
(Earnaness)
avatásra készült mindenki itt ma egy új öreget avatnak szakálla most lesz igazán
õsz karja erõtlen és reszketeg
föld mélyén az emberi nyelv legmélyén lapul a súlyos szárnyas test vergõdik szi-
matol õrjöng támad õrködne még hosszan sebez tehát sebzõdik
hírhozók beszámolói visszhangoznak lent a barlangok szabdalta anyagban

(A zöld sárkány)
romba dõlt hegyek közt alagutakban keresd ha mordul messze valahol a hegyek
mélye a szénné égett szénné összepréselt lenti réteg
õröld porrá készíts sûrítményt belõle bármikor és bárhol újra elõállítható
van-e értelme a színeknek a föld belsejében milyen egy zöld sárkány mélyen a
föld alatt ahol nem láthatja senki õt

(Smaug)
mit adsz cserébe és miért hány hordót ér a múltad meddig kell menned hogy ki-
vándorold magadból
tarkód sarkad gerinced évekig kopasz a látvány ha hátadon fekszel égési seb a
szemhéjadon követheted a titkos ösvényeket önmagadban
mennyit ér neked a sárkány dicsérete meddig hiheted hogy túléled az álmát fé-
lig nyitva tartott szemét hegymélyi barlangot betöltõ hiúságát
ne állj szóba idegen sárkányokkal te légy a sárkány akibõl kifelé beszélsz sister-
gõ szikrák nyelvén

(Gringotts)
a föld alatt egy sápadt sárkány lakik ha fény ütõdne pikkelyeihez porlani kezdené-
nek repedezni nagy erõ kellene hozzá hogy egyben tartsa õket valaki
a föld alatt a sápadt sárkány érzi hogy közel a víz egy föld alatti tó tükrében né-
zi meg magát több évszázadnyi ásás után megborzong alámerül mostantól ott-
hon érzi magát

(Sárkányenciklopédia)
kérdezõsködött a legkisebb a legnagyobbtól és a legnagyobb a legkisebbtõl
együtt tudtak annyit mint más vidéken egyvalaki
egy fél sárkány legyõzése elég egy fél királyság elnyeréséhez? kérdezte egyikük
s a másik szintúgy kérdéssel felelt hétfejû sárkánynál az három és fél fej volna
felfelé vagy lefelé kell kerekíteni?
nem jó királyfinak lenni túl sok a matematikai kérdés ahogy nem jó királykis-
asszonynak lenni sem bármikor elrablásra megszabadulásra készen sárkánynak
lenni pedig a legnehezebb mindig találni olyasvalakit aki hisz a létezésedben
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