
LITEN OG GRØNN
(City Of New Orleans) (Steve Goodman/norsk tekst: Øystein Sunde)

Intro:

      A                   E                 A
Jeg er en Twin Otter på vei fra Mo i Rana
      F#m               D                        A         E
En grønn og liten knott med dårlig tid
       A                             E                      A
Jeg spretter rundt blant fjord og fjell og skyer
      F#m                    D         A
På sightseeing i Vår Herres tivoli
                   F#m                                 C#m
Men her er mere enn du tror, mellom himmel og jord
             E                                             H
Jeg har kroppen stappa full av folk og fe
           F#m                                   C#m
Her er posten som skal fram og aviser likedan
           E                                     A
Og en livredd visesanger på turné

Refr.:
D                      E                             A        F#m                  D                         A       E7
    Morn, morn, Sandnessjøen, her er jeg! Grønn og liten, sjøsjuk, men fornøyd
                    A                    E                F#m  H               G         D     E                          A
    Jeg er en Twin Otter på vei fra Mo i Rana -   Jeg har hundre mil igjen før jeg blir fortøyd

    Instrumental

Det er'kke lett å være grønn når man er liten
Men det er verre å være bleik når man er stor
Folk skal jo reise så fordømmades fort nå for tiden
Og NSB står fast i gamle spor
Men når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best
Jeg bryter håndbak med Odin og Tor
Og når SAS ikke vil og Norwegian ikke tør
Da kommer jeg dansende rundt Torghatten som før

Refr.

Men mange mener at jeg er for gammel
En trofast tjeners tid er snart forbi
Degradert til håpløst gammelt skrammel
En tegnebrett-fossil til eveig tid
Men ennå svever mor høyt over Moder Jord
og tar et tak der taket trenges mest
Selv om været står i mot så setter jeg min fot
Like trygt som noen fjordahest

Refr.:
Morn, morn, Sandnessjøen, her er jeg
Bli med opp en tur, skal du få se
På en Twin Otter på vei fra Mo i Rana
Som har to-tre år igjen før'n er passé


