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Vergis Ik Mij
Roosbeef

When I heard this brilliant song by Roosbeef, I accidentally started playing the
start
of the song on the guitar I had. So I worked it out. It s my first tab
completely done by
ear (I had help from other sources with my other tabs), so be gentle with me. I
m pretty
sure the chords for the chorus, verses, bridge2 and outro are right, but I have
strong
doubts about bridge1. The chords don t completely fit, but it s the best I could
come up with. 
If anyone has suggestions, please let me know. Also, the lyrics are not
complete, but
there is no internet source of the lyrics at the moment of writing. If anyone
can help 
out, once again, please let me know.
I hope the tab will help you and that you ll enjoy playing it. :) Cheers

Update 25 February 2013: The lyrics are updated thanks to TheWalrusSleeps! The 
chords for bridge1 are still unsure, so if you ve got any ideas, please send me
a message :)

Update 29 April 2013: Thanks to juliavegmond the tab is complete now. She gave
me 
the chords for bridge1, which also turned out to be the chords for the outro.

So, I m pretty sure the tab is complete now, but if you still stumble upon any 
mistakes, please let me know! 

Roosbeef - Vergis ik Mij

Verse1
Am
Vergis ik mij
                 E
Dat ik het niet zag
                        C
Dat alles ineens anders was
                              E
Dat plots alles ineens anders was
                             Am
En dat het moeite kost om nu in te zien
                  E
Wat ik eerst niet zag
                        C
Van de een op de andere dag
                                    E



Draag ik zwart en halfstok hangt de vlag ik heb het zelf gezien

Chorus1
F                      C
Wil je me geven wat je missen kan
   E                 Am
En slappe lach, een vuist, een arm
              F                   Am
Zeg op zâ€™n op minst dat je laatst aan me dacht
E                    Am
Bescherm me, voor de nacht

Verse2
        Am                     E
Zie, de gieren cirkelen om ons heen
                                C
De vriendschap werd een fossiel en verdween

En dat duurt best een poos
        E
Zei dâ€™r een die er verstand van heeft
           Am
En er zijn redenen
                        E
Dat we elkaar al minder zien
                                      C
Ik ben niet kwaad maar ik tel wel tot tien
                            E
En dat het nergens op slaat bovendien zijn we toch jong genoeg

Chorus2
F                      C
Wil je me geven wat je missen kan
   E                       Am
En mooi verhaal en blinde tang
              F                   Am
Zeg op z n op minst dat je laatst aan me dacht
        E              Am
Houd me wakker, dag en nacht

F                      C
Wil je me geven wat je missen kan
       E                 Am
Heb je mij niet nodig zo nu en dan?
              F                   Am
Zeg op z n op minst dat je laatst aan me dacht
         E          Am
Praat me bij, in de nacht



Bridge1
A       Dm                         Gm    A
Bomen, ze hebben hier niets mee te maken
A            Dm                 Gm    A
En de vogels, het zijn niet hun zaken?
A                Dm 
Maar waarom? En hoezo?
Gm                 A  
Fluiten ze over ons
A                Dm 
Maar waarom? En hoezo?
Gm                 A  
Fluiten ze over ons

Bridge2 (Intrumental)
Am E C E  (verse chords)

Chorus3
F                      C
Wil je me geven wat je missen kan
   E                  Am
En goed idee een rattaplan
              F                   Am
Zeg op z n op minst dat je laatst aan me dacht
   E           Am
En later, op me wacht

Outro
A Dm Gm A
Ooooohhhh-Ooooohhh


