
Stuurloos 
(tekst & muziek: Axel Lukkien) 
 
Donkere wolken hangen om de mast 
En zelfs de hemel biedt hem geen houvast 
Buiten de golven is er geen geluid 
Wie weet is thuis gewoon wel recht vooruit 
 
Nog even later en het wordt weer vroeg 
Nog even praten en dan sluit de kroeg 
Nog even rekken voor zover dat gaat 
Voor je het door hebt sta je weer op straat 
 
Dan gaan de laatste deuren dicht 
Thuis is nog mijlen uit het zicht 
Niet teveel denken, dan valt de nacht wel mee 
Stuurloos op open zee 
Stuurloos op open zee 
 
Achter jouw raam, daar brandt alweer het licht 
Al blijft je voordeur nog voorlopig dicht 
Was het niet veiliger op vaste grond 
M’n hart is te klein voor m’n te grote mond 
 
Achter de ramen lijkt ’t altijd warm 
Soms pakt een dame me zelfs bij m’n arm 
En ze knipoogt en lacht en ik schud maar nee 
Maar in gedachten ga ik met haar mee 
Maar in gedachten roep ik - neem me mee 
 
En maak het wat stiller in m’n hoofd 
En als straks de lichten zijn gedoofd 
Wees dan maar lief want ik hoef toch nergens heen 
Stuurloos op open zee 
Stuurloos op open zee 
 
Soms alleen eenzaam en soms gestoord 
Ze vragen om kleingeld of een troostend woord 
En hoe ik ook loop, ik ben altijd de klos 
En eenmaal beet laten ze niet meer los 
 
Fiets kopen, geeltje en of ik gelukkig ben 
Hoe of ik heet, of ik de Heer al ken 
Was hij niet zelf een visser in zijn tijd 
Is ‘ie soms zelf de weg naar huis nog kwijt? 
 
Maar als je in wonderen gelooft 
Of je zoekt stilte in je hoofd 
Sluit dan maar aan, want dan zijn we alletwee 
Stuurloos op open zee 
 
 



 


