Jeżeli usłyszysz te nazwy w rozmowach swoich dzieci i ich znajomych, nie wpadaj w panikę i
nie traktuj ich jak potencjalnych narkomanów. Być może narkotyki pojawiły się w ich
otoczeniu i warto na ten temat porozmawiać. Podajemy przykładowe słownictwo, jednak
należy pamiętać, że slangowy język młodzieżowy jest niezwykle żywy i ciągle przybywają
nowe określenia (por. źródła haseł w słowniczku).
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A
absta
stan związany z odstawieniem narkotyku
acid
zobacz LSD
Adam
nazwa własna tabletek ecstasy
afgan
zobacz haszysz
Aligator
nazwa własna tabletek ecstasy
amfa
zobacz amfetamina
Asterix
nazwa własna bibułek z kolorowym nadrukiem, zawierającym LSD
^na górę^

B
bacior
skręt z marihuaną
bakać
palić marihuanę
bakanie, baku, bak, bakulatura
zobacz marihuana
bajzel
miejsce handlu narkotykami
baluny
zobacz grzyby halucynogenne
bat
skręt z marihuaną; także żyła
Batman
nazwa własna tabletek ecstasy
be
zobacz amfetamina (od nazwy benzydryna)
beton
osoba nadużywająca narkotyków, mająca trudności w kontaktach z otoczeniem
biała dama
zobacz kokaina

białe, białe szaleństwo
zobacz amfetamina
blant
skręt z marihuaną
bleta
zobacz ecstasy
brać
zażywać naroktyki
brown sugar, brąz, brałn
odmiana heroiny
brałniarz
palacz heroiny
buchać
odurzać się środkami wziewnymi
budzio
zobacz środki wziewne
burchać
palić marihuanę
być sfilmowanym
mieć omamy, halucynacje
być w ciągu
nałogowo zażywać narkotyki
^na górę^

C, Ć
charlie
zobacz kokaina
cent
porcja narkotyku (1 cm3), kokainy lub heroiny
crack
krystaliczna forma kokainy
czady
narkotyki
czekoladka
zobacz haszysz
cyknąć
zażyć dożylnie narkotyk
ćpa, ćpun
narkoman
ćpać
zażywać naroktyki
^na górę^

D
dać sobie po kablach

zażywać dożylnie narkotyki
dać sobie w nocha
zażywać narkotyki przez nos; odurzać się
dawać w kanał
zażywać dożylnie narkotyki
deka
zobacz sterydy
diler
handlarz narkotykami
dmuchać
odurzać się środkami wziewnymi
dopina
środki dopingujące; anaboliki
dorota, dorotka
zobacz benzodiazepiny
dół
końcowa faza działania narkotyku
dragi
= drugs; narkotyki ogólnie
Drops
nazwa własna tabletek ecstasy
dropsy
tabletki ecstasy
działka
porcja narkotyku
dżamba
zobacz marihuana
dżoint
zobacz marihuana
dżuma
zobacz marihuana
^na górę^

E
efki
zobacz benzodiazepiny
ejsid
= acid; zobacz LSD
erki
zobacz benzodiazepiny
eska
zobacz ecstasy
Eva
nazwa własna tabletek ecstasy
^na górę^

F
faza, fazka
m.in. złudna, iluzoryczna ulga po zażyciu środków odurzających; także upojenie
alkoholowe lub po prostu optymizm, entuzjazm, pogoda ducha
feta
zobacz amfetamina
frykać
zażywać środki odurzające, które działają w interakcji ze śluzówką
fufu
zobacz amfetamina
^na górę^

G
galaretka
crack, krystaliczna forma kokainy
gadżety
tabletki ecstasy
gandzia
zobacz marihuana
gibon, gibsztyl
skręt (papieros) z marihuaną
giet, giecik
porcja marihuany; skręt
głód (być na głodzie)
stan związany z odstawieniem narkotyku
głupawka
stan wywołany nadmiernym spożyciem używek, podczas którego człowiek ulega
niekontrolowanym odruchom
gram
porcja narkotyku; także kokaina
grass
zobacz marihuana
grubas
skręt z marihuaną
gruda, grudka
porcja haszyszu
grzać
zażywać narkotyki, odurzać się; także: upijać się
grzejnik
narkoman
grzybki
zobacz grzyby halucynogenne
^na górę^

H

hasz
zobacz haszysz
halo, halun
halucynacje; omamy
helena
zobacz heroina
hera, hercia
zobacz heroina
Herz
nazwa własna tabletek ecstasy
hit
mocne zaciągnięcie się marihuaną
hoffman
zobacz LSD (od dr Hoffmana, wynalazcy LSD)
huana
zobacz marihuana
huknąć
zażyć dożylnie narkotyk
^na górę^

J
jajko
5 gram marihuany
jarać
palić tytoń lub marihuanę
jazda
m.in. pozytywne, a zarazem złudne doznania, występujące po przyjęciu narkotyków
^na górę^

K
kamyczek
zobacz LSD
karton
zobacz LSD
kirać
odurzać się środkami wziewnymi
kisielek
crack, krystaliczna forma kokainy
kleić się
odurzać się środkami wziewnymi
klejarz
osoba zażywająca środki wziewne
kloc
zobacz haszysz
koka

zobacz kokaina
koks
zobacz kokaina
zobacz sterydy
kolumbijka
zobacz marihuana
kompot
tzw. polska heroina
kop
stan po zażyciu narkotyku
kor
dobrze zbita lufka marihuana
kostka
zobacz haszysz
krak
= crack, krystaliczna forma kokainy
krążek
zobacz ecstasy
kreska
porcja kokainy lub amfetaminy
kręcenie
stan po zażyciu narkotyku
kryształek
zobacz LSD
kwas, kwasik, kwach
zobacz LSD
^na górę^

L, Ł
linia
porcja kokainy lub amfetaminy
listek
zobacz LSD
lolek
skręt z marihuaną
Love
nazwa własna tabletek ecstasy
łapać paranoję (flesze, haluny)
zaburzenia psychiczne po zażyciu narkotyków
łidnek
=weednek: weekend, w którym ktoś skonsumował a., skonsumuje dużo marihuany
^na górę^

M
marycha, maryśka

zobacz marihuana
materiał
ogólnie narkotyki
metka, mietek
zobacz sterydy
mieć film
mieć halucynacje, omamy
Mitsubishi
nazwa własna tabletek ecstasy
^na górę^

N
na bani
pod wpływem alkoholu lub narkotyków
naczesany
odurzony narkotykami
nafukany
odurzony narkotykami
nakręcony
odurzony narkotykami a. pijany
nałykany
odurzony narkotykami a. pijany
narciarz
osoba zażywająca amfetaminę
narkus
ogólnie narkoman
nary
ogólnie narkotyki
nastuk
impreza z dużymi ilościami alkoholu i/lub marihuany; upojenie alkoholowe;
odurzenie, euforia po przyjęciu narkotyków
nastukany
odurzony narkotykami a. pijany
^na górę^

O
odkurzać
odurzać się; zażywać narkotyki przez nos
odjazd, odlot
stan po zażyciu narkotyku
omen, omka
zobacz sterydy
^na górę^

P
5G
5 gram marihuany
palto
zobacz marihuana
papier, papierek
zobacz LSD
paszczak
zwykła lufka z kiosku do palenia marihuaną
paździoch
zobacz amfetamina
persil
zobacz amfetamina
pestki
zobacz benzodiazepiny
petarda
upojenie alkoholowe; odurzenie, euforia po przyjęciu narkotyków
piguły, pigsy (pixy)
tabletki ecstasy
piguły
zobacz benzodiazepiny
plastelina
zobacz haszysz
poczówka
zobacz LSD
podróż
stan po zażyciu LSD
pojara
papieros z tytoniem lub marihuaną
porcja
zobacz kokaina
prima
zobacz sterydy
proch, proszek
zobacz amfetamina
pronto
zobacz amfetamina
proszek
zobacz heroina
przydmuchać
odurzać się środkami wziewnymi
przyhajcować
zażyć naroktyk
psyfki
zobacz grzyby halucynogenne
psylocyby, psylki
zobacz grzyby halucynogenne
pudrować nosek
zażywać narkotyki przez nos

pukać
zażywać dożylnie narkotyki
pykiel
zobacz marihuana
^na górę^

R
rolki
zobacz benzodiazepiny
rozpuchol
zobacz środki wziewne
^na górę^

S, Ś
samosieja
zobacz marihuana
sanatorium
instalacja służąca do palenia marihuana, zwana też „haszbar”, „stół” a. „ława”
sczesany
odurzony narkotykami a. pijany
sensimila
kwiat konopii indyjskiej bez nasion lub po prostu marihuana
setka
porcja amfetaminy (100 mg)
sfilmować się
mieć halucynacje, omamy
siupa
zobacz amfetamina
siuu
zobacz marihuana, skrót od siuwar/siuwax, pisownia przez dwa „u”
skopcić się
odurzyć się marihuaną
skręt
zobacz marihuana
skun
niezwykle mocna odmiana konopii uprawiana wspecjalnych warunkach, marihuana
skuty
odurzony narkotykami a. pijany
smażyć
opalać lufkę; też: palić marihuanę
snifować
wciągać do nosa (amfetaminę, kokainę)
Snowball
nazwa własna tabletek ecstasy
solwent

zobacz środki wziewne
Sonne
nazwa własna tabletek ecstasy
spalony
odurzony marihuaną
speed, spid
zobacz amfetamina
strzaskany
odurzony marihuaną
Superman
nazwa własna tabletek ecstasy
szmata
zobacz amfetamina
sztryms
czysta amfetamina
szuwaks, szuwaksik
zobacz marihuana
szuwar
zobacz marihuana
ściągnąć bucha
palić marihuanę
ściągnąć kreskę
zażywać narkotyki przez nos; odurzać się
ścierwo
zobacz amfetamina
ścieżka
porcja kokainy lub amfetaminy
śmiechawa
stan po zażyciu narkotyku
śnieg
kokaina lub amfetamina
^na górę^

T
tejbs
zobacz LSD
teletext
osoba gustująca w amfetaminie/extasy (względnie innych używkach), miłośnik
muzyki techno
temaciwo
skręt z marihuaną
teściu
zobacz sterydy
tłuścioch
skręt z marihuaną
towar
ogólnie narkotyki
trawa

zobacz marihuana
trawiarz
palacz marihuany
trip
stan po zażyciu LSD
trzepanie
stan po zażyciu narkotyku
tyki
ogólnie narkotyki
^na górę^

U
UFO
nazwa własna tabletek ecstasy
upalony
odurzony marihuaną
^na górę^

V
Vogel
nazwa własna tabletek ecstasy
VW
nazwa własna tabletek ecstasy
^na górę^

W
wacław biały
zobacz amfetamina
walić w baty a. po batach
zażywać dożylnie narkotyk
wanna
sposób palenia marihuany za pomocą wanny i plastikowej butelki z odciętym dnem
wąsy
to samo, co dżointy; zobacz marihuana
weednek
weekend, w którym ktoś skonsumował a., skonsumuje dużo marihuany; pochodzi od
słów: weed (ang. ‘zioło’) + weekend; czyta się „łidnek”
węgorz
zobacz amfetamina
wino
zobacz sterydy
witamina A
zobacz amfetamina

witamina C
zobacz kokaina
wład, Władek
zobacz amfetamina
wjechać
zażyć dożylnie narkotyk
wodna
fajka wodna, shisha, służy do palenia marihuany
wujek Władek
zobacz amfetamina
wytrzepany
odurzony narkotykami
^na górę^

Z
zachmurzyć się
zapalić papierosa a. skręta z marihuaną
zagibastować
zapalić papierosa a. skręta z marihuaną
zasnifować
wciągnąć do nosa (amfetaminę, kokainę)
zbakany
odurzony marihuaną
zbombiony
pijany lub odurzony
zejście
końcowe stadium spożycia środków odurzających/alkoholu
zeżryś
zobacz amfetamina
zgon
stan występujący po nadużyciu używek
ziele, zielsko, zielak, zioło
zobacz marihuana
zielarz
palacz marihuany
ziomki
zobacz benzodiazepiny
zjarany
odurzony marihuaną; także opalony
zjazd
końcowa faza działania narkotyku
zmulony
odurzony narkotykami
zwał
końcowe stadium spożycia środków odurzających/alkoholu; także złe samopoczucie

