Liedjesteksten proclamatie 2020-21, teksten van Wim Dox
Weliswaar was er dit jaar een live proclamatie maar door de corona-omstandigheden kon er niet live
gezongen worden.
Omdat wij dit jaar een paar heel goede zangeressen (de dames van 6TC) hadden en een paar even
goede zangers, en wij bovendien konden rekenen op het uitzonderlijke talent van liedjesschrijver en
collega Wim Dox, maakten wij met de hulp van collega’s Dries, Yannick en Véronique een aantal
opnames om U tegen te zeggen.
Wij hebben er zelfs op moeten aandringen niet het ALLERbeste van zichzelf te geven, wij hadden
immers schrik hen binnenkort te verliezen aan de showbusiness en wij hebben hen hier op school
harder nodig dan het Vlaamse medialandschap, dat begrijpt u.
Misschien kunnen wij ooit die historische opnames met u delen, ondertussen laat ik u graag genieten
van de prachtige liedjesteksten van de heer Dox.
Hieronder vindt u de teksten van “Kom maar binnen”, “Niemandsland”, “Mijnen diplom – jij bent de
bom” en “Ik ben hier klaar.”

Kom maar binnen - Come together
Hier kom hard werker
Daar is denken sterker
Hij doet grage grappen
Hij kan trage rappen
Hij heeft grote scheur broek aan de knie
"Gewoon wat ventilatie in deze pandemie"
Hij draag werk jogger
hij gaat rap rap roker
Zij zeg "flauwe kul kul"
Hij zeg "blikje Red Bull"
Hij zeg "allee meneer - één puntje erbij"
Eén ding kan 'k u zeggen gij kiest zelf of gij vrij!
Kom maar binnen - zoek een plek - zet u erbij.
Zij graag vertellen
Tot voorbij het bellen
Zij zal nooit niet klagen
Hij wil nog iets vragen
Hij gaat speeltijd serieus gebed
Kan rustig en kan diepgang als je beetje op let
Kom maar binnen - zoek uw plek - en bij gezet.
Die klom als raket

En die twee maal schorsing
Die had veel problemen
Die kon goed aannemen
hij zeg "Al die jaren maakten mij"
Maar nu moet heel goed kijken want 't is bijna voorbij
kom maar binnen - 't is uw plek - ge hoort erbij.
Kom maar binnen, ja
Kom maar binnen, oh ja
Labyrint - Niemandsland

Ik ben de sleutel tot mijn leven
Ik voel me thuis hier in mijn labyrint
Ik ken mezelf en de wereld
Oh ik hoop ze kennen mij
Oh jawel ze kennen mij
Goeiemorgen, goeiemiddag

als ik efkes mag

'k Wil graag een liedje zingen

op deze schonen dag

't Zou zonde zijn als ik er

zonder goesting instap

Dus doen 'k mijn ogen open

en fiks m'n thermostat

Vandaag geef ik niet af

op de keuzes die ik heb

En klaag ik niet dat er weeral

niet live wordt gerapt

'k Zie jullie allemaal graag

ge zijt mij erg genegen

Ik kijk met verwondering

kan ik zelf nog van leren

Ik ben thuis in de wereld

da's wat zeker niet verwart

Misschien begin ik nog eens

over ons warm hart

Zonder hart was ik nog niet

de helft van wat ik nu ben

Ge geeft het weinig aandacht maar

ons hart is ons licht

Ik laat het mee beslissen

ben ik u en mij verplicht

Elk moment in de zoektocht

die toch ons leven is

Soms vindt ge uw weg

en weet g' exact wat ge vindt

Ja vandaag zetten wij weer

een stapke in ons labyrint

Ik ben de sleutel tot mijn leven
Ik voel me thuis hier in mijn labyrint
Ik ken mezelf en de wereld

Oh ik hoop ze kennen mij
Oh jawel ze kennen mij
Goeiemorgen, goeiemiddag

weer een lach, weer meer vrij

Ik ga in verbinding

en laad m'n batterij

Verfris m'n zelfvertrouwen

doe wat ik graag lust

Stuur mijn gedachten

word altijd meer bewust

Al zijn er verwachtingen

werkdruk en stress

Ik stop en kijk naar binnen

more is less

Ik verklein de schaal

geen wereldproblemen

Ook niet bezig met puzzelen

aan toekomst en verleden

Ik was de voeten van

elk onverwacht moment

Want ge zijt niet aan 't leven

als 't moet blijven als ge 't kent

Ik moet stoppen met denken

aandacht geven aan gevoel

Want 't is altijd vandaag

en nu is het doel

Was ik gisteren nog in twijfel

omdat ik het niet vind

Vandaag ben ik rijker

blij als een kind

Niet gisteren niet morgen

als ge dit moment bemint

Dan ziet ge waar ge zijt

in uw eigen labyrint

Ik ben de sleutel tot mijn leven
Ik voel me thuis hier in mijn labyrint
Ik ken mezelf en de wereld
Oh ik hoop ze kennen mij
Oh jawel ze kennen mij

Oh jawel ze kennen mij
Oh jawel ze kennen mij
Mijnen diplom - Jij bent de bom
Wat een mooie tijd, iedereen zit bij elkaar.
Is m'n toekomst in gevaar? Ik draai me om en staar.
Al m'n vrienden rondom mij, zenuwachtig en blij,
zoveel jaren van mijn leven, zes of zeven om en bij.
Wordt het tik, tak, tik, tak, ja of nee?
Ik deed wel moeite maar je weet het nooit.

Wordt het tik, tak, tik, tak, A of C?
Is 't een succes of eerder onvoltooid?
Want m'n blaas staat op springen en m'n maag draait zich om
Dit is het allermooiste: mijnen diplom.
Ik knijp mijn billen dicht en weet je waarom?
Ik hoop da' k hier nu klaar ben, met nen diplom!
Wat een mooie tijd, al die jaren op een rij.
't Was misschien niet altijd lollig maar 't was ook niet slecht.
'k Heb heel veel geleerd en nog veel meer tijd verspeeld,
maar dit is 't einde, 't is ineens voor echt!
Wordt het tik, tak, tik, tak, ja of nee?
Ik deed wel moeite maar je weet het nooit.
Wordt het tik, tak, tik, tak, A of C?
Is 't een succes of eerder onvoltooid?
En ik zit hier te zweten en we weten waarom:
Ik wil van hier vertrekken met nen diplom.
Ik wil het weten, ach, doe niet zo stom.
Iedereen kan verrekken, ik heb mijnen diplom!
Nu wil ik verder ja nu schiet ik in gang,
nu ga ik geld verdienen, 'k weet al waarvoor.
Ik weet het zeker ook al ben ik soms bang:
ik ga verder studeren, ik ga nog door.
Ik ben die dunne en die dikke, die korte en die lange,
die slordige, die chique, die dappere, die bange,
die witte, zwarte, bruine, nogal snelle supertrage,
rechte kromme scheve schuine, zonder goesting maar toch grage.
'k Ben die christen, hindoe, atheïst,
we zitten samen in ons laatste jaar.
'k Ben die moslim, wicca, sikh, boeddhist,
leg mijn vertrekpapieren maar al klaar.
ook al zijn we verschillend, hierin zijn we gelijk:
de kennis en de goesting zijn er volop.
Kunnend en willend en de koning te rijk,
lukken of niet, het zit hier in mijn kop.
We staan op springen en dat is dus hierom:
'Bestemming bereikt' zegt mijnen TomTom.
Tijd om te feesten en we weten waarom:
Ik heb het in mijn handen, mijnen diplom.
Het allermooiste: Mijnen diplom!

Ik ben hier klaar

(I'm into folk)

Ik wilde een diploma
dus ik koos voor deze school
voor de kwaliteit, de sfeer
en voor Don Bosco, mijn idool.
Nu ben ik specialist
automechanisch interieur:
'k Zet wielen onder muren en
formules op een deur.
Ik MIG en TIG mijn CNC
tot H2O kwadraat,
mijn Fibonacci-curve
met geel-en-groene draad.
Ik fix een bug met teflon en
een home-run langs de kant.
Je mag mij alles vragen en
ik zal het weten want ...

REFREIN
De heilige Drievuldigheid
van trigonometrie,
de subtektonisch aardingslusterklem van hoofdstuk drie.
De Engelse vervoegspecie
doorheen de Renaissance,
en de big bangelijke
evolutie van la France.

Het is gelukt, ik ben hier klaar.
Ik zal het nog wel missen maar dat is voor volgend jaar.
Het is gelukt, het is gedaan.
Nu heb ik mijn diploma, nu kan ik alles aan.

REFREIN
Ik las mijn eigen laptop
en ik mets mijn eigen fiets.
Constructie zonder weerstand
dan verstook ik bijna niets.
Een bunzenbrander-gas-compressiematrix-LED-kwadrant,
je mag mij alles vragen en
ik zal het weten want ...

REFREIN x2 + extra zin

Het is gelukt, ik ben hier klaar.
Ik zal het nog wel missen maar dat is voor volgend jaar.
Het is gelukt, het is gedaan.
Nu heb ik mijn diploma, nu kan ik alles aan.
Het is gelukt, ik ben hier klaar.
Ik zal het nog wel missen maar dat is voor volgend jaar.
Het is gelukt, het is gedaan.
Nu heb ik mijn diploma, nu kan ik alles aan.
Nu heb ik mijn diploma, de toekomst komt eraan.

Einde teksten

