AUTORI SAATESÕNA
Siia kaantevahele seatud tekste võiks nimetada müsteeriumiks, õigemini müsteeriumi konspektiks. Seda müsteeriumi on juba sadakond aastat miljonites ja miljardites
peades ikka salatud, ärevus ja kahtlused on ikka peidetud meeldivamate teemade taha.
Siinkohal püütakse veelkord ütelda, et kuningas on ju alasti, püütakse kirjeldada viimaste põlvede pattulangemist ja lootust.
Inimeste maailm jõudis küllalt äkki küllastunud tiheduse ja piirkiiruste olekusse.
Muiste elati nagu putukaparved üle maamuna, aga, äkki on saanud neist parvedest sülem, lausa ühtne organism, mis ei suuda uues olekus ära tunda oma osasid ja nende otstarvet.
Müsteeriumi alustatakse küllalt pika sissejuhatusega, joonistatakse välja seostepilte mitmes vaates. Pealkirja all "Eristuslaulud" korratakse triviaalseks saanud rahvatarkusi, et tuttavaid vahekordi vaagides osutada sarnastele tunnustele praeguse keerulise
sotsiaalorganismi ehituses. Julgustav tõsiasi on, et enamus inimesi õpib elu jooksul
(mõned küll valusate vitsade abiga) asjalikult eristama olulisi tahke mitmes vallas - tehnikas, suhtlemises jne. Miks siis ei või selge äratundmine saada üldiseks sotsiaalorganismi tajumisel?
"Püsimislaulud" käsitleb püsimismustrit juba otsesõnu. Hästi lühidalt - kui vaimuelu suudaks saada vabaks sulaseteenistusest majanduse ja riigi juures, siis suudaks ta
olla ka initsiaatoriks keerulise sotsiaalorganismi sisukorra äraseletamisel ja kestmiserööbastele suunamisel. Selguse saavutamiseks sobib kasutada tuntud vooruskategooriaid vabadus-võrdsus-vendlus. Ainult need tuleb vabastada senisest emotsionaalsest ja
poliitilisest koormast ja rakendada neist igat ühiskonnamustris sellele sobivas kohas ja
asjakohases täpses tähenduses. Nende mõttekäikude selgitamisel peaks olema abi eelnevatest "Eristuslauludest".
Inimeste maailm on juba mitu põlve täpselt sarnases hädas, kui rahvasuu esitab
ühes laulus:
"siga mul on aga villa ei anna
lammas mul on aga laulu ei löö"
Selle “peremehe” mure võib laheneda küllalt hõlpsasti, lausa naljakalt hõlpsasti. Sarnane lahendus on ka vabaduse-võrduse-vendluse puuduse hädale.
Me ei süvene siinkohal - kas inimeste põhivooruste arv– KOLM- on kujunenud
juhuslikult, on see arv ajutine, või on põhjuseks mingi metafüüsika.
Matemaatikute nõiakeeles võib sõnastada lahenduse nii, et kaasaegse inimsoo
voorusruum on kolmemõõtmeline ja õnneks—ORTOGONAALNE. See väide võib tunduda esmapilgul keeruline ja koormav aga äratundmise järel on võimalik näppudel üle
kontrollida. See nõuab oluliselt väiksemat eemaldumist tavapärasest mustvalgest maailmast kui integraalarvutus.
Tahapoole on jäetud tekstid, mida võiks lahterdada - mitmesugust ja päevakajalist , aga sobivad siiski sisult kokku ettepoole seatutega.
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