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V
najbolj imenitni meščanski hiši sredi mesta 
je v malo manj imenitni kleti živela stara, 
betežna vodovodna pipa. Že kot mlada in 
čila je Stara pipa služila generacijam, ki so 

živele v tej čedni hiši, in poznala vse zgodbe tamkajšnjih 
prebivalcev. Leta so minevala in kljub odličnemu počutju 
je čas počasi načenjal pipino zdravje.

Prvič po mnogo mnogo letih je bila prehlajena. Prehlad 
je trajal toliko časa, da se je Stara pipa že skoraj navadila 
nanj. A nekomu v hiši krehanje, smrkanje in glasno 
klokotanje niso bil i  všeč. Nacetov očka se je strašansko 
jezil nad hrupom, ki ga je Stara pipa povzročala vsakokrat, 
ko si je kdo od stanovalcev kjer koli v hiši natočil vodo.





P
ipa pa ni le krehala, javkala in glasno klokotala, 
za nameček jo je še pošteno trgalo v kolenu in 
iz nosa se ji je cedilo. Česar pa nihče ni vedel. 
In čisto prav je tako, saj bi jo sicer opravljali 

po hodnikih, da se to za pipo ne spodobi, in bi se je – 
»strašnamiselpojdistran« – lahko celo znebili.

Ko je takole glasno razmišljala o svoji usodi, je zaključila, 
da je njena edina prijateljica le mrzla voda, ki pa ni bila 
preveč zgovorna. Stari pipi je bilo dolgčas. V kleti je bilo 
temno in hladno in kar naenkrat je postala odveč celo 
sami sebi. In verjetno se je zato tudi prehladila.





V
sakokrat, ko si je Nace v kuhinji natočil vodo 
v kozarec, se je iz kleti zaslišalo »ij ouaua« pa 
»kh, kh, kh, kh«. Ko je Nacetova mamica prala 
solato in sadje, se je Stara pipa kar zatresla in 

zopet se je zaslišalo javkanje in pokašljevanje. 





D
a ne govorimo o tem, kaj vse se je slišalo iz 
kleti, ko se je tuširal Nacetov očka :»Kh, kh, 
kh, kh«, »Kh, kh, kh, kh«. »Joj,« je tarnala 
Stara pipa, »vse me že boli.«





P
a je prišlo poletje in Stara pipa je imela kar 
naenkrat obilico dela. Nanjo so pritrdili cev, 
da so se na cvetočem notranjem dvorišču 
imenitne hiše z vodo škropili otroci. Ob 

zgodnjih jutrih pred sončno pripeko so babice zalivale 
svoje krasne zelenjavne vrtove, dedki pa trate, na katerih 
so ob večerih balinali. Koliko vode je steklo čeznjo in kako 
je Staro pipo to veselilo!

Kar žgečkalo jo je od ugodja. Stara pipa je kljub mrzli vodi, 
ki je tekla čeznjo, strašansko uživala. Bila je presrečna in 
zopet se je počutila živo in uporabno. Tudi kašljanje in 
kihanje sta kar naenkrat čudežno izginila. Nacetov očka 
pa je tudi pozabil, kako se je pozimi jezil nanjo.





A  Staro pipo so čez nekaj dni nenadoma 
prenehali uporabljati. Stara pipa nikakor ni 
mogla razumeti, kaj se je zgodilo. »Zakaj me 
ne uporabljajo več?« se je spraševala, »saj je 

vendar še vedno poletje.«

Pa je po dolgem premišljevanju in tuhtanju, računanju 
in risanju nekega večera pipina soseda Cev, ki ji tudi ni 
bilo prav, da je zvita in nataknjena visela na steni, na glas 
ugotovila: »Mislim, da uporabljajo deževnico.«

Stara pipa je postala žalostna. »Saj to je strašno. Nihče 
me ne potrebuje več,« je utrujeno razmišljala. Kar 
naenkrat jo je še močneje zatrgalo v kolenu, debelo je 
smrknila in komaj zadrževala solze, zaradi prepiha pa je 
še gromozansko kihnila. Nacetovega očka je zmotila pri 
branju časopisa. »Pa ne že spet,« je zagodrnjal, »same 
sitnosti imam s tole Staro pipo. Zamenjati jo bo treba!«





N aslednji dan se je prestrašena Stara pipa 
znašla v spretnih rokah Nacetovega očka. 
»Glej, glej, saj ni nič resnega narobe s tabo. 
Samo zamenjam tesnilo in te dobro očistim,« 

se je pogovarjal sam s sabo, nevedoč, da ga pipa prav dobro 
razume. »Morda pa te postavim v gospodinjski kotiček.« 
In tako se je tudi zgodilo.





N a novem delovnem mestu se je Stari pipi 
življenje obrnilo na glavo. Koliko dela ima in 
kaj vse se dogaja! 
 

Nacetova mamica se Stare pipe pogosto dotakne. Po 
uporabi jo nežno obriše in včasih v njenem odsevu celo 
pomežikne sami sebi. Vsak njen dotik Staro pipo poboža 
kot svila. In Stara pipa se zopet počuti silno mladostno in 
uporabno. Nekajkrat na dan se od zadovoljstva namuzne 
in včasih čisto tako za hec in za nalašč poškropi Naceta, 
ko si v kozarec natoči vodo.





N
ace namreč hitro raste in iz nje spije veliko 
vode. Stari pipi nikoli več ni dolgčas. Nič se ne 
pritožuje in tudi prehlajena ni več. Nacetov 
očka pa je zadovoljen in ponosen sam nase, da 

mu je popravilo tako dobro uspelo.
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StaRa PiPa





V
najbolj imenitni meščanski hiši sredi mesta 
je v malo manj imenitni kleti živela stara, 
betežna vodovodna pipa ... 

O tem, kaj vse je prestala in kje vse je pristala, govori 
pričujoča pravljica.


