter, 
He will hurl back the Celts very far, 
Such that he will cast thunderbolts, so many in such an array 
Few and distant, then deep into the Hesperias. 

100.
 
From the celestial fire on the Royal edifice, 
When the light of Mars will go out, 
Seven months great war, people dead through evil 
Rouen, Evreux the King will not fail.

96.

Az idősebb nővér a brit szigeteken,
Tizenöt évvel fivére előtt fog megszületni:
Igaznak bizonyuló Ígérete révén
Trónra fog lépni a mérleg országában.

97.

Abban az évben, amikor a Merkur, a Mars és a Vénusz retrográd mozgást végez,
Nem bukik meg a nagy Uralkodó családja:
Megválasztva a portugál nép által Cadiz mellett,
Igen magas kort fog megélni országában békében uralkodván.

98.

Alba népe átmegy majd Rómába,
Langren segítségével meggyengítik a tömeget:
A Márki és a Duke senkinek sem kegyelmez,
Tűz, vér, himlő, a termés tönkremegy nincs víz.

99.

A vitéz idősebb fia a király lányának,
Igen messzire veri vissza a keltákat:
Villámcsapást fog használni sokat és sűrűn,
Közel és távol, aztán a nyugat mélységeiben.


100.

Égi  tűz csap le a királyi épületre,
Amikor a Mars fénye elhalványul:
Hét hónapi nagy háború, gonosz halál az emberekre,
Rouen, Evreux, nem hagyja el a királyt.



	Orániai Vilmos és Mária, ám huszonhat év volt közöttük.
	A portugál trón spanyol birtoklásának időszaka 1621-ig.
	Alba herceg népe, vagy maga Albánia. A katasztrófák homályosak, talán eztán fog megtörténni.

A franci (nyugati) hadak súlyos vereséget szenvednek a még az Amerikát is elérő rakétáktól.
	francia-porosz háború, 1870-71.

 


