
Rozloučení s NaSaŠí Jackson 

Alexa Spiderwicková 
 

 
 
  



Rozloučení s NaSaŠí Jackson 

Astoria von Pens 
 
Milá naše „kolejbábo“ Sůšo, 
jsem moc ráda, že jsem mohla poznat člověka, který má tak moc rád Zmijozel. Díky za všechny ty roky, 
co jsi byla v koleji a pilně jsi makala na různých postech. Evidentně jsi velmi všestranný člověk! Wau! 
Nikdy jsi nezapomněla zakutálet svoje vydělané galeony směrem k zelenému kontu nebo jako odměny 
v bodovém roce, což bylo velmi štědré a né každý kolejní má to barevné srdíčko se takto zapojit. Za 
všechny ty roky a práci dovol, abychom ti mohli udělat poslední kolejní radost svými dílky, texty a 
vzdát hold takové kolejní a zmijozelské hvězdě, jako jsi ty! 
 
Doufám, že na nás nadále nezanevřeš a budeš „oficiální“ součástí zelenofialových. 
 
Vivat Slytherin! 
 
Děkuji a děkujeme, 
Astorka :-)) 
  



Rozloučení s NaSaŠí Jackson 

Bibi Anne 
 

 
 
  



Rozloučení s NaSaŠí Jackson 

Crystal Iceberg 
 
Drahá slečno Sůšo, 
 
neznám asi žádnou jinou fialovou osobu, která by měla takové zelené srdíčko jako vy. Pro kolej jste se 
vždy rvala a dávala jí všechnu energii a čas. Vždy jsem ráda pozorovala, jak fandíte na famfrpálových 
zápasech. Asi nikdy nezapomenu na minulý rok, kdy jste nás při boji o školní pohár motivovala a 
podporovala ze všech svých sil až do konce. Jsem opravdu ráda, že jsme měli takovou super ředitelku. 
Děkuji vám za vaši nenahraditelnou práci pro Zmijozel. Přeji vám, ať se vám do budoucna vše daří a 
užíváte si zasloužený odpočinek. 
 
Vivat Slytherin! 
  



Rozloučení s NaSaŠí Jackson 

Inees Rut Gowstring 
 
Kudy chodí, tudy drobí. 
Na hady se občas zlobí. 
Více se však na ně směje. 
U srdce jí pro ně hřeje. 
Za ně ona se vždy bila. 
Pro svou kolej vždycky žila. 
Tolik péče, času, lásky, 
občas z hadů měla vrásky. 
Vždy však blízko při nás stála. 
Hrdě, pevně jako skála. 
Teď utřeme z očí slzy, 
Odchází nám tak moc brzy. 
Slečno Sůšo věřte prosím, 
že vás ve svém srdci nosím. 
Nejen já i kolej celá, 
co dopustit na vás nedá. 
 
 
  



Rozloučení s NaSaŠí Jackson 

Lena Darwin 
 
Báseň pro tu nejlepší madam kolejní ♡ 
 
Kdo neznal by tu fialovou dámu, 
jejíž jméno syčivě zní, 
bez níž by Zmijozel nedal ani ránu 
a byl by poslední? 
 
Tři roky seděla na prefektské židli, 
pak primuskou se stala, 
by Zmijozelu dopomohla výhry, 
pro ni třikrát sláva! 
 
Také s obrazy se přátelila, 
to snadná pro ni byla práce, 
a aby se nenudila, 
další přibyla jí funkce. 
 
Pokladníkem pouze na rok se stala, 
možná jí počítání šlo hůře... 
Nebo že by ubírala…? 
To pravda býti nemůže! 
 
Peněz měla velkou kopu, 
kde je vzala, Salazar ví, 
dokonce si v Godrikově Dolu, 
pořídila sídlo epochální. 
 
Po čase zjistila, že Zmijozel jí chybí, 
co dobrého tam zažila! 
Tak se z ní stala madam kolejní 
a časy dobré vrátila. 
 
Šest let s hady vydržela, 
je to těžká práce, 
a i když je ráda měla, 
zbavila se funkce. 
 
V našich srdcích však zůstane, 
had je navždy hadem, 
co dalšího se s ní stane? 
To neví ani Merlin se Salazarem. 
 
Kdo neznal by tu fialovou dámu, 
jejíž jméno syčivě zní, 
co přezdívek má... to je předmětem sváru 
a jmenuje se NaSaŠí. 
  



Rozloučení s NaSaŠí Jackson 

Marguerita Laux 
 

 
 
  



Rozloučení s NaSaŠí Jackson 

Monika Fireová 
Drahá madam kolejní, 
na svém postu ve vedení koleje už nějakou dobu jste a velmi vám to jde. A že jste byla jednu chvíli 
kuře? Komu to vadilo? Vedení koleje jste i jako upípané kuře zvládla s přehledem. Nyní Vám tedy přeji 
ať se vám i nadále daří a plní sny. 
 
  



Rozloučení s NaSaŠí Jackson 

Narcisse Cinerea 
 

    
 
Milá Sušenko, 
jsem vděčná za to, že jsem Tě mohla znát. Jsem vděčná za to, že jsem mohla čerpat tvých znalostí, 
zkušeností, úsměvů i přátelství. Byla jsi někým, koho jsem znala dlouhá léta a vždy jsem za ním mohla 
jít s kdejakým trápením. Nejprve jako za spolužačkou z Hogu, později jako za skvělou kamarádkou. 
 
Pamatuju si na provolané noci v Ďáblově jámě, na aFFFraidky, na famfrpálové zážitky, vzpomínám s 
úsměvem i na první srazy, na veškerá jídla na bytě, na večery s kartami… Byly to krásné časy. Neměnila 
bych je. A děkuju ti za ně. Bez tebe by nebyly. 
 
Nechci se s tebou loučit, ale chápu, že po takové době toužíš akorát pověsit ředitelování na hřebík a jít 
dál. Dovol mi však ti ještě říct, že léta s tebou ve vedení byla skvělá. Mít důvěru v kolejního ředitele je 
k nezaplacení. 
 
Odpočiň si. Zasloužíš si to. 
 
Cisska 
 

 
 
PS: Stejně jsi žlutá! Huff, huff, hufflepuff!  



Rozloučení s NaSaŠí Jackson 

Ontaria Emori Reyes 
 

 
 
  



Rozloučení s NaSaŠí Jackson 

Saiph Lacaille 
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Veronica Narcissa Williamsová 
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Yvonne Silber 
 

 


