Minu kasuisa lugu
S kasvas üles haritlaste perekonnas – ema ortopeed-kirurg ning isa ENSV teeneline leiutaja. Sellele vaatamata läks S-i elu hoopis teist rada pidi ning juba teismelisena sattus ta vanglasse. Vanglast sai koht, kuhu ta ikka ja jälle tagasi sattus. Peamiselt istus S kinni varguste ja võlgade väljapeksmiste eest. Kokku veetis S vanglas 15 aastat oma elust, suurem osa sellest ENSV ajal.
Alaealisena veetis S mõnda aega noortevanglas.
1984.-1988. –  see oli S-i jaoks kuldaeg. Töötas vangis olles raadio- ja sidetehnikuna. Tal oli koguni oma eraldi elamine puidust mööbli ja kassiga. Sai suhteliselt vabalt vanglas ringi liikuda. Süüa sai hästi, kuid kartus oli vanglast vabanemise ees, kuna väljaspool ei olnud mitte kedagi lähedastest. Elu oli vanglas kindel, väljaspool aga mitte.
1989.-1991. – See oli juba halb aeg. Valitses suur kaos ja segadus, eriti siis, kui Eesti iseseisvaks sai. Kuna ametlikud korrakaitseorganisatsioonid ei jõudnud kohe moodustuda ja effektiivselt toimida, ei juletud vanglasse enam väljastpoolt siseneda. Selle tulemusena ei olnud vanglas valvureid ega mingit muud personali, kes valvaks korra üle ja pakuks kinnipeetavatele toitlustust. Kogu aeg pidi valvel olema, et märgata ohtu oma elule ja kiiresti reageerida. S meenutab, et iga öö toodi vangla väravate juurde laipu, mis olid hommikuks ära koristatud.
1993. hakkas S-il eeluurimine, mis kestis 2,5 aastat. Hiljem sai ikkagi vabaks.
2003.-2006. – Väga raske eluperiood S-i jaoks, sellel ajal kaotas ta jala ning oli lähedal enesetapule.
 Vanglas on väga rangelt paika pandud reeglid, mille järgi käituma peab. Vangide vahel valitseb hierarhia ja S oli alati selle tipus. Just needsamad reeglid, mis on vanglas nii ranged, kuid tavaelus palju hägusamad, tegid sellest keskkonnast väljumise S-le raskeks.
Seeria pealkiri tuleneb S-i vasakul käevarrel olevast tatoveeringust, mis kujutab Sixtuse madonnat ja sümboliseerib seda, et vasak käsi  „halastab” (kontrastiks, parem käsi  „karistab” ja tollel on kujutatud Artemis). Lõpuks valis S halastuse tee ja jättis oma endise agressiooni ja karistamist täis elu seljataha.

Käsitöö vanglas
Vanglas ei olnud just palju tegevusi, millega igavust peletada. Seepärast hakkasid mõned mehed tegelema käsitööga, mida tavaelus peetakse pigem naiste tegevuseks. Nii nagu kõik teravad esemed, olid kudumisvardad keelatud ning lõnga ei olnud kuskilt saada. Pidi olema leidlik ja kaval. 
S: "Kambrites olid võimalused piiramatud, seal ju ikka kinnine ruum ja suletud uks, siis äritseti vajalike materjalide saamiseks tee ja suitsu eest toitu toovate nn majandusvangidega. Tsoonis olles olid vabamad käed, seal ju tööstuseosakond jne, kus kõike võis leida ja igasugu asju teha, nuge, relvi, mööblit jne.  Lõnga saadi vanu kudumeid lahtiharutades ning vardad meisterdati ise erinevatest materjalides. Vihikutest ja nahkpintsakutest tehti märkmikke. Sõjaväe kirsasaapad õmmeldi ümber ja küünlast saadud parafiini abil muudeti need nn kauboikateks, tööriietuse püksid õmmeldi ümber teksadeks... hull leiutamine oli, aga kõike tehti.
Mul oli näiteks aastatel 1984-1988 istumise ajal omaette eluruum, kus oli vanglas tehtud puidust mööbel, tumedaks lakitud ja nikerdatud, pehmete polsterdustega (magamistekkide materjal ja poroloon madratsitest). Nurgadiivan ja kaks tugitooli, kahekordne madal diivanilaud klaasist plaadiga ja magamisvoodi. Lisaks neli meetrit pikk seinasektsioonkapp riiulite ja vitriinidega. Kõik kohapeal tehtud ja maksma läks see 40 pakki suitsu ja kaks kilo musta teed ning pudel viina. Kahe kuuga tehti valmis."
Harrastati ka teisi käsitöövorme, näiteks muditi leivast taigna, millest sai kujukesi voolida. Seda sai teha ainult mustast leivast, mitte saiast. Hiljem värviti kujukesed üle. Üks mees olevat teinud suure roosi. Teine vang aga tegi seepidest kujusid, eriti hästi tulid tal välja büstid, äratuntavus modelliga oli erakordne. Nii hakkas isegi vanglapersonal temalt oma büste tellima.

1. Pealuudest ripats
Tehtud (vanglas) leivast ja hiljem ülevärvitud. 

Millega sai vanglas maksta?
Raha oli vanglas keelatud.  Alternatiivina kasutati suitsupakke ning teed. 

Tatoveeringud
Tatoveeringud on vangi visiitkaart, mille järgi saab kaasvang aru, kellega on tegu. Nende tegemine oli vanglas keelatud, kui tabati teo pealt, viidi osalised kartserisse. Kedagi ei sunnitud tatoveeringuid tegema, kuid nende omamine lihtsustas S-i sõnul olemist. Tatoveerimismasin valmistati habemeajamise pardlist, nõel sellele lihviti tavalisest kitarrikeelest, must tušš saadi saapakontsa põletamisel tekkinud tahmast, kuhu segati kättesattunuid lisandeid. Keskmine tatoveering maksis kolm suitsupakki, suurem aga kuus.
Tatoveeringud iseenesest keelatud ei olnud, kuid olid mõned erandid - NSV-Liidu vastase alatooniga tatoveeringud. Ühel mehel olevat olnud suur ja hästi tehtud tatoveering seljal, mis kujutas Kalevipoega põllu kündmas. Põllu asendas aga Punane väljak ja hobuse asemel oli sahas Lenin. Vangla ülemus käskis mehel tatoveeringu eemaldada (happega), kuid vang ei nõustunud, mille tagajärjel kraabiti see osaliselt maha žilettidega.


2. „Sinu kätes”
Inimese elu on alati tema enda kätes ja ainult tema saab seda muuta. Maalil on kujutatud S-i käed, mis silitavad hellalt perekoera Grimy-t. Ühel sõrmel on kakskümmend viis aastat tagasi juubeli puhul saadud sõrmus, mis on väke meene S-i endisest elust.

3. „Keha, mis räägib”
S-il on kokku kaheksa tatoveeringut (kuigi tema arvab, et on seitse – pisikest kambritatoveeringut ta ei loe). Ta kahetseb, et lasi ennast nii ohtralt täistatoveerida, kuna inimesed saavad tema keha vaadates aimu tema endisest elust. Oma keha ta hea meelega publikule ei näita ning särgi võtab seljast vaid kuumal suvepäeval pere ja sõprade ringis.

4. „Kaks jalga”
Oma viimase vangistuse ajal kaotas S õnnetuse tagajärjel jala. Ta viibis parajasti vangla võimlas, kui kaasvangid mingit pallimängu mängisid ja pall tema juurde veeres. Mõtles, et viskab palli neile tagasi ja võttis hoogu, et palli jalaga lüüa. Märkamatta jäi aga see, et otse seal, kus pall asetses, kerkis maast välja raudne teibas. Nii lõigi S tervest jõust oma jala selle vastu. Jalg sai väga suure trauma osaliseks kuid kohaliku vanglaarsti sõnul, polnud põhjust muretsemiseks. Aeg läks edasi ning jalg hakkas mustaks muutuma ja mädanema. S läks taaskord arsti juurde ning seekord võttis teda vastu teine inimene. Arsti silmad läksid suureks ja S suunati otsekohe amputeerimisele, sest tema elu oli juba ohus. S ei lasknud teha endale narkoosi, kuna kartis, et muidu amputeeritakse jalg koos põlvega – sellisel juhul ei saaks ta proteesi kanda. Jalga lõigati saega ja S mäletab, kuidas see betoonpõrandale kukkus. Seda häält ei unusta ta iial.
Praegu kannab S kosmeetilist proteesi, mis on küll hea, kuid ei ole siiski igapäevase käimise jaoks mõeldud, kvaliteetse proteesi ostmine on aga liiga kallis ja seda S kahjuks endale lubada ei saa. 

5. „Köögis”
Argine õhtu minu pere kodus. S istub diivanil peale tööpäeva, teda ümbritsevad meie pere lemmikloomad ning oma suust puhub S välja magusat e-sigareti auru. Vaatamata oma brutaalsele välimusele, armastab S tohutult loomi ja suhtub neisse, justkui oleksid nad tema väikesed lapsed. 
Üleüldse sooviksin ma, et inimesed, kes ei ole nõus endiseid vange endaga samaväärilisteks pidada, oma uhkusest üle astuksid ja silmad avaksid. Meie pere on õnnelik – me vaatame koos õhtuti filme, ajame juttu ja aitame üksteist. Selline on S-i elu praegu.

6. Kamber
Neli täppi moodustavad ruudu ehk kambri, ning viies täpp keskel on inimene, kes istub vangistatult kongis.

7. Epalett
Sellist tatoveeringut said lubada endale ainult hierarhia tipus olevad vangid. Tehti ka narmasteta epalette. Narmastega epalett viitab veelgi kõrgemale staatusele.  Paguniks ei tohi epaletti mingil juhul nimetada, sest „paguneid kannavad vaid mendid”.
Ringi keskel on kujutatud S’i initsiaalid – „S” ja „R”. S kirjeldas seda, mida epalett tähendab nii: „(Epaleti) tähendab seda, et valitsen enda üle ja oskan enda eest seista”. Kes enda eest seista ei osanud langes hierarhias kõige madalamale. Nende inimestega ei olnud kombeks sõbrutseda ega isegi väga rääkida, vältimaks samasse staatusesse langemist. Neid sunniti tegema kõige vastikumaid asju (nt WC küürimine, põrandal magamine).

8. Sõjajumalanna Artemis
Asukoht paremal käel, sümboliseerib seda, et parem käsi maksab kätte (vaenlastele, halba teinud inimestele, vangla reegleid rikkunud inimestele).

9. Timukas
S timuka tähendusest: „Süda ei halasta, süda ei anna andeks.” Tatoveeringu asukoht on mõistagi rinna vasakul poolel - seal, kus asub süda.

10. Ämblik
Kui ämblik läheb üles, tähendab see, et inimene kavatseb ka edaspidi kriminaal olla. Kui ämblik roomab alla, kavatseb inimene kriminaalse tegevuse lõpetada. Ämblik on samuti ka üldine vangla sümbol.

11. Jeesus ristil 
 Asukoht jällegi paremal käel. Kõige halvemini säilinud tatoveering. Tähendus on taaskord see, et parem käsi karistab. Vaatamata tatoveeringu temaatikale on S ateist. Tatoveering peidab varasemalt tehtud pilti, mis kujutas kolme õigeusu kiriku kuplit. Nii mitu kuplit kujutab tatoveering, niipalju aastaid on vang ära istunud. Viisteist kuplit oleks juba liiga suur maht ning S otsustas tatoveeringu millegi muuga ära katta. 

12. Kass
S-le meeldisid loomad ka enne tavaelusse naasamist. Tal oli läbi aegade mitu koera ja kassi, ühe kassi kasvatas ta vangis olles üles. Hiljem varastati kass kahjuks ära, sest ta oli väga haruldase välimusega: kassipojana oli kass väga väeti ning seepärast söötis S talle lihasmassi kasvatamiseks mõeldud preparaate, mille tulemusena kasvas kass väga suureks.
Kass on alaealiste vangide sümbol ning ka varga märk. Samuti on alaealiste vangide sümbol roos okastraadiga. Antud tatoveering on ainukesena lõpetamata. S lasi selle tatoveeringu teha 17-aastasena.

13. Sixtuse madonna
NB! Asukoht vasakul käel. S: „Vasak käsi halastab”. Sixtuse madonna on lisaks pühakule ka ema. Vangide seas on teatav ema-kultus.  Ema annab alati andeks ja ootab oma last koju, kas siis kui ülejäänud maailm talle  selja pöörab. Ema ees tuntakse süütunnet oma tegude pärast. Paljud vanglatemaatilised laulud mainivad teda.file_0.png



