


1 - Páran a téren 

Az egész úgy kezdődött, hogy egy pénteki napon, ősz végén 

kézilabda edzésről mentünk haza két csapattársammal a hidegben. 

Amikor a téren mentünk keresztül, odajött hozzánk két lány, hogy 

nem-e tudunk nekik tüzet adni, amivel meggyújthatnák a szenet. 

Mivel mindannyian dohányzunk, így tudtunk nekik segíteni, és 

kedvességünket meghálálva hívtak minket is pipázni. Az örök 

kedvenc őszibarackot szívtuk. Jó hangulat alakult ki, és megismertük 

az addig idegen lányokat. Aranyosak voltak, és még jól is néztek ki.  

Még az óta is tartjuk velük a kapcsolatot, rendszeresen összejárunk 

pipázni egyet-egyet.  

A tanulság annyi, hogy mindig legyen nálad tűz, bármikor kellhet. ☺ 

Üdv.:Zsolti 

 

2 - Szülinapi pipa 

2008. január 12. Szülinapom volt, s bár én nem tulajdonítottam neki 

nagy ügyet, a barátaim másképp vélekedtek erről. Estefelé áthívott 

haverom egy kis közös pipázásra. 

Alig hogy átértem, 3 legjobb barátnőm ugrott a nyakamba boldog 

szülinapot kívánva. S ha ez nem lett volna elég, egy nagy doboz is 

várt a szobájában. Már előre mosolyogtam, hiszen tudtam, hogy 

nem hétköznapi ajándék lapul a dobozban. Igen... egy vízipipa volt. 

Nagyon megörültem neki. Zöld volt, egy csöves és imádtam. 

Gyorsan be is gyújtottam, és a skacok csak nézték az első kört, hogy 

mennyire átszellemültem szívom az első saját töltésemet, a saját 

vízipipámon. Íze betöltötte a számat, kellemes füstje megtelítette a 

szobát. 

De nem hagytam, hogy sokáig egyedül szívogassak, hiszen akkor a 

legjobb a pipa, ha megosztod. A következő kört már alkoholos 

szűrőfolyadékkal csináltuk. Aznap este vagy 6 órán át szívtuk. 

Életem egyik legjobb élménye volt :) 

Bastao 

 

 



3 – Rendőrpipa 

Egyszer történt velünk a nyáron, hogy haverokkal elmentünk a 

városba piálni, pipálni, szóval kirúgni a hámból. 

Lementünk a Tiszához - ja igen, szolnoki sztori - és elkezdtünk inni , 

szólt a zene égett a pipa. Miután már rendesen mindenki átadta 

magát az érzésnek jöttek a rendőrök. 

Mivel voltak fiatalabbak is, ők ugye menekültek a törvény keze elől, 

de én mint nagykorú nem zavartattam magam. 

Akkor jött a szokásos rutin ellenőrzés. Na, én akkor véletlen egy 

könyvtári jegyet adtam oda személyi helyett. A rendőrnek vagy nem 

tűnt fel vagy nem érdekelte - lévén részeg emberbe ne köss bele 

alapon - de visszaadta a könyvtári jegyet és kérdezte, mit szívunk. 

Mondtam sima dohány, és meg is kínáltam. Beleszívott, megtetszett 

neki és leült oda hozzánk pipázni a Tisza partjára. 

Felejthetetlen volt az este komikuma. 

Bastao 

 

4 – Kettesben 

Egy egész napot voltam egy gyönyörű lánnyal, akit már régóta 

ismerek. Ez a nap annyira jól sikerült, hogy megkérdeztem tőle, nem 

aludna-e nálam? Mondtam neki, hogy van vízipipa meg minden, 

szóval jól eleszünk. Hát igen mondott :). Elmentünk hozzám. 

Megvacsoráztunk alaposan, és rágyújtottunk egy pipára. Még jó, 

hogy előző nap vettem Nakhla Tobacco barackos dohányt. 

Eszméletlen jó íze volt. Már elég jó volt a hangulat, megkérdeztem 

tőle, hogy meg lehetne-e azt is csinálni, hogy átfújom neki a füstöt. 

Sokat gondolkodott rajta, de beleegyezett. Odahajoltam, átfújtam a 

füstöt és megcsókoltam. Eszméletlen jó volt :). A többit már el 

tudjátok képzelni. :P 

Ádám 

 

 

 

 



5 - Első pipázásom 

Egy forró szerda délután volt, és a haverokkal elmentünk egy 

parkba, ahol két másik barátunk beszélgetett és pipáztak. Én el sem 

tudtam képzelni, hogy mi az. Nagy, piros és füstöl. Amikor közelebb 

értünk, köszöntünk és mindenki leült a pipa köré. Én értetlenkedve 

kérdeztem, hogy mi ez, mennyire káros, stb… Aztán elkezdték 

magyarázni, hogy nem káros, finom, jól esik, és lehűt. Eleinte kicsit 

féltem tőle, de aztán rávettek. Először csak egy picit szívtam 

kóstolóba, de hirtelen annyira megdöbbentem. Amikor megláttam, 

attól féltem, hogy valami meleg, keserű füst. Ezzel szemben amikor 

megkóstoltam, lágy, hideg, és mivel citromos dohány volt benne, 

eszméletlenül finom citromos íz. 2,5 órán keresztül pipáztunk 

négyen. Nagyon jó volt, ezt az élményt sosem felejtem el. Akkor 

elhatároztam, hogy egy ilyen kell nekem is. 

Szóval ez az én első pipázásom története. Mindenkinek ajánlom, 

hogy próbálja ki, tényleg nagyon jó móka. 

Olivér 

 

6 - Mit tegyél, ha nincsen otthon szened? 

Egyik este nyársaltunk és iszogattunk a haverokkal, és általában 

ilyenkor mindig szoktunk vízipipázni is. Csak volt egy apró probléma: 

nem volt szenünk! Ezért kitaláltuk: mi lenne, ha az izzó fadarabot 

tennénk rá? Bejött! Ugyanúgy jött a füst, és éreztük az ízeket, 

mintha csak szén lett volna rajta. Egy apró probléma volt, hogy 10-

20 percenként cserélgetni kellet a fadarabot, de ez minket nem 

zavart. A lényeg az volt, hogy vízipipázhattunk. 

Gergő 

  



 

7 - Az első vízipázásom! 

Ez az élmény még kiskoromban történt, amikor is összegyűlt a család 

és elkezdtük ünnepelni a Papámat. Hirtelen, az egyik 

ajándékzacskóból egy 37 cm-es kék vízipipa bukkant elő a 

kiegészítőkkel. A Papám azt mondta: "Gergő nem próbáljuk ki?" . Én 

meg persze azonnal bólogattam, de édesanyám nem akarta, hogy 

sokat szívjak. Ez persze nem zavart. Kiültünk a teraszra, és 

ügyetlenkedve, de sikerült az első füstfelhőt kicsikarni belőle. 

Nagyon élveztem, azóta pipulok a haverokkal. 

Gergő 

 

8 - Haver, én és a vízipipa :P 

Nemrég, a téli szünetben itt volt a haverom. :) 

Hazaértünk, és nem volt itthon áram. :| Rám néz, és megkérdezi, 

hogy most mi lesz ? Mondom neki, itt a vízipipa, pippantsunk egyet. 

:) Oké neki is álltunk. :) Egy Vegyigyümis dohánnyal kezdtünk. Eltelt 

majdnem 1 óra, elégett a szén, vártunk egy kicsit, és jött a következő 

adag: egy Dinnyés dohány személyében. :D Bubbyztunk, karikáztunk 

stb.. :D 

Olyan 10:30 körül értünk ide, és durván 20:00-ig pipáztunk, zenét 

hallgattunk :D . Egy nagyon jó nap volt, elfogyott 6 szén, és a 

vegyigyümis, dinnyés dohány is :S :D 

Tibor 

 

9 - Pipulás éjjel 

Egyszer éjjel kitaláltuk a barátaimmal, hogy pipulunk egyet. Ez kb. 

éjfél körül lehetett. Fogtuk barátommal a pipánkat és kimentünk a 

közeli parkolóba. Odajöttek a barátaink is, és a parkoló közepén ülve 

szívtuk el a pipát. Talán semmi különös nincs ebben, de akkor 

nagyon jó szórakozás volt és vicces. Természetesen készítettünk sok 

képet, ez is hozzá tartozik. 



 

Nekem ez volt eddig a legjobb pipulós élményem, nem is a helyszín, 

hanem a társaság és a szórakozás miatt. 

Júlia 

 

10 - A vízipipa és a pillepalack 

 

Nos, mosolyogva gondolok vissza arra az estére, amikor 

osztálykirándulni vittem magammal a vízipipámat. Általános iskola 

végén, 8. osztályban történt ez a kis sztori. Természetesen az 

osztályfőnök nem tudta, hogy mire készülünk, mit tervezünk az 

estére. Hamar eljött az éjszaka, beültünk a szobába, rágyújtottunk a 

pipára és élveztük az élet boldogságát. Ezzel nem is volt baj 

mindaddig, míg egyszer csak azt nem hallottuk, hogy valaki baktat 

felfele a lépcsőn, a szoba felé. Pipát gyorsan be az ágy alá, villanyt 

fel, és csak beszélgetni kezdtünk. 

Természetesen az osztályfőnököm volt az, aki benyitott a szobába, 

és föl tett egy kérdést: 

- Gyerekek mi ez a "szag"? 

Csak egy megoldást láttunk arra, hogy kihúzzuk magunkat a 

"bajból". Az egyik jópofa osztálytársam állt a tanár elé, és mondta 

neki: 

- Bevallom tanárnő eresztettem egyet! 

Persze ezen a tanárral együtt mi is egy nagyon jót derültünk. Majd 

az osztályfőnökünk becsukta maga után az ajtót, és folytattuk 

tovább a pipázást! :) 

Mátyás 



 

11 - Legelső pipulás 

Mikor megvettük egyik haverommal a pipát, nem tudtuk, hogy hol 

próbáljuk ki. Arra a közös döntésre jutottunk, hogy a közeli tónak a 

partján gyújtsuk be. Amikor megnézte a felépítését a pipának, 

egyből elhagyta a szelepgolyót, ezért mehettünk vissza a boltba 

venni 10 db új szelepgolyót, hogy ha megint elhagyná, legyen mivel 

pótolni. 

Térjünk is vissza a történethez. Mivel elfelejtettünk hozni magunkkal 

öngyújtót, ezért kértünk az egyik padon ülő nőtől. Begyújtottuk, 

először mindenki csak nézett, de a végére már nem érdekelte a 

járókelőket, hogy mit is csinálunk. Mennyei másfél óra volt a fa alatt 

a tóparton. 

Attila 

 

12 - Pipa egész nap 

 

2009 nyarának utolsó napjaiban járunk. Mivel nemsokára kezdődött 

az iskola, a barátokkal el akartunk tölteni még egy estét. 

 "De mivel tehetnénk felejthetetlenné?" Merült fel bennünk a 

kérdés... Nem kellet sokat töprengeni ahhoz, hogy a vízipipa mellett 

döntsünk. 

 Jellemző erre a társaságra, hogy arra járunk, merre a szél fúj. Hát.., 

a szél egy gyönyörű mezőre fújt ki minket, ahova szépen leterítettük 

plédjeinket, hálózsákjainkat, és összeszereltük a vízipipát. 

 Első tömésünk kétalma-menta vegyítésben történt meg, ami 

kellemesen felüdített minket a meleg nyári estén. Annyira 

megtetszett, hogy végig ezt szívtuk. :D 

 Kezdett hűlni az idő, pokrócainkat magunkra húztuk, és 

tanácskoztunk, hogy mi is legyen. Hazamenjünk? Ne menjünk? 

 Végül az mellett döntöttünk, hogy hazamegyünk elmosni a kormos 

pipát, majd visszamegyünk egy lóversenypályára, ahol szépen 

letelepedve a tribünre elszívogatjuk napkeltéig. 

 Utunk hazafele a város utcáján vezetett, ahol pokrócokba 

burkolózva surrantunk végig. Sokaknak igen különös látvány volt 3 

"buckalakó" egy vízipipával. Miután elmostuk, visszamentünk, de 



ezúttal hoztunk magunkkal gyertyát, hogy jobban láthassuk az utat 

hajnali 4kor, és persze ez a hangulatot is megadta. (Visszafele még 

dermedtebben néztek az emberek.) Mikor kiértünk a tribünre, 

le"woodstock"-oltunk, és élveztük a pipa lágy almás füstjét, míg el 

nem aludtunk a villódzó gyertyafényben... 

 Persze reggel 7kor volt olyan kedves egy barátunk, aki harsány 

"Riadóóóó" ordításával felébresztett minket. 

 Szerinte vicces volt. 

 Szerintünk az volt vicces mikor kapott egy liter szódavizet a képébe. 

 -A vízipipát nem csak azért érdemes használni mert finom, hanem 

fontos hangulatalapozó eszközként is szolgál. No és persze jól 

összehozza a barátokat, hogy felejthetetlen pillanatokat hozzon 

életünkbe. 

Gergő 

 

13 - Diófán 

Novemberben gondoltunk egyet, és kimentünk a határba 

csavarogni. És mint mindig, most is magammal vittem a vízipipámat 

meg az összes kelléket hogy majd pihenés gyanánt füstölgünk egy 

kicsit. Hát füstölögtünk is. Nem is akárhol. Diófa tetején ahova 

elővigyázatosságból felmásztunk, amikor megláttuk a kutyát. Kb. 10 

perc tétlenség után meguntunk a füstmentes kuksolást, ezért szépen 

előkaptam a pipát a táskából, vizet töltöttem bele a palackba, 

szépen megtömtem, közben a haverom beizzította a szenet és 

nemsokára élveztük a kiadós ízletes füstöt a diófa ágain 

egyensúlyozva. 

Zsolt 

 

14 - Egy nyári pipázás a strandon. 

2008 Nyarán az egyik úszómester barátommal kitaláltuk, hogy mi 

lenne, ha valamelyik nap a strandon, a medence partján pipáznák, 

hisz nincs is annál jobb, amikor a nagy melegben szívjuk a kellemes 

hűsítő füstöt, és ha kedvünk van, megmártózhatunk a medencében. 

Nem is időztünk feleslegesen, hisz a rá következő nap délután azt 

látta, hogy a kezemben a pipával tartok felé. Szépen lassan 

előkészítettem a pipát, megtömtem a dohánytölcsért és 

begyújtottam a szenet. Az előkészületeknél senki nem figyelt fel 



arra, hogy mi ketten mit csinálunk az úszómesteri toronyban, de 

mikor egyre jobban elterjedt a kellemes illatú füst, egyszer csak azt 

vettük észre, hogy sok ember kíváncsiskodik, hogy mi lehet ez a 

különleges illat. Egyre több ember figyelt ránk, míg egyszer egy idős 

bácsi odajött hozzánk, és megkérdezte, hogy mit csinálunk? És 

hogyan működik ez a szerkezet? Mert ő még nem látott ilyet. 

Miután elmeséltük neki, hogy mi is ez valójában és hogyan működik, 

természetesen ki szerette volna próbálni. Mivel mi nem voltunk 

irigyek, azt mondtuk neki, hogy csak nyugodtan. Amikor beleszívott, 

látszott rajta, hogy megcsillant a szeme, és amikor kifújta a füstöt, 

azt mondta ez nagyon jó, és remek kis szerkezet. Mivel nem akart 

tovább minket zavarni a bácsi, így megköszönte nekünk a 

felvilágosítást, és elment. Nem telt bele egy 10 percbe, mikor azt 

vettük észre, hogy a medencében, és a parton majdnem mindenki a 

vízipipáról beszél. Nem értettük valójában, hogy mi történt, míg a 

barátom fel nem figyelt az öreg bácsira, és mondta Nézd csak a 

bácsit... Most meséli a pipa történetét. Ez egy remek érzés volt, hogy 

milyen sok embert foglalkoztat valójában, mi is az a vízipipa. A 

délután végére sajnos teljesen kifogytunk a dohányból, de 

megfogadtuk, hogy nem ez volt az utolsó nyári nap, amikor a 

strandon pipáztunk... 

Krisztián 

 

15 - Mohón és fejfájósan 

Egy baráti körben öten vagyunk nagyon jó barátok. Van annak már 4 

éve is, hogy egy esti sörözés alkalmával elhatároztuk, hogy veszünk 

egy saját vízipipát, amit akkor és annyiszor szívunk, ahányszor 

akarunk. Az elhatározást tett követte, így még a héten bementünk 

Győrbe és beszereztük életünk első pipáját,egy csinos kék, két 

szipkás csövet, amit később "Sophie"-nak neveztünk el. Vettünk 

hozzá dohányt meg szenet is, ahogy illik, és még aznap este gyorsan 

ki is próbáltuk az új szerzeményt. Kezdő pipás lévén még elég 

amatőr módon tömtük meg és ráraktunk jó adag szenet "mindegy, 

csak jó sok füstje legyen" felkiáltással, és rádugtuk a két csövet. 

Először nem jött semmi, még levegő se nagyon, ugyanis a szipka 

belső átmérője nagyon kicsi volt. Ezt nem lehetett tartani tovább, 

levettük a csöveket és tönkről szívtuk tovább. Mondanom se kell, így 

persze jött már belőle rendesen! Sikerült úgy "beszívni" hogy nem 

egész fél óra alatt annyira bekészültünk mind az öten, hogy a földön 

fetrengtünk és alig bírtunk megmozdulni. Persze mindezt jó néhány 

sör társaságában. Másnap mindegyikünknek iszonyatosan fájt a feje, 



nekem pl. estefelé múlt el. Azóta nem jellemző, hogy ilyen 

hülyeséget csinálnánk, sőt a szipkát is lecseréltük. 

Ádám 

 

16 - Hogyan váltam vízipipássá? 

Az első pipázásomra még máig emlékszem. 3 éve volt 9. osztály 

végén. Kimentünk a Margit-szigetre osztálykirándulás gyanánt. Kint 

bóklásztunk a szigeten, és egyszer csak előkerült az egyik 

osztálytársam táskájából egy vízipipa. 

Addig nem tudtam, hogy mi az, de mikor végig néztem, hogy azt 

hogyan izzatja be a srác, és láttam azt a tömény füstöt, egyből 

magával ragadt a vízipipázás szelleme. Utána sajnos volt egy 2 éves 

szünet, mert megfeledkeztem róla sajnos. De 2008. szilveszterén 

egész este pipáztunk, és akkor kaptam meg az életem 1. saját 

pipáját. Szép volt, jó volt, de többre vágytam. 3 hete vettem egy 2 

személyes 82 cm pipát, és ő az új szerelmem, akire a barátnőm 

mindig féltékeny. Ez volt röviden, hogy hogyan kezdtem pipázni. 

Soha nem fogom megbánni, mert ez által új embereket ismertem 

meg, sok kalandban volt részem. 

Zsolt 

 

17 - Salamon töke :) 

Van egy barátom, vele szoktam elmenni pipázni. Tudni kell róla hogy 

koleszos, és kb. minden nap szoktak pipulni. Én meg mindent tudok 

a pipáról, és egy ideje már össze szoktunk járni pipázni. Nyáron 

például sokat füstöltünk egy háztetőn, amit úgy kell elképzelni, hogy 

félbehagyott ház, szinte csak téglából áll, a tetőre fel lehet menni. A 

ház négyzet alakú, középen egy kertféleséggel. A tető a közepe felé 

lejt, de van egy oldala ahol vízszintesen végződik. Na oda szoktunk 

leülni, és jókat pipázni. Szokásos pipatömés a következő: neki van 

egy 47 cm magas kétcsövű sima pipája, amibe az én mély 

tölcséremet szoktuk rakni, ami eredeti tunéziai. Sok dohány fér bele, 

ez a lényeg. Szóval ebbe a kerámiába kétalmát töltünk, mert az a 

legjobb dohány, amit nem lehet elrontani. Megspékelem egy kis 

áfonyás glicerinnel, és 10/10-es füst jön, de minden egyes 

alkalommal. Íze az elején még nem volt a legjobb, de a technikánk 

fejlődésével már az is teljesen optimális. 



Egyik este elmentünk pippantani a közeli kocsmába. Ott beszéltük 

meg, hogy másnap megyünk Esztergomba, jönnek osztálytársai, meg 

haverok, összesen 6-an leszünk. Beülünk valahova, pipázunk és jól 

érezzük magunkat. Na most ezek a barátok, meg haverok szoktak 

pipázni, de nem nagyon értenek hozzá, mondta haverom. Na akkor 

megbeszéltük, hogy olyat tömünk nekik, hogy egy életre megjegyzik. 

Kedves barátom olyan fényesre mosta a pipát másnapra, mint a 

Salamon töke (ezt szokta mondani, amikor fényesre mossa). Szóval 

Esztergomban beültünk 6-an, egy ismeretlen helyre. Megkérdeztük 

a kocsmárosnét, hogy szabad-e pipázni. Na erre nem tudott mit 

mondani, nem tudta mi az, hogy vízipipázni. Na akkor barátommal 

összefogtunk, olyan Istenes pipát csináltunk, hogy még a 

kocsmárosné is odajött, mondta milyen kellemes illata van. 

Mindenki teljesen oda meg vissza volt. Na, azóta is mindig emlegetik 

azt az estét, mennyire beoptimalizáltuk azt a pipát. 

 

Képnek pedig az én pici tunéziai pipámat tettem be, amint éppen 

kreatívok voltunk, mert otthon hagytam a csövet. Viszont volt egy 

alufólia tekercsünk, papírzsepi volt a tömítés! Jó cucc, amikor 

nincsen cső. :) 

Balu 

 

18 - Első pipázásom 

A legjobb haverom egy szombat késő délután kihívott pipázni. Akkor 

még nem ismertem a vízipipát. Kimentem vele a parkba, egy 47cm-

es pipát hozott, amit Egyiptomban vett. Fel is ültünk egy torony 

szerű mászókára. Mivel az első pipázási élményem volt, kegyetlenül 

megszédültem. Mikor a szén elégett, még mindig szédültem. 

Gondoltam majd elmúlik,és a torony szélére álltam. Ekkor 



leszédültem, a nadrágom farzsebe beleakadt egy kiálló szögbe, és 

egy jókora szakadást csinált a nadrágon… 

Krisztián 

 

19 - Az első pipázásom. 

Örülök, hogy kitaláltátok ezt a könyvet. Remek ötlet. Szeretném én 

is megosztani a legjobb pipás élményemet. Én nem külföldön, 

hanem itthon ismertem meg a vízipipázást. Eleinte nem nagyon 

érdekelt, azt gondoltam, megint egy ilyen ökörség, de aztán 

rákaptam a dologra, amikor egy barátom áthívott egyet füstölni. 

Amikor megszívtam a zöld kobrás csövön a hideg, jeges almás füst 

izét, úgy éreztem, nem tudom letenni. Nagyon megszerettem a 

pipázást, és később rendeltem is egy pipát, nem kérdés honnan. 

Mindenkinek ajánlom a pipázást, és köszönöm, hogy ide írhattam. 

Soma 

 

20 - A társaság 

Az első pipázást sosem fogom elfelejteni. Kaptam egy pipát 

Izraelből, pedig akkor még azt sem tudtam, hogyan kell kezelni. 

Később, amikor rájöttem, napi 6-7 kellemes adagot töltöttem be, de 

a legeslegjobb emlékem az volt, mikor szóltam a fiuknak, hogy 

kaptam egy pipát, ők már eléggé bódult állapotban voltak, és 

mondták, hogy hozzam el. :D Elvittem, és az utcán töltöttem be az 

adagot, úgy mentünk végig a falun. A polgárőrök csak néztek, de 

nem szóltak semmit. :D A másik élményem, mikor a havernál 

voltunk, és  megfújtam a szenet, hogy  hamarabb izzon, de olyan 

erősen fújtam meg, hogy végiggurult a haverom testén. Nem vettük 

le a szenet, csak röhögtünk és röhögtünk szegény haveromon, 

közben az izzó szén rajta volt… :D 

Krisztián 

 

21 – Egész este 

Amikor először láttam vízipipát akkor nem tudtam, hogy mi az, és 

hogyan működik... De rögtön ahogy megtömték a többiek és hozzám 

került a cső, azonnal tudtam, hogy sokáig jó barátom lesz ez a kis 

szerkezet. :) Beleszívtam, és rögtön megéreztem az eper mennyei 

ízét ( víz helyett tej volt benne, attól mennyei joghurtos ízt kapott ) 



amely átjárta az egész tüdőmet. Eleve boldogban mentem oda, mert 

sátoroztunk haverokkal, már az is egy jó hangulat volt önmagában. 

De a pipa volt nekem a legjobb élményem a buli alatt. :) Egész este 

nem aludtunk és nem volt olyan perc, hogy a pipán ne izzott volna a 

szén, és hogy valaki ne szívta volna. 

 

Én az elején tiltakoztam ellene, hogy nem mert káros, de nem kellet 

negyed óra se, hogy meggyőzzenek és kipróbáltam. Az első két 

órában masszív helyem volt a pipa mellett, de aztán kellet egy kis 

friss levegő is, mert nagyon szédültem.  :) Azóta már van egy kis 

pipám, meg egy nagy is közösen a haverokkal. Most fogom rendelni 

a következőt. Remélem mindenkinek ilyen csodás élménye volt vagy 

lesz a vízipipával. :) 

 

22 - Pipázás a tetőteraszon 

Nos, mikor ez az eset történt, akkor még nem sok dolgot tudtam a 

vízipipázásról. Láttam már persze előtte is, de nem értettem hozzá, 

nem volt semmi tapasztalatom. 

Szóval kb. 2 éve, egy téli napon, iskola után az egyik 

osztálytársammal elmentünk egy vízipipa boltba. Hosszan nézelődés 

után sikerült kiválasztania a kiszemelt darabot, és meg is vette. 

Tehát ott volt a kezünkben egy felavatatlan pipa, és hozzá minden, 

ami csak kell. Úgyhogy elhatároztuk, hogy kipróbáljuk. Mivel 

egyikünk sem budapesti, ezért úgy gondoltuk, hogy a Nyugati 

pályaudvarhoz megyünk, a West End tetejére. Oké, megvan a pipa 

és a hely is. Csapjunk hát bele! Összeraktuk a még "szűz pipát", 

megtömtük jó kis trópusi-gyümölcsös dohánnyal, gyújtottunk egy 



szenet, leültünk, és hajrá. =) Körülbelül 10 perc telt el, és 

megjelentek a biztonságiak... 

 

Mi a tetőnek egészen a szélén voltunk, gondoltuk erre nem járnak 

annyian, biztosan nem "szól be" senki. De hát ugye nem így alakult. 

Először a biztonságiak csak odébb küldtek, a pipa nem is szúrt nekik 

szemet, de ahogy felálltunk, hogy odébb megyünk pár méterrel, 

egyből észrevették. Majd odahívták a többi munkatársukat is. És azt 

vettük észre, hogy mi ketten egy vízipipával a kezünkben szemben 

állunk 5 biztonságival. Hát nagy dolgokra nem kell gondolni, hogy 

megbüntettek, netán megvertek volna. Csak elmondták, hogy ezzel 

az "eszközzel" hagyjuk el a tetőteraszt. És úgy indokolták ezt az 

egészet, hogy: "Ki tudja mit szívtok itt ebben, sokan füvet raknak 

bele" ... "Nem kell, hogy itt beszívjatok és leessetek a tetőről" 

Úgyhogy abban a megtisztelő dologban volt részünk, hogy 5 

biztonsági kísért le kettőnket közrefogva. 

Azóta ez az a hely ahová nem járunk pipázni. :) 

Balázs 

 

23 - Mikor jön el...? 

Tán nem is olyan régen történt, hogy az egyik barátom mondta, 

hogy vízipipája van. Hát gondoltam felmegyek hozzá és kipróbálom 

milyen. Nagyon megtetszett, és a fejembe vettem egy konkrét 

elhatározást. Azt, hogy még azon a héten veszek egyet én is. Utána 

nem sokkal hallottam a www.vizipipa.eu oldalról, ahol nagyon sok 



fontos információt tudhatunk meg erről a dologról. :) Aztán, 

ahogyan egyre közelebb volt az a nap, annál inkább nem tudtam 

aludni. Aztán elérkezett a nagy nap. Megvettem. Emlékszem, 

banános dohányt vettem hozzá. Elég sokat szenvedtem, hogy 

beizzítsam. Nem tudtam, hogy hogyan gyújtsam meg a szenet, vagy 

mennyi dohányt tegyek a tölcsérbe... De gyakorlat teszi a mestert... 

A vízipipás napjaim, valahogy mindig derűsebbek, és boldogabbak. 

Szeretek pipázni, és a kedvenc dohányom a görögdinnyés lett végül. 

Röviden ennyit akartam elmondani. 

Adrián 

 

24 – Nálunk, otthon. 

Talán tavaly kezdődött az egész, hogy Dani barátom, akivel óvodás 

korunk óta jóban vagyunk, elhozta hozzám első vízipipáját. 

Nem volt rossz, de először annyira nem tetszett. A legjobb az volt, 

amikor szenet igazított a pipán, hát leesett a körülbelül 1-1.5 éves 

szőnyegre. De az még nem volt probléma, hogy picit megkapta, de 

egy kisebb darab elpattant, nyugodtak vagyunk , „hát tömjünk még 

egyet !„ Persze, de eközben mi ez a szag… Hát ez beteg , leesett a 

szőnyegre a szén kis darabja, ami a betonig égett Daniéknál. 

Mondjuk nem hiszem, hogy ez csak velünk fordult volna elő, inkább 

még több száz másik pipással. 

Másik nagy élményünk, amikor nyolc órán keresztül pipáztunk este 

nyolctól hajnali négyig. Elneveztük a dolgot Pipa maratonnak. Vicces 

volt, de nem kicsit, főleg az a fergeteges „kan buli” hangulat, 

mondhatni feledhetetlen. A banános és menta dohány után 2 alma 

jött, és még sorolhatnánk, de egy kevés  jó minőségű bor is került a 

pipa mellé, bár én vodkázni szeretek a pipa mellett. Nekem nagyon 

összehangolt az a dolog . A lényeg az, hogy az a nyolc óra 

feledhetetlen, feldobva kis borral, zenével, pipával. Persze nem 

utolsó sorban a pipának a szerintünk legjobb tulajdonsága, hogy 

beszélgetős jelleget hoz ki minden emberből. 

Richárd 

 

25 - Éjszaka öcsivel 

Egyik péntek délután egy kimerítő nap után hazaértem, szokásosan 

ledobtam a tatyót, levetkőztem, majd indultam fel a  szobámba. Épp 

itt volt haverom, így hát kötelező volt gyújtani egy vízipipát, mivel 



nem volt más itthon amivel megkínálhattam volna. Kb. 2-3 órán 

keresztül szívtam haverommal és az öcsémmel a pipát. Mivel vegyes 

gyümölcsös volt, így egy picit feldobtuk a dolgot, és az 1 literes 

tartályba 3-4 deci Garrone is belecsusszant. Fantasztikus íz élmény 

volt a Garrone és a vegyes gyümölcsös dohány, és mivel igen 

didergető téli délután volt, így a Garrone enyhe alkohol tartalma 

nem csak az ízt dobta fel, hanem kellemes forró érzést hagyva a 

torkunkban maga után, az egész átfagyott testünket felmelegítette. 

Mikor hazament a haverom, kipucoltam a pipát és szokás szerint 

leültem a gép elé, és mivel ugye péntek volt, filmezni kezdtem. Este 

11 vagy talán éjfél fele járhatott mikor még kevésbé voltam álmos és 

kicsit kinyitottam az ablakot, hogy szellőzzön a szoba. Egyből 

megcsapott a belga szén én általam füstölt sonkásnak vélt illata, ami 

a meggyújtás után érezhető majd egy kellemes epres illat is. 

Átmentem öcsémhez és láttam, hogy rágyújtott egy pipára megint. 

Hoztam föl a hűtőből 4 doboz sört és kényelmesen 2ig pipázgattunk 

és iszogattunk, miközben elég idegbeteg sztorikat mesélgettünk 

egymásnak. Másnap elég kipihenten és csak kicsit sajgó fejjel 

ébredtem. :) 

Ricsi 

 

26 – Csehországban, egy rock fesztiválon. 

A magyar tábor egy helyen sátorozott, és egyik nap odamentünk a 

budapesti kontingenshez. Ott egy olyan pipát nyüstöltek, aminek 

mindkét csöve levágott kerti slag volt, ami szikszalagozva volt a 

pipához. Emellett víz helyet vodka volt a tartályban. A vodka miatt 

elég nehéz volt szívni, de a kb. 2,5-3 méteres csövek miatt nagyon 

finom füstje lett a pipának. 

Boky 

 

27 - Füstbe a betegséggel! 

Nem volt meglepő, hogy a legutóbbi influenzajárvány-roham engem 

is ledöntött a lábamról, így jó pár napra itthon kellett dekkolnom a 

barátaim nélkül, kiírva a suliból a jó meleg ágyikóban. Egyik ilyen 

fekvős napon arra ocsúdtam fel délután, hogy a barátnőm toppan 

be az ajtón, kezében egy rakás házival, egy pakk cseresznyés 

dohánnyal, és hatalmas mosollyal az arcán. Össze is állítottuk a 

pipát, és pár perc múlva már szálltak a levegőbe a betegségűző 

geometriai formák. Nem mondom, hogy a házi pótlás akkora lett 



időzítve, dehogy aznap délután többször is meggyújtottuk a jó öreg 

shisát az tuti. :) 

Cloud 

 

28 - Nyaralás Kunszentmártonon az együttessel 

Tavaly nyáron történt, hogy az együttesemmel lementünk hatan (az 

énekesünk akkori barátnőjével együtt) Kunszentmártonra, ahol a 

billentyűsünk családjának van nyaralója. Ennek nálunk már 

tradicionális jellege van, hogy minden nyáron ott nyaralunk együtt. 

Így hát megkaptuk a házat olyan 8-10 napra, hoztunk hangszereket, 

hangcuccokat, pecabotokat (természetesen – majdnem - minden 

elengedhetetlen kiegészítővel együtt) és persze hogy ki ne 

maradjon, az énekessel (továbbiakban Gyuri) hoztunk fejenként egy-

egy pipát, amik a bőrönd alján lapultak meg. Mikor leérkeztünk 

felállítottuk a színpadot a nappaliban majd felszereltük a 

pecabotokat. A pipázás időpontja késő-délután/estére esett pár 

egyszerű okból kifolyólag. Az egyik talán az volt, hogy íratlan, de a 

napokat nézve mégis, nagy általánosságban megegyező napirendünk 

volt. Ilyen és ehhez hasonló napirendi pontok képezték a rutint: 

felkelni valamikor délelőtt (ez persze mindig függött az előző este 

következtében kialakult esetleges másnaposságtól), megreggelizni, 

zenélni, mert gyakorolni kellett új számokat, délután kimenni a 

stégre pecázni, stb. ... A másik talán az volt, hogy mivel a ház 

vízellátása egy fúrt kútra támaszkodott, ami persze megfelelően be 

volt vezetve a házba, csak szépséghibája volt a dolognak, hogy túl 

magas vastartalma volt, ami már a szagáról lerítt. Fürdésre stb. 

persze megfelelt, de nem akartam kockáztatni a vízipipázás terén, 

mivel pipák esetében meglehetősen háklis vagyok mindenféle kis 

gikszerre, amik rombolhatják a pipázás élményét. Ásványvízből meg 

nem volt annyi, hogy a 80cm-es –szír, egy sokkal nagyobb tartállyal 

rendelkező – pipa vizét minden nap cserélni lehessen. Éppen 

valamelyik késő délután ki akartunk ülni a verandára a többiekkel 

pipázni sörökkel betárazva. Ahogy jött az ötlet, már mentem is be a 

nappaliba, hogy kihalásszam a dobszerelés mögött a sarokba 

lerakott vízipipám. Említettem, hogy háklis vagyok a pipa 

előkészítésére. Ez van. Gyurit láttam közeledni a kerámiámmal, hogy 

a jó szándékú, segítőkész, más-kedvébe- járós arckifejezése mellett 

felajánlja azt, hogy megtömi a pipát. Örültem az ötletnek, amúgy is 

mindig érdekelt másoknak a tömési módszere, hogy a sok 

módszerből kigereblyézve a nekem tetsző részeket, megalkothassam 

a nekem és a partnereimnek legjobban ízlő pipát. Megkezdte hát a 

dohány berakását a kerámiába, de elkezdtem akadékoskodni, hogy 



„Szedd szét jobban a dohányt.”, „Szívj bele a kerámiába alulról, hogy 

nem tömted-e túl szorosra.”, „Négy rétegre hajtsd az alufóliát.”, „A 

matt fele legyen kifelé az alufóliának.”, „Ne tűvel, hanem 

fogpiszkálóval szúrd ki az alufóliát.”, „Nagyobb sugarú körben 

lyukaszd ki.”, és hasonlók. Kicsit restellem azóta, hogy ennyit 

piszkáltam vele, de nagyon szépen tűrte, mindent megcsinált, ahogy 

kértem, mire a végén kezembe nyomja a kerámiát olyan arccal, 

amiről a szarkazmus és a dac furcsa keveréke süt le. 

„Na, most már megfelel?”, kérdezte tőlem a kerámia alufóliás felét 

felém tartva. Kezembe vettem, kicsit néztem –habár az ő utólagos 

elmondása szerint több percig -, mire kikaptam a kezéből a 

fogpiszkálót és egy nagyon jól becélzott helyre még beszúrtam egy 

lyukat. „Tökéletes!”, mondtam elismerő arccal. 

Hát ne tudjátok meg… Azt hiszem, életem végéig ezt fogom hallgatni 

tőle, sörözésnél ha pipára terelődik a szó és valaki még nem hallotta, 

gyakorlatilag kötelező jellegűnek veszi, hogy elmondja. 

Természetesen mindezek után a szén gyújtásánál is eljátszottam 

ugyanezt, de ezt a fantáziátokra bízom. Leültünk pipázni hát, 

elszívtunk először egyet, nagyon kellemes élmény volt, ahogy a 

kihűlő nyári estében a magas páratartalmú levegő és a jó 

megvilágításnak köszönhetően hatalmas füstöket eregettünk. 

Amikor a vége felé értünk valamelyikünk –talán én- felvetette, hogy 

törökkörözzünk (nyilvánvalóan sokan tudjátok mi az, de azért a 

biztonság kedvéért: az, amikor beleszívsz egy nagyot a pipába, 

tovább adod, és csak akkor fújod ki/szívsz újra ha visszaért hozzád a 

kör). Hatan. Jól van, mondtam, de akkor ne legyünk pitiánerek, és 

előkaptam táskám mélyéről egy bitangerős mentás dohányt. El 

törökköröztünk vagy 3-4 olyan tömést, majd a menta, a bólé amit 

kotyvasztottunk, illetve egyéb alkohol hatására keményen 

elkezdtünk süppedni a hintaágyban/puffban, ki-ki, amin ült. 

Emlékszem, basszusgitárosunkkal azt latolgattam, hogy már olyan 

szintet ért el a dolog, hogy nem mi süppedünk, hanem minden 

hozzánk képest emelkedik. 

A nyaralás többi napja is hasonlóan jó hangulatban telt el, majdnem 

minden este rendszeresen pipázva. Volt amikor kiültünk a kertbe az 

ott lévő napernyős asztalhoz Activityzni, vagy a verandára 

beszélgetni/pipázni, vagy csak egyszerűen leültünk is ittunk, mint 

például az utolsó előtti este a nyaralás megünneplése céljából, de ez 

már egy másik, talán még ennél is sokkal hosszabb történet. 

Dominik 

 



29 - Az első közös pipázás 

Emlékszem, hogy amikor megvettük az első pipánkat az 

osztálytársammal, nagyon izgatott voltam. 

 Vártunk pár napot, hogy jobb legyen az idő, és egy szép napon 

elindultunk a Margit szigetre. A gimim, közel van hozzá, így gyalog 

indultunk. De mégsem volt közel. Majdnem 2 kilométert sétáltunk a 

Margit hídig. Ott láttuk, meg, hogy le van zárva a felújítás miatt. Ez 

sem vette el a kedvünket a pipázástól. Kombínóval átmentünk a 

hídon, ahol egy másik fajta villamosra ültünk fel. Még mindig 

vidámak voltunk, semmi sem álhatott az utunkba. Elmentünk az 

Euró centerig, ami Budán van. Ott felültünk arra a villamosra, ami 

elvisz Árpádhídra. Ott átsétáltunk a hídra, és onnan le a szigetre. 

Megtaláltuk azt a helyet, ahol az óta mindig pipázunk és 

beszélgetünk. Gyakorlatilag megkerültük a szigetet, ahelyett, hogy 

sétáltunk volna összesen 1 kilométer és akkor alapból ott vagyunk az 

árpád híd felöli oldalon. 

 Én hoztam a vizet és a pipát, míg az osztálytársam a szenet és a 

dohányokat. Összeraktunk mindent a pipán, és már csak a dohány 

meg a szén volt hátra. Betettünk egy banánost. Nagyon finom volt, 

de meguntuk, így lecseréltük a vegyesgyümölcsre. Az is ízlett, de 

nem volt az igazi. Egy jó 2 órát voltunk a szigeten, míg az utazással 

eltököltünk 1 órát. 

 De én azt mondom: MEGÉRTTE! 

Balcsi 

 

30 - Ööö... váza. 

Ez az eset pont 4 éve októberben, 2005 őszén történt. Éppen egy 

péntek esti pipázáshoz készültünk. Megvolt minden, ami egy pipázós 

beszélgetéshez kell. Többféle dohány, szén, az összes tartozék, 2-3 

üveg jó bor :) és persze a pipa. Elmentünk a kiszemelt helyre, 

leheveredtünk a fűbe, megtömtük a pipát és már raknánk is össze, 

de ekkor rájövünk, hogy nincs nálunk víz. 



 

Mit is tehetnénk, a boltok már bezártak, hát elmentem egy közeli 

kocsmába ahol a pultos nénitől szerettem volna venni egy üveg 

ásványvizet. Hát sajnos szénsavmentes nincs, csak bubis, de azt is 

szódának hívják. Megkérdeztem, hogy nem-e tudná megtölteni "ezt" 

és a pipám üvegére mutattam. Mire megkérdezte: 

-Mi ez? 

-Ööö... váza. 

-Váza? 

-Igen, -mint már írtam október volt- anyu megkért, hogy hozzak le 

virágot az aradi vértanúknak, de elfelejtettem megtölteni és nem 

szeretnék felrohanni az emeletre (virág nem volt nálam és még a 

környéken sem lakok, de azért hihetőnek tűnt.) 

-És egy ilyen szép vázát itt hagysz az utcán? 

Még folytattuk a beszélgetést egy darabig, de végül megtöltötte és 

neki láthattunk végre annak, amiért összegyűltünk. Azóta bármikor 

pipázunk, mindig felemlegetjük ez az estét. 

Joco 

 

31 - A legjobb kezdet 

Korán kelés. Bepakolás. Csomagok cipelése. Futás a busz után. Drága 

jegy. Kosz. Szagok. MÁV. Nyugati. BKV. Tömött busz. Rossz megálló. 

Futás ismét. Rossz vonat a Balatonra. 

Ezen dolgok is egyből eszünkbe juthatnának társaságom bármely 

tagjának, ha kamaszkorunk egyik nyári vakációjára, annak is az 

indulására gondolunk. De mégsem így történik ez. Az utazás 



viszontagságai még egy kis plusz érzést, hangulatot adnak minden 

baráti történethez. És a nagyon fárasztó dolgok közepette, pontosan 

akkor, amikor azt gondolnánk, hogy na most már azért elegem van, 

mégsem ez a gondolat tör elő az emberből. 

Szokásos nyári vakációból indul természetesen az egész történet. 

Nagyon korán kellett kelni, hogy elérjem a buszt, ami a szeged 

vasútállomására visz, hogy ott felszállhassak a vonatra. Na már a 

buszt is majdnem lekéstem, mert persze reggel még egy csomó 

dolgot el kellett pakolni, amit elfelejtettem. Szegeden találkoztam a 

többiekkel, a vonatra való felszállás már problémamentesen ment. A 

vonaton a zsúfoltságot, a szagokat és minden mást természetesen 

ellensúlyozott a barátaim jelenléte, de azért egy idő után már 

kezdtem várni, hogy megérkezzünk. Budapesten még át is kell 

szállni, hogy az ember a Balatonra vonattal menjen. Ráadásul még át 

is kellett utazzunk a városon, mert az egyik a jelenlévő valamilyen 

bolt miatt a belváros felé vette az irányt. Így a városon átjutás, a 

hetes busz után való rohanás a csomagokkal sem mondhatni, hogy 

kellemes élménynek bizonyult. Rohantunk a Keleti Pályaudvarra, 

hogy elérjük a vonatot, és sok kérdezősködés után végül is fel is 

szálltunk egy vonatra. Na itt már azért kezdtünk jó hangulatúak lenni 

(persze egy kicsit a sörnek is köszönhetően), hogy a sok dolog 

ellenére mégis a helyes irányba haladunk a cél felé. 

Székesfehérváron álltunk a vonattal, mikor is egyik pillanatban, a 

kocsi végében ülve, és a másik vagon felé kinézve azt láttuk, hogy az 

egyre jobban távolodik. 

Kiderült ugyanis, hogy nekünk pont sikerült arra a vagonra 

felszállnunk, amelyik az északi part felé az első, az előttünk lévő 

pedig a délire az utolsó. Mi pedig természetesen pont a másikon 

szerettünk volna lenni. Így le kellett szállni, és megvárni a következő 

vonatot. És ez volt az a pillanat, amikor könnyen azt gondolhattuk 

volna, hogy ez a Balaton számunkra igazán nem indul jól. Ekkor 

szólalt meg az egyik barátom. 

Na én most beindítok egy pipát. 



 

A többit azt hiszem nem kell leírnom. Nagy közhely, de mégis ez a 

szerencsétlen helyzet szülte a jó dolgot. Máig az egyik legjobban eső 

pipa volt az, amit akkor, ott, azokkal az emberekkel, egy ilyen 

helyzetben elszívtam. És életem eddigi talán legjobb balatoni 

kirándulását töltöttem el a következő egy hétben. 

Zoli 

 

32 - Szilveszteri füst 

Régi hagyomány szerint szilveszterkor mindig elmegyünk vacsorázni 

aztán feljövünk hozzánk. Idén is így történt, elmentek a szülők és 

zenét algattunk táncoltunk és előkerült a várva várt pipa. 

Elpipázgattunk és elkezdtünk egy őrült társasjátékot játszani! 

Nem figyeltünk és kialudt a pipa! Hát újra meg kéne gyújtani, de a 

dohány elégett és a vize is koszos volt! 

Így kivittük a konyhába, Ott felfrissítettük a vizet új dohány és új 

szenet kapott! 

De ahogy vitte ki a konyhából a barátom rosszul fogta így az üveg 

része leesett és ripityára tört! Ez után Megpróbáltuk a turmixgép 

üvegébe tenni és egy fél tekercs szigetelőszalaggal hozzá rögzíteni! 

Nem sikerült, mert eresztett és elszállt a füst! Ezt megismételtük egy 

vázával, de nem sikerült! (ezekről a próbálkozásokról sajnos nincs 

kép) 



Hát eljött az éjfél! Pezsgőt bontottunk és megittuk, petárdáztunk 

elsütöttük 1-2 rakétát majd bementünk! 

Kitaláltam, hogy az üres pezsgős üvegbe tegyük bele! Hát láss csodát 

így ment. 

 

Isteni füstünk volt! Látni a képen a produktumot. Játszottuk tovább 

és egy szép mozdulattal barátom lerántotta a pipát! Sikerült 

megfogni a testet, de a szén lerepült! Erre még sikerült ráejtenem a 

fényképező gépet, hogy jól belenyomjam a parketta padlóba, amin 

ettől egy óriási folt égett. 

(Gondolhatjátok, hogy ezt a szülők nem nézték jó szemmel) Utána 

átmentünk a köves padlóra pipázni. Itt már szerencsére nem történt 

semmi más érdekes, csak elkezdtünk pókerezni és egy lap valahogy 

rászállt a szénre, és elégette! 

Ennyi volt a szerencsén szilveszter esténk! 

Balázs 

 

33 - Nedves dohány, no problem 

Van egy szép kis 70 centis zöld pipum, márványdíszítéses, két csöves 

csapágygolyós. Számomra ez az álompipa. Múlt héten vásároltam Al 

Masah dohányt, fehérszőlőset. Tegnap volt a dohány "tesztnapja". 

Kettő barátom áthívtam, jöttek is. Pipa,dohány,szén elő. Próbáltam 

minél szebben elhelyezni a dohánytartóban a dohányt, 

összpontosítottam is a tökéletes íz érdekében. Szén gyújt, felhelyez 

azután hőtartó sapi is a helyére került. Szipka fel, szív. ....WTF?! 

Eldugult a cső! Na jó csak a csapágygolyó rosszalkodott... ezen az 

oldalon beszorul, a másikon pedig nem ugrik vissza... Szóval tehát 



ott ülünk egyik oldalon beragadt csapágygolyóval másikon pedig 

vissza nem ugró, gurulóval. Jocó barátom gondolt egyet és belefújt a 

'visszanemgurulócsapágygolyós' csőbe és sikeresen felpumpálta a 

vizet a dohánytölcsérbe :). 

Érdekesen sistergett a vizes dohány, mondhatni ez már tényleg 

nedves volt :D - Vizet se szívtam még- gondoltam.. 

Egy néhány perc múlva elmúlt a sistergő hang, a víz elpárolgott. A 

dohány természetesen nagyon jó ízt biztosított. Végül **********-

os (10csilagos:D) pipázásban volt részünk. :) 

Bari 

 

34 - A baleset 

Nekem a nyáron történt egy érdekes eset... A haverokkal elvittük 

kirándulásra a vízipipánkat ... Bár már begyújtottuk a szenet, de még 

nem izzott fel . Este volt már, sötét, és a barátom ahogy felállt, 

elesett rá a vízipipára és a szénre. Csak pár pillanat volt de egy kör 

alakba eléggé megégette a fejét. Azóta is ott a nyoma annak az 

élménynek… ☺ 

Sanyi 

 

35 - a tudatlan pipás :D 

Az első pipámat úgy vettem meg, hogy a Wesselényi utca környékén 

jártam, és egy filces üzletet kerestem... 

Ekkor láttam meg egy vízipipás üzletet, ott pedig megpillantottam 

egy gyönyörű kék pipát... 

A pipa nem volt ismeretlen számomra, mert barátaimnak volt, de 

sosem volt alkalmam, hogy kipróbáljam... Mivel dohányoztam, úgy 

gondoltam, hogy nem lehet sokkal rosszabb, max nagyon bejön 

majd :) . 

Másnap meg is vettem a kicsikét, és hazavittem (egy 52 cm-es 

1csövű pipáról van szó), viszont kis szenet tudtam venni, dohányt 

mar nem, mert nem vittem magammal elég pénzt... 

Hazajöttem, és a nagyimra csörögtem, hogy hozzon a pipába 

dohányt.... 

Azt mondta, oké, én meg szépen Összeraktam addig... 



A nagyim megérkezett... ugyan nem pipáztam még, de azt sem 

tudtam, hogy a pipa dohány nem éppen száraz XD . 

A nagyim azt mondta, hogy nem kapott pipa dohányt sehol, csak a 

sima pipához (nem vízi) kapott dohányt. Mondom oké, nem baj... 

Fogtam, felhívtam a barátomat, hogy hogyan is kéne csinálni ezt :D . 

Elmondta, de kb. annyira értelmetlenül, hogy egy kukkot sem 

értettem :) . 

Végül megoldottam és beleraktam a dohányt, rá egy kis alufóliát... 

Visszaemlékezve nagyon finom volt, és még csak nem is köhögtem 

ki. Mindenesetre anyukám, aki vagy 20 éve dohányzik, egy kis 

slukktól majdnem megfulladt, én meg csak szívogattam... 

Valami homályos emlékképek is vannak, hogy alufóliát sem tettem 

rá, meg ilyesmi :P :D . De arra pontosan nem emlékszem, hogyan 

volt... na mind1. 

Ezt a dohányt kb. 2-3 hétig szívtam, a végére rendes nagy slukkokkal, 

de anyám továbbra is fulladozott :D . 

Végül az első nagy dohány... áthívtam a barátomat, aki szinten nem 

ismerte még a pipázás nagy titkait :D 

Kinyitottam a dohányt és fhúú… ez ragacsos! :D De viszont az a 

finom banános aroma, ami kiszállt a gondosan csomagolt dobozból, 

az feledhetetlen. :D 

Beleraktuk, raktam rá fóliát, es beizzítottuk... ffhúúú, hogy az milyen 

finom volt... mintha banános sütemény íze kavargott volna az 

ízlelőbimbóim és a szagló hámsejtjeim között. :D 

Ez már vagy 2 és fél - 3 éve volt, azóta egy gyönyörű szép 82 cm-es 4 

csöves pipával büszkélkedhetek. :D A technikáim pedig javultak  

(meglátszik, mivel mindig azt mondják a barátaim, hogy én csináljam 

meg a pipát, mert úgy a tuti). 

És emellett rengeteg ízt kipróbáltam, de az óta a 2szőlős és a guavás 

dohány a kedvencem :D . 

Remélem, más nem bénázott ennyit. :D 

És azt is, hogy a kezdők alapból olyan jól fogjak megcsinálni, mint én 

2-3 év pipázás után. :) 

Gábor 

 



36 - 1. pipás élményem 

Az első pipázásom egy szokásos pénteki városban mászkálás során 

történt. A megszokott társaságommal voltam kinn Gyöngyösön, de 

mivel ez nem az a város ahol azt se tudod, mit csinálj magaddal, 

annyi a lehetőség. Pont ellenkezőleg, gondolkoztunk, mi lenne a 

legjobb program estére. 

Egyik haverom felvetette, mi lenne, ha felmennénk a Teaházba? 

Nem ismertem a helyet, így gondoltam valami teázós hely, ahol 

iszogatni lehet a meleg teát, meg beszélgetni a melegben. 

Csalódtam (de szerencsére a jó értelemben). Ez egy tetőtéri helység 

babzsák fotelekkel és igazi arab hangulattal. Halk zene, füstölők, 

díszes szőnyegek, és a legfontosabb vízipipák. 

Gondoltam ezt ki kell próbálnom! Megbeszéltük egymás közt és 

kértünk egyet. Sokféle íz volt választható, de mivel nem tudtam mi a 

tuti, kértem egy jó csengésűt, kétalmásat. Kb. 5-10 perc múlva 

megérkezett a pipa készen, és már gyújtották is nekünk a szenet. 

Ezután következett a másfél óra tömör gyönyör. 4-en szívtuk és 

mind a négyen el voltunk ájulva, hogy micsoda cucc ez, és hogy lehet 

az, hogy ezt még soha nem próbáltuk ezelőtt?? Attól a naptól 

kezdődött a vízipipás "pályafutásom" és a mai napig oda járunk. 

Igaz, volt már néhány olyan esténk, amikor nem teljesen józanul 

sikerült beesnünk és a helyi erők elég ferde szemmel néztek ránk 

(egyszer sikerült borítani is a jó kis díszes szőnyegre), de nagyobb 

probléma nem származott még ebből; habár egyszer már 

fenyegettek a kitiltással. 

Most már ismerősök vagyunk a placcon és a kiszolgáló csaj már 

tudja, mi a dörgés amikor felmegyünk. Csak kérdezi, hogy milyen 

ízesítésű dohány legyen, és már meg is vagyunk. 

Pöcök 

 

37 - Vízipipa vs. szőnyeg :) 

Az én sztorim arról szól, hogy a 17. születésnapomra vízipipát 

kaptam a szüleimtől. Felszentelés képpen elmentünk egyik kedves jó 

barátommal, és bevásároltunk rengeteg féle ízesítésű dohányt, na 

meg persze szenet. Hazaérve már nagyon izgatottak voltunk, mivel 

előtte még egyikünk se részesült a vízipipázás gyönyöreiben. Először 

a kertben szerettük volna végre valahára kipróbálni, de a természet 

nem engedte, ezért bevonultunk az előtérbe. Ott sikeresen 

összeraktuk a pipát, jól megtömtük dohánnyal, majd beizzítottuk a 



szenet, és már pöfékeltünk is. Közben előkerült 1-2 alkohol tartalmú 

ital, és a hangulatunk is egyre jobb lett. A nagy belelkesedés után 

annyira belejöttünk a pipázásba, amin így utólag hozzátéve csak egy 

cső volt, hogy sikerült úgy össze-vissza rángatni, hogy jó pár helyen 

kiégett a szőnyeg... Hát, anyuék utána már nem annyira örültek, 

hogy vízipipát kaptam tőlük. De aztán később már ők is 

előszeretettel pippantgattak velem. :) 

Dorothy 

 

38 - Kié az a vízipipa? 

Mindig szerettem volna egy saját vízipipát. De előtte fontos volt 

számomra, hogy kipróbáljam. Nem készültem rá, hirtelen jött a 

dolog. Miszerint: Elmentük egyik délután a helyi gördeszka parkba 

fotókat készíteni a deszkásokról. Minden szépen ment, majd 

mindenki elfáradt. Én fotózgattam egy kicsit még, majd 

hátramentem a srácokhoz beszélgetni. Már messziről kiszúrtam a 

nagy pipát. Eleinte nem mertem megkérdezni, hogy kipróbálhatom-

e, de annyira jó fejek voltak, hogy úgy éreztem, vesztenivalóm nincs. 

Felnéztem, majd benyögtem kicsit remegő hanggal: "Kié az a 

vízipipa?" . Majd jelentkezett a gazdája, és udvariasan megkérdezte: 

kipróbálod? Mondom, naná! Nagylevegő, és már szálltak is a 

fellegek. : ) 

Csaba 

 

39 - Pipázás a haverokkal (Állatok) 

Egyik nap, mikor megrendeltem első pipámat (55cm 3 csövű 

egyiptomi!), elmentünk a helyi biliárd szalonba itt Tökölön, és 

elkezdtük a pipát beüzemelni! Első percben sikeresen leesett a 

kerámiám,és eltört. :D Hát mint írtam, amekkora nagy állatok 

vagyunk, elmentünk gyorsan motorral egy csepeli pipás boltba 

bukósisak jogsi és motor papírok nélkül! Sikeresen visszaértünk, és 

kész lett az első szívható pipa. Hát, meg kell mondjam, nagyon nagy 

élmény volt . :D Görögdinnyéset szívtunk, és nem tudom miért, de 

nagyon felkorbácsolta a hangulatot ez a pipázás. Kiengedtük a fáradt 

gőzt, és egy nagyon jó kis billiárddal egybe kevert pipázás volt! 

 Gyula 

 

 



40 - A Vízipipa és a szőnyeg 

Egyszer még a nyáron esett az eső úgy, hogy a kinti vízipipázás 

elmaradt. Megtartottuk bent, hátha ott jobb lesz. Jó is volt, egy kis 

Bob Marley zene mellett vízipipáztunk, mikor le kellett tisztítani a 

szenet, meg új dohányt is kellet már tenni. Volt 1 kezdő barátunk, 

aki először fogott meg szenet csipesszel. A lényeg, hogy rátette a 

tányér szélére, mi kimentünk cuccokért, és senki nem volt a pipa 

közelében. Mire visszaértünk, lángolt a fél szőnyeg, úgyhogy 

leöntöttük vízzel. A végeredményért volt mit magyarázkodni az 

anyukájának… De végeredményben jó volt az a kis lazulás, a baleset 

megtörténte után folyattuk tovább annak örömére, hogy sikerült 

megmenteni a házat :). 

Ármin 

 

41 - Első vizipipázás viz hejett napóleonal xD 

Első vízipipázásom volt tesómmal, mikor kérdezte, hogy akarom-e, 

hogy fasza legyen. Mondtam neki, hogy igen, persze. Akkor indulás a 

boltba, hogy Napoleont vegyünk. :D Víz helyett raktuk bele, tök 

poén volt, 2 percen keresztül szívtuk, mint állat. Már 10 perc után 

full ko-k voltunk, 20 perc után mint aki ganját szívott, tökre 

beálltunk, és megszólalni sem bírtunk. :D 

Ez csak NARANCSOS DOHÁNYAL A KRÁLY!!!! :) xD 

Gergő 

 

42 - első pipázásom 

Az én élményem egyszerű, mégis felejthetetlen. 3 éve, ekkor voltam 

14 éves, az édesanyámmal és az unokaöcsémmel nyáron kimentünk 

egy hétre Törökországba. Ebben semmi extra sincs, sokan voltak már 

ott, csakhogy egyik éjszaka beültünk egy kis párnákkal lerakott 

pálmatetejű kunyhóba a szálloda előtti parton. Kiderült, hogy lehet 

ott pipázni, könyörögtünk anyámnak, hogy kérjen nekünk, mert még 

azt se tudtuk, hogy mi az. Mellettünk egy idős német házaspár 

éppen kétalmás dohányt szívtak, megkértük, hogy hadd kóstoljuk 

meg, és nagyon ízlett. Azonnal rendeltünk egy csokis pipát, és 

kihoztak egy 150 centis gyönyörű pipát. Mivel első pipázásunk volt, 

még furcsa volt, de a hangulat és a tevék, amik mászkáltak 

körülöttünk lenyűgözőek voltak. 



 

Unokaöcsémmel már másnap a boltok közt járva vásároltuk meg 

első pipánkat. Ettől a naptól kezdve lettem fanatikus pipás, 

pipagyűjtő. Imádom a vízipipákat! A történetem ennyi lenne, örülök, 

hogy megoszthattam, jó füstölést mindenkinek! 

Milán 

 

43 - A menekülő vízipipa 

Augusztus 31-én kint ülünk a focipályán, és azon filóztunk, hogy 

lassan kezdődik az iskola. Egyik barátom megszólalt és ezt mondta: 

Valahogy felejthetetlenné kéne tenni ezt az utolsó napot. Mire én: 

hát menjünk le a Garampartra pipázni egy jót.  Kb. 15 perc múlva 

már a pipáztunk a bokáig érő vízben. Az ízek mennyeiek voltak. A 

hangulat is nagyon király volt. Egyszer csak halljuk, hogy egy idegen 

hang a hátunk mögött így ordibál a telefonjába: haló rendőrség? Pár 

fiatal fiú a Garamnál a hídlábnál pipázik. Kérem jöjjenek ki, amilyen 

hamar csak tudnak. Nos, erre mi rekord idő alatt összepakoltunk, és  

már kereket is oldottunk. Amint kiértünk az útra, már csak annyi 

időnk maradt, hogy beugorjunk a bokorba. A rendőrök kiszálltak a 

kocsiból. Néztek mindenhova, csak az orruk elé nem , így minket 

nem láttak meg. Vártunk, amíg elmennek, aztán kimentünk a 

nyaralónkba és befejeztük a pipázást. Hát nekünk jobban sikerült 

élvezetessé tenni az utolsó napunkat, mint szerettük volna. 

Ádám 

 



44 - Az én átlagos történetem 

A történet, amit most elmesélek, nem lesz túl különleges, vagy 

egyedi, mégis egy csodás élményemről szól. 

Ez a nyári hétköznap is úgy kezdődött, mint a többi. Ültem a gép 

előtt, szokásos elfoglaltságaimmal ténykedtem, mikor legjobb 

cimborám rám írt MSN-en, hogy esemény van. Tudniillik akkortájt 

jött össze egy pesti lánnyal, aki lejött hozzánk vidékre, és a haverom 

engem is be akart neki mutatni, ezért egy kis összeröffenést akart 

tartani. Kérdeztem, hogy vigyem-e a vízipipát. A válasz egy 

határozott igen volt, a barátom mindenképpen meg akarta mutatni 

ezt a fantasztikus „szertartást” a párjának. 

Gyorsan a hátitáskámba raktam az 55 centis egyiptomimat, a 

dohányaimat, és néhány csomag öngyulladós szenet, majd 

elindultam a megbeszélt helyre. Már út közben azon gondolkodtam, 

vajon milyen íz kombinációkban tömjek, mivel tudnám leginkább 

megkedveltetni a hölggyel a füstölést. Végül úgy döntöttem, 

mindegy mit választok, a hatás ugyanaz lesz. 

Megérkeztem a haveromhoz, megismerkedtem a lánnyal, aranyos, 

jó fej csaj. Jókat beszélgettünk, sörözgettünk, gitároztunk is egy 

kicsit és zenét hallgattunk, szóval a kellemes hangulat már kialakult. 

Végül, mikor már elfáradtunk a sok pogózástól, úgy döntöttünk 

lazulunk egy kicsit, és elővettem a táskámból a pipát. A lánynak 

eleinte nem igazán tetszett az ötlet, előítéletei voltak vele szemben, 

de természetesen felvilágosítottuk és megnyugtattuk, hogy 

semmilyen illegális szerrel nem fogunk élni. Egy kicsit még így is 

ódzkodott a pipázástól, és kezdetben nem is merte kipróbálni, de 

mikor meglátta a gyönyörű, tömör, fehér füstfelhőket, és megérezte 

a kellemes gyümölcsillatot, rögtön megjött a bátorsága. Annyira 

megtetszett neki a dolog, hogy aznap este... hát, meg nem mondom 

mennyi tömést szívtunk még el. Két kezemen nem tudnám 

megszámolni, az biztos. Szívtunk szilvás, dinnyés, barackos, mentás, 

guavás, fahéjas, kiwis, szőlős és ki tudja még mennyi ízt. 

Versenyeztünk, ki tud szebb karikákat fújni, és még füsttel töltött 

szappanbuborékokat is csináltunk. Végül az erkélyre kiülve végig 

pipáztuk az éjszakát, sztorizgatva, elmerengve az élet nagy dolgain, 

majd megcsodáltuk a napfelkeltét. Gyönyörű volt, ahogy a felkelő 

napkorong sugaraitól narancsos színben játszott a finom füst, amikor 

kifújtuk. 

Ez az este sem különbözött sokkal egy átlagos baráti, beszélgetős 

bulitól, mégis életem egyik legszebb élménye volt. És ezen kívül még 



rengeteg ehhez hasonló átlagos, mégis fantasztikus élménnyel 

gazdagított a vízipipám. 

Bakemono 

 

45 - Előítélet 

Az én történetem azoknak szól, akik elítélik a vízipipát, pedig sosem 

próbálták, és nem is igazán tudják, hogy mi is az. Egy szombat este a 

barátommal elmentünk 1 házibuliba. Volt ott 1 srác 1 vízipipával, 

persze mindenki köré gyűlt. Én nem próbáltam ki, mert, hogy én 

nem cigizek, és nagyon utálom a cigit. De a barátom kipróbálta (amit 

én még elleneztem is). A bulinak vége lett és eljött a karácsony, 

gondoltam meglepem egy önzetlen ajándékkal és rendeltem 1 pipát 

mindenféle jóval. Nem változott meg a véleményem, de szerettem 

volna neki örömet okozni, ami sikerült is. Gondoltam, ha már van, 

akkor kipróbálom én is. Emlékszem, epres dohány volt, és isteni 

finom. Azóta pipázok én is, és beszereztem 1 saját pipát is. Azoknak 

üzenem, hogy akik a cigi miatt nem próbálják ki: a cigit az óta sem 

szeretem, sem az íz sem a füst nem hasonlít rá. 

Erika 

 

46 - Iskola utáni lazulás. 

Még 8. általánosban történt meg, hogy egy elég kellemetlen napot 

kellett lezárnunk a legjobb haverommal. Úgy gondoltuk, nem ártana 

szó szerint ''kiengedni a gőzt'' egy kicsit. Ahogy kicsengettek a 6. 

óráról, rögtön mentünk haza hozzájuk, hogy pipázzunk egyet. 

Megérkeztünk, leraktuk a táskánkat, megcsináltuk a pipát és 

elszívtuk. Egy jó másfél órát elpipáztunk és dumálgattunk. Teljesen 

jól zárta le az amúgy borzalmasnak induló napot. Amikor kész 

voltunk, én fogtam a cuccaimat és elindultam vissza a suliba. Elég 

rossz kedvel távoztam onnan, de amikor visszaértem nyugodt 

voltam. Összetalálkoztam egy másik barátommal, és elindultunk 

haza. Látta rajtam, hogy minden rendben, de elmeséltem neki is ezt 

a kis történetet. Szerintem mindenkinek a legjobbat nyújthatja egy 

rossz nap után, egy jó pipa. 

Laci 

 

 



47 – Sí tábor 

Sí táborban voltunk, én persze elkezdtem tömni a pipámat :) . 

Először elkezdtem egyedül szívni, aztán egyre többen lettünk. A 

végén 7-en voltunk. Jó volt, hogy a pipázásnak közösség formáló 

ereje van. Azok után mindig kérték, hogy pipázzunk, szívjuk már :D. 

Olyan jó pipázások voltak kint a teraszon a mínusz fokokban, olyat 

még nem éreztem. Valahogy más íze van a füstnek szabad levegőn. 

Nem a hidegtől, hanem a vízipipától rázott a hideg, olyan jó volt. És 

ez minden nap így történt. Sí tábor után 4 ember vett pipát :D . Jó 

volt, hogy megismertettem velük, hogy milyen örömöket nyújt a 

vízipipázás. 

Ákos 

 

48 - "Party peoples with WaterPipe" 

A hétvégére való tekintettel megpróbáltam időben asztalt foglalni 

egyik kedvenc szórakozóhelyemen. Az asztalfoglalás utolsó percben 

megtörtént. A hétvége közeledtével megfogant fejemben a 

gondolat, hogy valahogy be kellene csempésznünk a vízipipát az 

estébe, a hangulat növelése érdekében. A vízipipa, ami először 

meghökkenés tárgyát képezte, hamar elnyerte a szórakozóhelyen 

tartózkodók tetszését. A szórakozóhely központi részére ültünk, 

meggyújtottuk a pipát, és olyan érzés lepett meg minket, hogy 

körülöttünk forog a világ. A pipafüst úgy szökött a levegőbe, mint 

valami titokzatos, és csábító illatú felhő. 

 



A szórakozóhely zenészei is megkóstolták a füstök füstjét, és 

elnyerte tetszésüket, szünetben szinte ki sem lehetett rángatni a 

szájukból a szívócsövet, és a gitáros még zenélés közben is 

beleszívogatott a pipába! Remek este volt, és mindezt a pipának 

köszönhettük. 

Hulla 

 

49 - Egy pipás élmény... 

Egy szokásos pénteki nap, görnyedés a suliban. Hallgatjuk az untató 

beszédet, amikor megbökdösi az osztálytársam a hátam. Hátra 

dőlök, hogy halljam, hogy mit mond. Be akart ruházni egy új pipura. 

Szünetben el is mondtam neki a dolgokat, amit érdemes tudni az 

egészről. Hát el is mentünk egy boltba, segítettem neki kiválasztani a 

kellékeket is. Öngyulladós szenet vett, mivel még kezdő pipás. 

Elindultunk haza. Leszállva a vonatról, eszembe jutott, hogy ha már 

így megvette a pipát avassuk fel. El is mentünk hozzánk, én is 

elővettem a vízipipám, szőnyeg fel és leültünk a szobába. Redőny 

lehúz, hangulatvilágítás be és halkan Bob Marley. Megcsináltuk a 

tömést, egyikbe Serbetli mangó, a másikba Nakhla Mizo 

Görögdinnye került. Be is indul pillanatokon belül. Eltelt már 30 

perc, a szobában nem lehet látni a füsttől. Ha jellemezhetem az 

egészet kb. olyan volt mintha 3 részeg feküdne egy szobában :) . 

Telik-múlik az idő, már lassan a 3. tömésnél járunk, amikor eszünkbe 

jutott, hogy mehetne egy kis pálesz a vízbe. Na, hát mit is mondjak, 

ütött a dolog. Később csatlakozott hozzánk 3 lány, hát onnantól 

kezdve meg volt a legjobb hangulat, ami a pipához kell. 

Opper 

 

50 - Éjszaka öcsivel 

Haverom kapott a családtól egy kis vízipipát, melyet úgy gondolt, 

hogy velem fog felavatni. Átmentem hozzá, volt finom pisztáciás 

dohánya, így hát minden adott volt egy lightosabb kis pipázgatós, 

beszélgetős délutánhoz. Kb. egy órája pipázgattunk, mikor a 

haverom, mivel ő egy igazi úriember, megkérdezett, hogy nem 

kérek-e valami enni. Én szintén úriember vagyok így nem 

utasítottam vissza a felkérést. Gyorsan főzött 10 darab virslit, amit 

elkezdtünk a pipa mellett eszegetni. Kb. a második virslinél 

tarthattam, mikor haveromnak eszébe jutott, hogy semmi mustárt 

vagy hasonlót nem hozott. Azzal a lendülettel, amivel felpattant az 



ágyról lerántotta a pipáról a szenet, ami az ágyon landolt. A hirtelen 

jött eseménytől sikeresen visszahuppant az ágyon lévő szénre, ami 

átégetve az alsógatyáját (mert ugye, hogy legyen otthon az ember 

mikor vendég van nála :D) jól megégette a seggét. Ezek után ledobta 

a szenet a szőnyegre, de mivel még izzott, így elkezdte égetni a 

szőnyeget is. Több sem kell haveromnak, mint a lábával rálépett, 

majd elkezdte huzigálni azt a szőnyegen. Ennek a fantasztikus 

bravúrnak a vége az lett, hogy nem csak a zokni égett át majd a lába 

is, hanem a szőnyeget sikerült nem csak egy, de vagy egy 20 centis 

csíkban kiégetnie. Az események oly hirtelen zajlottak le, hogy 

nekem sajnos csak nevetni volt időm, azt viszont olyan jóízűen, hogy 

még életemben soha. 

Richárd 

 

51 - Bambi és a szendvics 

Iskola után mindenki érzi a szabadság-flasht. Ez velünk se volt 

másképp egy matrózblúzos iskolai ünnepély után. Kiültünk a térre, a 

nap sütött, és Ahmed táskájából előkerült az igazi arab vízipipa. 

Először próbáltam ki, de volt egy olyan érzésem, hogy utoljára is. 

Minden kész volt már, vártuk a lightolást, már csak egy dologból volt 

hiány: alufóliából. Nem gáz, volt a táskában még egy kicsi a 

szendvics maradékából, hát ráraktuk azt. Nem tudom, éreztem e 

már ennél rosszabb ízt. A lecsöpögő rama margarin és a banános 

dohány igazán élvezhető... 

Valamiért mégis jó volt, ekkor határoztam el, hogy nekem 

mindenképpen szükségem van egy sajátra is. Másnap rendeltem 

meg a vizipipa.eu-ról Bambit, akit ugyanazon a helyen, ugyan az az 

arab srác tömött meg először dohánnyal. 

Bambi most is velem van, de alufóliába csomagolt szendvicsre az óta 

se bírok ránézni. 

Liush 

 

52 - A magyar tenger 

Nyáron, egyik nap gondoltuk leugrunk a Balcsi-partra lazulni, persze 

nélkülözhetetlen kellék a vízipipa. Balatonfűzfőn van nyaralónk, és a 

vízben egy jó hosszú stég. Leértünk kemény fél órás kocsikázással, a 

hőmérséklet 30-35 körül lehetett, tehát nem fáztunk, de gondoltuk, 

hogy feldobjuk az élményt egy kis hideggel. Vettünk Sió Lemon-Lime 



gyümölcslevet és bedobtuk a mélyhűtőbe. Gyorsfagyasztással nem 

kellett sokat várni az eredményre, a gyümiléből olyan kásás-jeges-

vizes cucc lett, ami tökéletes volt a pipa tartájába. A dohány Nakhla 

Lemon volt, ami még jobbá tette az élményt. Minden készen volt, 

kicuccoltunk a stégre a szép napfénybe, enyhe szélben. A vízen 

vitorlások, nem messze a strandon zsibongó tömeg, a közeli 

stégeken fürdőrucis (vagy anélküli :) ) csajok napoztatták a szebbik 

felüket. Néha-néha beugráltunk a vízbe egy kis hűsölésért. A 

tartájban "bugyogó" jeges citromlé tökéletes volt a citromos 

dohányhoz és a naplemente még inkább fokozta az élvezeteket :) . 

Úgy hiszem tökéletes nap volt. 

Zsolt 

 

53 - Joe története 

Az egész ott kezdődött, hogy megvettem a pipámat, és hát pipa nem 

létezhet név nélkül, így aztán gyorsan el is kereszteltem Joe-nak. Egy 

ideig csak itthon volt használva, vagy maximum átvittem 

haverékhoz, de egyszer haveromék szóltak, hogy lesz egy buli a Gyár 

nevezetű helyen és jó volna, ha mennék. Gondoltam egyet és 

mondtam, hogy oké, miért is ne? És mikor készülődtem, hogy 

indulok, megláttam a pipámat az asztal mellett, és olyan érzés fogott 

el, hogy most nem lenne jó, ha itthon hagynám, így gyorsan 

szétkaptam és beraktam a tatyómba. A vicc a buli fele környékén 

kezdődött, amikor a pipámmal a kezemben mászkálgattam és így 

sorra jöttek oda az emberek, hogy szívhatnának-e egy slukkot JOE-

ból. Na, itt nagyon meglepődtem, hogy ismerik a pipámat, és így a 

központba került. A buli végére kb. majdnem mindenki tudta a 

helyen, hogy ki is az a Joe! Vicces (de emellett jó érzés) volt, hogy a 

kicsikémet kb. 50-65 ember ismerte meg és dicsérte. 

Stiefel 

 

54 - Az Élet új Dimenziója 

Emlékszem, amikor először ültem le a vízipipa mellé, kellemesen 

meleg idő volt, a suli épp véget ért, kikászálódtunk a teremből és 

elkezdtünk ébredezni az unalmas történelemóra után. 

Mivel a kissé túlszennyezett Dunavízből nem akartunk a pipába 

meríteni (mert kitudja mit el nem kaptunk volna:D) elmentünk a suli 

konyhájába, ahol fel tudtuk tölteni a tartályt tiszta, hideg vízzel. 



Miután megvoltunk, irány ki a szabad, egy lépcsőhöz, ami egy 

Kastélytól vezet a Duna partjáig (elég festői a „kezdéshez”). Miután 

letelepedtünk és bedrótoztuk a kicsikét, megkértek, hogy tömjem 

meg a pipát egy kis vaníliás dohánnyal. :D 

Akkor még nem sokat tudtam a tömésről, kemény 20 perc alatt 

viszont sikerült, közben persze ment a duma, ami pipázás közben 

később is folytatódott. A tömés végén megjegyezték kedves 

barátaim, hogy túlságosan szétszedtem a dohányt, de valójában ez 

volt az, ami igazán különlegessé is tette az első alkalmat, ritkán 

kapni olyan jó füstöt, amit akkor szívtunk. Végül is: Kezdők 

szerencséje. 

Már másnap úgy gondoltam, hogy nekem is kell egy ilyen csoda, de 

pénz hiányában nehéz lett volna venni egyet, ezért vártam… 

vártam… aztán talán egy év múlva, erőt vettem magamon és úgy 

döntöttem van elég fölös pénzem egy pipára. Ismerőseim ajánlottak 

egy boltot, ahol kedvezményesen tudok venni egy kezdő pipus 

csomagot. 

El is mentem vásárolni, kaptam egy stílusos táskát (a teteje átlátszó, 

hogy mindenki tudja, mi van nálam), 4 dohányt (különböző ízben), 

10-es kis szenet és természetesen magát az 71 centis pipát egy 

csővel. Nagyon-nagyon boldog voltam, hogy végre én is büszke 

pipatulajdonos lettem. 

Másnap átmentem barátnőmhöz, ahol először kipróbáltuk az új 

jövevényt néhány kisebb testvérével egyetemben. Jó volt látni, 

ahogy néhány kisebb köhögés után úgy kapnak a cső után mintha 

három hete nem ettek volna és a pipa csöve valami kaját rejtene. :D 

Öten ültük körbe a pipát, mint a táborozó gyerekek a tüzet, közben 

hallgattuk a nyugis Raggea muzsikát. Kb. az ötödik tömés után 

elkezdtünk a sötétben mutatványozni a kéken világító öngyújtóval, 

amit kifejezetten az első pipázáshoz tartogattam. Sajnos éjszaka 

nem tud olyan jó képeket csinálni a telefonom, ezért csak gyenge 

minőségben őrződött meg ez a csodás este. 



 

Aznap este új dologra ébredtem rá. Tegyük fel, hogy barackos 

dohányt szívunk (ez akkor meg is történt), ha van körülbelül 1 

méternyi szívószálunk, amit előtte mondjuk barackos tea 

szürcsölésére használtunk, akkor igazán szépen kihozhatjuk a 

barackos dohány ízét, ha megtoldjuk a szívószállal a csövet. Igaz 

barack helyett a sárgadinnye ízű dohány is nagyon-nagyon-nagyon-

nagyon ízletes lett. 

Egyszerűen fenomenális élmény volt, mondhatni életem eddigi 

legjobb pipózása, a második helyen álló osztálykirándulásos után, 

ahol annyi füstöt sikerült összegyűjtenünk a szobában, hogy 

fényképet egyszerűen nem lehet csinálni. Annyira sok volt a füst, 

mint talán a mennyországban a felhők, ahova pipózás közben 

sokszor felreppenek. 

A Vízipipázás nem olyan dolog, amit anélkül meglehet ítélni, hogy 

kipróbálta volna az ember. Hiszen a rengeteg íz és a társasági 

élmény, vagy akár a magányos pöfékelés is új dimenzióba helyezi az 

életet. Időt ad arra, hogy helyesen döntsünk. 

Orosznyet 

 

55 – Pipázás,érdekes módon. 

Régen számomra a vízipipa nem mondott sokat, maximum annyit, 

hogy kártékony, és semmi értelme. Egyik nap, azt hiszem 2008-ban, 

egyik barátom vett egy pipát, aminek eleinte nem örültem... Az 

utcában 4-en lakunk mint barátok, ebből 2 testvér. Ők tudták jól, 

hogy ki kéne próbálni, de én először nem mentem bele. Másnap, 



délután fele szóltak, hogy jöjjek pipázni, és otrombán mondtam egy 

oké-t. A közelünkben található egy kisebb elhagyatott bánya, amit 

tökéletesnek találtunk vízipipázáshoz. Leültünk, begyújtottuk, zenét 

hallgattunk és élveztük az ízeket. Sose hittem volna, hogy ilyen jó a 

pipa, de ezek után még többet voltunk együtt pipázgatni, ami 

szerintem nem csak amiatt jó, hanem mert beszélgethetünk 

mindenről, közben ízeket ízlelhetünk :-). Azóta rabja vagyok eme 

csodás tárgynak,és remélem, sokáig pipázgathatunk. 

Partik 

 

56 - A híd alatt 

Az egyik legemlékezetesebb pipás élményem egy apró híd alatt, a 

hajléktalanok örök lakhelyén esett meg. A barátom hozta pipáját, de 

nem tudtuk, hol szívjuk. Sokkoljuk a rendszert, nem szeretjük a 

sablonos helyeket. Így esett, hogy rátaláltunk menet közben egy 

apró kis csatornára, rajta egy híddal. Egyből tudtuk, hogy itt gyújtunk 

szenet. Beültünk a híd alá, szén izzít, kerámia tölt. Igaz, hogy éppen 

nem szállt meg ott egy homlesz se, de szag azért volt. Viszont amint  

eregettük a füstöt, ez a bűz a múlté lett. Csak a sárgadinnye isteni 

ízért éreztük. A tömés tökéletesre sikerült, minden teljesen klappolt, 

a helyszín pedig még élvezetesebbé tette ezt az amúgy is rendkívül 

kedvelt tevékenységet. Bármikor szívesen megismételném, 

mindenkinek ajánlom, hogy vigye a pipáját minél különlegesebb 

helyekre, had lásson világot. 

Agyromboló 

 

57 - Kezdet és a mai napjaink 

Amikor én először kipróbáltam a pipát, azt sem tudtam, mi az, így 

hát haverokkal elmentünk egyet pippantani. Akkor próbáltam ki 

először, és hát az a cherry-s kezdet nagyon bejött, így mind a mai 

napig az a kedvenc dohányom, szóval akkor pipáztam először. Aztán 

teltek az évek, volt itthon egy pipám, amit Egyiptomból hoztam, de 

nem lett kipróbálva, így hát gondoltam, hogy május 1-én anyámék 

elmennek Pestre egész napra, áthívtam a haverokat, és jó pár 

tömést el is pippantottunk. Meg jegyzem, akkor még nagyon kezdő 

voltam. Teltek az évek, aztán nemrég haverokkal megbeszéltünk egy 

pipázást. Reggel felkeltem, és mikor kinéztem,  láttam, hogy esik az 

eső. Mondom ez így nem lesz jó, mert szétjön a  rasta hajam, de 

nem hátráltam meg. Szépen kerestünk egy fedett helyet, és 



pippantottunk egy jót. 75%-os szesz volt az üvegben, meg egy kis 

energiaital+víz. 

 

Nagyon jó volt az az összeállítás, és hozzá meg egy kis menta illetve 

narancsos dohány. Menyei volt, bár azt nem kell mondanom, hogy 

eléggé "beszivtam" :D . Ráadásul megittuk a maradék szeszt és a 

többit, úgyhogy elég jó és érdekes volt a haza vezető út. 

Richárd 

 

58 - Beavatás :) 

Egyik kedves emlékeim közé tartozik, amikor bátortalan 

lakótársnémat bevezettem a pipázás rejtelmeibe. 

Mindig kint volt velünk a teraszon pipázáskor, és részt vett a 

beszélgetésekben, de amikor odakínáltuk neki a pipát, mindig 

visszautasította. Utóbb is ez történt, de utána még mintha 

vágyakozva tekintett volna a tovább passzolt csőre. Mikor ismét rám 

került a sor, odaültem mellé, és a kezébe nyomtam. 

- Nem tudom, hogy kell... - mondta halkan, és kicsit talán 

szégyenkezve. 

Erre, cső nélkül, megmutattam neki, hogyan kell beszívni a levegőt 

(füstöt), és tanácsoltam, hogy utána ne nagyon röhögjön, mert 

akkor krehácsolni fog a füsttől. Lassan fújja ki, és élvezze az ízét. 

És megpróbálta. 

És tetszett neki! 



Azóta is aktívan részt vesz immáron a pipálásokban is:) 

Ennke 

 

59 - Arabokkal az igazi 

Egyszer régen, de nem annyira, hogy ne emlékezzek rá, voltam 

Egyiptomban 2 hétre. Nagyon sok szép élmény ért akkor, de a 

legjobb az volt, amikor elvittek minket a sivatagba egy terepjáróval. 

Na, már az út is remek volt, de amikor megérkeztünk a semmi háta 

mögé, akkor vettem észre, hogy egy kis faluba vittek, ahol minden 

más volt. Egyiptomi őslakos falu volt. Beültettek minket a tevéik 

közé egy kis házszerű faépítménybe, és ott hoztak nekünk 

mindenféle jót, érdekes teákat és vízipipát. Na, ez nagyon 

meglepett, mert nem az a dohány volt benne, amit itthon ismerünk, 

hanem egy olyan növényből, meg mindenféle érdekes dologból 

csinálták, amit ők szereztek be, ott a semmi közepén... Érdekes íze 

volt, és egy kisebb marék faszén fityegett a tetején. Kicsit se kapart, 

viszont rettenetesen erős volt. Nagyon érdekes íz világa volt az 

ottani pipának, a tevék között, egyiptomi őslakosokkal körülvéve. 

Leírhatatlan nagy élmény volt. Remélem nem csak én éltem meg ezt, 

és mindenkinek ajánlom, hogy ha van rá mód, akkor próbálja ki ezt. 

Felejthetetlen. 

Atesz 

 

60 - Vizibicikli kölcsönző 

Még 2008 nyarán történt. Lejött pár ismerősöm Balatonboglárra 

nyaralni, én ott dolgoztam egy vízibicikli kölcsönzőbe. Volt 1 srác, 

akit nem igazán ismertem. 

Egyik nap lejött ez a srác a strandra, és hozta a csodálatosan szép 82 

cm-es egyiptomi vízipipáját. Begyújtottuk egy kis dinnyés dohánnyal. 

Eszméletlenül jó pihenés volt a hűvös vízipipa ízletes füstjét szívni a 

délutáni balatoni napsütésben, és kipihenni egy ilyen élvezettel az 

előző esti bulit. A strandon mindenki minket bámult, ugyanis ez egy 

kisebb strand volt. Odajött a helyi WC-s néni, aki 70 éves volt 

legalább, és megkérdezte, hogy mi is ez? Mi elmagyaráztuk, és 

csodálkozott. Mondta, hogy ő még sose látott ilyet, de pompásan 

néz ki, és jó illata is van. Kínáltuk, de azt már visszautasította. 

Következő érdeklődő egy 12 éves kis srác volt, legalább 5-6 szor 

elsétált előttünk egy percen belül, mi már röhögtünk, ugyanis 

fogalmunk sem volt, hogy miért is bámulja folyton a pipát. Később 



jött az anyja a gyerekért és mondta az anyjának, hogy anyu ezek itt 

pipáznak, de ezt olyan hangsúllyal mondta mintha tiltott dolog 

lenne, és felháborító egyben. Ennél jobb már csak édesanyja válasza 

volt: Had tegyék, az ő szájuk. Ez pedig úgy hangzott el, mintha 2 perc 

múlva meghalnánk a füsttől. Érdekes hogy a "tudatlan" emberek 

mennyire másképp fogják fel ezt az egészet. De az óta a nap óta a 

srác, akivel vízipipáztam, mintha testvérem lenne, és egy örök 

barátságot hozott létre a vízipipa! 

Gábor 

 

61 - Nem csak a húszéveseké... 

Még kezdő vízipipás voltam, alig egy hónappal azelőtt rendeltem 

meg a kék csodát, hogy egyik ismerősöm születésnapi kerti partit 

szervezett a családi háznál. Már többször tartott ilyen 

összejöveteleket, ám eddig a szülei mindig elutaztak valahová, hogy 

lehetőleg minél távolabb legyenek a gyermeki őrjöngéstől (és milyen 

jól is tették!...) Akkor azonban mindketten otthon voltak, ami 

önmagában nem volt probléma, mert mindkettő jó fej szülő, 

ugyanakkor némiképp strengek is. 

Szóval szülinapi buli, természetesen nem volt szívem otthon hagyni 

legújabb szerzeményemet sem, a vízipipát. A társaság fiatal volt, és 

amint megérkeztem, egyből be is izzítottuk. A szülők némi 

idegenkedéssel néztek pöfékelésünket, de aranyosan érdeklődtek 

róla. Mondtuk nekik, hogy semmi törvénybeütköző nincsen benne, 

nyugodtan próbálják ki. Apuka reakciója az asztaltól való távozás 

volt, anyuka pedig hevesen tiltakozott ellene és a médiában terjedő 

különböző sztereotípiákat emlegette (ebbe füvet kell tenni, káros a 

dohány, stb.). 

Később, úgy két óra múlva láttam, hogy sehol a pipa, viszont édes 

füstszag jön a konyhából. Mivel a házigazda és a többi vendég is az 

udvaron volt, kíváncsian bekukkantottam a nyári konyhába, hogy 

aztán nyelvemet a vállamon átdobva ki is slisszoljak onnét: hát 

anyuka rácuppant a pipára és ügy dől belőle a füst, mint ama 

bizonyos háziasított pikkelyes hüllőből, amely rendnek ő maga is 

tagja (magyarán házi sárkány). 

A többieknek nem szóltam róla, micsoda felfedezést tettem a nyári 

konyhában, de amikor anyuka elégedett mosollyal kilépett onnét, 

akkora vigyort lövelltem felé, hogy talán hanyatt is esik, ha 

történetesen észreveszi. Szóval nem csak a húszéveseké a sheesha! 

Hubi 



 

62 - Karika 

Számomra a legjobb élmény a vízipipázás terén az volt, amikor meg 

tanultam karikát fújni. Egy héten keresztül minden nap gyakoroltam 

kedves pipatársammal. Vagy százegyszer megmutatta, hogy kell, és 

ugyanannyiszor el is mondta. Nem voltam valami jó az elején, de 

később kezdtem belejönni. Amikor megláttam az első karikát, 

nagyon örültem, el sem lehet mondani mennyire. Vannak olyan 

barátnőim, akik már sokkal régebb óta pipáznak, és nem tudnak 

karikát fújni. Persze az is igaz, hogy jó tanárom volt. Mivel sokan 

kérdezték tőlem, hogy hogyan is kell ezt csinálni, ezért 

megpróbálom leírni: Amikor beszívod a füstöt a pipából, kicsit bent 

kell tartani, majd kicsiket kifújni. Ez így elég egyszerűen hangzik, de 

nem csak ennyiből áll. Amikor rendesen pipázom, akkor csak 

kiengedem a füstöt, mert ha kifújnám, akkor nagyon csípne. Ha 

karikát akarsz fújni, akkor viszont torokból kell fújnod. Az nem olyan 

lényeges, hogy a szád kerekítve legyen, inkább el kell engedni, csak 

lazán. És ami szerintem végképp nem fontos, az a nyelv. Hallottam 

már olyat, hogy középen kell tartani, vagy előre tolni, de igazából 

nem lényeges. Én leszorítom, hogy ne kelljen rá figyelni. 

 

Nos, ez az én kis történetem. 

Azóta is ontom a karikákat, minden pipázáskor. 

Ria 

 

 

 



63 - Balatoni nyár :) 

Hát-hát... A könyv ötletére fogalmazódott meg bennem az ötlet, 

hogy ezt a tényleg felejthetetlen élményt ideszerkesszem. :) 

Mint a cím is mutatja, nem új keletű a dolog, de tényleg 

felejthetetlen... 

A kellékek: 

2 darab kétcsöves egyiptomi vízipipa 

1 csomag Three Kings faszén + sok féle dohány 

1 Balaton part 

1 Balaton parti vízi csúszda 

5 Idióta 

A történet azzal kezdődött, hogy öt napos szétcsúszásra mentünk 

Balatonakalira, ahol minden nap egy csoda. Az első négy napot főleg 

a házban, vagy a parton pipázgatva töltöttük, de utolsó éjjel 

rájöttünk, hogy valami igazán emlékezeteset kéne csinálni. Hát, azzal 

a lendülettel kaptuk is az égő pipákat, és olyan hajnali 2-3 táján 

elindultunk dél felé, hogy a vasúti átjárón keresztül eljussunk a 

Magyar Tenger partjaihoz. Itt némi gyors fürdés után frenetikus 

ötletünk támadt. Másszunk fel a vízi csúszda tetejére, és ott 

pipázzunk. Jó kis langyos éjszaka volt, tiszta éggel, szép fényekkel a 

túlparton, és teljes csend. Isteni volt. Mindenkinek ajánlom a 

helyszínt, egy gumimatraccal felszerelkezve nagyon kényelmes 

dolog. :) És kis szerencsével még ilyen ketreces ugráló is van a 

közelben, amibe nem nagy kunszt bemászni, és néha nem rossz 

ingyen ugrálni egyet. :) Meg mint említettem az éjszakai fürdés. :) 

Meg persze még jobb lett volna ha van ott pár lány is, így sajnos csak 

a füst maradt nekünk. :) 

Gergely 

 

64 - Az első 

2008 szeptembere volt. Éppen elkezdődött az iskola, amibe ki 

nagyobb, ki kevesebb hévvel vetette bele magát. 

Egyik délután hazafele a buszon, költő társammal megbeszéltük, 

hogy a hétvége fele vagy a hétvégén beülünk egy sörre, a kedvenc 

helyünkre. 



Másnap lefixáltuk a dolgokat, hogy szombaton megyünk be a 

városba a fél 2-es busszal. 

Eljött a várva várt szombat délután. Költő társam és az öccse már a 

buszon voltak, mikor én felszálltam. Közölték, hogy menjünk el a 

helyi skate parkba, mert öcsi kicsit skatelni akar. Mondom, menjünk, 

igaz én nem deszkázok, de hát istenem, nem lehet minden 

tökéletes. 

Hát szóval lementünk a skate parkba. Ott találkoztunk a srácok 

haverjaival. Dumálgattunk, bohóckodtunk és a fiúk deszkáztak ill. 

rollereztek. A hangulat mindenesetre adott volt. 

Egyikük olyan egy-másfél óra múlva felvetette az ötletet, hogy 

menjünk el hozzájuk pipázni. Persze mindannyian benne voltunk. 

Gyorsan még egy-két embert beszerveztek, hogy minél jobb legyen 

a hangulat. Bementünk a helyi szupermarketba, hogy vegyünk 

szenet meg dohányt. Sárgadinnyésre esett a választás. Először kicsit 

féltem tőle, mivel nagyon nem szeretem a sárgadinnyét, mint 

gyümölcsöt. Srácok nyugtattak, hogy de ez nem olyan meg sokkal 

másabb és nagyon jó. Elhittem? Dehogyis. 

Megint eltelt egy óra, mire minden kellék megvolt a pipához. 

Letelepedtünk a társasház tűzfala mellett és a fiúk összerakták a 

pipát. Első szippantás és kellemesen csalódtam a sárgadinnyés 

dohányban. Fantasztikus íz, jó füst is volt. Minden adott volt a borús 

délutánon. 

Jó ízű dohány, jó társaság. Minden a lehető legjobban alakult és a 

spontán pipázás életem egyik feledhetetlen élménye maradt. 

Kellemesen elárasztott egy fajta nyugalom és sötétedésig pipáztunk. 

Örök élmény maradt ez a spontán pipázás. Azóta is kedvenc 

kikapcsolódási formám, persze nem baj, ha tervezett, de a legjobb 

akkor is egy spontán pipázás a legjobb haverokkal vagy ismeretlen, 

de mégis ismerős arcokkal. Csapat kovácsoló. Könnyebben megy az 

ismerkedés a pipa mellett. 

Kikapcsol. Megnyugtat. Kicsit elfelejtem a mindennapok gondjait, 

már akkor is, ha csak a pipázós emlékeimre gondolok. 

Tünde 

 

 

 



65 - Kezdő korunkban 

Nos, az első vízipipás élményeinkről... 

Történt egyszer, hogy Márk és Olivér barátaim átjöttek hozzám. Ez 

körülbelül 3-4 éve lehetett, és igencsak fiatalok voltunk, ugyanakkor 

egyáltalán nem értettünk a vízipipákhoz sem. Olivér elhozta a 

pipáját, egy 55 cm-es citromsárga szépséget, és néhány jó féle 

dohányt hozzá. Szénből pedig csak a gyújthatatlan faszenet hozta, 

amit persze hogy öngyújtóval próbáltunk beizzítani. Aki kicsit jártas 

grillezés terén, vagy pipázásban, az már tudja előre, hogy nem 

sikerült begyújtani a szenet :). De nem probléma, kiültünk az 

előszobába, beraktam a lazulós zenét, és öngyújtóval próbáltuk 

melegíteni magát a dohányt a tölcsérben. Brutálisan rossz íze volt, 

kapart, szóval egyszerűen szívhatatlan lett. El is ment a kedvem a 

vízipipázástól egy ideig. Majd pár hét múlva valahogy előtérbe került 

a vízipipa ismét, és sikerült egy remek "szívást" kifogni. Ezek után 

vettem magamnak is egyet, egy 47 cm-es kék egy csövű pipával 

kezdtem, ami már azóta veteránnak számít. Akkoriban ez még 

nagyon új dolog volt, gyakran vittük ki az utcára a pipát, sétálgattunk 

vele a városban, szép idők voltak azok. Mikor ez történt gyakran sok 

ember állított meg minket a Márkkal, hogy mi ez a dolog? Hogy 

működik? Mi van benne? És ehhez hasonló kérdéseket tettek fel. Mi 

szívesen elmagyaráztuk az érdeklődő embereknek a működését, 

mikor persze már kicsit rutinosabbak lettünk. Jól esett az, hogy 

tényleg vannak emberek, akik pozitívan állnak hozzá, és nem ítélik el 

egyből az új dolgokat. Még a rend őreivel is volt dolgunk, mikor 

egyszer utánunk jöttek a parkba autóval. Eléggé beparáztunk, meg 

kell mondjam, de elvégre nem követtünk el illegális cselekményt. 

Erre gondolva ellazultam, de a barátom még mindig feszült volt. A 

rendőrök kiszálltak az autóból, az adatokat elkérték stb... majd 

rátértek a pipára. Mit szívtok benne? Hogy működik? Milyen 

dohányt tettetek bele? Ebben a pillanatban a spanomnak is sikerült 

lazítani, és szépen elmagyaráztuk ugyanazt a sztorit, amit a többi 

embernek. Majd a következő szavakkal távoztak: "Na, viszontlátásra, 

és legközelebb legyen maguknál személyi!" Ja és..."Csak haskát meg 

jamaicai ganját ne szívjatok benne". Kellett egy pár perc, míg 

felfogtuk a történteket, majd dőlt belőlünk a röhögés. 



 

Most is történnek érdekes és jó dolgok az életünkben, amihez 

természetesen kapcsolódik a vízipipa. Például a közelmúltban 

megrendezett pipatalálkozó, itt Siófokon. Egyébként még vettem 3 

pipát a kis kék mellé, ha jól számolom, heba filtert, füstszűrős 

szipkákat, dupla kerámiát, meg mindent, ami dizájnosabbá, szebbé 

és élvezhetőbbé teszi ezeket a fain pipákat. Azóta szívjuk a saját 

"kis" pipánkat. 

Dominik 

 

66 - Nem biztos, hogy felhő az ott fenn 

Azt mindenki nagyon jól tudja, hogy az életben a legkisebb döntés is 

hozhat magával olyan következményeket, melyekről sosem 

álmodtunk volna, jó és rossz értelemben egyaránt. Mindkettőre 

tudnék rengeteg példával mosolyt fakasztani vagy épp rokonszenvet 

kelteni Benned, de most maradjunk a vidámabb oldalon. Van egy 

nagyon jó, gyermekkori barátom, Zsolti. Több mint 14 éve barátok 

vagyunk, és ezért, mikor ő Budapesten kezdett fősulira járni, én 

pedig Szegeden, kicsit összeegyeztethetetlennek tűnt a rendszeres 

találkozás gondolata. Rég nem találkoztunk már, amikor azt mondta 

nekem, hogy látogassam meg őt Pesten, az albérletében. Így is 

tettem és ez volt az a döntés, ami egy olyan állomáshoz vezetett az 

életemben, amit soha nem felejtek el. Zuglóban laktak akkoriban, a 

tíz emeletes betondzsungel szívében. Pénteken érkeztem, 

hatalmasat buliztunk, amit most nem részleteznék. Viszont a 

másnaposság fogalma aznap új értelmet nyert. Felkeltünk és 

elhatároztuk, hogy ha már itt vagyunk, miért is ne mennénk fel a 



tetőre vízipipázni. Hosszas, kb. 2 mp-es gondolkodás után 

összeszedtük magunkat és fel is mentünk az egyébként elzárt 

területre. Neki is kezdtünk. A látványtól nem is nagyon szóltunk 

egymáshoz, hisz mindketten azt csodáltuk, hogyan férhet meg a 

város ordító sietségének és nyugtalanságának világa, az általunk és a 

pipa által keltett harmóniának világa mellett. Nem került felszínre 

bennünk olyan érzés, mely akármire is kötelezett volna. Egyszerűen 

megszűnt Pest, a gondok és minden létező lény. A magunk kis 

világába fordulva, Mona Lisa-szerű mosollyal néztünk a rohanó 

mindenség és a buzgó menni akarás fővárosának türelmetlen 

arcába. Kevés ilyen hibátlan élményben volt részem, de ez magasan 

viszi a pálmát. Talán olyan magasan, mint ahol mi voltunk.  

 

Akármikor rossz kedvem támad, ez a kellemes emlék olyan pontot 

biztosít nekem, ahol nem számít semmi, és ahová bármikor 

menekülhetek. Aki ezt a cikket olvassa, arra kérem, hogy próbáljon 

megragadni minden lehetőség, hisz nem lehet tudni, hogy mi sül ki a 

végén belőle. Végezetül még annyit, hogy mindenkinek sok sikert 

kívánok a jövőben és élvezze ki minden szabad pillanatát a 

vízipipázás határtalan élvezete mellett! Túl rövid az élet ahhoz, hogy 

idős korunkban csóváljuk a fejünket, hogy nem tettünk meg 

mindent, amire valaha lehetőségünk volt. Sok füstöt és kellemes 

ízeket kíván: 

Miklós 

 



67 - Hagyományőrzés 

Igazából nem sok mindent fog tartalmazni ez a cikk, amit írok, 

inkább a hangulatra figyeljetek.2008-2009 telén egy barátomnál 

pipázunk mindig. Hogy könnyű legyen szívni, levágott slagból. Dől a 

füst és üt az anyag. A padláson pipázunk télen, mert a szobában 

veszélyes egy kicsit. Nem fűtött hely, elég szűkös, de megtelíteni 

füsttel annál élvezetesebb. Na mindegy. Vacogunk, mint az állat, 

betakarózunk a pléddel, sapka rajtunk, benyomjuk a Bella's Lullaby-

t. És ilyenkor mindig csakis citromosat töltünk. (na jó nem csak 

citromosat, de a pipák 90%-ban citrom) Eszméletlen jókat tudunk 

beszélgetni közben, ha kell röhögünk, ha kell, komolyan beszélünk.  

 

Ezt szeretném átadni, hogy ez már nálunk egy hagyomány lett, hogy 

télen Tominál  a padláson citromos pipa. Bátran ajánlom, hogy Te is 

kötődj valamilyen helyhez és ízhez, na meg időszakhoz! Hidd el! 

Nagyon jó érzés feleleveníteni a múltat! :-) 

Róbert 

 

68 - sose pipázz pincében :D 

Az én történetem egy átlagos napról, de nem átlagos estéről szól. A 

nevem Ádám, de a barátaim csak Mollnynak hívnak. Egy vérbeli egri 

lakos vagyok. Aki ismeri Egert, tudja, hogy télen csak két hely létezik. 

A Szépasszonyvölgy (ami elég hideg) és az Egál. Na elkezdem a 

történetet szépen lassan. Felkeltem reggel, vagy inkább már délben, 

és rápillantottam a pipára. Gyorsan megtömtem egy jó kis málnával. 

Miközben szívom, rám írnak, és megkérdezik, hogy mi lenne, ha 

összeröffennénk délután? Végre nem unatkozok, de mi lenne, ha 



ilyen hidegben csinálnánk egy kis forralt bort? Gyorsan leszaladunk a 

völgybe, veszünk 4 liter bort, hátha sokan leszünk. Már gyülekezünk 

haveromnál, de valami még nem stimmel. Körbenézünk, és 

meglátjuk a pincét, amiben van 1 sörpad, sörasztal, csocsó, hifi, 

minden ami kell egy jó kis pipázós estéhez. Már hatot ütött az óra, 

mikor szállingóznak be az emberek. Itt az ideje elővenni a csoda 

pipát. Nem volt olcsó, nammor cső, vortex kerámia meg a 

felejthetetlen Fakher dohány. Megyünk fel, már forr a bor és izzik a 

coco szén, mikor az utolsó várt ember is betoppant. Lemegyünk a 

pincébe, nálunk az izzó szén, a gyümölcsleves illatú bor, mindenki 

ujjong. Elkezdünk pipázni, iszogatjuk a bort, csocsózunk, mikor 

látjuk, hogy nem nagyon megy ki a füst. Az elején még nem volt 

zavaró, de mikor lejött a macskusz, és teljesen bekábult, már valamit 

tenni kellett. Elővettünk egy ventillátort, és már jobb volt a levegő, 

de még a füst mindig nyomasztó volt. Voltak lent olyan emberek, 

akik nem voltak a pipa hívei, de nem mindenki maradt így. Az első 

pohárka bor után jött a következő, és így tovább. Az egyik lány 

elkérte a pipát, ami meglepő volt, mert állítása szerint nem nagy 

pipás. Na persze. Megkapta az egyik csövet, azt senki nem látta rajta 

kívül. A másik kezében meg a bögre borocska. Szól a háttérben a jó 

kis retró zene, amit mindenki hangosan énekelt (már legalább aki 

tudta a szöveget). 9-10 felé járt az idő, mikor a második pipa kezdett 

gyengülni. Elindultak már páran hazafelé, de mi kitartóan maradtunk 

még és pipáztunk. Hát már ideje lenne hazamenni, későre jár, busz 

se jön. De ez kit érdekel? Ha már úgy se jön a busz, akkor még addig 

maradunk, amíg van lelke a pipának, és van még bor.:P Minden 

elfogyott, és mi is mentünk haza. Szépen lassan hazaértünk és 

másnap megismételtük, de már nem voltunk annyian. :D 

Ádám 

 

 

69 - Alma az Almában 

Van egy kis storym, amit szeretnék megosztani veletek, mert ez 

nagyon bennem maradt. 

Ha ismeritek a módszert, akkor nem mondok újat, de ha nem, akkor 

mindenféleképpen legalább egyszer próbáljátok ki! Engem sokkolt!!! 

Történt ugyanis, hogy Debrecenbe mentem volna éppen egy buliba, 

de előtte egy nappal szóltak, hogy vigyem már a vízipipát, és buli 

előtt szívunk egy párat. Az idő pipázásra a legalkalmasabb volt. 

Eszegettünk, iszogattunk és eljött az ideje, hogy elkezdjem a 



ceremóniát. Vettem elő a pipakellékeket, szóltam valakinek, töltsön 

vizet a vázába, válasszanak dohányt ... stb ... stb. Éppen kezdtem 

volna tömni a dohányt a kerámiába mikor megszólalt haverom: 

   - Mi lenne ha a kerámiát almából csinálnánk? 

(Másnap néztem utána hogy ez milyen bevált módszer, de abban a 

pillanatban meglepetten ért). Mondom, legfeljebb kigyullad az alma, 

csináljuk!! Kettévágtuk az almát (haver persze nem hagyhatta ki, 

hogy az ujjából is nyisszantson egy darabkát...), kivájtuk a belsejét 

(kb. úgy, mint a kerámiánál), az alját is kifaragtuk, hogy nagyjából 

légmentesen zárja a pipaszárat, majd megtömtük természetesen 

alma ízesítésű dohánnyal (Asszem Al-Waha volt). Nagyon durván 

nézett ki a jószág, de mindent ki kell próbálni. Pár perc múlva kész is 

lett az alma, rátekertük a szerkezetre, fóliát rá az almára, 

kilyukasztottuk, és a szenet rátettük. Valami eszméletlen jó íz hatása 

volt! Felerősödött a gyümölcs íze, de olyan szinten, hogy úgy 

éreztem, mintha tényleg beleharapnék. Ezt muszáj volt 

megosztanom haverral is, aki viszont ezen felbuzdulva egy akkora 

baromságot talált ki, hogy alig hittem el. Azt mondja: 

   - Figyu már! Ha elszívtuk a pipát, nem kóstoljuk meg az almát?!?! 

Húúú mondom...te nem vagy magadnál! De mivel én sem vagyok 

100-as, ezért mondom, megnézem az almát, és ha nincs oda 

kormolódva a szén, akkor megesszük. Elmondom mit láttam, amikor 

levettem az alufóliát. A tetejétől számítva pontosan 1 centi az 

almából teljesen puha és teljesen barna volt, mintha kompótból lett 

volna kiszedve. Kiszedtem belőle a dohányt, ami egy kicsit sem volt 

megégve, viszont baromi forró volt. Nagy nehezen kiszedtem, 

kimostam egy kicsit a belsejét, hogy ne a dohányt rágjuk, és 

felvágtuk. 

   - Nah kié lesz az első falat? – kérdeztem. 

Választ nagyon nem is vártam, mert láttam rajta, hogy igencsak 

megbánta az iménti kijelentését, úgyhogy le is gyűrtem az első 

falatot. Azt nem tudom, hogy egészséges volt-e amit tettem, de 

egyet mondhatok. Baromi finom volt! Pontosan olyan íze volt, mint 

egy jó nagymamaféle almalevesnek. Nagyon ízlett. 

Utána még csináltunk vagy 3 almát és mind elszívtunk és megettük. 

Utána vidám, jó hangulatba mentünk bulizni. 

Feri 

 



70 - Egy jó pipus hétvége 

Az egyik hétvégén meghívott az unokatestvérem magukhoz. Tudta, 

hogy  én is meg ő is szeretünk pipázni, ezért elővette a pipáját és a 

hozzá való kellékeket. Mondta ,hogy kétalmás dohányra szokott 

tenni fahéjat, így megtömtük a tölcsért. Aztán megtöltöttük jeges 

vízzel a tartályt. A nappaliba kellemes meleg volt. A zene is jó volt. 

Kényelmes székeken ültünk, szóval minden megfelelt a pipázáshoz. 

Egy idő után annyira belemerültünk a pipázásba, hogy csak a pipa 

bugyborékolását hallottuk, és a füstöt láttuk. Háromszor tömtük 

meg a tölcsért, és kétszer cseréltünk szenet. Három órán át 

pipáztunk a finom ízű és jó illatú kétalmás dohánnyal és az 

öngyulladós faszénnel. 

Bence 

 

71 - A láthatatlan ember 

Ez a történet a legelső pipázásomhoz kötődik. 2 évvel ezelőtt 

Halloween party volt az egyik ismerősömnél. Délelőtt összeültünk 

szerepjátékozni 4 pipus társaságában. Olyan sűrű füstöt 

varázsoltunk a szobában, hogy nem vettük észre, mikor az egyik srác 

bejött a szobába, pedig nem egy tűnékeny jelenség. A csapat 

szabályosan összerezzent, amikor felcsendült a testtelen bariton... :) 

Cecy-Lee 

 

72 - A sütögetés 

Egyik nyári este meló után összeültünk a haverokkal egyet pipázni. 

Pipázás közben jönnek a legjobb ötleteink, mint például kiegészítők 

helyszínek, ... Hétvégére már megvolt az ötlet: menjünk motorozni. 

Ezt az alapötletet sikerült továbbfejlesztenünk a pipázás során. Eljött 

a hétvége, bepakolta mindenki a kellékeket a motorozáshoz, a 

szalonnasütéshez és persze a pipázáshoz. Elindultunk a közeli 

erdőbe, útközben kerestük a legmegfelelőbb helyet pippantáshoz. 

Mikor megtaláltuk, kezdődhetett a fagyűjtés. Begyújtottuk a tüzet, 

majd előkészítettük a kaját. Mikor ezekkel elkészültünk, jöhetett a 

pipa. Mivel meghozza az étvágyat. :) Szerencsénkre volt a közelben 

egy forrás, aminek jéghideg volt a vize. Megtöltöttük vele az üveget, 

addig másik haver betömte a kerámiát. A jéghideg víz tökéletes volt 

a mentás dohányhoz. Teljesen kipucolt mindenkit. Mire vége lett a 

pipának, kész lett a parázs. Kezdődhetett a sütés. Úgy jól laktunk, 

mint a duda. Már kezdett lemenni a nap mikor befejeztük a kajálást. 



Jött az újabb ötlet: mit szóltok még egy pipához? (hülye kérdés volt 

:D) Előszedtük a gyümölcsös dohányokat és beizzítottuk a pipákat. Jó 

kajához szólt a pipabugyogás. Sajnos minden jónak vége van, így a 

pipa sem tartott tovább egy óránál. Összepakoltunk, felültünk 

motorjainkra, majd hazagurultunk. 

 

Ez volt az első ilyen alkalom, de hagyományt teremtet. Minden 

hónapban megismételtük és mindig újabb és újabb élményekkel 

tértünk haza. Ez az én kis történetem, remélem tetszett. 

Dani 

 

73 - Az utazó pipa 

Hol is kezdjem? A családunkban a vízipipázás története mindössze 

csak pár évre nyúlik vissza. Én voltam az, akit már a középiskola 

kezdete óta foglalkoztatott a vízipipa, érdekes volt számomra, hogy 

olyan nagy és gyönyörű tejfehér füstje van, másrészt meg, hogy 

sokáig lehet rotyogtatni. Én akkor már egy ideje cigiztem. 

Valószínűleg ezért is volt olyan furcsa. Haverommal úgy döntöttünk 

műanyag üvegből meg fél méter benzincsőből összeeszkábálunk egy 

pipát. Két literes kólás üveg, benzincső, dohánytölcsérnek pedig egy 

dezodoros flakont vágtunk széjjel és lyukasztgattuk ki. A pipa 

ezennel készen is volt, de hol tudunk bele dohányt szerezni?! Mert 

rendes cigaretta dohánnyal nem az igazi, akkoriban viszont még nem 

lehetett a környékünkön kapni. Úgyhogy megpróbáltuk azt is 

csinálni. A neten jó pár leírást találtunk, de valahogy egyik sem volt 

az igazi, tehát hanyagoltuk a pipa témát. Aztán egyszer csak 

unokabátyám mondta, hogy menjek, nézzem meg, mit vett. Mikor 



odaértem hozzájuk, már füstölt a pipa. Szemeim tágra nyitódtak, a 

szám mosolyra görbült, végre kipróbálhatom. Az az érzés, amikor 

először beleszívtam leírhatatlan, a lágy gyümölcsös íz, ami a nyelved 

ízlelő bimbóin végig fut, majd mint egy hatalmas felhőként dől ki a 

szádból, egyenesen mennyei. Később én is kaptam, meg vettem is 

egy vízipipát. Így már mindkettőnknek volt saját pipája. Ha esetleg 

arra került a sor, hogy valahova utazunk, nyaralni főleg, vittük 

magunkkal. 2008 szeptemberében mentünk Görögországba 

nyaralni, természetesen autóval. Valamikor hajnalban értünk oda a 

camping bejáratához, itt a probléma csak az volt, hogy csak délelőtt 

10órakkor vehettük át a szállásunkat. A szülők és húgom fáradtak 

voltak ezért a kocsiban el is aludtak. Én és unokabátyám a Ferenc 

szépen lesétáltunk a tengerpartra, kiterítettük a hálózsákom, a táska 

mélyéről előkapartuk a narancsos dohányt - ha már mediterrán 

országba nyaralunk. A csomag szén is előkerült, megtömtük, 

begyújtottuk és pipacsővel a kezünkben néztük végig a görög 

tengerparton a napfelkeltét. A nyaralás egy napja sem telt el úgy, 

hogy ne tömtünk volna legalább egy pipát. Azóta azt az 55 centis 

pipát használjuk utazó pipának. 

 

Azóta vett a Fecó egy 1 méter 20 centis pipát is - amit persze nem 

visz sehova mert lusta szétszedni, de nem is kell mert ott az utazó 

pipa, ami azóta picit berozsdásodott a festék lekopott róla a szívócső 

több helyen kilyukadt, de azt megfoltoztuk. A pipa, viszont ha 

mesélni tudna hol és milyen helyeken fordult meg, akkor 

valószínűleg neki szóltam volna, hogy írja meg ezt a cikket. 

Marcell 

 

 

 



74 – Pipulásos kezdetek 

Először is, az egész egy stílusváltással kezdődött. Kicsit emo, kicsit 

dark, de nagyon egyik sem (remélem lehet követni). Egy több ezer 

embert számláló rendezvényen cicafülekkel (nem a szemed rossz) 

mászkáltam, amikor egy lány megszólított, hogy odatelepednék-e 

hozzá és a barátnőihez pipulni (az oldal megismerése óta nem 

vagyok hajlandó más kifejezést használni). Beleegyeztem, 

gondoltam "egyszer" ezt is ki kell próbálni. Az összeszerelés után 

előkerült az első és egyben kedvenc dohány, a cseresznyés. Ez 

másfél óra aktív henyéléshez vezetett, közben megismertem a kis 

társaságot (hát igen a pipu összehozza az embereket). Aztán 

megvettem a saját pipumat, és azóta is szorgosan eregetem a 

bárányfelhőket. 

Bence 

 

75 - Az igazi beszívás 

Egyik nap, mikor Miskolcon jártam, találkoztam pipás barátommal, 

akivel elmentünk egy Törökméz nevezetű vendéglőbe. Ebben a 

vendéglőben engedélyezve van a vízipipa, mindössze 700 Ft-ért. 

Több, mint 1 óráig ott voltunk. Kikölcsönöztünk egyet, és el voltunk 

egy jó darabig. Söröztünk és pálinkáztunk közben. Itt 

megjegyezném, nem vicces dolog vízipipázni, 4 cl vegyes pálinkát 

inni, és egyszerre cigizni... Inkább egyszerűen röhejes. Fél óráig 

beállva mászkáltunk a városban. Sajnos hamar vége lett mindennek, 

mert hát semmi sem tart örökké... 

Zoli 

 

76 - Első Pipás élményem.:) 

Igazából úgy történt, hogy egyik jó barátommal kitaláltuk, hogy 

vegyünk egy pipát, amit igaz, én vettem, de eljött velem. Úgy volt, 

hogy elmentünk a mi házunkhoz a kertbe (Ősz volt), és igazából azt 

sem tudtuk, hogy hogyan működik. Ez után felmentünk a 

vizipipa.eu-ra, és elolvastuk a pipa használatát. Sokat segített. Aztán 

begyújtottuk a pipát, csak az volt a gond, hogy közben megjöttek a 

szüleim, akiknek nem mertük elmondani, hogy mit vettünk. 

Dugdostuk a pipát össze-vissza. :D Aztán odaálltam apám elé, és 

mondtam neki "nézd mit vettem?!” Először picit furán nézett, de 

utána mondta: "naa, próbáljuk ki ezt a vízipipát kisfiam, jó gyorsan!" 



. És azóta elválaszthatatlanok vagyunk attól, hogy egy nap ne legyen 

begyújtva a pipa! 

Hát igazából ez volt az én kis történetem:) 

Barna 

 

77 - Bankett után 

Végre leérettségiztük. Szabadon, megkönnyebbülten és felettébb 

jókedvűen indultunk el hát saját kis bankettünkre, itt Pécsen, a TV-

torony éttermébe. 

Jól telt, jó hangulat, osztálytársak, 4 év után inkább már barátok 

között. 

De amint vége lett kissé fájón néztük a naplementét és 

gondolkodtunk el azon, hogy miután mindenki elköszönt mi legyen, 

mi lesz velünk, ennyi lett volna? 

Nem ennyi volt. (: 

Jó páran összegyűltünk a Széchenyi téren, majd pedig elindultunk a 

Szent István térre (továbbiakban SZIT), ami nálunk igen közkedvelt 

hely a fiatalok körében, gyakorta esténként sok-sok csoportosulást 

látni, akik isznak, hülyülnek, és persze vízipipáznak. 

 

Bor nap volt, így még fesztivál is volt aznap, ami nekünk csak 

kedvezett… viszont mi hárman, Ákos, Tamás és én ezt viszonylag 

hamar meguntuk így sétálgatni kezdtünk. Elmentük. Vettünk 

pezsgőt, mert mégis csak stílusosan akartunk ünnepelni, majd 

visszatértünk. És mit láttunk? Három kis vízipipás csoportot. És 

kezdődött: „menj, kérdezd meg te csaj vagy, tuti nem mondanak 

nemet”, „de nem akarom, menj te”… és így tovább. Végül Tamás 

volt a bátor, aki két csajhoz és egy sráchoz lépett oda, mondván, 

hogy nekünk van pezsgőnk, nekik van vízipipájuk, hát mit szólnának 

egy kis osztozkodáshoz. Belementek a legnagyobb örömünkre, így 

pipáztunk és ittunk is – és persze jót beszélgettünk. 

Ez ment így egy darabig – újabb, ismeretlen emberek társultak 

hozzánk, és néhányan egykori osztálytársaink közül is megjelentek 

és mit ad isten – maradtak is. 

Nagyon jól ment minden ezen az estén, olyannyira, hogy a végén 

már mindenki ott volt az osztályból, még több idegen ember, 

mindenki, akinek kedve volt az befogadtuk, és amíg a vízipipa hű 



hordozói ott voltak, újra és újra megtöltöttük a drágát – élveztük az 

ízeket, és a társaságot. Pedig eredetileg hárman voltak… és mégis a 

végén már több mint harminc fő ólálkodott a kis pipa körül, arra 

várva, hogy megkaparinthassák a csövet és szívhassanak. 

Végül aztán vízipipás barátainknak menniük kellett, így elbúcsúztunk 

és továbbálltunk… de egy valami biztos – ezt az estét senki sem fogja 

elfelejteni. Megannyi ember, mind más kultúrával, életkorral, volt, 

aki más bőrszínnel is – de nem számított, mert megvolt az a közös 

dolog, ami egy jó társasággá tett bennünket. A drága kis vízipipa. (: 

Alexandra 

 

78 - Tömeg pipázás az erdőben :) 

Hát hol is kezdjem… :) Egyik hétvégi napon összecsörögtünk vagy 10-

15-en, hogy pipázhatnánk egyet. Benne volt mindenki, meg is 

beszéltük, hol lesz a találkozó, én és barátom motorral mentünk el 

(már bánom). Megjött mindenki, bementünk az erdőbe. :D 

Elővettünk 4 pipát, volt ott minden dohány: cola, menta, eper, 

2alma, meggy :D. Elkezdtük a pipázást kb. 14:00-kor. 16:00-kor olyan 

szinten be voltunk állva (:D), hogy minden baromságot csináltunk, 

állni alig bírtunk stb. Remélem, ismeritek az érzést :). Na de miért is 

írtam, hogy sajnos motorral mentem és már bánom? Tudni illik 

nekem van jogsim is motorra, mindenhova azzal járok. Na most 

mikor hazafele tartottunk, képzelhetitek, mi volt este? Beállva 

motorozni? Hülyék ezek? (kérdezték a csajok) :D Addig meddig 

motoroztunk, hogy én egy kanyarban persze, hogy elestem egy jó 

60-as tempó felett. Azóta is emlékszem erre a napra, nagyon jó volt, 

egyik legkedvesebb élményem. :) 

Jó füstöt mindenkinek! :) 

Zsombor 

 

79 - Bubis víz 

A sógorom átjött hozzánk szokásához híven, és hozta a pipáját is. 

Szóltam Tamás barátomnak, hogy jöjjön, mert idő van. Beletettem a 

vízbe néhány jégkockát, hogy jobb legyen. Banán split-es dohányt 

raktunk bele, és elkezdtünk szívni. Ki akartuk próbálni, hogy 

buborékot fújunk egy csővel, de nem nagyon sikerült. Ekkor 

eszembe ötlött az ötlet! Készítettem mosogatószeres vizet egy tálba, 

jól összekevertem, vittem egy szívószálat is. Beszívtam a füstöt, 



azután a szívószál egyik végét a vízbe, míg a másik végét a számba 

tettem és fújtam. Minden egyes buborékban ott volt egy kis füst.  

 

Aztán még az is mókás volt, amikor kipukkasztottuk és dőlt ki a füst. 

:) 

Péter 

 

80 - A legjobb pipulás! 

Nyár volt. Szokás szerint elmentünk sétálni és beszélgettünk. Amikor 

már beesteledett, kiültünk a teraszra barátnőméknél és gyújtottunk 

egy pipát. Gondoltuk feldobjuk az este hangulatát, így hát hoztunk ki 

gyertyákat. Feldobtuk az ötletet, hogy milyen lenne, ha kimennénk 

az udvarra és ott folytatnánk. Végül így is lett. Kimentünk az udvarra, 

vittünk ki párnákat és gyertyákat. Csak a gyertya fénye világított. 

Csak ültünk és szívtuk a pipát. Kellemes gyümölcsös íz ütött meg 

minket, amit a kókuszos dohánynak köszönhetünk. Kb. 1,5 óra 

pipázás után összerakodtunk, és befejeztük a pipázást. Majd másnap 

folytattuk ahol abbahagytuk. :) Ez volt a legjobb vízipipás 

történetem. 

Barby 

 

81 - Nyári este pipázgatás 

Hello mindenkinek! Akkor most leírnám dióhéjban, mi is történt 

velem és a haverjaimmal. Elég vicces, bár ki ahogy nézi. 

Nyáron egyik este körülbelül hajnali 2-3 fele fogtuk magunkat, és 

elhatároztuk, hogy kiülünk a négysávos főút közepére és pipázunk. 

Ez egy ideig jól ment, nagyon feelinges volt (tudom, hogy most 

nagyon hülyének néztek, de egyszer mindent ki kell próbálni. :D Élj a 



mának!). Halljuk, hogy nino nino, és jött a mentőautó. Hát mi olyan 

szinten beszartunk, (bocs a kifejezésért) hogy azt se tudtuk, hol 

vagyunk. Aztán sikeresen megmenekültünk, és hát ha már nem lett 

semmi bajunk, akkor miért ne csináljuk tovább? :D Na ezt rosszul 

tettük, mert jött a rendőr, és most jön a vicc. Mondta, hogy menjünk 

le az útról, vagy bevisz, stb... Aztán miután arrébb mentünk, odajött 

a rendőr, és mondta, hogy ő most beleszív, hogy nincs-e benne fű, 

vagy ilyesmi. (Na persze, csak pipázni akart. :D ) Aztán miután 

beleszívott már vagy 5-6-ot, megszólalt haverom, hogy nem hiszi, 

hogy ennyiből nem állapítja meg... A rendőr ennyit mondott, hogy 

még nem tudja eldönteni. Végül is 15 perc után lelépett, és mondta, 

hogy ha nem szólunk, nem jelent fel. :D Vicces kis rendőr. Na de 

ennyi lenne az én kis történetem. Remélem tetszett. 

Levente 

 

82 - Sűrű füstben az igazi!! 

Az első vízipipás élményem tényleg felejthetetlen volt! 

Mégpedig a jó társaság miatt, a finom dohány miatt, és a jó füst 

miatt. A 14. születésnapomra kaptam a 37cm-es piput. Másnap már 

a réten kötöttem ki vele a haverokkal együtt. Egy meleg nyári nap 

volt, szépen leültünk egy nagy árnyékot nyújtó fa alá és szenet 

gyújtottunk. Elég hamar megkedveltük a pipát, mindenki 

megszerette. El is neveztük Vinettunak :D 

A hűs alatt nagyon jól esett a Nahla sárgabarackos dohány, 

körülbelül 3-4 tömést elszívtunk egy délután alatt, ami szerintem 

kezdő pipusoknak nem kicsi teljesítmény. Szóval ez azt jelenti, hogy 

2-3 nap utána ismét meg kellett látogatnom a sarki pipás boltot 

dohányért és szénért. 

Attila 

 

83 - Poker és a Pipa 

A nyáron szinte minden este összeültünk a haverokkal, és 

pókereztünk. Egyik nap levittem a saját pipámat epres dohánnyal, és 

begyújtottuk! Az első leosztás után rájöttem, hogy abból, hogy a 

haverok szívják a pipát, rengeteg dolgot ki lehet silabizálni. Kinek 

mikor van jó illetve rossz leosztása! A tét nem sok, csak 500 Ft 

szokott lenni fejenként, de amikor már 8-an játszunk egy napra, az 

szép kis pénz szerintem! Na, a lényeg: a heads upnál ketten 



maradtunk és 3X annyi zsetonja volt a srácnak, mint nekem. Lejött a 

kezembe egy király dáma pikkből, a srác remegő szájjal beleszívott a 

pipájába, és csak annyit mondott -All In- . Abból, ahogy a pipába 

szívott, arra következtettem, hogy maximum csak egy alacsony párja 

van, és hát mit lehet tenni, megadtam. Két ászt mutatott, és kicsit 

megijedtem, de a flop után -pik j pik 10 és pik2 - . Megnyugodtam, 

így nekem flushöm, neki csak egy magas párja volt. Ez volt a játszma 

fordulópontja, onnantól nem törődtem semmivel, csak a Pipa füsttel 

és a lapjaimmal, és gyakorlatilag annyira belemerültem ebbe a két 

számomra legfontosabb dologba, hogy aznap este 4000 Forinttal 

lettem gazdagabb! Azóta is mindig pipafüst mellett pókerezünk! 

Martin 

 

84 - Party. 

Mielőtt elkezdeném a sztorit, pár szereplőt bemutatnék. 

Jómagam 19 éves Veszprém megyei lakos vagyok, egy viszonylag kis 

településen, ahol 2 szuper szórakozó hely is van. Egy éve kezdődött 

a pipa mániám, mikor is karácsonyra egy 71 cm-est kaptam. 

Természetesen utána már az egész baráti kör rendelkezett ilyen 

olyan pipákkal. 

Elhatároztuk, hogy szervezünk egy "Pipa estet". Puffok, arab zene, 

raki (török bor) és 60-70 jó hangulatú fiatal. 30 pipát hoztunk, és a 

viszonylag kis helységben akkora füst kerekedett, hogy teljesen 

ellepte a plafont :D . Ekkor támadt egy elvetemült ötlete egy 

barátomnak, hogy projektorral vetítsünk hastáncoló lányokat :D . 

Netről szedtünk le videókat, és a füstbe vetítve teljesen úgy tűnt, 

mintha ott lennének a nők :D . Azóta minden évben kétszer  

összegyűlik ez a társaság egy rendhagyó  "pipa estre"  :) 

József 

 

85 - "Mikor a vodka a gigámra száll" 

Egy jól sikerült szülinapi bulit szerettünk volna feldobni egy kis 

szokásos vízipipázással. Víz helyett azonban más került a pipába... 

Egy haverunk kitalálta, hogy öntsünk bele vodkát, ezzel is fokozva a 

hatást. Bár nem tetszett mindenkinek az ötlet, de végül többség 

dönt alapon kipróbáltuk. Annyira jól sikerült, hogy a következő bulin 

ugyanezt "jóféle" házipálesszel megismételtük. Ezt a szokásunkat 

azóta is fenntartjuk és már elfelejtettük, hogy milyen is az, amikor 



vízzel pipázunk. 8)  Ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki egyszer... 

Garantáltan függők lesztek! XD 

Viki 

 

86 - A füstjelző 

Egyszer az egyik osztálytársam meghívott engem és még pár 

osztálytársamat, hogy menjünk át hozzá és burkolózzunk füstbe, 

pipázzunk egy jót. Az osztálytársamék háza egy régi falusi ház, így 

hát nagy része fából épült. Nem hiányoznak azonban a modern 

kütyük sem, így van a házban füstjelző. Nyüstöltük a pipát nagyban, 

a szoba pedig kezdett megtelni füsttel. Mivel megéheztünk, 

elkezdtünk a szobából ki-be járkálni, így mint egy őszi reggelen, 

ködként borult füstbe a folyosó is. Ezt a ház tűzjelzője nem tolerálta, 

így hangos sípolás mellett, elkezdett szirénázni. Tanulság a 

történetben: Semmi, de azért vicces. 

Márk 

 

87 - Pipázás Esztergomban 

A szülinapomat készültünk ünnepelni és nem tudtuk, hogy hova 

menjünk, ahol egy jót tudunk pipázni és olcsón tudunk italt 

fogyasztani, de mégis ki tudunk mozdulni, és nem a kolesz unalmas 

közegében kell ünnepelnünk. 

Egymás után dobták fel a haverok az ötleteket, de végül megtaláltuk 

a legjobbat. 

Elcsomagoltuk az új pipám, már a koleszben megtömtük a kerámiát, 

hogy ott már csak a szenet kelljen beizzítani, és kezdődhessen is a 

buli, majd elindultunk. Menet közben beugrottunk egy boltba, és 

betáraztunk egy kisebb mennyiségű alkoholt, hogy tudjunk mivel 

koccintani. 

A bazilika felé vettük az irányt. A külső szemlélő azt hihette volna, 

hogy mi a bazilika parkjába tervezzük a sétát, de mielőtt még 

felmentünk volna a "macskalépcsőn", elkanyarodtunk a bazilika 

alatti falhoz, ahol volt a falon egy berácsozott nyílás, kb. derék tájon. 

A nyílás 3 m2 volt és a rács alul szabadon hagyott egy 30 cm magas 

sávot. Ezen a kis résen át bemásztunk, és egy barlang üregbe 

érkeztünk. 



A barlangból még számos másik üreg is nyílt, de mi már tudtuk, hogy 

hova akarunk menni, ezért kiválasztottuk a jobb oldali nyílást, 

melyen át egy szomszédos üregbe érkeztünk mely kb. 3-szor akkora 

volt, mint az előző. 

Itt letelepedtünk az előző alkalmakkor már odakészített ülő 

alkalmatosságokra, és már csináltuk is a pipát. Közben elkezdték 

kitöltögetni a pezsgőt. Mire végeztek az ital kitöltésével, már izzott is 

a szén és kezdtük is szívni a pipát. 

Mindenki felállt, majd koccintottunk, végül körülültük a pipát és jó 

hangulattal iszogattunk és beszélgettünk, és nem utolsó sorban 

pipáztunk, a bazilika alatt. :) 

Kristóf 

 

88 - Füstkarika 

Nehéz lenne arról mesélnem, hogy milyen volt az első pipázásom, 

mert már nem nagyon emlékszem, hiszen jó pár éve volt. :) Ezért az 

egyik kedvenc élményemet írom le. 

 Az úgy volt, hogy nagy sziesztát csaptunk egyik nap suli után, mert 

másnap kirándulás volt, és nem kellett tanulni. Áthívtam egyik 

barátomat. Öcsémmel meg vele kiültünk a garázsba azzal a 

szándékkal, hogy mi aztán most egy jót fogunk pipázni. Már nem is 

tudom milyen dohánnyal kezdtünk, de repertoáron volt a kétalmás, 

és talán az őszibarackos dohány is. A szénhez könnyen 

hozzájutottunk. Ezt nem részletezem, mert az túl hosszú lenne, de 

elég annyit tudni, hogy "szent szén" volt. ;) Aztán elkezdtünk 

pipuzni. Megpróbáltam karikába karikát fújni. Szenvedtem vele, de 

végül is sikerült, viszont ennek az lett az eredménye, hogy annyit 

pipáztam, hogy teljesen ellazultam. De nem voltam vele egyedül. 

Copy-t hallgattunk, és elkezdtünk beszélgetni sok dologról. 

Mindhárman elengedtük magunkat, és sok minden szóba került: az 

élet dolgai, a csajok és pasik, szerelem, nyári élmények és még sok 

minden. Mondanom sem kell teljesen őszintén, kimondva mindent, 

kertelés nélkül. Jó volt végre gondok nélkül a füstbe elmerülve 

beszélgetni. Annyira belemerültünk a témákba, hogy késő estig 

szívtuk a dohányokat. Persze másnap kirándulások nem voltam 

kirobbanó állapotban. :) Kicsit fáradt voltam, de azért azt az érzést 

soha nem fogom elfelejteni. 



 

Ha egy kis nyugalomra vágyok, akkor mindig pipázok, reggae-t 

hallgatok, és csak fújom a füstöt. 

Anita 

 

89 - Rendőrök viszonya a pipához. 

Már van vagy 4 éve, mikor megtörtént velem az az eset, hogy 

Kecskeméten elindultam a barátaimmal a szokásos 

vízipipázgatásunkra. November környékén lehettünk, mert este 8-9 

órakor már sötét volt. A hely, amelyet mindig is választottunk, egy 

forgalmas útszakasz melletti domb, amely eltakart minket az 

autósok elől, de a szemben lévő lakóházaktól nem. Napok óta azt 

vettük észre, hogy egy nő figyel minket az ablakból. Hát ez a nő, 

ezen a napon kihívta ránk a rendőrséget. Sötét volt, a rendőrautó 

behajt elénk, és ránk kapcsolja a reflektort. Ketten voltak, kiszálltak 

és odajöttek hozzánk. Őszintén, így még nem rezeltem be, de hát 

ahogy mondják, fő a nyugalom. Köszöntünk nekik, és kérdezték: 

-Mi is ez a szerkezet? 

-Vízipipának hívják. 

Gondolkodik, gondolkodik, nézegeti, majd megszólal: 

- És maguk mit szívnak ebben? 

- Gyümölcsös ízesítésű aromát. 

Néz rám, majd mondja: 



- Maguk ebben nem füvet szívnak? 

- Nem, nem, ott a doboza nézze meg, almás aroma. 

- Hát akkor...  (elhallgatott) 

Na most már nagyon berezeltünk mind a hárman, itt a vég, 

gondoltuk. De csoda történt, amire egyikünk sem számított. 

- Szabad megkóstolnom? 

ISTENEM! Ennyire még nem könnyebbültem meg soha életemben! 

Beleszívott egyet, láttam nem nagyon jött össze neki a rendes 

kifújás, köhögött egyet, majd visszaadta, és így szólt a másik: 

- Jól van, folytassák, de 22:00 óra után ne hangoskodjanak, viszlát. 

Beszálltak az autóba és elhajtottak. Ez idő alatt a pipánkat már 

elhagyta a füst szelleme, újat gyújtani meg ezek után már senki sem 

akart. Összepakoltuk a cuccunkat, gondosan összeszedtük 

mindenhol a szemetet, és elindultunk vissza a kollégiumba. 

Márió 

 

90 - Életem első pipázása és az utána lévő "szerelem" 

Az én sztorim kb. 4 éve kezdődött. Egy igazán gatyarohasztó, forró 

nyári napon pár haverral kitaláltuk, hogy menjünk el focizni a Gerely 

pályára (XVIII. kerület, SZAC pálya), mert nagyon sokan leszünk. 

Olyan fél 4 körül lehetett, amikor befutottak a többiek is, de a foci 

cucc helyett egy eléggé érdekes tárgy került elő a táska aljáról, ami 

egy 0,5 literes műanyag flakonból, egy 0,33 literes alumínium kólás 

dobozból és 4-5 szál szívószálból állt. Mondom havernak, hogy ez 

meg mi akar lenni? Erre jött a válasz, hogy házi vízipipa. Először 

tippem sem volt, hogy mi az a vízipipa, aztán felvilágosítottak. 

Később előkerült a dohány (Nakhla - sárgadinnye) és a szén. Haver 

begyújtotta, és elkezdte szívni. Én először nem tudtam, hogy mire 

számítsak, aztán én is kipróbáltam. Nagyon meglepődtem, hogy 

milyen finom íze van. Mondanom sem kell, hogy a fociból nem lett 

semmi sem, hanem szétpipáztuk az agyunkat. Azóta imádom a 

pipázást, nagyon sok mindent tudtam meg róla, és az egész pipázás 

kultúrájáról. 

Első pipámat rá 2 évre kaptam meg, melyet szüleim Tunéziából 

hoztak, ő egy 55 cm-es. Azóta megvettem 2. pipámat mely egy 75 

cm-es. 



És még mindig szeretek füstölögni. Főleg egy fárasztó nap után. 

Csabeee 

 

91 - Pipázás a tetőn 

Borongós péntek este van. Régi barátommal megbeszéltük, hogy 

kimegyünk valamerre pipázni és beszélgetni. Nem tudtunk hova 

leülni, végül a vasútállomást választottuk. Vártunk a peronon, hogy 

oszoljanak az emberek, aztán megláttunk egy üresen álló 

raktárépületet a az állomás mellett. Gyorsan fel is másztunk a 

tetejére. Letelepedtünk, előkerült a pipa, epres dohány és egy kis 

boros kóla. Víz hiányában "sajnos" muszáj volt bort tölteni a 

tartályba. 

Így töltöttünk kb. 2 órát a tetőn üldögélve, pipázgatva és közben a 

bor is lecsúszott:) . Pont ráláttunk az állomás tetejére, ahová 

gondolom nem azonos szándékkal 2 srác felmászott, elkezdett 

ugrálni, kiabálni, jöttek is a biztonsági őrök lezavarni őket, mi meg 

kb. 20méterről csak szívtuk a pipát és mosolyogva néztük őket :). 

Lemászás után szétnéztünk a mezőkövesdi szórakozóhelyeken, már 

jó hangulatban és egy jó kis pipás élménnyel magunk mögött. 

Martin 

 

92 - Találkozásom a vízipipával 

Én 15 évesen ismertem meg először a vízipipát. Egészen addig, míg 

nem próbáltam, sokat dohányoztam. Egyszer kolesztársam vett 

magának, és kipróbáltuk a koleszban. Az első alkalom nem fogható 

semmihez, ahogyan a kellemes hideg füstöt beszívta az ember, és 

utána kifújta a tömény füstöt, az nem fogható semmihez. Aznap 

szinte 1 szál cigit nem kívántam meg, és az óta sem nagyon gyújtok 

rá, a vízipipa pótolja mindezt, és ezerszer jobb, mint a cigi. Mára már 

ismerőseim is felismerték a vízipipa csodás világát, és azóta minden 

nap szinte megy a pipázás. Szerintem mindenkinek érdemes 

kipróbálnia a cigi helyett. 

Valentin 

 

 

 



93 - Első történetem 

Amikor először próbáltam ki a vízipipát, kicsit gyanakodtam, mert én 

régebben azt gondoltam, hogy vízipipát a drogosok használnak, és 

ennek segítségével, ahogy ők mondják: "elszállni" jó. 

Majd felvilágosítottak, hogy nem csak a drogosok használják, hanem 

nem annyira káros formában gyártanak különbféle gyümölcsös 

ízeket. Megmutatták a dobozon az epres dohánynak a kátrány és 

nikotin tartalmát és meglepődtem! 

Én persze még gyanakodtam miután elolvastam a dobozon lévő 

feliratot, utána első dolgom volt, hogy megszagoljam, csodálatos 

illata volt, mire a fejemet elhúztam a doboztól, a fejemet a 

szívócsőbe vertem, mert közben nyújtották, hogy próbáljam ki. 

Gondoltam, egy slukkba nem halhatok bele, és beleszívtam. 

Nagyon jó íze volt a gyümölcsös dohánynak. 

Pár perccel később, 5-6 szívás után nagyon megtetszett, és egy 

hónap múlva meg is vettem az első 47 cm-es pipámat. 

Megvan a pipa és vettem hozzá egy dohányt + 10db szenet. Jöttek 

az első kérdések: - Hogyan kell ezt vajon begyújtani??? Mennyi víz 

kell bele?? 

Egyből beugrott a következő Lépés. 

Mivel csak 5 percnyi sétára volt a könyvtár, átsétáltam és 

rákerestem az interneten vízipipa tömés címen, hogy mégis mit 

csináljak. Itt bukkantam rá a vizipipa.eu oldalra, ahol mindent 

részletesen megtaláltam, lejegyzeteltem és elindultam haza, szépen 

vízzel feltöltöttem, megtömtem a kerámiát, szépen rá az alufóliát 

(ami 3szor elszakadt egymás után, de a negyedik mondjuk, hogy jó 

lett), aztán elgyújtottam a szenet. Először csak simán körbeégett, és 

én azt vártam, hogy majd izzik gyönyörű szép vörösen, hát nem így 

lett. Ugyan az volt a színe. Elkezdtem még melegíteni az öngyújtóval 

és megfújtam egy picit, akkor láttam, hogy kezd vörösen izzani, még 

egy kicsit melegítettem és fújkodtam, majd ráraktam a 

dohánytölcsérre, majd elkezdtem szívni. 

Első szívás ...... semmi......... második próbálkozás....... semmi....... 

harmadik szívásnál vettem észre egy pici kis füstfelhőt, és egy kicsit 

megéreztem a számban az ízét, innen tudtam, hogy sínen vagyok. 

Még egy-két szívás, és előtört a pipából a hatalmas füst, aminek 

csodálatos íze volt. Egy kis idő után a lakásban is jó illat lett. Röviden 

és tömören ennyiből áll az én első vízipipás történetem és vízipipám 



vásárlása (az az első pipa még mindig megvan és tökéletesen 

működik). 

Péter 

 

94 - A pipások találékonysága végtelen... 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy osztály. Ebben az 

osztályban élt egy jól összeszedett pipás banda. Amikor a testnevelő 

tanárunk "Asibá" meghirdette az evezős tábort, mi egyből tudtuk, 

hogy mi lesz ennek a tábornak az elengedhetetlen tartozéka, 

méghozzá egy a vizipipa.eu tól rendelt pipusra célzok. 

Természetesen az enyémről van szó, amelyet a tábor előtt 

körülbelül egy hónappal rendeltem. Időben meg is jött, 

tulajdonképpen minden adott volt egy jó kis táborozáshoz. Az már 

csak a pont volt az i-re hogy nagyjából az egész baráti kör 

jelentkezett a táborba. 

 Az indulás reggelén összegyűltünk az iskola parkolójában és vártuk a 

buszunkat. Amikor megérkeztem, már szép kis tömeg gyűlt össze. 

Kiszállok az autóból, és mindenki tekintete rám szegeződik. Én 

megnyugtató bólintással jelzem, hogy igen, beraktam a pipát. 

 A buszúton már mindenki arra várt, hogy megérkezzünk, 

lepakoljunk, csobbanjunk egyet a Tiszába (ugyanis ott volt a tábor), 

és a fárasztó utazás után begyújtsuk a pipát. Kipakolunk, minden 

rendben megy, mondom a többieknek, hogy összerakom a pipust, 

amit széles mosollyal fogadtak. Rakom össze lépésről-lépésre, és 

szép lassan alakot ölt a vízipipa. Volt olyan a szobában, aki még 

sosem látott ilyet, ők nagy figyelemmel követték minden 

mozdulatomat. Szép lassan helyére kerül a cső, a tartály megtelik 

vízzel, előveszem az én kedvenc sárgadinnyés dohányomat, ugyanis 

különleges alkalomról van szó. Van, aki először fog pipázni, és azt 

akarom elérni, hogy a lehető legjobb élménnyel térjen haza, és ő is 

beleszeressen ebbe a "hobbiba". 

Amikor viszont tömném meg a pipát, nem találom a kerámiát. Nem 

hoztam el? Akkor egy hét a betervezett közös pipázások nélkül? 

Mindent átnézek, de a kerámia nincs meg. Kezdtem elszomorodni, 

amikor az egyik barátom javasolta, hogy csináljunk dohánytölcsért 

almából, ő már látott ilyet. Na, mondom próbáljuk meg, mit 

veszíthetünk? Benézek a közös hűtőbe, és mintha valaki várt volna a 

dohánytölcsér nélküli pipásokra, a hűtő üres, egy nagy zacskó 

almától eltekintve. Még az nap elkészült a nagy mű. 



Sikerült megtömni, minden kezd összeállni, de a változatosság és a 

rendhagyó tölcsér miatt alma lé került alulra. Gyújtom a szenet, 

mindenki kíváncsian néz, és poénkodások közben várják, hogy fog 

üzemelni az almánk. Izzítás után, hatalmas füstfelhő jött a pipából, 

mennyei alma ízzel. Nem tudom, hogy a tölcsér, az alma lé, vagy a 

kétalmás dohány miatt, de valami isteni volt. Természetesen a többi 

szobából is a csodájára jártak, a folyosóra szivárgó finom almaillat 

miatt. Ez a pipázás volt életem eddigi legjobb pipázása. A pipa isteni 

volt, a tömés tökéletes, jó társaság, csajok, és hangulatvilágítás. Egy 

táborhoz képest is elég jó... Ezután természetesen minden második 

nap csináltunk egy másik almából tölcsért, és volt, hogy napi 3szor is 

pipáztunk. Nagyon jó volt. 

Nekem ez a kedvenc pipás történetem, és élményem. Remélem 

nektek is tetszett. Ebből a tanulság hogy egy jó pipás bármiből képes 

összerakni egy vízipipát. Jó füstöt mindenkinek. :D 

Zoli 

 

95 - A Legelső 

Mindig is akartam vízipipát, ezért megbeszéltem a tesómmal, hogy 

veszünk közösen egyet nyáron (2008 nyarán). Azt ne kérdezzétek , 

hogy honnan jött a vízipipa , egyszerűen kipattant az agyamból, hogy 

nekem kell, és nagyon meg voltam érte őrülve! :) A tesóm 

magánakcióba kezdett, és kaptam egyet tőle tavaly, a születés 

napomra. :) Eredeti egyiptomi shsiha! :) 

Hát, másnap ki is próbáltam az egyik barátommal (Milánnal). 

Elég vicces egy történet, én úgy gondolom. Fogalmunk sem volt róla, 

hogy hogyan működik, mit hova kell rakni. :) 

Gondoltam, az interneten kapok segítséget. :) Így hát ki is 

nyomtattam a "használati útmutatót"! 

És elkezdődött a mutatvány, ahogy a 2 hozzá nem értő ember 

pipázni kezd, pontosabban összerakni. 

Olvastam, hogy mennyi víz kell a tartályba, Milán töltötte, mindent 

hajszálpontosan kimértünk, aztán jön a fémtest, majd a csövek. A 

sorrendet már Úgy is tudjátok! A következő probléma az volt, hogy 

mennyi aromát kell tenni a kerámiába, valahogy azt is megoldottuk! 

A széngyújtás egy vicces pillanat volt, hiszen egyikünk sem tudta, 

hogy szikrázik :D . Nagyokat ugráltunk és féltettük a kezünket! De ez 

is sikerült!!! Izgatottan vártuk, hogy felizzon a szén. Kaptam hozzá 



füstszűrős szipkát, hát gondoltuk, ha van, akkor miért ne... Hát 

többet nem használtuk, nekem nem jött be, szerintem abszolút nem 

lehet vele megszívni a pipát. 

A szén beizott, készen álltunk az első slukkra , nagyon örültünk a kis 

füstnek is, hiszen új volt és fura! Most már szinte jobbak vagyunk, 

mint egy sárkány! Trükközni is tudunk, szépen sorban mindent 

megtanultunk. :) 

Pötyi 

 

96 – Pipás élmény 

A srácokkal már 4 napja lent voltunk Nyéken, a tóparton egy isteni 

faházban, korrekt kis terasszal, saját mólóval, meg a többi buli 

kellékkel, ami ilyenkor kell. Egész héten egyik pipát a másik után 

tömtünk, nappal fürödtünk, este ittunk, mindezt megfűszerezve 

azzal a kellemes füsttel, ami sokunk arcára mosolyt csal, ha 

megérezzük. De aznap Csabival úgy döntöttünk, összedobunk egy 

olyan patent naplemente pipát, hogy ne csak a lélegzetünk, még a 

szél is elálljon. Fogtuk a shishát, a dohányt, a kiegészítőket és egy jó 

üveg bort, és 5 perc séta után meg is érkeztünk. Arra a kis mólóra 

mentünk, ami pipázásunk színterévé vált, és mesélni való pipás 

élményt nyújtott nekünk. Csendes kis nádas ölelte körül a mólót, a 

lemenő nap fénye pedig megcsillant a víz tükrén. Tettük, amit 

tennünk kellett, mentás dohányunk szomjúságát barack aromával 

oltottuk, s közben a szenet napszínűvé varázsoltuk. 

 Alu, hőtakaró, s már pumpáltuk is, ahogy illik. Természetesen music 

nélkül nem lett volna igazi, így izzítottunk egy jó Bob Marley és 

Matisyahut. Második szívásra kellemes, hideg füst töltötte meg 

tüdőm, és amint kiengedtem, a gomolygó füst mögül sorra kerültek 

elő a körök melyek a víz tükrét szinte érintve elillantak. 

Beszélgetésbe merültünk, s megfeledkeztünk a külső világról, csak 

mi, a pipa és a naplemente számított , rendkívüli érzés volt. Az idő 

mintha megállt volna a pipa erejéig, abszolút chillout volt. Mintha 

pár karikánál többet nem is lőttem volna, de persze ez nem így volt, 

hiszen 1óra 10 perc elteltével bekövetkezett az ami várható volt, de 

még így is túlteljesítette magát 33mm-es kis fekete ördög. Fájó 

szívvel szedtük szét a pipát, de élmények terén annál gazdagabban 

távoztunk, és titkon remélve, hogy lesz még ilyen nem egy nem 

kettő. Remélem sikerült valamennyire átadnom a feelinget , ha nem 

akkor az lenne a  tanácsom hogy: ' just try it out '.   Rácz Gábor és 

Kalas Csaba névvel ellátva :) 



köszönjük a lehetőséget sziasztok. 

Gábor 

 

97 - Első találkozásom a vízipipával 

Első találkozásom a vízipipával 12 évesen lehetett, amikor 

Egyiptomban nyaraltunk. Már akkor jó volt nézni, ahogy az ottaniak 

beülnek egy kávéházba és elpipázgatnak egy jót egy jó társasággal. 

Akkor még nem gondoltam volna, hogy a későbbiekben ekkora 

jelentősége lesz az életemben. Komolyabban úgy 6 hónapja 

ismertem meg a vízipipát, amikor haverokkal összeültünk egy 

délutánra, itt előkerült egy pipa is. Ettől a perctől kezdve 

megtetszett ez az egész dolog (főleg az tetszett, hogy nem úgy, mint 

a ciginél: előveszed, meggyújtod, elszívod.. hanem ez egy „rituálé” 

előkészíteni, - kevesebb káros anyag - elszívni, és nem utolsó sorban 

ez nem 2-3 perces folyamat) Ezek után 1-2 héttel  beszereztem az 

első pipámat. Egy szép 40 cm-es darabot sikerült szereznem 

Ausztriából, kétalmás dohánnyal. Innentől fogva vagyok rabja ennek 

a csodálatos szenvedélynek, és tagja a pipás társadalmunknak. Nincs 

is jobb, mint amikor haverokkal vagy akár egyedül egy hangulatosan 

megvilágított szobában, arab zenéket hallgatva, elgondolkodva 

vízipipázunk egy jót. 

 

 Balázs 

 

98 - Suli után Pipa! :) 

Egyik barátommal megbeszéltem, hogy suli után bemegyünk új 55 

cm-es pipát venni nekem, meg is történt a vásárlás. Annyi mindent 

vettünk, hogy alig bírtuk hazacipelni. 3 csomag 50-es Szén, 8db 250g 

dohány, pipa, stb. Amint hazaértünk, összeraktuk a kis pipumat, 

majd a barátom is összerakta a sajátját, majd mindketten 

begyújtottunk egy-egy szenet két különbféle dohánnyal. Egy ilyen 

rohangálós nap után nagyon jól esett csak ülni, pihenni, beszélgetni 

és közben finom és lágy gyümölcsös füstöt szívni. Aztán eszünkbe 

jutott, hogy közös jó barátunk most jött haza Egyiptomból. Ezért úgy 

gondoltuk, hogy ő is csatlakozhatna hozzánk. El is jött, és hozott 

Egyiptomból egy réz "LEGO" Pipát  :P. Az egész testet apró 

darabokra lehet szétkapni. Ő is begyújtott egy szenet, majd 

immáron 3 pipával 3 különbféle ízzel folytatódott a pipázás. Ennyi az 

én kis történetem. Pipázni jó!!!!!!!!!!!                 Ádám 



 

99 - 8 év után... 

Ez az élményem nagyon jó, és mosolyogva emlékszem vissza rá, 

mikor a 8 év, amit az osztályommal töltöttem, sajnos véget ért. El is 

határoztuk, hogy az évzáró után egy pipás-piás bulit szervezünk. 

Megvolt a helyszín, a jó társaság és persze az ami nélkülözhetetlen… 

a pipa. Több pipánk is volt, így kb. az összeset beraktuk középre, 

körbeültük és beizzítottuk. Benyomtunk egy hangulatos zenét, és 

élveztük a pipa tömény és gomolygó füstjét. Kb. fél óra után az egész 

szobában nem kevés füst volt, és ez így ment 9 órán keresztül, mikor 

is reggel lett és hazamentünk, de mégis még most is magam előtt 

látom a füstös szobát és az embereket, akikkel a legjobban éreztem 

magam... :) 

Kristóf 

 

100 - Siófok 2009 

Hali! Nem is tudom, mit írjak, nehéz kiválasztani egy élményt=) 

Na jó akkor hozzáfogok...Réges-régen egy messzi-messzi 

Balatonban: 

Életem egyik legjobb napja és legnagyobb bulija, az volt mikor 2009 

nyarán lementünk egy napra Siófokra, ahol haverom dolgozott. 

Miután feléledtünk a reggeli kómából a jegeskávétól (meg a három 

sörtől) gondoltam tömök egy pipát kicsit füstölögni. Annyit tudni 

kell, hogy a pipám tartálya egy szörnyű balesetben meghibásodott - 

eltört - azóta feketében vagyok… 

A lényeg, hogy mivel nem volt használható állapotban a tartály így 

valamivel pótolnom kellett. Kollégista múltamból kiindulva 

leleményességből nincs hiány=), így a tartály egy Fütyülős üveggel 

helyettesítettem. Képzelhetitek, hogy mikor a víz szintjét állítottam 

be a vízipipához nem néztek nagyon hülyének, hogy kiöntök a 

pálinkából és abból csinálok vízipipát=) 

Onnantól kezdve a partszakaszon bárhová mentünk a pipával 

mindenhol hallottam, hogy:  „ezek a bolondok a drága pálinkát 

képesek így elrontani” holott az üvegben csak víz volt=) 

Szóval értitek mért volt vicces a nap… de itt még nincs vége a 

sztorinak. Este kilenckor elindultunk hazafelé, de jött egy bazinagy 

vihar. Gondoltuk majd a vihar előtt lelépünk (kis naivak), csakhogy 



rossz felhajtón mentünk rá és egyszer csak azt láttam, hogy 

megyünk egyenesen a vihar közepébe… 

2 órája dekkoltunk a kocsiban, amikor megjött a kedvem egy kis 

pipázáshoz=). Megcsináltam faszán a Fütyülős vízipipát és a 

kéziféknél pontosan neki lett kitalálva a hely, mert olyan 

passzentosan illett oda, hogy mondom Isten is úgy akarja, hogy 

pipázzunk. A kocsiban a harmadik kilélegzés után gyakorlatilag 

semmit nem lehetett látni=) 

Egy pár trükköt azért még ideírok, hátha valakinek tetszene. 

Mindenki, akit csak ismerek, karikát akar fújni, na most ennek több 

módja is van. Íme pár trükk, ha nem tudod szájjal csinálni a 

füstkarikát: 

1.        Fogd az alufólia tekercset, engedd bele nagyon lassan a füstöt 

és mikor látod füstölni a végét, akkor kisebb levegőlöketekkel fújd ki 

a füstöt. Ha jól csinálod, gyönyörű 3D-s karikákat fogsz kapni. 

2.        Próbálkoztunk más geometriai formákkal is. Például 

hajtogattunk háromszög formát, de csak egy pillanatig volt 

füstháromszögünk, mert szinte rögtön kikarikásodott. 

3.        Aki tudja mozgatni az orrnyílását és sokat gyakorol, illetve 

legalább annyira rajong a pipáért mint én, annak biztosan sikerülni 

fog egy-két karikát létrehozni,  akár orral is. Bár ez elég nehéz 

jómagamnak is csak ritkán sikerül. Sok sikert hozzá. 

4.        Egyik este a koleszban  azon gondolkodtunk haverokkal , hogy 

hogyan lehetne füstgömböt fújni. Egyszer haverom azzal jön be a 

szobába, hogy rájött a megoldásra, ami a következőképp néz ki: fogj 

egy WC-papír gurigát, egy poharat tele jó szappanos vízzel, mártsd 

bele a guriga végét a vízbe annyi ideig, hogy lásd a végén a 

buborékhártyát. Ha megvan, akkor lassan fújd bele a füstöt, majd 

egy gyors, de laza mozdulattal rántsd le a buborékról a gurigát, és 

kész is a füstgömböd. Miután pedig leesik a földre tök szép 

látványban lesz részed. 

Balázs 

 

 

 

 

 



101 - Málna mámoros este a Kozmárinál 

Egy haverommal egyszer volt málnás dohányunk a pipába, és 

gondoltuk, ki kéne próbálnunk, és hát mire valók a nevezetességek, 

ha nem arra, hogy egy jót pipázzunk. Sajnos csak este értünk rá, és 

sajnos akkor elég hideg is volt itt a Mátrában, de ki kellet próbálni, 

így hát fölmentünk, elhelyezkedtünk, de akadt egy kis gond. Nem 

volt vizünk a pipába. Vízipipa víz nélkül… Mit csinálhatnánk, a koli 

messze, nincs mit tenni, elkezdtünk pakolni, de a haveromnak a 

kezébe került a málnaszörpje (hígított), így hát azt töltöttük a 

pipába, és hozzá a málnás dohány. Olyan fenomenális vízipipás 

élményünk volt , hogy az nem igaz! Azóta is emlegetjük, ahogy a 

szén melegénél szívtuk a dupla málna mámort! 

Dödi 




