KRÖNIKA #196

Kodat DNA
Trycker 8927 för att komma in genom ytterdörren. 6641 för att larma av kontoret. 4970 för att
släppas in i datorn. Gör bankärenden, knappar in kontrollkod på dosan: 160 148. Knappar in PIN-kod
på dosan: 5656. Knappa in svarskoden på datorn: 831 984 023.
2934598524254582384353400 hela dagen.
Min mobil slocknar och när jag sedan ska trycka PIN-koden blir det fel tre gånger. Behöver nu en
PUK-kod. Hittar inte den koden. Skit. Ringer kundtjänst som säger att de kan skicka en ny PUK-kod till
min röstbrevlåda. Jag ringer min röstbrevlåda. ”Var vänlig knappa in din kod till röstbrevlådan”. Skit.
Ringer kundtjänst som säger att de kan skapa en ny kod till röstbrevlådan så att jag kan komma åt
den andra koden, som de skickade eftersom jag inte hade hittade den ordinarie PUK-koden, som jag
behövde för att jag hade knappat in en annan kod än den rätta PIN-koden.
54877285203473020203849509
Man bör inte ha samma koder och lösenord till olika tjänster. Och man bör byta ut koderna då och
då. Och koderna blir allt fler.
Så står man vid kassan och ska trycka in koden till betalkortet, men hjärnan vill inte. Det är här man
kanske kan avgöra hur det står till med koden b1442 som står för ”Specifik psykisk funktion att
komma ihåg information som är lagrad i långtidsminnet och föra det till medvetenhet”. Och när man
har knappat in betalkortskoden kan man få veta hur det står till med koden d8700: ”Att ha kontroll
över egna eller privata ekonomiska resurser för att försäkra sig om ekonomisk trygghet för
nuvarande och framtida behov.” Socialstyrelsens koder för funktions- och hälsotillstånd.
Bakom mig köar människor som tittar på klockan. De har inte så mycket d240 – ”förmåga att hantera
stress”. Kanske inte jag heller, har lite ont i magen, men tror knappast att det är så allvarligt att det
hamnar inom b28013. Men ögonlocken mår bra. Blinkar som de ska. Då är det alltså okej med koden
b2151: ”ögonlockets funktioner”. Men hur är det med b1263? ”Ingen” eller ”total” psykisk stabilitet?
Hur mår man och vem är man i ett kod-samhälle, i ett kodat liv?
Plussa ihop alla koder du har i din minnesbank, multiplicera med de koder som står skrivna i din
kalender och dividera med koden till bankdosan. Den siffra du får fram tar du minus din DNA-kod.
Där har du koden som behövs för att logga in och ta reda på vem du är. Jag vet inget om dig. Men jag
är: 578439053.
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