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Aktuar

Bachelor

Tevin Campbell - I2I
Matematik Revyen 2012

Eric Saade - Popular
Matematik Revyen 2012

Blev snydt af min forsikring

Tre år er forbi på mat'matik

Dengang de stjal min cykel fra mig

I kurserne jeg 12 kun k

Nu har jeg den erfaring

Bachelor det ramte spot

Og derfor fandt jeg mig en genvej

Forsvaret det bliver godt
Forsvaret bliver godt

De kan bare høste, snart får jeg min' penge igen
Så jeg bli'r bachelor, ja jeg bli'r bachelor

Snart er jeg den bedste, jeg føler mig overlegen

Og jeg en grad får - Bachelor!
Så hvis ikke din forsikring dur

Og med en grad i hus scorer jeg hver en rus

Til at erstatte dit gamle ur

Succes jeg opnår - Bachelor

Så gør som mig så du bliver klar

De andre må melde fallit

Det er meget bedre, jeg læser til aktuar

De får det største gennemsnit
Og jeg bli'r bachelor, ja jeg bli'r bachelor
Og jeg en grad får - Bachelor!

Så nu er mit hjul erstattet
Og alt er godt, jeg cykler på ny
Forsikringen er fattet

Forsvaret af bachelorprojekt

Har penge nu, kan gå til revy

Er nu forbi - det gik perfekt
Venter nu blot på min karakter

Men er der mon ik' er' penge der kan scores på det?

At jeg får et 12-tal mer'

Jo der var lidt ere, har nu også råd til GT

Og jeg k et 12-tal mer'

Så hvis ikke din...

Så jeg blev bachelor, så jeg blev bachelor

|:

Snart så er jeg blevet klar

På mit diplom står - Bachelor!
Og med en grad i hus scorer jeg hver en rus

- Aktuar :|

Succes jeg opnår - Bachelor
De andre må melde fallit

Året efter blev jeg så rig, åh det ku' jeg li' !
Jeg har så mange som decimaler med i

π

De får det største gennemsnit
Og jeg blev bachelor, ja jeg blev bachelor

Så hvis ikke din...

På mit diplom står - Bachelor!

Efter Stat og Jura, LIV og STOK

|:

Sku' man tro at jeg havd' fået nok

Så jeg blev bachelor, så jeg blev bachelor

Nej, gør som mig så du bliver klar

Jeg er så sej, sej, sej!

Åh Bach - Åh Bach - Åh Bachelor

:|

Det er meget bedre, jeg læser til aktuar
Og med en grad i hus scorer jeg hver en rus
Succes jeg opnår - Bachelor
Så andre dreng med fallit
Jeg k det største gennemsnit
Og jeg bli'r kandidat, og jeg bli'r kandidat
Kandidat!

3

3

Bedre studie

Vi må bar' accepter
Vi har ingen rustur mer'

A Friend in London - New Tomorrow
Matematik Revyen 2011

Og en mulighed vi ser
Vi får et bedre studie
Mat'matik, statistik

Skal vi bar' accepter

Det er nu du skal vær' kvik

Vi har ingen rustur mer'

Start en ny og bedre skik

For en mulighed vi ser

Vi får et bedre studie i dag

Vi får et bedre studie i dag
|:

Åh uh åh-uh åh-uh

:|

Stop op, slap af vi ku' ikke ha'

Det er svært!

De tog vor tur vi blev sgu da sur'

Vi får et bedre studie!

Skældsord og brok vi råbte i ok
Vi satte rammen

Vi ku' ikke forstå
At nul rustur var et mål

Men hør nu her hvad er det der sker

Men vi ved vi kan formå

Her er vor's svar: vi må være Klar

At få et bedre studium

Vi er Parat, en god Studiestart

Men trods alt bli'r vi ved

Hvis vi står sammen

Henrik Busch får ikke fred
Han kan ikke slå os ned

Vi må bar' accepter

Vi får vor' rustur tilbag'

Vi har ingen rustur mer'
Og en mulighed vi ser

Vi ku' ikke forstå

Vi får et bedre studie

At nul rustur var et mål

Så Mat-Øk, aktuar

Men vi ved vi kan formå

Det er nu du skal stå klar

At få et bedre studium

Lav et vindereksemplar

Men trods alt bli'r vi ved

Vi får et bedre studie i dag

Henrik Busch får ikke fred
Han kan ikke slå os ned

En hytte som forbliver helt tom

Vi får vor' rustur tilbag' en dag

På Campus sjov helt uden skov
Vi kæmper imod dem, som ikke forstod
Og så vor fremtid
Sammen klarer vi det snildt!
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Du er givet - Du er givet
Du er givet - Du er givet
Du er givet ε > 0(-0-0-0-0)

Bevis for Skæringssætningen

Queen - Bohemian Rhapsody
Matematik Revyen 2011

Da er vor afstand fra
Se på den tegning

Hen til

Grafen går denne vej

Hvis

f (c) < ε
blot xn kun

er

δ

f (xn )
fra

c

Det er da klart nok
Hvor det nulpunkt må gemme sig

Så er jeg færdig her, følgen konverger' !

Bevís det! - Nej, det må da være klart - Soleklart!
Bevís det! - Det må da være klart - Soleklart!
Bevís det! - Nej, det må da være klart - Soleklart!
Må da være klart! Soleklart!
Må da være klart!
For en rus kan intet være trivielt!

Ja, her og her - der kan være er' end et!
Se på det største, det er da lige til
Det er supremum for mængden

D?

Hvad er

Det skal vær' de
Sæt

c

Vælg

- lig'

xn

D

Lad os se:

x,

hvor

f (x)

er mindre end

0

- end

0

sup(D)

Nej nej nej nej nej nej nej

i mængden

1
n fra c
Følgen xn går mod

D

Åh, hvorfor ikke, hvorfor ikke, hvorfor ikke trivielt?

Højst

Funktionen f er kontinuert i punktet c - i c - i c!

c

Så derfor konkluderer vi nu at
Følgen

At

Konverger' mod
Så

Da

f (xn )

f (c)

f (c)

Hvad mere? Vi kan nu konkludere

er svagt mindre end nul og

At

Det var den ulighed, kan vi også få den anden?

c

+

For

f (c)
xn
xn ,

har grænseværdi

er større

eller lig med nul

b > xn

Følgen kaldet

f (xn )

Hvaaad nu? Hvaaad nu?

1
n

Det kalder vi

xn konvergerer mod c ses igen
xn højst er δ fra c for stort n

den går mod

f (c)
f (c)

c

er mindre
må være...

=0

Så vi konluderer derfor lig'som før:

f (xn )
f (c)
f (c) er derfor

Følgen

Hvilket skulle vises.

Går mod
Så

svagt stør' end

0

Nu har jeg næsten fået klaret mit bevis
Pas nu på! Pas nu på! Du har glemt en detalje!
Du skal også vise hjælpesætning 5.1.10!

5

f (c)
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Brorfelde

Tag mig væk fra mit Mat'matik
Der hvor jeg bli'r slagtet

Kim Larsen - Tag mig med til Joanna
Matematik Revyen 2008

Tag mig ud i det store land
Der hvor der bli'r tragtet

Tag mig langt væk fra HCØ

Tag mig med til Brorfelde

Og de store hjerner

Tag mig med, tag mig med, tag mig med

Tag mig op på en bakketop

Hvis det er der hvor man ikke bare

Hvor man kigger på stjerner

Skal tragte selv

Tag mig med til Brorfelde

Tag mig med til Brorfelde

Tag mig med, tag mig med, tag mig med

Tag mig med, tag mig med, tag mig med

Hvis det er der hvor man ikke bare

Hvis det er der hvor man ikke bare

Skal se på sig selv

Skal hæve selv

Tag mig langt væk fra NBI

Tag mig med til et kærligt sted

Og de skumle blikke

Der hvor man ka' score

Tag mig ud på en hyttetur

Tag mig med til et herligt sted

Der hvor man kan drikke

Der hvor man ka' hore

Tag mig med til Brorfelde

Tag mig med til Brorfelde

Tag mig med, tag mig med, tag mig med

Tag mig med, tag mig med, tag mig med

Hvis det er der hvor man ikke bare

Hvis det er der hvor man ikke bare

Skal drikke selv

Skal score sig selv

Tag mig væk fra Caféen?s land
Der hvor alting gynger
Tag afsted med revyerne
Der hvor alle synger
Tag mig med til Brorfelde
Tag mig med, tag mig med, tag mig med
Hvis det er der hvor man ikke bare
Skal synge selv

6
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Kom og få en - GT
Hold dig væk fra - McD
Det er sødt med - Nestlé
Yeah - Buggi

Buggi

Michael Jackson - Blame it on the Boogie
Matematik Revyen 2008

Hold op med dit brok - GT
Det' din egen skyld - McD
For du spiser buggi - Nestlé
Hele natten lang - Buggi

Hen' på Den Sorte Gryde
Ser jeg min fætter nyde
Den mad han vil fortryde
At han kan få

Ja du spiser buggi - GT
Det' din egen skyld - McD
For du spiser buggi - Nestlé
Hele natten lang - Buggi

Man ser det på hans hofte
Han er der alt for ofte
Og han har taget 40 kilo på
For det skyldes ikke GT
Og det skyldes ikke McD
Og det skyldes ikke Nestlé

7

Men det skyldes buggi

Caféen?s sortiment

The Sound of Music - My Favorite Things
Matematik Revyen 2011

Jeg synes at jeg spiser
Til favorable priser
Men jeg syn's blot det viser

Lemon og Tonic og Cocio og Sprite og

Han er dum

Kindleys og Ginger Ale, og Cola Light og
Cola og Fanta og Danskvand med brus

Hvad pokker skal jeg gøre

Ting fra Caféen? der ik' gi'r en rus

Min mave den bli'r større
Hans hjerne må bestå af ødeskum

Te, Lime, Citroner og Kae og Smøger
Alle slags Roses og Chips og så Nudler

For det skyldes ikke...

Ananas-, æble-, og tranebærjuice
Alt på Caféen? der ik' gi'r en rus

Jeg ka' ikk'
Jeg ka' ikk'

Fuglsang ja, Pilsner og Black Bird med mere

Jeg ka' ikke styr' min sult

FF, Den Blå, Limfjords Porter, GT'er
Fadøl, Specialøl, Små kolde og Mad

For det skyldes ikke...

Druk på Caféen? det gør dig så glad

Det' fredag jeg er festglad

Hot'n'sweet, Fernet, Cointreau, Stolichnaya

Og jeg har drukket ti fad

Baileys, Passoa, Olmeca, Kahlua

Men jeg skal ha' en bid mad

Havanna Club både i mørk og i lys

Undervejs

Her på Caféen? får du kuldegys

Jeg vil helst på Dilans

Gammel dansk, Malibu, Fisk, Galliano

Men jeg er ingen slapsvans

Jameson og Pisang Ambon, Amaretto

Buggi er den ægte supersize

Bombay og Jäger, Cuba caramel
Det er den sprut som Café'n? har til salg

For det skyldes ikke...
GT
McD
Nestlé
Buggi
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De tog stadig folk ind

Den dedikerede mentor

De bar stadig øl ind
Matematik Revyen 2011

The Script - The Man Who Can't Be Moved
Matematik Revyen 2013

Der sad ti russer i Vandrehallen

Sidder der i min lejlighed hvor jeg først mødt' jer

Og regned' løs kun ved hjælp af skallen

Til fælles morgenmad, vi var hold "brombær"

De havde stole og en per næse

Tomheden i mig vokser, hvor jeg dog savner jer

Og det var godt når de skulle læse

Jeg har grædt så meget nu, jeg kan ikke græde mer

Men de tog stadig folk ind

Nu det sommerferie, det er uden mig
Jeg er knust, når vi fester hver for sig

Så året efter der blev de ere

Hvad skal jeg gør' nu jeg er for mig selv

Og dette gjorde de fyldte mere

elsker jer så meget jeg ku' slå mig selv ihjel

Og måtte deles om deres pladser
Men auditoriet havde masser

For hvis du en dag mangler en at tage med på caféen?

Men de tog stadig folk ind

Eller du er på hyttetur og har fået eksem
Så kan du tro at jeg er der og er med på ideen

Så næste år der blev pladsen knap og

Eller inde i min taske for at hente noget creme

De måtte sidde på salens trapper

For jeg er Mentor

Men læsepladser var der til alle

Jeg' din Mentor, yeah

Hvis blot man rykkede sig en balde
Men de tog stadig folk ind

Går alen' i netto, for at handle ind
Til fællesspisning med jer, som ikke, sker, mer

I ES01, der blev folket travle

Sidder fast i rutinen, selvom det' forbi

For der var stole og bord og tavle

For hvis i sku' mangle mad, kan i komme her forbi

Så derfor måtte man rykke sammen
Og ere endte så ud' på gangen

For hvis du en dag...

Og de tog stadig folk ind

Jeg' din Mentor
Jeg' din Mentor

Og denne årgang ja den forskyldte
At alle gangene de blev fyldte

Folk de kigger sært på mig

Og vandrehallen ku' ej ta' mere

Når jeg går rundt med mit skilt

Men der var stadigvæk plads på fjerde

Det med brombærtegnet på

Men de tog stadig folk ind

Men i skulle nødig fare vild
Men jeg må holde ud nu, for jeg skal nok nde jer

Professer'n fandt ikke plads ved bordet

Når jeg rejser rundt i landet, med kage, brød og smør

Og spiste madpakken på kontoret

Og jeg løber jer i møde

Og der var plads ja det sku' man mene

Så i ved jeg elsker jer

Så hvorfor sidde der helt alene

Jeg er Mentor kun for jer

For de tog stadig folk ind

Jeg er Mentor kun for jer

Med HCØ fyldt til bristepunktet

For hvis du en dag...

Selv over loftet og under gulvet

For jeg er Mentor

Og man sku' tro at det ku' vær' nok nu

Så hvis en du en dag tænker at du ik' ska' læse her

Men vi skal lige have plads til DIKU

Jeg' din Mentor

Og de ta'r stadig folk ind

Og i dit skab under Aud. 1, der står nu bare min creme
Jeg' din Mentor

For du er taget væk til et sted jeg ikke ser
Jeg' din Mentor

Din nummerplade er ik' engang i Science'es system
Sidder i min lejlighed hvor jeg først mødt' jer
Jeg har grædt så meget nu, jeg kan ikke græde med

8
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Den nye hjælper

Det græske alfabet

C21 - One night in Bangkok
Matematik Revyen 2013

Mester Jakob
Matematik Revyen 2010

Hvis bare Gud kommer forbi og hjælper

αβγδ
|: ε :|
|: ζ η θ :|
|: ι :|

Klarer vi opgaven i samlet ok
Og så kommer der en ende på vor brok

I nat, skal vi ikke sove

κ λ :|
µνξo
|: π ρ σ :|
|: τ :|
|:

Vi skal sidde på en stol, så vi ikke bli'r ove
Og et resultat, ja det må vi skae
Vi har sgu travlt
Ska' brug' kae
Åh nej - jeg får kaehjerne

|:

Hvis jeg bar' ku' bli' frisk, så bli'r jeg en stjerne

υ φ :|
χ ψ :|

Vi dør

|:

Og hvad så

|: Så er der

For når bare vi står sammen

|: Det var det :|

Er der ingenting at frygte

Langt ud på natten sidder vi og kæmper
Og det går langsomt men vi når det nok
Hvis bare Gud kommer forbi og hjælper
Klarer vi opgaven i samlet ok
Og så kommer der en ende på vor brok

Hey drenge, halter mat'matikken?
Men måske han hjælper på al panikken
Det' en hest
Med et horn
En enhjørning det hænder
Men hvordan skal den ku' hjælp' når alting står og
brænder?
Klap, stryg, kæl og kys
Så bli'r den glad, jeres fremtid bli'r mere lys
Hold kæft! Rapporten skal jo skrives
Og pyt så med, om kræet det trives

Langt ud på natten...
Langt ud...
Langt ud på natten sidder vi og kæmper
Og nu har vi en ven der skriver med
For vi får styrke fra vor nye hjælper
Enhjørningen får opgaven på gled
Og så kan vi skrive den i ro og fred

Langt ud på natten sidder vi og kæmper
Og nu har vi en ven der skriver med
For vi får styrke fra vor nye hjælper
Enhjørningen får opgaven på gled
Der er ikke det den ikke hjælper med

9
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Det må søstre ikke

Fy Fy Skamme
Matematik Revyen 2006

13

Division med 0

Nissebanden i Grønland - Risengrødssang
Matematik Revyen 2013
Division med 0

Må man snorke i auditoriet?
Må man dividere med nuller?
Må man skære enhedscirkelen
så den får en masse huller?
Må man skrive ind i Word
I stedet for at TeXe?
Må man be' om spørgetime
Når man tænker sig at pjække?

Pas nu på det hul
Er det grænseløst, er der ingen trøst
Du må bare regne om igen
Division med 0
Pas nu på det hul
Er du hjælpeløs, er der ingen trøst
Du må bare regne om igen
Forstå grænseværdierne de er din ven

Næ, næ, næ, næ, næ det må vi ikke
Fy, fy, skamme, skamme, fy, fy, ah, ah
Slemme, slemme, fy, fy, næ, næ, nix, nix
Slut forbudt!
Men hvad må man så?

Må man spise i kantinen?

Hvad er det, der gør, at Jamie Gabe bryder ned?
Og hvad er det, der gør, at l'Hopital han os' er med?
Hvorfor bringer Maple domain-beskeder frem?
Hvorfor mon at første årgangs frafald er ekstrem?

Division med 0...

Må man kysse dataloger?
Må man sige man er mat-øk'er
For at prøve på at score?
Må man tage en blok på DIKU
Og aldrig komme tilbage?
Må man glemme rent at man har sagt
At man vil bage kage?

Næ næ næ næ næ...
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Dumper faget

Alina Devecerski - Flytta på dej
Matematik Revyen 2013
Jeg skriver, skriver op
Og jeg skriver, skriver ned
Nu må det være nok

Må man kysse på hinanden?

Jeg vil ik' være med

Og svine dataloger?

For jeg skriver, skriver ind

Må man sige man spiller guitar

Og jeg printer, printer ud

For at komme til at score?

Du dømmer mig for hårdt

Må man grine af sin lektor?

Hør her, jeg vil ik' dumpe faget

Og glemme hvad han hedder?
Må man droppe sine kurser

Dumpe, dumpe, dumpe, dumpe, dumpe, dumpe

For at blive rusvejleder?

Dumpe, dumpe, dumpe, dumpe, dumpe, dumpe

Ja, ja, ja, ja, ja, det må vi gerne

Åh, mon jeg dumper faget!?

Næ, sikke nt, nt, ja, ja meget, sikke
Stort, stort, ot, ot, nt, nt, ot, ot

Møder til tid'n, jeg er klar

Det var godt  nå det må vi godt!

Strømmen parat, i bærbar
Men så si'r du... At jeg vil dumpe faget!?

Må man skåle til revyen?

Hele mit hold, dem du består

Må man sige SaSt1 det lugter?

Snittet er højt, 12-tal de får

Må man klar' sig gennem kurser

Hvorfor nervøs? Du si'r jeg dumper faget!

Ved at bage på sin instruktor?

Jeg sidder natten lang, lig'som alle andre gang' !

Må man sidde og spille poker

Og opgaven er klar!

Og mobbe dem der regner?
Må man ta' hen på Caféen?

Jeg skriver, skriver op...

og drikke GT til man segner?

Ja ja ja ja ja...

Dumpe, dumpe, dumpe, dumpe...

10
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ECTS

Villiage People - Y.M.C.A.
Matematik Revyen 2007

Har jeg alting lært?
Jeg har læst non-stop
Nu er dagen rindet op
Håber jeg er klar
Til at give svar

Kurser, de er fulde af vås
Men hvad pokker, de skal bare bestås
Fordi: penge kan kun tjenes og fås
Hvis vi gør som staten siger
De vil helst ha' 13 i snit
Men et 6-tal, kan de få li'så tit
Fordi alle får de 7,5
Og så har de tjent sig selv hjem
Vi spekulerer i ECTS
Vi investerer i ECTS
Det er det, der skal til, det skal være sådan
Så vi gør det, fordi vi kan
Vi gi'r jer masser af ECTS
Fordi det handler om ECTS
Ind med revl og med krat, ind med hvad der kan gå
Så skal de såmænd nok bestå!

Eksamen afgør alt
Og når mit navn bli'r kaldt
Så skal jeg ind bag dør'n
Ind til Ernst og Sør'n

For at blive klog
Har jeg læst i vores bog
Om delta-epsilon
Alt fra Absalon
Uden noget pral
Kan jeg Riemanns integral
Sinusbølgerne
Cauchyfølgerne

Og Gronwall er min ven
Føler mig stærk omend
Jeg nok ikke er klar
Ik' kan alle svar

Gi' dem kurser i didaktik
Eller osse skal de ud i praktik

Eksamen afgør alt...

Om så end de ikke lærer en brik
Kan vi få dem ud af vagten

Men sig mig dumper jeg?
Vil de se mig som et kvaj?

Fem år det må vist være maks

Vil jeg ku' bestå?

Vi vil ha', at I bli'r færdige straks

Mer end 00 få?

Jeg' da li'glad med niveauet så læng'

Et sted dybt i mig

At du får ECTS-point

Håber jeg at jeg er sej
Og kan se tilbag'

Vi nansieres af ECTS

På en god blok 3

Og vi vurderes på ECTS
Ja, slå tiden ihjel, og bestå med lidt held

Er censor mon lidt rar

Husk du ikke betaler selv

Eller en kæmpe nar?
Får jeg et 12-tal med?

For vi er tvunget af ECTS

Går en sort klap ned?

Ja, vi er bundet af ECTS
For vi smider dig ud, og vi ta'r din SU

Min tur er kommet nu

Hvis du ikke bli'r færdig nu!

Jeg gyser lidt med gru
For jeg har fået fortalt
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Eksamen afgør alt

ABBA - The Winner Takes it all
Matematik Revyen 2011

Eksamen afgør alt

Analyse 0
At bestå det var mit mål
Men det var for svært

Analyse 0

Fik det ikke lært

At bestå det er mit mål
Bliver det mon svært?

|: Eksamen afgør alt :|

11
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En lille relation

Ernst Hansen

Jeg er en lille undulat
Matematik Revyen 2013

Anders Matthesen - Spørg om Hjælp
Matematik Revyen 2010

Jeg er en lille relation

Spørg om hjælp hvis du mangler svar

Jeg har en helt særlig evne

Han kan både lægge til og også trække fra

For på en mængde, ja på en mængde

Spørg hvis du har tabt din svamp og står og mangler

Er jeg symmetrisk

kridt
Han er der ikke lige nu, men er der fan'me tit

Er transitiv, det kan jeg li'
Og reeksiv er jeg også

I går morges mødte han en rus der var lidt bleg

Så derfor er jeg, ja derfor er jeg

Maple det var gået ned og deadline var på vej

Ækvivalensrelation

Åh, Ernst Hansen sig til mig, hvad er kvadratrod 9?
Estimeret

18

En ringe historie

En fysiker med tynde ben og langt og fedtet hår

Se den lille kattekilling
Matematik Revyen 2012

Han spurgte kan jeg læse mat'matik i et par år?
Ernst Hansen så på ham og tænkte du må være skør
Vi laver intet praktisk her, vi læser kun i bø'r

Betragt en lille abelsk ring, bemærk den kommutér
Den har netop ét 0 og et 1 og ikke mere
Se, nu går den hen til

C

−8 + 7, 5π .

og indleder med hej

Skal vi være isomorfe bare du og jeg?

Christian U han spurgte ham engang om noget svært
Han ku' det ikke umiddelbart, det havd' han aldrig lært
Han kravled' ud af vuggen, fatte bogen i en fart

Nej, det vil jeg ikke, du er tællelig min ven
Og ikke på den seje måde, som min homie

Spørg om hjælp...

N

Ingen ville lege med en ring der' triviel
Så den måtte indgå isomorft helt med sig selv

Forelsked' sig i statistik, og det var blot en start
Nu kan han estimere alt i hver en slags model
Ved brug af sætninger fra Fisher, Lebesgue og ham selv
Så hvis du har problemer, så tag op på hans kontor
Men vid han ved din karakter, dit navn og hvor du bor

Spørg om hjælp...
Spørg om hjælp...
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Hold dig væk fra Holte

Oasis - Don't Look Back in Anger
Matematik Revyen 2009

Ja så; blev vi smidt ud
Ja, vi stod for skud
Og vi måtte tag' hjem
Vi drak øl og sk
Så hold dig væk fra Holte

Tog af sted på rustur i år

De har en pisk

Husker ikke hvornår
Det var vist i august

Men en ting har vi lært

Efter oplægget med Ernst H

Og det ik' så sært

Kørte vi så nordpå

Når man hører om det

I en bus med rust

Når du holder fest
Så hold dig væk fra Holte, hold dig væk fra Holte

Hytten den var stor men der var ikke plads

Der var en hest

Der var alt for mange russer/madras

Med til vores fest

For optaget i år var kolossalt
Vi havde næsten styr på alt

Da vi kom hjem, var rygterne gået

Natløbet gik bare galt

Alle folk vidste noget

Vi ville samle asker op den næste dag

Lidt af det var sandt
Hjemme; på Nørreallé

Men så blev vi smidt ud

Ku' vi få en GT

Ja, vi stod for skud

Og en elefant

Og vi måtte tag' hjem
Og så røg den fest

Efter mad på DIKU tog vi på Caféen?

Så hold dig væk fra Holte

Og vi tragted; spilled' spil; ja, vi gik til den

Der er en hest

Russerne ja de var stadig med
Men politiet kom forbi

Politiet de kom forbi

Der var noget de sku' sig'

Og alt de ku' sig':

For man må ikke larme ud' på iserne

Dæmp nu jeres støj
Damerne på scooter blev vred'

Og så blev vi smidt ind

og de trued' med ad

Det gjord' ingenting

Og med seletøj

For så k vi det varm
Bustur vi holdt

Ham der lejed' hytten til os kom forbi

Men hold dig væk fra isen

For kommunen si'r; og også politi

Der er så koldt

Spejderkorps og nabo stemmer i;
Nu må I stoppe det postyr

Men en ting har vi lært

Hesten, den er alt for dyr

Og det ik' så sært

og vi vil ik' ha' asker ind på folden her

Når man rammer et hegn
Så får man et stød

Og så blev vi smidt ud

Så hold jer væk fra Holte, hold jer væk fra Holte

Ja, vi stod for skud

Hesten er død

Og vi måtte tag' hjem
Vi tabte en øl

Det var mig der skød!!!

Så hold dig væk fra Holte
De får et føl
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Hvad er det mest matematiske?

Roben og Knud - Darwin's Sang
Matematik Revyen 2010

Hvad er... transportmiddel i verden?
Svaret er en båd
|: Båden den kan lægge til :|
Båden er pænt matematisk

Hvad er det mest matematiske dyr i verden?

Hvad er... ting i din dagligstue?

Svaret er en bi

Svaret er gardiner

|:

ΣΣΣΣΣ

:|

|: Gardiner kan man trække fra :|

Bien er pænt matematisk

Gardiner er pænt matematiske

Hvad er den mest matematiske forfatter i verden?

Hvad er... etage i verden?

Svaret er Astrid Lindgren

Svaret er en kælder

|:

πππππ

:|

|: Underrum underrum underrum :|

Astrid Lindgren er pænt matematisk

Kælderen er pænt matematisk

Hvad er... instrument i verden?

Hvad er... tilstand i verden?

Svaret er en klokken

Svaret det er død

|: Ring ring ring ring ring :|

|: = = = = = :|

Klokken er pænt matematisk

Døden er pænt matematisk

Hvad er... forhistoriske dyr i verden?

Hvad er... TV-kanal i verden?

Svaret det er Euler

Svaret det er TV3

|: Euler Euler Euler :|

|: + + + + + :|

Euler er pænt matematisk

TV3 er pænt matematisk

Hvad er... skuespiller i verden?

Hvad er... maler i verden?

Svaret det er Dirch

Svaret er Salvador Dali

|: Passer Passer Passer :|

Urbillede urbillede urbillede, urbillede urbillede urbillede

Dirch er pænt matematisk

Salvador Dali er pænt matematisk

Hvad er... vejrudsigt i verden?
Svaret det er dårligt vejr
|: Regn regn regn regn regn :|
Dårligt vejr er pænt matematisk
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Hyldest til min bimmer

Der er gået en par dage, men nu må sandheden frem
Om hvad der virkelig skete, da min bimmer den blev

Anders Matthesen - Jul på Vesterbro
Matematik Revyen 2010

lam
Jeg var færdig på min arbejd', sku' ud og gi' den gas
Gik ned til bimmeren på dens parkeringsplads

Der er gået en par dage, og det er ik' særlig nemt
At leve uden den, men du kan tro jeg har ik' glemt

Jeg satte mig bag rattet, kalechen rullet ned

Den tid vi havde sammen og de minder der' tilbage

Drejed' nøglen om, tænkte på den chick der sagd' Bliv

Den er på mine fotos og min fødselsdagslagkage

ved!
Det er en smule pinlig, man sku tro, at jeg var stiv

Så hvad skete der, spørger du? Det var ikke så rart

Jeg bakked' op i en cykelstativ!

Jeg cruised' i min bimmer med en ordentlig vild fart
Nu står jeg her fortvivlet og jeg skylder stor gæld

Så min bimmer...

For min bimmer var med i et trakuheld

Bimmeren er shiny...

Ja!
Kom på værksted - Nej!
Så min bimmer -

Du sku' bare gi' en pift

Såd'n noget shit, for fanden, det' ik' så fedt

Så ku' du altid få en lift

For hvordan skal jeg nu cruise og samle chicks op?

Den er fræk, når hjul'ne spinder

Nørrebro ligger stille, når min bimmer siger stop

Her er en hyldest til min bimmer

Bimmeren er shiny, rød

Bimmeren er shiny...

Det var en køb, jeg ik' fortrød
Den er fræk, når hjul'ne spinder

Du sku' bare...

Her er en hyldest til min bimmer
Der er gået en par dage plus en evighed
Mens mekanikeren slider i sin egen klamme sved
Imens der har jeg valget mellem at gå afsted til fuÿ
Eller købe klippekort og vente på en rusten bus
Der er trangt og klamt og varmt, min vrede bliver større
Når jeg cruiser/kører med bus 42
Jeg har ondt i ryggen, ondt i hovedet, ondt i nakken
Når vi end'lig stopper ved Universitetsparken

Så min bimmer...
Bimmeren er shiny...
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Ingen GT

24

Integralsangen

Mulan - Rigtige Mænd
Matematik Revyen 2011

Peberkagebagesangen
Matematik Revyen 2008

Jeg bad om en GT  Jeg skal være fuld

Hvis integralet du skal løse

Hvad skal jeg med light øl, når jeg kan få guld?!

Må du ikke bare sløse

Du må være ny, ved ingenting

Du skal give det dit bedste

Så lad mig sige det her og nu

Og så ikke blive gal

Det kun øl, rigtig øl, jeg kan bruge

Og hvis stamfunktionen ndes
Er det bare om at mindes

De er blever udsolgt

Dierens af indsat grænser

Køb en anden øl

Det er vores areal

Sku det være en fulgsang, vi har peanuts til
Der er pilsner, sprut, og mad på fad

Hvis du ikke kender grænser

Ja der er alt, hvad du skal bruge!

Dierens du ikke ænser

Der er øl, masser øl, kan du tro!

Du skal nd' de tal der matcher
De værdier som du har

Jeg drikker her hver dag og nat

Hvis konstanten ellers stemmer

Jeg er her mere end derhjemme

Vores resultat vi kender

Det med drikke hurtigt faldt mig aldrig nemt

Din instruktor bliver glad

Den øl den er jo ik speciel

Og jeres opgave er klar

Jeg drikker den hver dag her henne
Jeg har ingen penge, det er ikke så slemt
Må ha øl - Der er så kold som den danske vinter
Må ha øl - Med samme smag, som en kvindes kys
Må ha øl - Den må ha styrke som elefanter
Den er helt speciel, Så hvor er min GT
Tag så at hør efter
Vi har intet guld
Der er andre kunder
Vælg en øl  kom nu 
Der er ingen ting, Som jeg vil ha
Så jeg tar hjem, jeg er færdig nu
Det kun øl, rigtig øl, jeg kan bruge

Kun en øl...
Ingen øl...
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Jeg bli'r meget snart kandidat

Løvernes Konge - Jeg bliver meget snart majestæt
Matematik Revyen 2009

26

Jeg gik på Caféen?

Afroman - Because I got high
Matematik Revyen 2008

Jeg læser her på mat'matik, jeg bruger et par år
Ha... og det kommer fra én der stadig læser bachelor

Jeg skulle klare mit job, men gik på Caféen?
Og så blev jeg sagt op, og gik på Caféen?

Som bachelor og kandidat og siden Ph.D.

Pengene sagde stop, og hvor gik jeg hen?

Jeg klarer det på ingen tid nu skal du bare se

|: Jeg gik på Caféen? :|

Du er jo bare russer-matemat
Jeg bli'r meget snart kandidat

Jeg fandt en dejlig tøz, men gik på Caféen?
Jeg k en masse møs, men ik' på Caféen?

Du har meget at lære endnu lille rus, hvis du tror

alle består MatIntro
Og næsten ogs' i blok to - Hvem dumper LinAlg?
Jeg tænker bare fuck det - Pas på sproget!!!
Reeksamen bli'r go - Ta' dig sammen, vatpik!
Øller hele dagen lang - Du bli'r klogere!

Og så slap hun mig løs, og hvor gik jeg hen?
|: Jeg gik på Caféen? :|

Bestod et fag i blok et -

Jeg bestemmer studiets gang

Smuk kærlighed kan ske, og det' på Caféen?
En kasse med GT, og det' på Caféen?
I ved hvad der skal ske og hvor jeg skal hen?
|: Jeg skal på Caféen? :|

Jeg tror at du og jeg bør ta' en snak om slid og slæb

Blok et på Mat'matik, jeg gik på Caféen?

Tror du at jeg vil modtag' gode råd fra Mr. Stræb

En masse øller k, og det' på Caféen?

Hvis studielivet bli'r Caféen? tror jeg, jeg bakker ud;

Jeg er en skiderik, for hvor går jeg hen?

Ud af søster, ud af fællesskab, jeg får et sammenbrud

|: Jeg går på Caféen? :|

Om mindre end en blok så er du sat
Jeg bli'r meget snart kandidat

Eksamenslæsning, hvor? Jeg gik på Caféen?

Først sku' jeg på rustur

Jeg ik' et fag består og går på Caféen?

Så sku' jeg på skitur

Jeg dumper første år, og hvor går jeg hen?

Så sku' jeg på FUT-tur

|: Jeg går på Caféen? :|

Og få kandidatur
Ikke endnu!
Gå væk med dig sin stræber-psykopat
Lev vid're i dit neder'n cølibat

Er vågnet efter at gå kold, og det' på Caféen?
Klokken er passeret tolv, jeg skal på Caféen?
Vil læreren nde sit hold, hvor skal han gå hen?
|: Så gå på Caféen? :|

Og alle jer, syng med på mit citat:
Jeg bli'r meget snart kandidat!

Jeg skal hjem til mig selv, og det' på Caféen?

Jeg bli'r meget snart kandidat!

Jeg drikker mig ihjel, og det' på Caféen?

Jeg bli'r meget snaaaaaaart

Nu si'r jeg farvel, og hvor går jeg hen?

Kandidaaaaaaaaaaaaaaat!

|: Jeg går på Caféen? :|

Jeg skulle ette pedirør, men gik på Caféen?
I behøver ik' at spø'r, jeg er på Caféen?
Min tørst er blevet stør', og hvor går jeg hen?
|: Jeg går på Caféen? :|

Jeg sku' ha' klippet hår, det blev på Caféen?
Jeg ligner lidt et får, og det på Caféen?
Det vokser ud igen om et år, og hvor er jeg hen'
|: Jeg er på Caféen? :|
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Jeg vil ha' min søsters krop
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Jeg vil være din næste (Piratos)

Josie and the Pussycats - Three Small Words
Matematik Revyen 2006

Enrique Iglesias - Hero
Matematik Revyen 2012

Det var første frebar

Det er svært, når jeg ikke bli'r valgt

Dressed-up og festklar

Det er hårdt, når det virk'lig galt

Stod og slukkede min tørst

Det er værst, når du ser forbi mig

Det var da, jeg så ham først

Må jeg være din i nat?

Han var nørd men med stil
Hare med et tigersmil

Nu er alle de andre snart væk

Da han så på mig og sa'

Det' min tur, det ku' vær' så frækt

Jeg' din søster, pænt goddag

Så tag mig op

Var det, at jeg indså, at

Og ind i din mund

Det var ham jeg ville ha'

Jeg vil blive din i nat

Men det tog to blokke

Jeg vil være din piratos

Og syv GT

Send mig rundt fra mund til mund

Før chancen end'lig dukked op

Inceres med dit spyt, ja

Og det' klart, jeg greb den

Du tog ham ved siden af mig

For jeg ku se
At jeg vil ha' min søsters krop

Hvad' der galt? Forstår ik' din logik
Bli'r du kvalt? Det håber jeg ik'

Der gik et semester

Er du lidt for fuld?

Stort set uden fester

Har du kastet op?

Når man først er frebarsløs

Jeg er helt alene nu

Bli'r man studieseriøs
Men jeg genvandt mit mod

Jeg vil være din...

Da Caféen? genopstod
Hev ham med og drak ham ned

Åh, jeg vil være din næste

End'lig k jeg ren besked

Jeg vil være din næste

Kærligheden vinder frem
Når Caféen? bli'r dit hjem

Er du lidt for fuld?
Har du kastet op?

Men det tog...

Jeg er helt alene nu

Men det tog...

Jeg vil være din...
Jeg vil være din nu
Send mig rundt fra mund til mund
Inceres med dit spyt, ja
Du tog ham ved siden af mig
Du tog ham ved siden af mig
Jeg vil være din sidste

18

29

30

Kiks

Leibniz' række

Pyrus - Cool Jul
Matematik Revyen 2010

Andrew Lloyd Webber - Phantom of the Opera
Matematik Revyen 2010

Jeg gik hen på Caféen?, alle snakker med sig selv

Jeg så det i en drøm

De burde ta' sig sammen før de keder sig ihjel

Det stod så klart

Lyt nu her på mig, jeg har en ting som I skal prøv'

En stor forvandlingsstrøm, og det er snart

Det er ikke farligt, så ikke noget med at tøv' !

Det er en teori, foranderlig

Det skaber fællesskaber

En dag, der vil jeg vær' irrational

Men sidste mand han æber

Når jeg bli'r

π

Det' lige når han taber
Jeg er irrational

Men det er derfor jeg altid elsker dette spil... KIKS!

Iik' helt som dig
For når vi spiller - så triller

Du er et estimat

Der hurtigt lidt glasur ned på kagen!

Og blot på vej

De andre spiller færdig, mens jeg lyner op -

For selv det største

Tænker om det ikke vil vær' nemmer' med en kop..?

Forstå, at jeg er uopnåelig

For når vi spiller - så driller

Du er naiv

n,

ineektiv!

Jeg ofte dem lidt med smagen
Jeg har nemlig lige spist mig mæt i en laks

Men hør min kære ven

Siger det ik' - de opdager det straks

Hvad jeg vil sig'
Det er et enkelt ord

∞

Men når den sidste slutter og har tørret sig om mund'n
Er det mig de driller, og jeg fatter ikke grund'n
Hvorfor siger de at det er skidt at komme først

Jeg ser mig/dig nærme dig/mig - er det mon sandt?

Man skal være grundig når man slukker pigers tørst

En dag, der vil vi begge to ku' se, det der forsvandt

Nu står de der og griner
Og det er en ord'ntlig sviner

Kom nu, gå bare hen af aksen

Jeg ved ikke hvad det ligner

Jeg går så sagte hen af aksen

Jeg går ud på gangen, der står nogl' nye folk og de er klar
For når vi spiller - så triller
Der hurtigt lidt glasur ned på kagen!
De andre spiller færdig, mens jeg lyner op Tænker om det ikke vil vær' nemmer' med en kop..?
For når vi spiller - så driller
Jeg ofte dem lidt med smagen
Jeg har nemlig lige spist mig mæt i en sild
Siger det ik' - men smagen er for vild!
Vi starter straks et nyt spil op igen, vi står alle parat
Jeg hiver kagerullen frem imens jeg skri'r wu!
For når vi spiller - så triller
Der hurtigt lidt glasur ned på kagen!
Spillet kan fornyes så du bliver mæt
Skruer op for mængden når vi spiller tartelet!
For når vi spiller - så driller
Jeg ofte dem lidt med smagen
Jeg har nemlig lige spist mig mæt i en ørred
Siger det ik' - men smagen er forstørret!
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Licenssangen

32

Læs mat'matik

Elvis Presley - Devil in Disguise
Matematik Revyen 2010

Jafar vender tilbage - Du er jo intet værd
Matematik Revyen 2009

Jeg fandt et kollegie

På mat'matik der kan vi dierentiere

Og yttede til det

En ligning klarer vi så legende let

Men snart skete det at - han kom forbi!

Så har du et problem, så kom til os

Jeg skal opkræve licens -

sagde han

Vi kan hjælpe dig
Er prisen god, så si'r vi ikke nej

Opkræve licens
Dit køkken har et fjernsyn, din bærbar den står tændt

Med et snuptag skynder vi os uks igang

Tro nu ik' du kan slip' for mig, jeg kommer efter dig

Integraler løser vi med vores sang
Nej, vi fejler ik'

Var godt træt af manden

Vi bruger vor's logik

Jeg gik fra forstanden

Vi læser ik' fysik

Flyttede bopæl - og slog mig ned!
Jeg skal opkræve licens -

sagde han

De estimerer alting, når de har forsøg
Hos forelæser'n står de jo konstant i kø

Opkræve licens

De får det aldrig lært

Du har transistorradio, og en 3G mobil

Og det er eg'ntlig sært

Tro nu ik' du kan slip for mig, jeg kommer efter dig

Det er jo ikke svært

Jeg blev smidt i fængsel

Vi ved os, at kemi de ikke kan regne

Sad der med længsel
Men k en besøg'ne - hvem var mon det?
Jeg skal opkræve licens -

sagde han

Opkræve licens
Ser fra din fængselstremme FONAs 3D TV
Tro nu ik' du kan slip for mig, jeg kommer efter dig

På DIKU kender de kun nul og et
Men jeg vil ik' bare tænke negativt
Det er ikke fedt
Nu vil jeg læs' Euklid og ha' det hedt

Tag to punkter, tegn en linie mellem dem
Tegn to cirkler rundt om punkterne, min ven
Nu vi en trekant vandt
Hvis skæringspunkt vi fandt
Det si'r Euklid er sandt

Men der er ere andre, som vi syn's er sej'
Pythagoras's læresætning elsker jeg
Kateternes Kvadrat
Det synes han var smart
Han fandt dem i en fart

Euler var den bedste
Borell har var den næste
Gauss var en guttermand
Og tal fra 1 til 100 summed' han

Så hør nu, hvad jeg har at sig'
Og for en gang skyld er det ik' engang om pi
Det' en idé, jeg k
Jeg ved, du tror mig ik'
Og det er ligemeg't, på hvilket fag du gik
Du skulle komm' igang og bruge din logik
Tag hen på mat'matik
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Mat'matikken
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Mat-øk går mod succes

Junglebogens Junglebørn - Junglens Rytme
Matematik Revyen 2010

Rasmus Seebach - Engel
Matematik Revyen 2010

Når du vil regne alting i Maple

Mat-øk, Mat-øk, Mat-øk, Mat-øk

Om det er småt, om det er stort
Så er det - det er mat'matikken

Mat-øk det var os li' fra start
Kan ik' beskrive det

Og når du skri-skri-skriver i LaTeX

Men en ting er helt sikkert, vi sku' altid vær' Mat-øk'er

Ja, selv et simpelt julekort

For alle andre kigger op til os

Så er det, nemlig mat'matikken

Og vi betragter dem
De siger vi ser ned på dem

Ja, hvis du ik' kan besøge din søster

Og at vi har stjernenøkker

Ud'n at hun har kage klar
Eller ik' kan kom' til tiden mer, for

Men Mat-Øk det kan ik' slå fejl

så har du lært den skal vær' kvart over!

Succesen ligger på vores vej
Mat-Øk er stort ja, RUC og KUA er lort - ja!

Det er kun fordi, at du ik' kan slippe fri

Og ja, vi har hørt om aktuar, men det er mest skade,

Du er fan-get af mat'matikken

som de har

Af mat'matikken

Vi løser alle ligninger så let, og det er ej fantasi

Der noget der gør at, den tager fat i dig

Mat-øk'er, Mat-øk'er, Mat-øk'er

Studiet bli'r en leg, kom nu syng med!

Det bedste, Det bedste, Det bedste

Vi leger med grænsen, vi nder uend'lig sum!

At læse her på instituttet

Og græske tegn, bruger vi, i mat'matikkens alkymi

Vi er Mat-øk
Mat-øk'er, Mat-øk'er, Mat-øk'er

Så hvis du ik' kan spille et brætspil

Det bedste, Det bedste, Det bedste

Hvor turen følger uret rundt

At læse her på instituttet

Så er det, det er mat'matikken

Vi er Mat-øk - for evigt!

Og kan du ikke kommunikere
Med folk der ikke læser her
Så er det, det er mat'matikken

Ja, hvis du ik' kan besøge din søster...
Det er kun fordi, at du ik' kan slippe fri
Du er fanget af mat'matikken!

Mat-øk, Mat-øk, Mat-øk, Mat-øk

Vor's homie det er klart l'Hôpital
Vi har det super godt
Og studiejobbene vi får er nice, vi elsker penge
Forelsket i Lagrange, hvor er det godt!
Det er vi alle her
Vi fester natten lang og bliver fulde inden længe

At integrere er lige os
Og statistik ja, det er så godt

lim

og

π

ja, estimering af

σ

Og Makro klarer vi solidt, selv vi ej er polit
Vi siger bar' at det bli'r rigtig godt, når vi kan skae et
job!

Mat-øk'er, Mat-øk'er, Mat-øk'er...
Så uskyldig, Mat-øk gør os lyk'lig!
Kom join vor studie, det er ej for sent `nu!

Mat-øk'er, Mat-øk'er, Mat-øk'er...
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Men så blev jeg fuld

Medley
Matematik Revyen 2013

Show Must Go On
Matematik Revyen 2010

Beach Boys - I Get Around

Her på studiet der gik det meget godt

Mat-mat-mat-mat-matematik

Jeg klared' kurser, og mit diplom var ot!

Mat-mat-mat-mat-matematik

Åh, så ot

Der var Euclid

Og det var selvom studielivet det var råt

Euclid, der var Euclid
Han var så fed fed, fed, fed, han var så fed
I fordums tid tid, tid, tid, i fordums tid
Han laved' ik' en skid skid, han laved' ik' en skid

Et 12-tal ofte, et 10-tal nu og da
Et enkelt 7-tal, det vil jeg ikke ha'
Men en dag

Queen - Bohemian Rhapsody

Der tog jeg på Caféen? for at slappe af

Waoh
Nej nej nej nej nej nej NEJ

Men så blev jeg fuld!

Men hvad med Euler, hvad med Euler

Jeg blev for fuld!

Han var dummere end mig

Ja, jeg k lidt at drikke

Men jeg er også pisse klog og sej, og sej, og SEJ

Det tåler jeg jo ikke
Og jeg gik omku-uld!

Michael Jackson - Billie Jean

Klog, dum, dum, klog, dum, dum, dum, dum
Dum, dum, klog, dum

Hos familien

Så var der Abel og Galois, de lavede algebra

Jeg får en pause

Lig' så klog som en aktuar, de er til grin

Fra min konstant id

Deres liv ligger snart i ruin, wuu

Det er fedt

Men folk de siger til mig, jeg har et ego-trip

og så får jeg serveret mig et festmåltid

Har jeg en dejlig tid

Det synes jeg er blasfemi-eee
Black Eyed Peas - I Gotta Feeling
Gauss var en taber
Man sku' tro han var datalo-og
Han ku' ik' ha' bestå't matIntro
Lig'som en biolog-og-og-og-og
Fun. - Some Nights
Når vi en dag skal lede hele verden
Så vil I bukke for os
Hilbert ville ha' kysset vores fødder
men vil' ha' givet dig et los
Cauchys navn var grimt
Gödel var en homo
Klein var fuld konstant
Russell lignede lort
Vi er de bedste
Vi er de bedste
Jeg er Gud

Og vi er rige
Så jeg får alt betalt
Men her forleden
Gik det en smule galt
Jeg skulle blande Fun-saft
Men tror forholdet fra Caféen? er normalt

Så blev jeg fuld!...
Jeg har en kæreste og hun er min bedste ven
Jeg vil gøre alt for hend' igen og så igen
Men jeg skuuuu' på Caféen?

Så blev jeg fuld!
Jeg blev for fuld!
Der var en dejlig pig'
Hvad fanden skal jeg sig' ?
Jeg var alt for fuuld

Mit hov'd sagd' stop
Men med min krop
Der tog jeg med hend' hjem
Jeg var jo alt, alt for, alt, alt for, alt, alt for fuuuuld!

Jeg blev for fuld...!
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Mine studier

Anders Matthesen - Min Babuschka
Matematik Revyen 2009

Vi skal på Caféen?
Og vi tragter al GT'en
Og vi ta'r en lille en
Og det gør vi hele dag'n
Se det smukke syn

Mit første studie det var nsk

Det er Mat'matik Revyen

Og det var alt for nemt

Den kan vælte hele byen

Men alting som jeg lærte der

Selvom den nok er lidt plat

Det har jeg faktisk glemt

Mat'matik

Det bedste ved det studie

Det har styrket min logik

Det var pi'rne på det fag

Jeg ved jobbet kommer kvikt

For det var nemt at score

Når jeg bli'r kandidat

Flere tøser på en dag

Mit andet studie var på RUC
Hvor viden den er gold
Hvor rektor sagd' at vi sku' ha'
Det bedste sammenhold
Til forelæsning der røg
Forelæser'n ofte hash
Og jeg fandt ud af RUC det er
For folk der har meldt pas
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Ode til Analyse 1

Shout - Jeg Tror Det Kaldes Kærlighed
Matematik Revyen 2013
Hvordan gi'r vi mening til
Et uend'ligt summespil?
Tallene bli'r er og er
Tjek om delsum konverger'

Mat'matik det er det bedste fag

n0 te

Det er fyldt med viden jeg vil ha'

Sum af

Vi går på Caféen?

Forholdstest og rottesten

Og så drikker vi GT'en

Vi lærte om en dejlig ven

Og det bli'r vi fand'me ved

Den hedder Grænsesammenligningstesten

del i

p

Med at gør' hver en'ste dag
Mat'matik

Denne sang den er til dig

Det vil styrke din logik

Åh Jan Philip Solovej

Og så kommer jobbet kvikt

Når funktionerne de ændrer sig

Når du bli'r kandidat

Så ta'r vi det skridt for skridt
Lært i analyse 1, lad

Mit tredie studie var kemi

lim

n→∞

Det var en hæslig ug'

Nu blev faget mer' abstrakt

Jeg lærte faktisk ingenting

Vi fandt en sum for pi eksakt

Som jeg en dag ku' brug'

Lærte om vor tavlesvamp

Vi skulle have kitler på

Valget tør og våd er... ikke mer' en kamp

Når vi sku' købe mad
Jeg skyndte mig at stoppe

Denne sang den er til dig...

Og i dag der er jeg glad
Er du nu lang langt væk eller så nær?
Mit fjerde studie det er fedt

Er du nu lang langt væk eller så nær?

Der lærer vi om pi

Er metrikken 0, så du er her?

Om analyse, algebra

Wowyeahhh

MI og geometri
Vi har et godt socialliv

Denne sang den er til dig...

Og en masse smukke pi'r
Og jeg vil gerne love dig

Denne sang den er til dig...

At det er her jeg bli'r
Lad

Mat'matik det er det bedste fag...
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Ode til Solovej og Eilers

Leonard Cohen - Hallelujah
Matematik Revyen 2008
Der var engang i fordums tid
Hvor russer k den bedste vid
I starten i LinAlg og i MatIntro
De forelæser' der var på
Ja, ingen andre dem ku' slå
De var en antihyperstråle kombo
Det er slut nu
Det er slut nu
De er væk nu
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Prisen er sat (22,5)

Aladdin - Et Helt Nyt Liv
Matematik Revyen 2008
22, 5
Det er prisen, du skylder
For de der seks små øller
Som du der har taget dig

Jeg kan kald' på en vagt
Hvis du ikke betaler
Går i Netto-sandaler
Der har øjsknapper på

Fra vor's ruspus' blok 1 og blok 2
Prisen er sat
Den sal vi sad i den var fuld

Og der er slet ingen rabat

Når Solovej han talte guld

Kan du betale nu

Der ingen, der hans for'læsning vill' misse

Og fatter du

At høre Eilers var en fryd

At du bli'r arresteret

Hans undervisning englelyd
Og noterne, hvor jeg dog gemmer disse

Jeg tror dig ej
Og det er ingen slyngelstreg

Det er slut nu...

For jeg er ingen tyv
Det' ikke lyv

Jeg husker, da jeg started' her

Du vil bare ha' penge ud af mig

Jeg tænkte, jeg vil lære mer'
Jeg k en velkomst, som jeg ej vil glemme
De gav de fag deres eget liv

Jeg vil da ha' penge ud af dig
Du skal undskylde nu

Og jeg tog initiativ

Det syn's jeg, jeg fortjener

De fag ku' ikke gøres mere nemme

Jeg kommer her og er pæn, og
Får beskyldninger i hoved't

Det er slut nu...

Du fyldt med løgn
Jeg så dig ta' de øl

Til slut der må jeg tilstå at

Og det beviser ingenting

Jeg Schlichtkrull har tilsidesat

Du har bar' at betale

For han vil os' de første blokke gavne

Du forulemper mig

Han lærer jer om maplemand

Det ingen leg

Der jeres stykker regne kan

Jeg si'r dig, at jeg aldrig handler her

Men stadig vil jeg fordumstider savne

Det er slut nu...

Prisen er sat
Jam'n, så hent da en vagt
Du har de øl i tasken der
Du rør ikke min taske
Nu har jeg fået nok
Nu skal det stopp'
Der er vagten, han vil løse det

det er for plat
Du bli'r sat fast - åh, tror du selv?
Et ked'ligt sted - jeg følger med
Prisen er sat -

Nu bli'r I skudt
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På mat'matik

Den Lille Havfrue - Havet er Skønt
Matematik Revyen 2007

Polit - det er skidt
For dansk eller spansk
Det' plat - de er skvat
Og tysk noget pjat
Latin - er til grin

Ja, kurser er altid nemmer'

Fysik sutter *bip*

På et andet fakultet

Og idræt - det rene råd

Men russer, det her I glemmer

Kemi - nul magi

At KUA er ildeset

Dat-hum - er du dum?

Så selv hvis en dag du dumper

Foragt for stat-akt

Et fag og det er lidt trist

Jurist - det er trist

Så tænk på de andre tumper

En irt med en nørd

Der ikke får spillet whist!

En fejl uden gejl
Og nano er virk'lig skod!

På mat'matik! På mat'matik!
Det' så moderne, at gi' sin hjerne

Men mat'matik! Ja mat'matik!

Lidt gymnastik

Ingen kan bringe

Vi har Kom-An og Algebra

Dig en så ringe

Vi lægger til og trækker fra

Pædagogik!

Alle de regner, indtil de segner

Husk at din forelæsers ord

På mat'matik!

De betyder ikke spor
Når han dig tugter, brug din instruktor

Så hvis du vil være doktor

På mat'matik!

Og skære i døde folk

Øller i byen

Så gi'r vi et samlet: Fuck dig!

Og til revyen

Og din nekrole dolk!

På mat'matik!

Nogen vil sygepleje
Og gi' andres tarm et skyl

Drop nu kemien, biologien

Men her har vi drukspilslege

Økonomien, geograen

Og tragter en masse øl!

Find drømmepigen
Og mærk magien

På mat'matik! På mat'matik!

På mat'matik!

Ingen, der koder, ingen, der roder
Som på fysik
For deres strenge teori
Den er der ingen mening i
Gå til ekstremer, vis teoremer
På mat'matik! På mat'matik! -

På Mat'matik
På Mat'matik

Her kan du lære at integrere
Uden panik
For vores fag det er så smukt
Selv det der aldrig bliver brugt
Vi vil studere mere og mere
På mat'matik
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På SCIENCE

Rygtet siger

Simon and Garfunkel - Sound of Silence
Matematik Revyen 2013

ADELE - Rumour Has It
Matematik Revyen 2012

H.C. Ørsteds Institut

MUH

Det her vi regner uafbrudt
Vi nyder af fysikkens love

På fredagsbar, nu skal jeg bare lige drikke mig helt klar

De seriøse og de sjove

Tur til Cafeen?, datalog i baren drikker GT og de blå

Vi er nørder

Se, det dansegulv, det er fyldt med frække drenge jeg

Og vi indrømmer det godt

kan få

Husk nu blot
Et shot til og så er det straks på vej

At det er os på SCIENCE

Så går jeg ud til den ok, som sender blikke til mig
Men indenfor på BioC

Vi danser tæt nu, men det' ik' nok for dem

Der er der meget der kan ske

Og rygtet siger at vi alle gik sammen hjem

Der er travlt i lab'ratorier
|:

Lis'så vel i auditorier

MUH

- Rygtet siger :|

DNA'en den er ikke hellig her
Som man ser

Han er kun en rus

Så er det os på SCIENCE

Men for mig er det som oftest kun et plus

TM

Jeg er fra FysikRevy

Jeg har mange roller selv om jeg er ny

Datalogisk Institut
Hvor ordet "PC"er forbudt
Her er mange datamater

Så lægger han an og danser for mig han har nok ik' hørt

Der er reklamer på plakater

om MUH

For dataloger både tyk, såvel som tynd
Er det synd

Et shot til og så er det straks på vej

Men de er os på SCIENCE

Så går jeg hen til den rus, som sender blikke til mig
Vi danser tæt nu, men det' ik' nok for dem
Og rygtet siger at jeg gav ham mer' end et kram

Og så er der jo Caféen?
Er man ik' n nok til roséen

|:

Så er der også meget andet

MUH

- Rygtet siger :|

Der' for sig selv, og som er blandet
Og skulle det ske, at du scorer dig en yndig humanist

Åh, alle de ord på min monitor

Er det trist

Det står sladder, som jeg ik' kan gøre for

For hun er ik... Fra SCIENCE

Det at det står der, gør det ikke sandfærdigt!
Folk si'r så mange ting
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Det at det står der, gør det ikke sandfærdigt!

Rustur uden druk

Det er blot sladder

Klein Four Group - Finite Simple Group (of Order Two)
Matematik Revyen 2008
Vor Rustur den er blevet dårlig

|:

MUH

- Rygtet siger :|

Men rygtet si'r jeg ikke bli'r alene i nat

For den er ked'lig uden øller
Jeg kan kun være ittig og alvorlig
Og ikke rive buer op med køller
For kroket i sig selv er ikke særlig fedt
Man rammer alt for let, når hjernen dur
Men k vi lidt at drikke, ku vi få det hedt
Så vi vil ha' GT og Bock på vores tur
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Sangen om bryster

Monty Python - The Money Song
Matematik Revyen 2006

47

Skal jeg droppe ud?

Daniel Powter - Bad Day
Matematik Revyen 2008

Hun har bryster der er pænere end Bjarnes
Hun har bryster der kan få os til at glo
Hun har bryster, er' end vi ku'
Tro at vi sku' se på DIKU
Hun har bryster, ja rent faktisk har hun to
Der er ingenting så underskønt som bryster

5 point det er alt jeg skal ha'
Kan ik' huske hvad instruktoren han sagd'
Hvor sangen den var, er der bare et hul
Jeg får sgu nok ikke mere end nul
Består jeg MatIntro i år

Har man bryster kan man tæve Djenghis Khan
Bryster ytter bjerge

Skal jeg bar' droppe ud

Mellem bryster bor der dværge

Ja, bar' kvitte alt

Det var bryster der forpurred' Saurons plan

Det ender alligevel med at gå galt
Får ingen point

Der er ingenting så underskønt som bryster

Kan ik' integrer'

Der er intenting så herligt som en barm

Vilkårne på KU de er så unfair

Selv Darth Vader ryster

Skal jeg droppe ud

Når han hører ordet bryster

Det er hvad det er

og med bryster holder mister Spock sig varm

Jeg ved virk'lig ik, om jeg kan det her mer'
Skal jeg droppe ud

Havde Luke haft bryster på, ville kejseren forstå:

Skal jeg droppe ud...?

Kun med bryster, bryster, bryster kan man lykken nå!
Jeg fatter ik' de der komplekse tal
Og hvem fanden er L'Hôpital og Pascal
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Sangen om pikke

Består jeg MatIntro i år

Monty Python - The Money Song
Matematik Revyen 2007

Skal jeg droppe ud...

Han har fallos, der er ottere end neger'ns

Kan ik' huske sangen om det integral

Han har penis, der kan få os ned på knæ

Og det som Schlichtkrull sagd'

Og han fylder os med kriller

Skal jeg bare gå og aever' blankt

Når han viser os sin diller

Gå til fredagssøsterkag'

Har man penis kan man ordne et relæ

Få minus tre!?

Der er ingenting så underskønt som pikke
Der er ingenting så herligt som et lem
Vores ægtefæller lider

5 point det er alt jeg skal ha' -

det får du ej

Kan ik' huske hvad instruktoren han sagd'

Når vi på hans penis rider
For hans tissemand står vores ben på klem

Skal jeg droppe ud
Ja, bar' kvitte alt

Der er ingenting så underskønt som pikke

Det ender alligevel med at gå galt

Har man pik, så kan man få et leder-job

Får ingen point

Selv den bedste pige må vige

Kan ik' integrer'

Når en pik skal til at stige

Vilkårne på KU de er så unfair

For med penis kan man komme helt til tops

Skal jeg droppe ud
Af det lortefag

Havde vi haft pikke på, ville verden snart forstå

Det er alt for svært, og har ød'lagt min dag

Kun med pikke, pikke, pikke kan man lykken nå!

Skal jeg droppe ud
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Smukke ting ved mat'matik

Pocahontas - Vindens Farver
Matematik Revyen 2008

Kom lad os integrere alle udtryk
Og undersøg'

1
x i nul

Og undersøge alt med asymptoter
Finde ud af, hvad der er i dette hul

I synes, at vi ik' gavner meget

Vor's sprog det er præcist og meget tyd'ligt

Vor's fag er teoretisk...og det er også sandt

Og misforståelser de sker ej her

Men det I ik' forstår

Og det er det, der gør, at mat'matikken

Er den følelse vi får

Er et fag, der kan nå så meget mer'

Når vi i teori kan løse alt
Løse alt

Gammafordelingen
Den er måske svær, men den er din ven

Vi regner ikke for at redde verden
Vi regner ikke for at blive rig'

Vil I aldrig lade log gå mod uendelig...

Vi elsker bare alt ved mat'matiken
Det' den verden, som vi godt vil være i

Læs nu blot på jeres fag
Men det sker nu nok en dag

Vi accepterer andre læser andet

At I ser de smukke ting ved mat'matik

Så vi kan læse vores mat'matik
Og opdage det smukkeste i verden
Brug' den chance, som I andre aldrig k
Har I aldrig ladet log gå mod uendelig
Og set hvad vej at den nu egentlig gik
Kan I ikke nde charmen ved en ligning
Kan I se de smukke ting ved mat'matik
Kan I se de smukke ting ved mat'matik
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Stalinbanen

Vores yndlingsvane -

ja, nd nu bar' et job

Selvom jeg bli'r sat på gaden her en af dag'ne

Pointer Sisters - I'm So Excited
Matematik Revyen 2009

den bane bli'r din død
Det er den røde fane - det er jo kun et spil
Er Stalinbane -

I dag der ta'r vi over på Caféen?

Jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vinder

Og drikker os i hegnet som normalt

drik ud, dit stive svin
og gå på antabus

For vi vil alle bare godt gå til den

Ja, Stalinbane -

Men ik' så slemt, at det går virk'lig galt

Øl ned i min gane -

Selvom lægen si'r, jeg kradser af en af dag'ne
For vi vil shotte
Hælde salt på bryster

forstå det er for sent
Ååhhh - for du er fanget ind

Og drik' tequila

jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg taber

Åh, Stalinbane -

Tragte

Du æber

Danse
Gå fuldstændig amok
Og når vi så er klar, går vi i gang
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Med Stalinbane

Statistik Revyen 2008

Merci
Matematik Revyen 2008

For det er en vane
Selvom der er en eksamen her en af dag'ne
Er Stalinbane
Vores yndlingsvane

Du var mit bedste fag og dit navn var SaSt1

Og jeg ved, jeg ved, jeg ved, jeg ved, jeg ved, jeg vinder

Du var tit hypergerometrisk, det var fedt
Du var en maximaliseringsestimator

Vi nåed' ikke rigtig den eksamen

SaSt1, fordi det' fedt

Men reeksamen klarer vi jo snildt
Dog støtter kommunistisk druk jo fanen

Når du blev stor tilnærme's du med en Poisson

Og så vil jeg ikke nøles alt for vildt

Du blev en estimeret likelihoodfunktion

χ2 -fordelt

med 4 frihedsgrader

For Stalinbane

SaSt1 fordi jeg vil

Ja, det er en vane

SaSt1 fordi du til

Selvom der' en reeksamen her en af dag'ne
Er Stalinbane
Vores yndlingsvane
Og vi ved, vi ved, vi ved, vi ved, vi ved, jeg vinder

Vi vil blokere
Hvine
Og tilføje en terning
For vi ved alle
Stalin
Ja, han gearer altid op
Og det er det, der gør, vi alle syn's

At Stalinbane
Er den bedste vane
Jeg bli'r eksmatrikuleret her en af dag'ne
Men Stalinbane
Er en super vane
Og I ved, I ved, I ved, I ved, I ved, jeg vinder

Ja, Stalinbane -

så ta' og få et liv
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Så længe I klapper

52

Te

χesangen

Backstreet Boys - As Long As You Love Me
Matematik Revyen 2007

Sebastian - Ostesangen
Matematik Revyen 2012

Vi har brugt over en time på at øv' det her

Jeg skal rette opgaver fra russer

Så prøv nu for fa'en at følg' med

Driver mig til vanvid, intet står som jeg vil ha' det

I er vidne til en kvalitetsrevy

Alle mine russer går og sjusker

Som vi fuldt og fast kan stå ved

Og jeg bru'r så lang tid, Maple bruger de til alt, bar' de

Vi ved godt, I har lagt en masse penge her

ku' bruge

Dem bruger vi nok på lidt snaps
Men selv om I er bankelamme ud'n manér'

Fancyheader, itemize, verbatim og normalsize

Så må der gerne klap's

hvis det skal vær' tjekket
Tabular,

\begin{align},

hundredvis af dollartegn

Vi ved godt, hvem I er, hvor I bor

så skal det vær' TeXe

I er safe, så længe I klapper

TeX jeg vil ha' Tex, jeg må ha TeX

Hvem I er, hvor I bor

TeX jeg vil ha' Tex, jeg må ha TeX

Men I kommer hjem, så længe I klapper

TeX TeX TeX TeX TeX, jeg må ha TeX

Så længe I klapper
Mellemugen bringer os et kursus
Uden jer er salen hul og tom

Fjerner al den vanvid, jeg skal lære dem at TeXe

Det var godt I kom

Selvom det ik' er den rene luksus

Så vi ikke er alene

Lønner det sig altid, når de taler TeX'ens sprog, så kan

For vi lever af jer's kærlighed

de bruge

Det er cool
Så længe I klapper, yeah yeah

Fancyheader, itemize...

Vi ved godt, hvem I er...

Nu bruger de al tiden på at TeXe
Det driver dem til vanvid

Hvem I er...

Det får de snart mer' end nok af
Nu er alle opgaverne lette
Jeg har så meget fritid, får min nattesøvn og drømmer
nu så sødt om

Fancyheader, itemize...
Fancyheader, itemize...
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Tid til mat'matik

Til fredagsbar

Brightman and Bocelli - Time To Say Goodbye
Matematik Revyen 2012

Katy Perry - Last Friday Night
Matematik Revyen 2012

Det er når jeg sidder helt alene for mig selv og integrerer

Husker intet fra i går

At jeg føler jeg har fundet grundet til at ville eksistere

Der er tegnet på mit lår

Tallene er alt for mig - for mig

Jeg er vågnet i en sæk
Og min opgave er væk

Niels

Henrik

Abel,

Joseph-Louis

Lagrange,

Galois

Et kondom i tasken her

og Euler

Det er fyldt med frosne bær

Heltene mine, de er alt, giv mig al deres viden

Knæklys i min endetarm
Tror vi gav den hele arm'n

Tid til mat'matik
Jeg lever på HCØ

Var på Dilans først og så husker jeg ik' mere - åh åh

Og aldrig kan I standse mig

Hvad er der dog sket, det ku' rigtig eskalere - wow!

Endnu en nat her med tid nok til mat'matik
Jeg lever mit liv her på HCØ

Til fredagsbar

Og aldrig kan I standse mig

Da eksamen den var slut

Endnu en dejlig nat

Fik jeg tragtet meget sprut
Jeg har endnu ik' fortrudt

Jeg

har

fundet

pigen

som

opfylder

alle

dybeste

af

Til fredagsbar

drømme

Hovedpinen er fatal

Jeg er helt alene, mangler dig, ja dig

Tror der skete ting analt

Hjemmet det er tomt, hvor er du nu?

Festen var sgu lidt brutal

Kærligheden dør, jeg savner dig, ja dig, du gør mig skør

Til fredagsbar
Jeg indgik et væddemål

Tid til Romantik

Skoen mangler jo en sål

Mit hjerte længes mod dig

Tror jeg slukkede et bål

Og måske den aften ku' gi'

Til fredagsbar

Muligheden for tid nok til romantik

Åh jeg drak så meget øl

Mit blødende hjerte længes mod dig

Folket råbte med på 1-2-3 nøl!

Og måske den aften ku' gi'
Muligheden for

Til fredagsbar - skal det ske igen?
Til fredagsbar - skal det ske igen!

Tid til mat'matik/romantik
Jeg drømte en drøm sammen med dig
Og måske den aften ku' gi'
Muligheden for tid nok til mat'matik/romantik
Ja med dig!

Min hukommelse er væk
og min næse siger knæk
Dansed' nok rundt på en bar
Og tror jeg skal være far
Aner ik' hvad jeg har gjort
For mit opkast, det er sort
Der er peanuts i min sko
Flygted' fra en datalog

Var på Dunyas først og så husker jeg ik' mere - åh åh
Hvad er der dog sket, læger si'r han ambuterer - øv!

Til fredagsbar...
|: Vi skal feste! :|

Til fredagsbar...
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Vågner på sofaen

Dodo and the Dodos - Vågner i Natten
Matematik Revyen 2007

Hun gav mig al sin kærlighed
Jeg gav et vådeskud
Hun var stor og bumset: datalog!
Hun bar mig ned i S01
Og udnyttede mig

Ligger jeg alene her?

Havd' jeg været vågen, da hun sad ov'n på mig

Det håber jeg, jeg gør

Var jeg løbet bort i cho-oook!

Drømmer lidt om GT og stomi
Det startede jo meget godt

Vågner på sofa'n...

Til fredagssøsterfest
Men så kom Caféen?, og det blev alt for vådt

Nu hvor det hele lidt går op
For mig

Hun stod i baren og k shots

Jeg blev brutalt udnyttet af en kran

Vi drak den hele nat

Fra DIKU

Mærked' at det banked', banked' i mit bat
Mon hun skal en tur på sooofa-a-en?

Når jeg ser tilbage på
Den nat i S01

Vågner på sofa'n

Får jeg sure opstød og kløe i mit skridt

I E-S01

Jeg bli'r aldrig ren igeeeeeen!

Og omkring mig lugter der
Lidt af toilet

Vågner på sofa'n...

For jeg har kastet op på gulvet
Tisset i en vask
Uuh jeg kunne gøre det
Om igen og om og om igen
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Økonomibossens kvaler

Så giv en smule til mig, du er så rig

Disney Medley
Matematik Revyen 2011

1992 - Et helt nyt liv
Prisen er sat, og der er slet ingen rabat!

1937 - En tosset sang
Hør hvorfor er min konto tom, før var den fyldt til
randen

1994 - Meget snart majestæt
Men går vi meget snart helt konkurs!?

Vi havde ere tusind som vi ku' bruge på hinanden!
1994 - Gør jer klar
1950 - Musenes arbejdssang

Jeg ved I er meget imod det

I kan ikke, I kan ikke I kan ik' ha' brugt det hele

Som jeg nu fortæller jer her

Flere tusind på en konto brugt på lys og lyd og foto

Men hør dog alligevel efter
Hvis I godt vil tjene lidt mer'

1953 - Tænk på det bedste du ved!

Vil du have lys til revyen?

Har vi så et sponsorat?

Vil du have stof til at sy!?

Se det kunne være smart

Vil I have alt det I ønsker!?

Hvis I ingen penge har, må I blive aktuar

Så lav jeres egen revy!

Vi har jo ikke mer' !
Ikke mer', ikke mer', ikke mer', ikke mer', ikke mer'

1994 - Hakuna matata
Men mat'matikken!

1955 - Bella notte

Er vort eneste kick

Hvad!? Er det slut?

Ja, mat'matikken

Er revyen kaput?

Bedre bli'r det ik'

Jamen hvor er vores penge
Vi har tjent op
Vi har solgt vores krop
Så hvor er vores penge?

1994 - Føl hvordan dit liv bli'r fyldt
Men vi har et enkelt håb
Det er ik' SU
Hør på os, det' den ting vi elsker mest

1961 - Cruella de Vil

Giv os kage nu!

Hvad har I brugt pengene på?
Hvis de bruges rigtigt vil de ej forgå
Køber I et lager af Den Blå?
Ja, hvad bruges pengene på?

1967 - Det rent og skært nødvendige
Det rent og skært nødvendige
Det elementært nødvendige

1995 - Vindens farver
Bare kokos, chokolade eller med banan
Pistacienødder, æble eller bær
Og hvis ikke du kan give os et stykke
Så vil vi atter blive til besvær
Så vil vi atter blive til besvær

Det' det vi bruger vores penge på
Det nu og her nødvendige

1998 - Rigtige mænd

Det kræver vi' behændige

Studiesammenlægning

Men så' det der nødvendige en leg

Det er vores svar
Penge fås fra DIKU

1991 - Vær vor gæst

Så nu er vi klar

TeXnik, rekvisit

Vi har atter løn, som I kan få

Det er med yderste stolthed at jeg fortæller dem dette

Så bar' brug løs, I må forstå

Og nu beder jeg dem tage plads, læne dem tilbage

Vi er rig', rigtig rig' kan du tro

Imens Matematikrevyen stolt præsenterer: Budgettet
DIKU gi'r - Penge til Mat'matikrevyen
1992 - Prins Ali

DIKU gi'r - Penge til vores PR-hold

Kan vi ik' få lidt rabat, økonomiboss?

DIKU gi'r - Penge får også rekvisitten

Vi har hørt at du er god når det er jul

Vi' reddet nu, så sig tak til KU!

Og det er derfor at jeg tog kassen med denne vej
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Årene på KU

The Wild Rover
Matematik Revyen 2011

På tredje år der blev vi næsten smidt ud
Med førsteårsprøven som årsags-påskud
Vi talte med Ernst og han kom med idéen
At vi droppede ud og tog hen på Caféen?

Vi har nu snart læst her i 5 lange år

Og vi dumped altid

Til sommer vi en kandidattitel får

Kunne intet bestå

Arh, den påstand den er ej helt stueren

Tredje år her på KU

For det første år brugte vi kun på Caféen?

Forsvandt i det blå

Og vi dumpet altid

På fjerde år fulgte vi Ernst Hansens råd

Det er hvad der kan ske

Og vi drak mere end vi førhen havde nå't

Først år her på KU

Beskeden fra KU var nu klar og ren:

Forsvandt i GT

Forlad IMF, HCØ og Caféen?

På andet år tog vi igen MatIntro

Og vi dumpet altid

Og den klarede vi med et sikkert 02

Vi blev faktisk smidt ud

"Hurra"tænkte vi, vi får SU igen

Fjerde år her på KU

og de næste 3 blokke var så på Caféen?

En bænk, regn og slud

Og vi dumpet altid

Og vi dumpet altid

Fejled' endnu engang

Så vor livsstil blev ny

Andet år her på KU

Femte år her på KU

Forsvandt i Fuglsang

Der skrev vi revy
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Matematik Revyen 2006

Matematik Revyen 2011

Det må søstre ikke

Bedre Studie

Jeg vil ha' min søsters krop

Bevis for Skæringssætningen

Sangen om bryster

Caféen? Sortiment
De tog stadig folk ind

Matematik Revyen 2007

Det græske alfabet
Eksamen afgør alt

ECTS

Ingen GT

På mat'matik

Økonomibossens kvaler

Sangen om pikke

Årene på KU

Så længe I klapper
Vågner på sofa'n

Matematik Revyen 2012

Matematik Revyen 2008

Aktuar
Bachelor

Brorfelde

En ringe historie

Buggi

Jeg vil være din næste (Piratos)

Integralsangen

Rygtet siger

Jeg gik på Caféen?

Teχesangen

Ode til Solovej og Eilers

Tid til mat'matik

Prisen er sat (22,5)

Til fredagsbar

Rustur uden druk
Skal jeg droppe ud?
Smukke ting ved mat'matik

Matematik Revyen 2013
Den dedikerede mentor

Statistik Revyen 2008

Den nye hjælper

Matematik Revyen 2009

Division med 0
Dumper faget

Hold dig væk fra Holte

En lille relation

Jeg bli'r meget snart kandidat

Matematikkens Historie 3

Læs mat'matik

Ode til Analyse 1

Mine studier

På SCIENCE

Stalinbanen

Matematik Revyen 2010
Ernst Hansen
Hvad er det mest matematiske?
Hyldest til min Bimmer
Kiks
Leibniz Række
Licenssangen
Mat'matikken
Mat-øk går mod succes
Men så blev jeg fuld
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