
Rozloučení s primuskou Noah Limbani 
 

od Enoly Gatito 
 
Milá Noah,  
 
je mi líto, že již nejsi naší primuskou, ale přeji Ti, ať se Ti i nadále vše, na co na 
hradě sáhneš, vydaří!  
 
Grande Tequila pro Noah! 
 

 
  



od Enselis Ismenia 
 
Tabulková velmistryně, 
když kopne, tak sotva mine. 
Profesní čtverce sbírá hravě, 
z pozice primuse odešla právě. 
Čekají nás od ní velké věci, 
tvrdili tuhle závodní šneci. 
I v Hadím králi se velmi činí, 
famfrpál zaskočí, když nemohou jiní. 
Renesanční kouzelnice – 
Noha je to, co chceš více!  



od Christiny Meadows 
 
Drahá Noah, Nožko, Noho, 
udělalas pro nás mnoho. 
Tvoje stopa v zelené 
už napořád tu zůstane. 
 
Své kopací botičky 
sundej ze své nožičky.  
Spolu s odznakem jdou dál, 
jak by Salazar si přál. 
 
Díky za tvůj každý bod, 
Zmijozelu přišel vhod! 
Děkujem i za tvé akce, 
že vždy probíhají hladce. 
 
Primuska jsi byla skvělá,  
taková se těžce hledá! 
Předat vzkaz ti snadno mohu: 
Máme rádi naši Nohu! ❤ 
 
 
 
Milá Noah, jsi nepostradatelnou součástí vedení Zmijozelu, tvoje tabulky jsou už 
legendou. Mrzí mě, že byla tvoje práce mnohdy neviditelná za dveřmi zasedačky, 
protože jsi jí odvedla opravdu obrovský kus a bez tebe by nejspíš Zmijozel nebyl 
tam, kde je. Nemluvě o věcech, které děláš navíc! Akce, které pořádáš, jsou 
opravdový masterpiece, díky za ně! 
 
Budou mi chybět tvoje náhodné kopance, útěchou mi je ale to, že si stále můžeme 
psát ve tři ráno na discordu a vyrážet Maike dech tím, kolik zpráv dokážeme během 
chvilky napsat!  
 
Nohu do každé kole… jo vlastně, na KŘ Nebelvíru tě nevzali, tak nic! Každopádně 
doufám, že po tobě přijde nějaká další Noha, která nám bude dělat krutopřísný 
tabulky. Ale neboj, pravá Noha je jen jedna, každá další už bude zákonitě jen ta 
levá! 
 
Děkuju za všechno! ❤  



od Inees Rut Gowstring 
 
díky Ti za vše 
co koleji jsi dala 
had je Ti vděčný 
 
 

 
 

od Maraike Auri Nordahl 
 
háčkuješ hustě 
zlatý odznak ti slušel 
už mě nekop(n)eš  



od Marguerity Laux 

  



od Moniky Fireové 
 
Milá Noah, 
 
udělala jsi toho pro nás tolik. Už od prvního ročníku jsi patřila k 
nejaktivnějším hadům. Poměrně rychle ses dostala do vyšších pozic v 
koleji. Byla jsi skvělá prefektka a následně i úžasná primuska. Tvoje 
nápady a vzpomínky na akce budou všechny hady provádět ještě 
dlouhá léta. 
 
Teď nastává čas na odpočinek. Využij ho a dopřej si taky nějakou 
pořádnou dovolenou.  



od Nessy Naiadés 
 
 

  



od Saiph Lacaille 
 
 
Se slovy to vážně umím líp než s obrázky, 
myslím, že nepotěší tě mé malované oblázky... 
A taky tuším, co udělalo by ti radost ze všech největší: 
lítá to v noci, je to chlupaté a v mém sovinci tě to netěší. 
Mýlím se? 
 
 

 
 
 
Neplánovala jsem se toho netopýra vzdát, ale když jsem přemýšlela, co ti chci říct 
po všech těch společných letech ve vedení, došlo mi, že to vyjádří líp než tisíc s(l)ov.  
 
Víš, co pro mě znamená, že je to dědictví; ale tobě ho ráda předám, ať ti dělá 
radost. Nevím, kdo jiný by si ho zasloužil. Za ty roky na primusovi sis ho rozhodně 
"odpracovala"! =D 
 
Bavilo mě s tebou po nocích strašit na chodbách hradu, ničit ti všechny tabulky a 
vymýšlet tisíc způsobů, jak by šly věci dělat jinak. Což naštěstí pořád můžu dělat. A 
stále mě baví s tebou trávit čas. Tak ať je ho ještě hodně!  



od Sarah Thompson 
 
 
Když do prváku nastoupila, 
k JOJO vílám přistoupila. 
Šampionkou se pak stala, 
naší Noah třikrát sláva! 
 
Téhož roku stříbro vzala, 
rychle se ho zase vzdala. 
Na hrudi pak zlato nosila, 
pro kolej velká posila. 
 
S tabulkami to fakt umí, 
ostatní na ni jen ohromeně čumí. 
Ani body jí nejsou cizí, 
zelené čtverečky rapidně sklízí. 
 
Autorkou Městečka Prasinky je, 
tu boží hru snad každý miluje. 
V množení se skvěle vyzná, 
na hradě je to samá Kvakuňova podobizna. 
 
Nezapomenutelnou funkcionářkou byla, 
spoustu báječných věcí vymyslila. 
Noah, moc ti děkujeme 
a úsměv ti rádi věnujeme. :)  



od Suzzy Blackwood 
 
 
Nožička, Noha, Noah. 
Noah, naše milá Noho, 
prožili jsme s tebou mnoho. 
Mnoho štěstí, lásky, úspěchů, 
teď těžké je hledat útěchu. 
Bude nám chybět tvé primusování, 
pořádání akcí, do jezera kopání. 
Navždy budeš hvězdou naší, 
navždy budeme tví braši, 
mnoho štěstí teď ti přejeme, 
oslavné písně o tobě pějeme. 
Ať každý kdo jen může slyší, 
že neexistuje pocta vyšší, 
než moci ti na blízku být, 
tebe za kamarádku mít.  



od Veronicy Narcissy Williamsové 
 

 


