
dude - koleś - Dude, what are you doing?

                       Koleś, co ty robisz?
guys - ludzie/wszyscy - Hi guys, how are you today?

                                      Hej wszystkim, jak się macie?
babe - kochanie - Babe let's eat out tonight

                              Kochanie zjedzmy dziś na mieście
chill - wyluzować - You really need to chill

                               Naprawdę musisz wyluzować
screw up - nawalić - I screwed up at work

                                  Nawaliłem w pracy
mess up - dać ciała - If we mess up, we will be in trouble

                                   Jeśli nawalimy, będziemy mieli problemy
ain't - skrót od 'am not' 'is not' 'are not'  'has not' 'have not' 

           I ain't tired - Nie jestem zmęczony
hang out - spędzać czas - She often hangs out with friends

                                          Ona często spędza czas ze znajomymi
dump somebody - rzucić/skończyć związek - He dumped me!

                                                                          Rzucił mnie!
imma - skrót od 'I'm going to' - Imma go now

                                                  Pójdę już
gotcha - czaję/rozumiem - Gotcha, now I know how to do it

                                             Czaję, teraz wiem jak to zrobić
 



buck - dolar - This car costs 700 bucks
                        To auto kosztuje 700 dolarów
creep - dziwak - He is such a creep
                            On jest strasznym dziwakiem
cop - policjant - Watch out! Cops are coming
                            Uważaj! Policjanci idą
gotta - skrót 'have to' "musieć" - We gotta do shopping
                                                     Musimy zrobić zakupy
wanna - skrót 'want to' "chcieć" - I wanna watch TV
                                                       Chcę obejrzeć TV
gonna - skrót 'going to' - He's gonna study English
                                         On zamierza studiować angielski
grab - szybko zjeść - Let's grab some sandwiches 
                                  Zjedzmy szybko jakieś kanapki
what's up - co tam? jak leci? - What's up? Everything ok?
                                                  Jak tam? Wszystko ok?
hang on - czekać - Hang on! I wanna go with you
                                Czekaj chcę iść z tobą
how come - dlaczego - You bought this? How come?
                                        Kupiłeś to? Dlaczego?
to be up for - być zainteresowanym - Football? I'm up for it
                                                             Piłka nożna? Pasuje mi
yeah - tak/pewnie - Yeah,  I can go with you
                                  Pewnie, mogę z tobą iść
fair enough - zgoda/brzmi dobrze - Fair enough, this is a good idea
                                                            Zgoda, to jest dobry pomysł


