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Iedereen Beroemd
Urbanus

Iedereen Beroemd - Urbanus

Album: Iedereen Beroemd

This is my first tab. I m not sure it is correct, but I think it isn t.
Forgive me if I m totally wrong.

Chords:

G: 320003
D: xx0232
E: 022100
A: 002220
Bm: 224432
C: 032010

Verse 1,2,3:

 G
 t Groot publiek is heel content
           D
met hun vedette zonder talent
E
het maakt niet uit
            A              G
of hij vol kaf zit of vol koren
G
als hij zijn kapper kan betalen
         E
en zijn naam maar blijft herhalen
E
totdat de prut begint te
 A             G
gisten in ons oren

Elke snul met een schoon vest
die kan zeggen test test test
die begint daar niks te kunnen
op de buhne
Elke dag komt zich een verse
aan de oppervlakte persen
en de spoeling zal in de
toekomst nog verdunnen

Op de kaft van ieder boekske



staat Fran?ois van achter het hoekske
met zijn moeder en heel hun meubilair
en Ricky spannend reetje
heeft succes met zijn CD-tje
ook zijn poedel is razend populair

Chorus:

Bm                             C
Elke onnozele gestreept of gebloemd
          G
met zijn kop vol molekens
      A            E
daar wordt op ingezoemd
G
elke scheve lavabo
E
heeft een impresario
G
lach niet te luid of ge
       A           E
wordt zelf nog beroemd

Verse 4,5,6: same chords as verse 1,2,3

Decollet? Marie Jose?
zong een heel seizoen aan zee
de horeca kon in de handen wrijven
Door haar prachtig stemgeluid
vlogen al de vensters uit
en in de zee kwamen
de vissen bovendrijven

Een ge?ngageerd komiek
kreeg de prijs van de kritiek
eindelijk niveau en wereldklasse
maar van  t publiek kreeg hij ahoe
en nu werkt hij af en toe
als mannequin van Adidas kabassen

De kalkoen van Vandersmissen
werd TV presentatrice want
Kullukkulukoe?n kon ze goed
Z heeft charisma en instinct
en als ze zich wat beter schminkt
kan ze gaan kullukulukoelen in Hollywood

Chorus 2: same chords as chorus 1

Elke onnozele gestreept of gebloemd
met zijn kop vol molekens daar
wordt op ingezoemd



elke streep in elke slip
noemt zichzelf meteen een VIP
lach niet te luid of ge
wordt zelf nog beroemd

any corrections: tom_vds30@hotmail.com


