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                     Př edpovědi a proroctví 
                   Michaela de Nostradama 
                   
                              První centurie. 
 
     1. 
Usazen př i noč ních hermetický ch tajný ch studi-
ích, osamocen odpoč ívá m na éterické trojnožce, 
malý  plamenek vychá zející z osamění 
vytvořen vzkvétá , když není marné věř it. 
 
     2. 
Hůl (insignie) v ruce položena na střed větve, 
z vln vytvarová n dělený  kruh a stopa. 
Strach a nějaký  hlas třaslavý  skrze ruká v: 
Božský  třpyt. Božstvo poblíž usedá . 
 
     3. 
Když nosítka vír převrhne 
a budou tvá ře jejich rouškami zakryté, 
republika skrze lid nezkušený  raněna, 
během (svý m) bílé a rudé odsoudí. 
 
     4. 
Z Univerza (vesmíru) povstane jeden vlá dce, 
jenž v míru a životu  nebude mít dlouhého trvá ní: 
tehdy se vytratí rybá řská  bá rka 
řízena ke své největší porá žce. 
 
    5. 
Proná sledová ni budou  dlouhý mi boji, 
skrze krajinu projdou velké vá lky, 
Bourg a města kolem ve velkém jedná ní: 
Carcassone, Narbonne  - srdce těžce zkoušena. 
 
     6. 
Oko Ravenny bude svrženo, 
když jejich spodky křídel padnou, 
dva z Bresse budou ustaveni  
v Turinu a Verseil - když Galové rozdrceni.  
 
     7. 
Pozdě př ijde poprava, 
vítr protisměrný , dopisy na cestě zadrženy, 
spiklenci (xiiij) jedné sekty, 
skrze Rousseau zaútoč í. 
 
     8. 
Kolikrá t dobyté staré sluneč ní město, 
budou měnit nestá lé a zbyteč né barbarské zá kony. 
Tvé zlo př ichá zí: budeš více zá vislé, 
Veliká n Hadrie se opět pokryje žilkami. 

     9. 
Z Orientu př ijde srdce Punů. 
Zlobí se Hadrie a dědic Romula, př ipojí se k 
loď stvu Libye. Třese se strachem Malta i blízcí 
(příbuzní) na prá zdný ch ostrovech. 
 
     10. 
Had šířen (přená šen) v kleci ze železa (kovu), 
až sedmé dítě krá le bude zatč eno,  
starci a otcové budou znač ně blízko peklu, prvo-
rozený  umře hledíc na své ovoce smrti a kř iku. 
 
     11. 
Hnutí myšlenek, srdce, nohy a ruce. 
Budou v souladu Neapol, Lyon a Sicílie. 
Zbraně, požá ry, voda. Potom ušlechtilí Ř ímané 
zatopeni. Zabiti. Smrt skrze mdlé mozky debilů. 
 
     12. 
Za několik vý slechů  surovostmi zkřehne, 
z nízkého na vysoký  vyvý šen hbitě: 
pak nalehá ní věrolomné a labile , 
až z Verony vlá da vzejde. 
 
     13. 
Exulanti skrze vlastní vnitřní nená vist, 
budou na krá le spiknutí: 
tajně osnovat nepř á telskou ná loží (minou), 
na jeho stá ří jejich protivzpoura. 
 
     14. 
(Od) Slovanského lidu písně, zpěv a prosby (hes-
la). Se zajatý mi vůdci i vlá dní č initelé. 
Prohlá šení bezhlavý ch idiotů bude 
př ijmuto jako duchovní modlitba. 
 
     15. 
Mars ná m hrozí silou vá leč nou, 
sedmdesá t krá t bude krev prolita: 
korytem - zhouba duševní (církevní) 
ještě větší, až nic nebudou chá pat. 
 
     16. 
Kosa a rybník se spojí ve Střelci, 
a jejich nejvyšší ascendent veleben, 
ná kaza, hlad, smrt rukou militantní, 
věk (století) poblíž své obnovy. 
 
     17. 
Po č tyř icet let nespatří duhu, 
Po č tyř icet let pak viděna bude každý  den: 
země stá le více vyprahlá , 
a velké zá plavy pak ná sledují. 
 
     18. 
Roztržkou s francouzskou nedbalostí, 
otevřou Mohamedovi přístup: 
země a Středozemní moře se vaří v krvi. Marseill-
ský  přístav je zcela ucpá n plachtami a loděmi. 
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      19. 
Tehdy, až had obkrouží archu, 
krev Trojanů se smísí se španělskou: 
skrze velký  poč et zkažený ch, 
šef uniká  skryt přílivem krvá cení. 
 
     20. 
Tours, Orleá ns, Blois, Angers, Reims a Nantés. 
Města tý raná  ná hlý mi proměnami. 
Skrze cizí jazyky udržová ny v neustá lém napětí. 
Vlny, střely, Remeš, země a moře se otř á sají. 
 
     21. 
Z hlubokého jílu bílá  živoucí ská la, 
jako jedna studnice prsy plné mléka, 
v samolibosti podezřelé, neodvá žím se osahá vat, 
neznaje, že podklad tvoří země hlinitá  (jilovitá ).  
 
     22. 
To co žije, nemajic žá dnou duši 
př inese poškození a smrt jeho lest: 
Autun, Chalon, Langres a dvě myšlenky, 
kroupami a ledem vše zpustošeno. 
 
     23. 
Ve třetím měsíci když Slunce vychá zí, 
Kanec a Leopard na poli vá leč ném bojují, 
tu Leopard pozvedne k nebi své oč i, 
a jednoho orla kolem slunce spatří dová dět. 
 
     24. 
Nové město zamyšlené (pensif) pro své odsouze-
ní, ptá k koř ist živou na nebi nabizí: 
po vítězství zajatce pardonuje, 
Cremona a Mantova - stupňující utrpení. 
 
     25. 
Ztracený  nalezen -  skryt po mnoha staletí, 
Pastý ř  (Pasteur) bude jako napůl bůh ctěn: 
až Luna dovrší svůj velký  cyklus, 
jiný mi souč astníky bude hanoben (zneuctěn). 
 
     26. 
Velký  padne bleskem (zasažen) v divotvorné ho-
dině, zlo a předpověď  skrze posla ustanovena: 
ná sledující zvěst padne v noč ní hodinu, 
střet reimský ch a londý nský ch - Etruskie zamoře-
na (morem). 
 
     27. 
Spodní pouta Guien z nebes udeří, 
nedaleko tajemství skrytého v trezoru: 
když po dlouhém období obdrží hrozen, 
př iměří zemře, oko vypíchlé reitort. 
 
    28. 
Kolem Boucq obavy z pronikajích barbarů,  
v č ase po dlouhém období há dek dá lnězá padních: 
Dobytek, lid a jmění - obé velmi poškozeno.  
Bý k a Libra - jaké smrtelné bodnutí! 

     29. 
Když ryba napůl pozemní, zč á sti vodní, 
skrze síly neurč ité (nejasné a mlhavé) na písek 
vyvržena, její tvary cizí líbezné a strašlivé (zá ro-
veň) z moře na zdi nepř á tel lehce dosá hnou. 
 
     30. 
Loď  podivná  (cizí) pro trá pení mořské 
zakotví poblíž přístavu nezná mého: 
Nepomůže znamení palmovou ratolestí, 
pak smrt a ná silí zá hy - později  př ichazí. 
 
     31. 
Tolik roků v Galii vá lky vytrvají, 
až vyboč í ze své drá hy Castulon vlá dce: 
vítězství tří  korunovaný ch veliká nů - nejisté, 
Orel, Kohout, Luna a Slunce ve znamení Lva. 
 
     32. 
Velká  říše bude celá  přemístěna, 
z důvodů nepatrný ch, až blahem bude vzrůstat, 
z důvodů nepatrný ch do malinkého hrabství, 
kde do středu příjde umístit své žezlo. 
 
     33. 
Poblíž velkého mostu plá ní rozsá hlý ch, 
velký  Lev vá leč ný ch sil Cefá res, 
bude bít vně vosku krutě, 
zkrze hrůzu (děs) a zá važnost  - bude odsuzová n. 
 
     33. lat. 
Poblíž velkého mostu z létadla vesmírného, 
velký  Lev vá leč ný ch sil (souhvězdí) Cefares, 
udeří krutě vně vosku, 
pro hrůzu (děs) a zá važnost bude odsuzová n.  
 
     34. 
Ptá k s koř istí letící oknem, 
před konfliktem v oblasti Francie: 
jeden za dobré považuje, jiný  za nejasnou zlo-
věstnost, strana nepoctivý ch za své znamení. 
 
     35. 
Mladý  lev starého překvapí 
na poli v osobním souboji. 
Oč i skryté za zlatou mříží vypíchnuty. 
Dva střety, jeden pak zemře krutou smrtí. 
 
      36. 
Pozdě vlá dce bude litovat, 
že nevydal smrti svého protivníka: 
avšak př ijde nejvyšší odpuštění, 
až vše jeho krev skrze smrt znič í. 
 
      37. 
Několik má lo okamžiků před zá padem Slunce, 
střetnutí vyvolá no, velký  ná rod pochybovač ů: 
znič ený  ná mořní přístav neodpovídá , 
most a hrob, dvě nezúč astněná  (podivná ) místa. 
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     38. 
Slunce vítězství Orla zjeví, 
zbyteč né je odpovídat poražený m a zotroč ený m: 
kvůli kuřímu oku, nikoli skřípotu brnění - zatč en, 
trest, mír, smrt až dokoná  (nadejde) hodina. 
 
     39. 
V noci na loži svrchovaný  uškrcen, 
dlouho se zdržoval blondý n vznešený , 
Kvůli (tomu) tř i mocnosti vyjá dří pobouření, 
smrt má  průkaz, balíč ek není vyzvednut. 
  
     40. 
Lesní roh zkř iven potměšilý m šílenstvím. 
Byzance bude měnit své zá kony, 
vztyč í se Egypt, ač  skleslý , až jemně 
vyhlá sí změnu měny (v peníz) ryzí. 
 
     41. 
Obležení v městě, a v noci zaútoč í. 
Několik uprchne, nedaleko moře střetnutí. 
Ženy veselé, vrá cené děti ochablé. 
Jed a dopisy ukryté v obá lce. 
 
     42. 
Desá tého dubna gotického kalendá ře, 
bude opět vzkříšen, skrze zlomyslné lidi, 
nebožtík z vý chodu, satanské společ enství, 
zkoumající kosti milence Pselina. 
 
     43. 
Předtím, než dojde k proměně mocnosti, 
př ihodí se jeden případ úžasný  (zá zrač ný ): 
z pole sloup mramorový  
tiše přenesen s blokem hnědý m. 
 
     44. 
Brzy se navrá tí oběti (obětová ní), 
opozice bude muč ena: 
nebude více mnichů, Otců (kněží) a noviců, 
med bude pak dražší než vosk. 
 
     45 
Čá st sekt ve velkém soužení skrze udavač ství. 
Zvířecí zhovadilosti označ ené za divadelní zá ba-
vu vytvořenou z ušlechtilého antického původu. 
Prostřednictvím sekt svět zmaten a rozpolcen. 
 
     46. 
Poblíž Auch a kolem Lactore a Mirande (Mar-
mande) po tř i noci sestupuje z nebes velký  oheň. 
Příč ina je Slunce a Mars ve Lvu. 
Štěstí je má lo př i zemětřesení. 
  
     47. 
U jezera Leman rozzlobené ká zá ní, 
dny se promění v tý dny, 
pak měsíce a po té roky. Nakonec vše ukonč í 
a úředníci zatratí své marné zá kony. 

     48. 
Dvacet let vlá dy Měsíce uplyne, 
v sedmém  tisíciletí jeho druhého krá lovství 
tehdy, až se Slunce opět chopí svý ch dnů: 
v té době (bude) dokoná n vzhled mý ch proroctví. 
  
     49. 
On vstoupí podle zlomyslně , nevlídně, 
tyranizovat celou Mezopotamii. 
Všichni př á telé cizoložné dá my polapeni. 
Země napohled strašná  a č erná . 
  
    50. 
Ze tří vod zrozen ten,  
jenž bude ve č tvrtek slavit svůj svá tek. 
Pověst o něm, jeho slá va a moc, porostou. 
Na zemi i na moř i způsobí vý chodní bouř i. 
 
     51. 
Vlá da Skopce, Jupiteru a Saturnu, 
Bože věč ný  - jaké mutace! 
opět, po dlouhém období, zlý  č as se navrá tí, 
Gá lie a Itá lie - jaké emoce! 
 
     52. 
Dvě zla se spojí ve Skorpionu, 
Velký  pá n zemře v síni (před obecenstvem). 
Mor (ná kaza ) a církev nový m krá lem sjednocena. 
Evropa zá kladnou Seveřanů. 
 
     53. 
Běda! Až uvidíme velký  lid ztý raný , 
a svatý  zá kon bude zcela znič en, 
křesťané pod jiný mi zá kony, 
(tehdy), když zlaté a stříbrné doly objeveny. 
 
     54. 
Dvě revoluce způsobí prohnaný  šejdíř  (Smrťá k), 
vlá da a století působí skrze změny. 
Pohyblivé znamení a jeho místo zasahuje 
na oba dva a naklonění. 
 
     55. 
Naproti podnebí Babylónu (u protinožců - v Ti- 
chém oceá nu) bude velké krveprolévá ní). 
Na zemi, na moř i, ve vzduchu, nebe plné bezprá -
ví. Rozdělení, hlad, říše moru, zmatek. 
 
      56. 
Vy spatříte brzy, i poté, (uč iněny) velké změny, 
nebý valé hrůzy a (mstivé) proná sledová ní, 
až Měsíc bude veden  svý m andělem, 
nebesa se blíží ná klonu (inklinaci). 
 
     57. 
Skrze velký  nesoulad se země otř á sá , 
soulad vyč erpá n, vztyč í se hlava na nebi, 
jícen krvavý  v krvi plavající, 
tvá ř  Slunce pomazaná  mlékem a medem. 
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     58. 
Porce žaludku se zrodí s dvěma hlavami, 
a č tyřmi pažemi: nějaký ch pá r let nerušeně žijící, 
den, jenž seveřané slaví jako svá tek, 
Fossan, Turino, vlá da Ferrary ná sleduje. 
 
     59. 
Vyhná nci deportová ni na ostrovy, 
promění jednoho velmi krutého monarchu. 
zemřou a s nimi dva třpytící, 
kteří nebudou hovoř it Parques. 
 
     60. 
Jeden velký  imperá tor se narodí poblíž Itá lie. 
Ten, jenž př ijde říši velmi draho. 
Budou říkat, že mezi jeho lidmi 
je více řezníků než princů. 
 
     61. 
Nešťastná  republika ubohý ch 
s nový m a rozsá hlý m zastupitelstvem. 
Velké shromá ždění z exilu uhranutý ch 
upocení svý m nadšením nad velký mi smlouvami. 
 
     62. 
Velká  ztrá ta, běda! Co se stane se vzdělaností, 
tehdy, až Latona dokonč í svůj cyklus: 
oheň, velká  potopa, velká  nevědomost v převaze. 
Dlouhá  staletí se nedosá hne (dřívějších)  znalostí. 
 
     63. 
Květy minulého zmenšily svět. 
Dlouhý  č as mír na vylidněné Zemi. 
Opět bude možno cestovat nebem, po zemi i moř-
ský ch vlná ch. Později př ipravová ny nové vá lky. 
 
     64 
Domnívají se, že spatř ili v noci slunce, 
Spatří napůl zvíře (prase), napůl č lověka, 
Hluk, zpěv a bitva, kterou pozorujeme na nebi, 
když uslyšíme i hovor brutá lních bestii. 
 
     65. 
Dítě bez rukou iamais spatří velký  blesk, 
krá lovské dítě! Př i hře vajíč kem zraněn: 
a ostrý  zá blesk hbitě roztříští a rozemele 
tř i pod duby stojící uprostřed. 
 
     66. 
Ten, jenž během př inese zprá vy (noviny), 
v několika má lo vý deších: 
Vivires, Tournon Monferrant a Pradelles, 
pro kroupy a vichř ice budou vzdychat.   
 
     67. 
Velký  hladomor, jenž se blíží, 
tu a tam př ichá zí, aby pak vstoupil všude (všesvě-
tově), tak velký  a dlouhý , že budou odtrhá vá ny 
kořeny stromů a děti od mateřský ch prsů. 

     68. 
O jaké strašné neštěstí a trá pení, 
tř i neviní až budou vydá ni, 
jed podezřelý , zle gardami střežen, 
hrůza skrze katovy pacholky. 
 
     69. 
Veliká  hora o rozměru sedmi stadií, (asi 1,1km), 
když míru je již nemnoho, hlad a zá plavy. 
Otač í se k propasti velký  ná rod, 
sá m starobylý  z dá vný ch slavný ch dob. 
 
     70. 
Deště, hlad a vá lky v Perzii neustá vají, 
příliš velká  víra zradí monarchu: 
ukonč eno to, co v Galii započ ato, 
tajné znamení pro jednu bytost Parque. 
bohyni osudu? 
      
     71. 
Tř ikrá t ná mořní věž dobyta a (opět) ztracena, 
Španěly, Barbary (Arabi) i Ligury (Italy): 
Marseille, Aix a Arles, skrze celou Pisu, 
znič eny ohněm, železem - plenění Avignonu tu-
rinský mi. 
 
     72. 
Všechno obyvatelstvo Marseille změněno. 
Běží proná sledová ni až k Lyonu. 
Narbonne a Toulouse potupeny skrze Bordeaux. 
Téměř  milion usmrcen a zajat. 
 
     73. 
Francie bude napadena z pěti stran pro svou ne-
dbalost. Tunisko a Alžír budou do děje vtaženy 
od Peršanů. Leon, Sevilla, Barcellona padly. 
Italové nebudou schopni pomoci. 
 
     74. 
Po držení volna v Ř íši, 
př ijde do Antiochie velká  pomoc, 
č erný  nakadeřený  (vous) vydá  Ř íši údělu, 
vous rudý  (jej?) opeč e na rožni. 
 
     75. 
Tyran ze Sienny okupuje Savonii, 
silné zá sluhy ná mořního loď stva: 
obě armá dy poznač ené Anconou, 
hrůzu si vlá dce vyzkouší. 
 
     76. 
Jedno jméno divoké pronešeno takové bude, 
jaké ani tř i sestry domý šlivé nevyslovily: 
jazykem největší ná rod bude říkat, 
více bezvý znamnější druhý  takový  neproslul.  
 
     77. 
Mezi dvěma moř i se usadí, 
když pak zemře uzdou koně: 
jeho Neptun napne č erné plachty, 
přes Calpre směřuje loď stvo do Rocheval. 
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     78. 
Jeden stař ič ký  šéf  zrozen s rozumem otupělý m 
degenerovaný ma rukama. 
Šéf Francie skrze sestru (ženskou) v obavá ch. 
Pole rozdělena a propujč ena č etníkům. 
 
     79. 
Bazas, Leslote, Condon, Aux a Agéna, 
rebelie pro zá kony, vá lku a monopol, 
neboť Bourd, Toulouse a Bay leží v ruiná ch, 
žá dají obnovu své metropole.  
 
     80. 
Z šesti světel zá ře nebeské (z šesti tehdy zná -
mý ch planet?), sestoupí (blesk) burá cející 
silně (do pevnosti?) v Burgundsku, potom se 
zrodí monstrum - tříhlavé dobytč e: Mars (vá l-
ka) duben, květen, č erven - velké trá pení. 
 
     81. 
Z lidského zá stupu devět vyč leněno, 
od soudu a rady: Jejich mocný  (osud) rozbit 
(rozdělen) startem (na kousky), 
Kappa, Thita, Lambda - smrt vyžene zbloudilé. 
 
     82. 
Když se dřevěné sloupy silně otř á sají, 
drsné vedení, pokryté č ervení, 
pak spatří mimo velké shromá ždění, 
třese se Vídeň  a (rodná ) země Rakousko. 
 
     83. 
Cizí ná rod si dělí svou koř ist, 
Saturn v Marsu a jeho pohled zuř ivý : 
strašné ná řky v Toská nsku a u Latinců, 
Ř ekové všeteč ně zasá hnou. 
 
     84. 
Měsíc se zatmí do nejhlubší temnoty. 
Jeho bratr ho míjí v barvě železa. 
Veliká n zůstá vá  dlouhou dobu skryt v zatmění. 
Ponese meč  ve své krvavé rá ně. 
 
     85. 
Kvůli odpovědi dá my krá l v pochybá ch, 
vyslanec pohrdající jejich životem: 
jeho velcí bratř i je naopak (contrefere) zdvojí, 
oba zemřou zá štím a zá vistí. 
 
     86. 
Velká  krá lovna podléhá , je ztracena. 
Uká že se však s mužskou odvahou, 
plujíc skorem nahá  na koni (proudem řeky). 
Blízká  smrt železem, víra zhanobena. 
 
     87. 
Vyvalí se oheň ze středu země, 
otř á sá  se vše kolem Nového města. 
Dva velké bloky (ská ly) dlouhý  č as povedou vá l-
ku, pak Arethúsa zrudne novou vlnou. 

     88. 
Nebeské zlo překvapí velkého prince, 
krá tce před tím i jeho  choť, 
jeho puy a důvěra - jeden úder (dý kou) tenkou, 
rá dce zemře skrze oholenou hlavu. 
 
     89. 
Stane se, až všichni z Ilerde budou v Moselle, 
projde (mettans) smrt celou Loirou a Seinou, 
pomoc ná mořní příjde do hlavního města, 
tehdy, až Španělé otevřou své žíly. 
 
     90. 
Bordeaux, Poitiers, a v celém jejich okolí   
(venkově) - velké loď stvo až do Langonu. 
Proti Francouzům jejich severní vítr tehdy,   
až se ohyzdné monstrum zrodí u Orgonu. 
 
     91. 
Bohové vyjeví lidstvu, že oni jsou strůjci velkého 
konfliktu. Před tím obloha ohněm nezkalená  oště-
py a střelami, kdy směrem k levé straně největší 
(tělesný ) trest (zá rmutek). 
 
     92. 
Za jeden mír všude (mnoho) povyku, 
avšak za nedlouhý  č as drancová ní a rebelie. 
Skrze zamítnutí města - země a moře porušené. 
Smrt a zajetí tří set tisíc. 
   
   93. 
Italská  země se poblíž hor otř á sá , 
Lev a Kohout nedaleko konfederace, 
důvodem strach jeden druhému pomoci, 
Castulon osamocen - Keltové umírnění. 
 
     94.  
V přístavu Selin (Cař ihrad?) tyran propadl smrti, 
svoboda  přesto nepř ikvač í: 
novou vá lkou stiženi a zabijeni, 
paní skrze síly hrůzy vá žena. 
 
     95. 
Před Moutier nalezeno dítě strá dající, 
hrdinské krve z Moigne chá trající: 
jeho věhlas skrze sekty - mluva bude jeho silou, 
až budou říkat  silný   effeuvé le vopifque. 
 
     96. 
Ten, jehož odpovědnost (břímě) zahubí, 
až chrá my a sekty promění fantazie: 
více ská lá m než lidem uškodí, 
skrze jazyk uši nasytí.   
 
     97. 
Až železa plameny peč eť  dokonč í, 
sladký  jazyk rá dce př ijde k úhoně: 
odpoč inek snivý  - krá l bude refuer, 
více nepř á telé v ohni - krve vojenské. ??? 
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     98. 
Šef (vůdce), jenž povede nesč íslné množství lidu, 
z daleký ch (konč in) nebes, podivný ch mravů i 
jazyka. Pět tisíc skonč í (znič eno) u Kréty a Thesa-
lie, vůdce prchající k slibné ná mořní zá kladně.  
 
     99. 
Velký  vlá dce (monarcha) až  společ nost 
dvou krá lů propojí př á telstvím: 
o jaké vzdechy prová zí velké podezření! 
Děti Narbone jaký  soucit obklíč í.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     100. 
Dlouhý  č as uvidí na nebi šedé ptá ky, 
poblíž Dole a v Toská nsku, 
ponesou v zobá ku zelenou ratolest, 
brzy zemře Veliká n a ukonč ena bude vá lka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


