
 



 „60” - konfident

3m się - trzymaj się

4all - dla wszystkich 

4ever - na zawsze

4u - dla Ciebie

ale kidos - ale dzieciak

alko - alkohol

Asap - tak szybko. Jak to jest możliwe 

b/b - bye bye

b/j - będę jutro

b13 - trudna dzielnica

b3- być wolnym -be free

b4 - przed, czyt jako befor, np. b4 
szkoła

bd - będę, będzie [zależy od kontek-
stu zdania]

bdp - będę potem

be- będę

bp - będę później

BTW - Przy Okazji [By theway].

cb - Ciebie

Cr - co robisz?
cringe - wstyd, przypał, suchar

Ct - co tam?

db - dobra

db - dobra

dz - dzięki

frajer - osoba, która boi się, jest słab-
sza albo donosi

fufu - zapalić papierosa

j/w - jak wyżej

jbc - je….ć Cię

jcb - ja Ciebię

jcbt - ja Ciebię też

jctk - jak coś to kom.

jj - już jestem

jkc - jak coś to...

jp - j…ć Policję

jprdl - ja pie….le

kc - kocham Cię



kcm - kocham Cię mocno

Kct - kocham cie też 

kk - ok, ok
kk - poklikasz?

km - kobieta czy mężczyzna

koks - osoba chodząca na siłownię

koma - komentarz

LBF- Let’s Be Friends, czyli Zostańmy 
Przyjaciółmi

Lmao - śmiać się na maksa

lol - kupa śmiechu, śmieszne

lovciam - kocham

mbp - może będe później

mn - umnie

n/p nie pisać, nie przeszkadzać, no 
problem

N/w - Nie wiem.
nmzc - nie ma za co

np. - na przykład

nrx - narka

nsns - nic się nie stanie

ocb - o co biega

OMG - Oh my God - O mój Boże.

ort/orto - ortografia

p/p - pa pa
pt. - pod tytułem

rozpruć się - zachownie polegające 
na wydaniu swoich znajomych Policji, 
pedagogowi, nauczycielowi, rodzico-
wi

rwp - Rodzic w Pokoju

SG 2, SG 3 - określenie miejsca 
spotkań świebodzickiej młodzieży, 
miejsce za ul. Królowej Elżbiety, 
prowadzi do niego droga od ul. B. 
Chrobrego w stronę ogródków dział-
kowych

sql - school [szkoła]

sr - sorry/przepraszam

Thx - dzięki 

tj. - to jest

trch - trochę

Twitch - aplikacja do oglądania trans-
misji na żywo

tzn - to znaczy



umn - u mnie

UR - Uwaga, rodzice.

wgl - w ogóle

wkj - w końcu jestem

wprdl- wp…..ol

wtf - co jest k…a

xd - coś jest śmieszne

XOXO (Hugs and Kisses)- X oznacza 
uścisk, a O to buziak

zw - zaraz wracam

żelek/guma - zapalić papierosa np. 
fufu gumę

OKREŚLENIA ZWIĄZANE 
Z NARKOTYKAMI

„jeden pięć za połówkę” ozna-
cza 15 zł za 0,5 g narkotyku;

„sześć pięć za kółko” oznacza 
6,50 zł za jedną tabletkę exasy;

Absta – objawy związane z głodem 
narkotykowym,

amfa,prąd,białko, feta, białe, 
kurz, biała farba, śnieg - amfeta-
mina

Bajtel, dilerka – woreczek, w któ-
rym sprzedawane są narkotyki, zwykle 
foliowy, zamykany na strunę,

bakać, walić wiadro - palenie 
marihuany

bakparty - określenie imprezy, na 
której uczestnicy będą palic marihuanę

bomba - okreslenie jakiejśc ilości 
narkotyku zapakowanego w jedną 
paczkę, np. „mam białe, ale przyjdż 
później, bo mam w bombie”.

Buch – jedno wciągnięcie dymu z 
palenia, na przykład marihuany,

Buzować, grzać, hajcować - odu-
rzać się

być na głodzie,  na skręcie - od-
czuwać objawy głodu narkotykowego

być w ciągu (cugu) - codziennie 
zażywać środki narkotyczne
całość, jedna, jeden, jedno, sztuka, 

worek, calak - okreslenia jednej 
„działki” czyli ok. 1 g narkotyku

Chmura – dym, który wytwarza się 
podczas palenia marihuany,

cyknąć, huknąć, dać w żyłę (w 
kanał) - wstrzykiwać środek narkotycz-
ny



Diler, aptekarz, hurtownik – 
osoba, która sprzedaje narkotyki,

Dmuchać - wciągać narkotyk nosem,

dycha, dyszka, dynia, deko - 
okreslenia 10 „działek” czyli ok. 10 g 
narkotyku

Dzida – strzykawka albo lufka prze-
znaczona do palenia marihuany,

Dżoint, skręt, lolek, bat, batat, 
blend, blant - własnoręcznie skręco-
ny papieros z marihuany,

Faja – fajka, przez którą pali się mari-
huanę lub haszysz,

Faza, haj – objawy silnego odurze-
nia narkotykami,

giet/grat/pakiet – 1 gram mari-
huany

jarać, palić - odurzać się marihuaną

Kokaina: koka, koksik, koks, koka-
-kola, zupa

lgl - legalizacja np. jestem, za lgl 
zielonego

lolek - blant

marihuana - zielone, ziele, trawa, 
gras, gandzia, staf, maryh

mefedron - kryształ, diament, mefka,
okreslenia 1 kg lub 1,5 kg nar-
kotyku - kilo, klocek, tysiąc, półtora 

okreslenia 100 g narkotyku - sto, 
stówa, setka, stunia, paka 
określenia połowy „działki” czyli ok. 0,5 
g narkotyku; często zależy od kontekstu. 
Bywa że „połowa, połówka, pół klocka” 
to okreslenie 0,5 kg. pół, połowa, po-
łówka, pół sztuki, pół wora/worka 

przymulić - zasnąć po środkach 
psychotropowych

skręt, joint - papieros zrobiony wła-
snoręcznie z marihuany

snifować, żąchać, kleić się - odu-
rzać się środkami wziewnymi
tabletki Ecstazy - tabsy, dropsy, draże, 
groszki, kółko, koło, groch, piguła 

Trzy zero za całość - 30 zł za 1 g 
amfetaminy albo marihuany,

wciągarka - dziewczyna, która 
wciąga amfetaminę, mefedron, koka-
inę

zażywać narkotyki - Brać, buzo-
wać, grzać
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