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Ainus kord hele parukas
1�72. aastal Vanemuise kontserdisaalis toimunud 
soolokontserdil tegi Heli enda jaoks midagi enneole-
matut. “See oli ainus kord, kui riskisin kanda heledat 
parukat.” Brokaadist kuldsele kostüümkleidile, mis 
valmistatud seelikust ja pluusist, oli Helil lisandiks 
valida mitme kaunistuse vahel. “See vöö on mulle Loit 
Pakkase poolt sünnipäevakingiks tehtud käsitöö. Pan-
nal on vahetatav ja mul oli selle vöö jaoks kolm uhket 
pannalt – see vaskne, mis pildil, üks lillemustriga ja 
üks nii läikima lihvitud, et seda ei saanud laval kanda, 
kuna pimestanuks liialt vaatajaid.” 

Ribadeks kantud lemmikkostüüm
Mõned kostüümid on armsamad kui teised. Sel 1�78. aastal toimunud kontserdil 
kannab laulja enda üht kõige-kõige lemmikumat kostüümi. “Mul oli tükk ilusat 
valget kuldbrokaadiga ääristatud lillelist pitsriiet ja pükskostüüm, millest tegin 
seeliku. Ühest kuldbrokaatkleidist, millel oli üks õlg paljas ja milles 
ma end hästi ei tundnud, tegin pikkade varrukatega pluusi. 
See kokku oli aastaid minu lemmikkostüüm. Kandsin sel-
le lausa ribadeks, sõna otseses mõttes.”

Helile 
riided, Peetrile 

noodid
1��0ndatel Kuressaare lossihoovis jäädvus-

tatud fotol kannab Peeter oma lemmikkampsu-
nit. Sellega seoses meenuvad Helile nende ühised 

Soome reisid. “Esimest korda käisime Soomes 1�67. 
Sel ajal oli süsteem, et esinemiste eest antav tee-
nistus läks kultuuriministeeriumile ja esinejad said 
punkte ning nende keeruliste arvestuste järel said 

siis esinejad natukene raha. Kui arvutuses vea 
tegid, pidid kolmekordselt raha tagasi maksma. 

Karm kord oli. Eks selle raha eest ostsin 
mina naisena esinemisriideid, aga 

Peeter ostis noote ja plaate.” 

Muusika on veres

Peeter ja poeg Indrek laul-
sid Heli 70. sünnipäeval 
Estonia talveaias Härra 
Dolittle kupleed “Minu 
veetlevast leedist”. “Indre-
kul on väga ilus bassihääl. 
Ta laulis TPI kooris isegi 
soolot. Indrek on korvpal-
luri kasvu, aga korvpalli 
asemel on alati elektrooni-
kat eelistanud. Pisikesena 
ehitas omale plastiliinist 
raadio ja lootis, et see 
hakkab tööle,” naerab Heli 
meenutades. Kadunud 
abikaasa ülikondade kohta 
ütleb Heli aga, et enamik 
neist õmmeldi Tallinnas 
Lauristini tänavas asuvas 
härra Milveki rätsepatöö-
kojas. “Milvek oli tõeline 
kunstnik, nagu skulptor. 
Tema tööd oli nauding 
proovides jälgida. Tal oli 
hea silm ja hea käsi,” mee-
nutab Heli. “Ka Peetri esi-
nemiskostüümid olid paljus 
seal tehtud. Ta oli ainus, 
kes kandis saterkuube ja 
triibulisi pükse. Ta sai idee 
Viini uusaastakontserdilt.”   


