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1.   SZKOŁA: 
nie było jakiejś fajnej paczki, 
było ze Ŝeśmy się spotykali 
w bramie rano i palili 
papierosy a później 
wieczorem po szkole tez 
Ŝeśmy się spotykali w bramie 
i palili papierosy i gadaaali a 
wtedy w pewnym momencie 
było hasło CENTRUM 
JEDZIE – JAKIE 
CENTRUM? CENTRUM 
CENTRUM ☺ czyli ☺ czyli 
osoby które mieszkają/jadą z 
stronę centrum bo moja 
szkoła była na Mokotowie 
bardzo daleko dojeŜdŜałam 
ponad godzinę, i ale później 
juŜ nie chciałam zmieniać 
szkoły bo uwaŜałam Ŝe mam 
bardzo fajna klasę  noi, i 
tylko ja i Emilka miałyśmy 
tak daleko większość osób 
mieszkała albo w okolicach 
Placu Konstytucji tam była 
część osób a  druga część to 
był Ursynów i było Ŝe 
URSYNÓW JEDZIE, 
URSYNÓW URSYNÓW ☺ 
no! A i myśmy byli z 
CENTRUM CENTRUM  noi 

 



, ymm  duŜo osób mieszkało 
teŜ na Ursynowie ale jakoś 
nie było jakichś takich 
paczek albo coś, i właściwie 
cała klasa, była, razem. A 
najlepsze było to Ŝe w IV 
klasie wszyscy rzucili 
palenie i ja oczywiście teŜ, 
noi tylko 3 osoby   zostały co 
palą 

2. , no ja tez miałam takie momenty 
kiedy yymmmm niby Ŝe rzuciłam 
palenie a się upiłam na imprezie i 
zapaliłam z resztą dalej tak mam ale 
na co dzień nie palę i nie mam 
zamiaru, NO! 

AKS: 
 ymmm, teŜ chodziłam rok mniej 
więcej, na, yyy , na nasz 
uniwersytecki akademicki klub 
sportowy na basen, yy ale, ale albo 
byłam za kiepska albo jakoś się nie 
mogłam dogadać a tą panią która która  
była trenerką, w kaŜdym razie, ym, w 
kaŜdym razie w ogóle miałam jakieś 
akcje z tym basenem bo teŜ się jakoś z 
nikim nie zaprzyjaźniłam ani nic 

  

ale nie było kiedyś tak w 

czasach gdy chodziłam na 

starówkę to było parę 

dziewczyn które głownie 

przed facetami Ŝeby się 

popisać to na przykład 

potrafiły się całować, albo 

coś takiego, noi, czemu nie 

ale ja uwaŜałam Ŝe są głupie 

na MAKSA NO!  

 
3. A teraz mam nadzieje Ŝe coś się 

zmieni w moim Ŝyciu bo jak na 

razie czuję wielki zastój, wielki, no 

PRACA: bo \bo\nie wiem\mam nudną 
pracę, w której nie chcę pracować, 
 
ZNAJOMI: Wszyscy znajomi w 

 , w pracy to są wszyscy ode 
mnie około 10 lat starsi moŜe 
trochę mniej, ale mniej 
więcej są na innym poziomie, 
NO!  Ymm , znaczy 



Ŝe muszę coś zrobić 

 
yhm, no właściwie nie mam po co 
Ŝyć, i, nie widzę w tym sensu, i 
czasem miewam myśli depresyjne, 
bo, tak się złoŜyło, Ŝe nie mam duŜo 
znajomych 
 
no nie wiem no/ no/mam nadzieję 
Ŝe uda mi się jakoś ułoŜyć moje 
Ŝycie bo to jak teraz jest za bardzo 
mi się nie podoba. NO! W kaŜdym 
razie tak 

momencie jak byłam z Wojtkiem . to 

jakos ze mną , yyy no, odcieli 

kontakty ale z nim chyba teŜ po prostu 

to się rozwaliło wszystko 

 

 
 
 

poziomie , ymm maja męŜów 
albo jak nie to, w stałych 
jakichś, ymm maja 
mieszkania są po ślubie noi 
inne rzeczy im w głowie niŜ 
na przykład mi hyhyhy 
wymuszony sztuczny śmiech 

 

 

4.  Ale ja nigdy w Ŝyciu nie 
powiedziałam słowa kurwa ☺ 
ibłybłbły ☺ nie wiem mi to nie 
mogło przejść przez usta ☺ ja nie 
wiem ☺ ja się dusiłam ale wtedy 
pierwszy raz w Ŝyciu powiedziałam 
słowo kurwa ii, nie wiem jak ale to 
słowo nie mogło mi przejść przez 
usta NO! Yyy co poza tym. 

 
 
 
no i później się spotykali cichaczem, 
(………) z Łukaszem czyli ymmm ja 
jak się o tym dowiedziałam to 
chodziłam wściekła i w ogóle 
myślałam \Ŝe\w ogóle\ bo\ja Łukasza 
strasznie lubiłam był naprawdę 
wyjątkowy (…….) 

Szczególnie jak byłam z 
Wojtkiem to mieliśmy cos w 
stylu paczki było\był taki\ bo 
tak\najpierw byłam ja 
Wojtek i jego przyjaciel 
Łukasz, yyy , znaczy Zielu 
bo Zielu no i z Zielu , yy 
Zielu to był super człowiek 
ja go bardzo uwielbiałam/ 
miał Łukasz 
 
później pojechaliśmy razem 
w góry na jakieś tam ferie i 
razem z Pauliną która z 
resztą wtedy miała chłopaka 
ale z chłopakiem zerwała i 
zaczęła być z Łukaszem, noi, 
dla Łukasza to była wielka 
miłość mniej więcej tak jak 

 



ja teŜ mam problemy z tym 
Ŝeby, nie miał często 
dziewczyny tak jak ja nie 
miałam często chłopaka  noi 
on, yhhh noi oni byli super 
parą 
 
 

5.   ludźmi noi Ŝeśmy poznawały 
róŜne osoby zwykle za 
kaŜdym razem inne osoby 
zawsze ymmmm nie wiem z 
jednej strony to było bardzo, 
w moim przypadku 
powierzchowne znajomości 
bo, Ŝadna z tych osób z 
barbakanu nie utrzymuje z 
nią kontaktu ymmmm,  
wtedy teŜ często jak byłam 
sama to mnie nie 
rozpoznawali jak byłam z 
Pauliną to mnie poznawali w 
sensie Ŝe nie mówili mi 
cześć nikt nie wiedział często 
jak mam na imię☺ no, na 
przywitanie zawsze się 
całowało w policzek i to nie 
waŜne czy się kogoś znało 
czy nie to była taka 
specyfika 
 
moi rodzice nie słuchają tak 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

bardzo moja mama uwielbia 
słuchać oper, NO! I ten\ a 
przecieŜ aaaa / a nie wiem\a 
na przykład nie wie co to 
pink floid chociaŜ przecieŜ 
były ich czasy powinni się 
znać na tym, czasy młodości 
mojego ojca to byli bitelsi 
NO! 

6.  więc ja miałam z tym trochę problem 
w ogóle się tam jakoś tak nie 
wtopiłam ymmm, teraz czasem na 
ulicy albo gdzieś spotykam osoby 
które wtedy znałam z barbakanu ale 
teraz to juŜ im nawet nie mówię cześć 
i nikt mnie nawet nie poznaje to było 
powierzchowne, spędzanie czasu i nie 
wiem tamci ludzie byli fajni dla nas i  
w ogóle, NO!. Kontakty z nimi były, i 
teraz teŜ idę zaraz na imprezę z 
koleŜanką i jej męŜem 

 i zrobiło się bardzo duŜo 
policji która przeganiała 
spisywała tam juŜ nie 
przychodzą ludzie tylko 
chodzą turyści 

     


