
Slang młodzieżowy (Jugendsprache)

Język  młodzieżowy  określa  się  inaczej  jako  slang.  Słowo  slang  pochodzi  z  angielskiego  /sleenn/  czyli  
żargon. Pojawiło się w II  poł.  XVIII  w. i  w I  poł.  XiX w. w Wielkiej Brytanii  – oznaczało mowę wulgarną. 
Obecnie nie ma ścisłej definicji slangu, ogólnie określa się go jako sposób wypowiadania się za pomocą  
słów,  zwrotów,  wyrażeń o charakterze  krańcowo potocznym i  efemerycznym (krótkotrwały,  przemijający,  
ulotny), nacechowany humorem i ekspresywnością , nie jest własnością żadnej klasy lub grupy społecznej  
lecz pochodzi z rożnych środowisk. Język młodzieży jest przede wszystkim bardzo „luźny” (locker), ponieważ 
stosujemy w nim głównie  kod  ograniczony i  nie  liczymy  się  z  językowymi  zasadami  czy  składnią.  Ten 
językowy „luz” ociera się często o czarny humor, ironie (Ironie) i słowną ekspresje. Młodzież w ten sposób 
chce wyrazić swój stosunek do rzeczywistości i do otaczającego ją świata.1

Hau einfach ab! - Odczep się!

Du kannst mich mal. - Mam Cię gdzieś.

Verschwinde! - Wynoś się!

tight / mörder - super

gruscheln – przywitulić 

Du bist net bei Trost! - Chyba masz coś z głową!

Lollig - lustig, komisch

Es ist mir piepegal! / Es ist mir völlig Schnuppe! - 
zwisa mi to!

Halt die Klappe! / die Fresse! / Schnauze! - Zamknij 
mordę!

Schleich! / Mach` die Fliege! - Spadaj!

Pflanz dich! - Siadaj!

Bleib mal cremig! / Bleib locker! - Wrzuć na luz!

Streng dich nicht so an! - Nie denerwuj się tak!

Was hast du gemurmelt? - Co tam mamrotałeś?

Was sabbelst du? - Co się seplenisz?

Keine Panik auf der Titanic! - Bez paniki!

Tapezierte Latte -  mocno umalowana dziewczyna

der Schwachkopf - głupi człowiek

der Fresser - żarłok

der Säufer - pijak

der Bulle - gliniarz

blöde Tussi! - głupia idiotka!

der Itiot - idiota

der Dummkopf - głupek

der Trottel - tępak

dicke Party - gruba impra

Buschfunk - plotki

Teuro - określenie waluty euro. (teuer + euro)

Schnickschnack - drobnostka

Verdammt, verflucht- przeklęty

unkaputtbar - niezawodny

krass - odpowiednik - geil.

in die Fresse hauen - dać w mordę

labern - gadać głupoty

ausrasten - wkurzać się

checken (verstehen) - kumać (rozumieć)

net / nix -nicht

bittschö - bitte schön

1 Źródło: Wikipedia


