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Pisike Heli
Sel pisipõlves tehtud fotol kannab Heli 
ristimiskleidist ümber tehtud roosat 
milaneeskleidikest.

Tulevane primadonna 
Fotomeenutus 1934. aastast Saaremaal tädi Maali 
juures, kelle lehm oli nii kuri, et sai ükskord isegi 
Heli oma sarvede otsa ja viskas sõimenurka. Õnneks 
ei ulatunud ta sinna lapsele järele ja tädi leidis Heli 
nutu järgi sõimest üles. Kõigest paariaastasena võtab 
Heli fotol sisse juba tõelisi lavapoose, mis ei jäänud 
märkamata ta isalegi, kes on foto tagaküljele suisa 
kirjutanud “Tulevane primadonna koos tädi Maaliga”.

Laulis kinga 
jalast
Oli aasta 1963, kui 
Heli käis Filharmoonia 
orkestriga Kaunases. 
Toonast kostüümi kir-
jeldab daam sõnadega: 
“Punane trikotaaž, peen 
suure kraega plissee. 
Kaunistuseks kandsin 
mitmest käevõrust ise-
tehtud vööd. Kingad olid 

läbipaistva plastmassist pealdisega ja 
lahtise ninaga.” Sellega seoses meenub 
Helile vahejuhtum, kuidas ta oli kord 
Minskis televisioonis otseülekandega 
kontserdil esinemas ja lavale minnes jäi 
mingi kaabel varba ja kinga vahele kin-
ni. “Mul oli aga juba hoog sees ja king 
lendas jalast. Pidin tagasi kinga järele 
minema.” 

Ühendus Ameerikaga
1939. aastal tehtud pildil istub Heli 
oma vanaisa noore naise Juuli süles 
helerohelises kleidis, mille tõi talle 
tädi Alma Ameerikast. Kusjuures, 
aastal 1991 andis Heli Floridas nende 
kodulinnas Fort Laudertale’is kirikus 
ka kontserdi. Pildile on jäänud (vasa-
kult): onu Mihhaili naine Alma, Heli 
ema Juulia, vanaisa noor naine Juuli 
triibulises kleidis, Juuli süles väike 
Heli, Heli isa Vladimir Lääts, vanaisa Aleksander Allik, 
vanaisa süles väike Mihhail (umbes kuuene), lillelises 

kleidis Heli emapoolne tädi 
Anna, nurgas Heli ristiema, 
tõeline daam tädi Maria 
mustas pitskleidis. 

Väsinud aga õnnelik
On aasta 1950 ja Heli on just lõpetanud Kures-
saare keskkooli. Lõpupidu kestis Heli mäles-
tustes hommikuni. Sel samal hommikul kooli-
trepil tehtud pildil on Heli oma sõnul väsinud, 
aga õnnelik. Kui peol kandis Heli tumepunast 
ema kleiti, siis nii-öelda teise päeva kleidi, mil-
les kena, kuid mugav oleks olla, õmbles Heli 
ise. Tähelepanelik silm märkab kindlasti kleidi 
satse, mis on lõigatud ema laulatusloori tüllist.     

Heli ja Peetri laulatus 
toimus Kadrina kirikus 
30. aprillil 1958, aga 
see oli nii salajane, et 
isegi sõbrad ei teadnud 
sellest midagi – laula-
tused olid sel ajal keela-
tud. Pulmakleidi mater-
jali, sametiste roosidega 
õhukese valge kanga, 
saatis Helile Rootsis 
elav tädi. Pulmakleidi 
lasi Heli hiljem ümber 
teha kuulsaks “Lipsi” 
kleidiks, millega Heli ka 
konservatooriumi lõpe-
tas. Päris pulmapidu 
peeti sõpradega järgmi-
sel päeval 1. mail 1958.

Pika tänava pere-
konnaseisuasjade 
büroos toimunud 
registreerimisel 
kandsid Heli ja 
Peeter peas kon-
servatooriumi 
mütse, mille kursu-
sekaaslased sinna 
neile kätte tõid. 
Valge kleidi ase-
mel eelistas Heli 
seda sündmust 
tähistada tumedas 
voodririidega klei-
dis, mis valguse 
käes helkis kord 
mustana, kord 
kuldpruunina.

Heli ja Peeter kaks aas-
tat pärast abiellumist ja 
enne laste sündi. Just 
selles laulatuskleidist 
ümber tehtud “Lipsi” 
kleidis esitas Heli konser-
vatooriumi lõputöö. Kui 
tavaliselt said lõpetajad 
staatuse “ooperi- ja kam-
merlaulja”, siis Moskvast 
tulnud seaduse alusel, 
mis kehtis vaid sel aastal 
– nimetuse “kontsert- ja 
kammerlaulja”. See Heli-
le sobis, kuna ta pole end 
kunagi ooperilauljana 
tundnud. “Nagu ekstra 
minu jaoks tehtud sea-
dus,” naerab ta. 
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