
Iconsent Samtykke app. 

(Melodi: Come Prima, come prima. 
Tekst: Frank Vælum)

Hvis du møder eventyret
og en prins på den hvide hest
så vær sikker på at han kommer
med en ny covid nitten test

ja han kommer ja han kommer 
hvis han vil
og måske er gud Amors pil på spil
Men før I  gir’ jer hen til jeres drifter
skal I huske der skal samtykke til
Lad en samtykke app gi’ dig besked
før du skænker den store kærlighed
det er vigtigt I får aftalt så at begge kan 
forstå
helt hvor langt I er villig’ til at gå

Når elskovsgnisten tændes
i jeres drifters vold
Ja, så er det godt at kende
hinandens forbehold

Det vil komme, det vil komme alt det rod
som I straks skal gardere jer imod
med en samtykke app på telefonen
kan I vælge den bedste sex metod’
For at intet skal være helt i skjul
kan I indføre solnedgangsklausul
Med en tidsgrænse på, hvad I hver især 
kan li’
og at lyset skal vær’ slukket klokken ti.

Når hjertet står og hamrer 
så hurtigt i dit bryst
Ja, så skal I helst ha’ aftalt
hvornår I mest har lyst

Der vil komme, der vil komme flere svar 
lig’så snart at kontrakten ligger klar
Må man afføres bukser og sit mundbind 
må man godt få berøring nedefra
Må man lytte til Mozart alt imens

at man pirrer hinanden sidelæns
Må man godt nu beholde sine varme 
sokker på
eller nattøj med striber lyseblå

Når blodet heftigt ruller
og pulsen slår om kap
Er det bedst på telefonen
med en god samtykke app

Den er kommet, den er kommet og har 
magt
til at undgå uønsket kropskontakt
om du føler dig tryg i ægtesengen
Er din partner måske lidt uoplagt
Du må hel’re tjekke app’en nu ifald
At du ikke mer’ kan få dit onsdags knald
Sex og samleje er nu så trist det kan vi se
som at handle med nem-ID

 




