
To Lauren Beukes 
Tune: Top of the World 
Written by Marianna Leikomaa 
 
Life is hard when you’re in Zoo City 
there are criminals most everywhere I see. 
I did something real bad, 
got a Sloth on my back 
and I won’t be surprised of all I see. 
 
Finding stuff is what my job should be 
but I find myself in danger constantly 
Marabou and Maltese 
they are coming for me 
and they’re not the worst this city’s ever seen. 
 
(chorus) 
I’m living in Zoo City, and I’m stuck here forever 
and the only way to survive I can find 
is to con everyone, and escape when I am done 
I’m not good but there are people who’re worse. 
 
Life is hard, just trying to make ends meet 
there are animals on each and every street 
and my boyfriend’s Mongoose 
keeps chewing my shoes 
as though he might keep some secrets from me. 
 
(chorus) 
I’m living in Zoo City, and I’m stuck here forever 
and the only way to survive I can find 
is to con everyone, and escape when I am done 
I’m not good but there are people who’re worse. 



Till Maria Turtschaninoff 

Tune: Mårtenson: Segla, blott att segla 
Written by Liisa Rantalaiho 
 
Skriva, blott att skriva är nödvändigt, 
livet är din långa skrivuppsats. 
Det kan vara svårt och motigt, 
det kan aldrig vara tråkigt, 
och dig passar varje tid och plats. 
 
Inget utom skrivning är nödvändigt, 
skrivningen är alltid mödan värd. 
Det tar många långa stunder, 
men i slutet sker ett under: 
du har skrivit ord, och ord har blivit värld. 
 
Ja en dag skall du hitta garderoben 
med dörr till myters land, 
och du vet att du kan snickra garderoben 
även på egen hand! 
 
Skriva, blott att skriva är nödvändigt, 
livet är din långa skrivuppsats. 
Det kan vara svårt och motigt, 
det kan aldrig vara tråkigt, 
och dig passar varje tid och plats. 



To Merja Polvinen 
Estrangement 
Tune: Strangers in the night 
Written by Liisa Rantalaiho 
 
Strangeness came alive 
with double vision, 
wonders of the mind 
and of cognition, 
they were making sense 
when things got strange for me! 
 
Something in that text 
was so inviting 
something in the style 
was so exciting, 
something in my mind told me 
this is my thing! 
 
Monsters made of text 
like dragon Fafnir are my protegees and pets. 
When I’m not leading seminars 
or writing books, 
well then it looks 
I read of being far-away 
on cold exciting polar way. 
 
And ever since the time 
I’ve known this fiction, 
weirdness has the might 
to push cognition. 
It turns out so right: 
estrangement in the mind! 



Kom till Finncon  

Melodi: In the Navy 

Text: Karl-Johan Norén  

Kursiverad text sjunges av kören. Fet text av körmedlem med kraftig bas. 

Var finns det gemenskap  
Och en massa kunskap I sf-fantasy 
Var kan du nu börja att  
Nå dina drömmar  
Om ett äkttrufhanniskt liv  
Var kan du få bra driv  
Skriva och att prata 
Lära om astronomi  
Bråka i en fanfejd 
Eller prata sercon 
När vi alla möts här nu 
 
Kom till Finncon Ja, där du hör paneler sju  
Kom till Finncon Ja, där vi alla är som du 
Kom till Finncon Kom nu neos och gör ett val  
Kom till Finncon, kom till Finncon Utan dej vi lider kval  
Kom till Finncon Kom hit till fandoms stora sal  
Kom till Finncon Det är ju här du blir en fan 
Kom till Finncon Kom nu neos och gör ett val 
Kom till Finncon, Kom till Finncon 
Kom till Finncon Du ska dit, du ska dit Du ska dit som en neofan  
 

Om du gillar rymden 
Är du redan vännen 
Som vi inte kände till 
På direkten kom nu  
Dräkterna dom har du 
Och föranmälan stänger ej  



Har du ej fyllt hundra 
Budgeten (den) ej spräcks 
Då kostar det ju ingenting 
För vi vill ju alla 
Att på Roscoe kalla 
Och på Finlands fandom se 
 
Kom till Finncon...  
Du ska dit, du ska dit Du ska dit som en neofan Vem jag?  
Du ska dit, du ska dit Du ska dit som en neofan  
Men, men, men, jag gillar inte scener.  
Hallå, hörni Jag blir nervös bara jag ser en  
mikrofon  
Du ska dit, du ska dit Herreghu?  
Du ska dit, du ska dit Vad ska jag säga på en panel?  
Du ska dit, du ska dit  
 
Kom till Finncon Ja, där du hör paneler sju 
Kom till Finncon Ja, där vi alla är som du 
Kom till Finncon Kom nu neos och gör ett val 
Kom till Finncon, kom till Finncon Utan dej vi lider kval  
Kom till Finncon Kom hit till fandoms stora sal 
Kom till Finncon Det är ju här du blir en fan 
Kom till Finncon Kom nu neos och gör ett val 
Kom till Finncon Kom till Finncon Kom till Finncon  
 
 
 
 
 


