Leds vorr beginnurrs
We hebbuh ’n ege ledse melodie, een soort swing.
Het aksenTs ligt op het laatste worurd van de zin.
Dat worurd mag “Dahan”, zijn maar de meeste zegge “Juh”.
Bij “Juh” ga je omhohoog en bij “Dahan” narur benejeh.
“Juh” is als een bevel, “Dahan” is als een vruraagteken.
“Hoe klink dat Tsan?” wil je natuurlijk gruraag weetsen.
“Dat doe ik net voorr, juh!” Hebbie struront in je orruh?
Met “juh” achtur de zin, worurd de zin weer gekleururt.
De R schef ie als RuR. Juh!
Geld mot rrolle, onze R glijd.
Het klink beetje amerrikaans, zeg ik er maarur effe bij.
En achter de brommer staats een T.
De zin “Anitsa zit op de BrommerT” is OK.
Kunnen is kenne, Je huiswerk kenne is zonde van de Tsed.
Dus dat doen we hier nieTs.
“Ken je nie effe komen?” is bijna goed.
“Ken je nie effe komme, dahan?” is betsrur.
Een aggregaat heet een aruregaat.
En “hij is arroganTs” als je iemand haaTs.
NieT, schref ie zonder een Tsee. Alleen nie bij: Nou tsan nieTs Tsan?
Dan accentueerur je m meerur.
Mense! Leds is als hurdibur, verplaats je in de kok van de muppetshow.
Leds, komP van achtur uit je keel, de rurest van je mond hou je gewoon sloom.
Kek moeilijk, kek voetbal, kek er is! drink bierur en scheld.
Roggel, draag klompies, ketthan! en doe stoer met je gelTs.
Schrureeuw, ook als je parurtner vlak bij je staat.
Discrurimineer, domineerur, ook als je het goed bedoelTs.
Trurap de hielen plat van je gympies en slof er mee.
Draag trainingspakken van een beetje meruk.
Vrouw achter de kinderurwagen, man aan het werurk.
Ruramen gezeemd tot aan het rurandje.
Juh! Je gorrdijne lijke net lingerurie met een kantje.
Je zoon heef geknokt en verloruren. Geef hem een standje!
Op de brommurT hoor een mandTsje. Niet Tshan?
We hebben ook ege leidse scheldworurden: darrum betekend ékel.
Een egéweze véldwurrm noemen we hierr: MngOOool!
krurég tandjes, krurég nah tiethe, krurég de vinketerring.
Bij een beetje ledse gozerr zit nie zoveel veruring.
Vind alles raarur, alleen wat Albert Verlinde zegt is waarur.
Costa de sol, Costa del rurica, ik weet niet of ik in Griekaland ben of in Porturrrica.
Hebbie ook Héneke tsan of een patat flip. God, ik krurijg me toch een dip.
Marriane weberrt, Andrure hazes en onze ege zangures zondur naam.
Vroegur hadde we allemaal een Opel Kadett voorur de deurr staan.
Als je bij mijn deur aanbeld hoor je: terring terring,
en ledse duive zeggeh: Koekeruroehoe.
Wel ja. sprureek uit als: Bejaaaaat!
Oma woont in bé jah in de struraat.
Je ken nu denkuh: allemaal leuk, allemaal fijn.
Maar ik ken je vertelluh,
Het is een eerurr om een leidse glibbert te zijn.
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