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Sir Thomas palasi ateljeehensa asioituaan kaupungilla. Hän käväisi Richardin 

luona, joka jo tutuksi tulleessa nurkassaan työskenteli uuden muotokuvan 

parissa. Richardin maalaamat potretit olivat aina onnistuneita, mutta hän valitsi 

silti mieluusti aiheiksi maisemia ja tunnelmallisia tilannekuvauksia. 

− Erittäin onnistunut, kehui Lawrence heti. − Ja erikoinen.  

− Se taisi luiskahtaa tyylillisesti vähän omille urille, tuumi Richard 

kriittisesti. 

− No, sinä olet käynyt luonani opissa kohta jo kolme vuotta, ja tiedämme 

kyllä, kuinka helposti luiskahtelet pois kaikesta perinteisestä. Eihän tuttuja 

uria myöten tarvitse loputtomasti kulkea. Sitä voi välistä olla uranuurtaja, oman 

tiensä raivaaja. Kunhan tietää, mitä tekee ja lopputulos on hyvä. Kuka tämä 

potretissa oleva poika muuten on? 

− Muuan Tom. Hänen isänsä on insinööri, joka tekee töitä lordi Cliffordille. 

Mies pyysi maalaamaan taulun pojastaan. 

Lawrence katsoi tarkemmin muotokuvaa ja löysi maalauksesta yhä enemmän 

onnistuneita ratkaisuja. Insinöörin poika seisoi sisätiloissa takan edustalla, ja 

takassa räiskyvä tuli loi hänen kasvoilleen punertavaa hehkua. Poika itse katseli 

lattialla lepäilevää koiraa. Herra Lawrence ylisti Richardia, miten tämä oli 

onnistunut maalaamaan pojan hahmon erittäin tarkasti asettaen tämän kuitenkin 

maalauksellisesti epätarkkaa taustaa vasten. Näin syntyi silmänräpäyksen 

tuntu. Richard oli myös osannut mestarillisesti pienentää teoksen perspektiivin ja 

katsojan alaspäin suuntautuvan perspektiivin välistä kulmaa, mistä seurasi 

liikkeen vaikutelma. 

− Eli ikään kuin katsoja näkisi tapahtuman liikkuessaan, lisäsi Lawrence 

jatkaessaan työn ihastelua. − Onnistut aina puhaltamaan töihisi aitoa eloa. 

Tätä taitoa on harvan hyppysissä. Sinä todella osaat vangita tunnelman 

kankaalle. 

− Kiitos, Sir Thomas. On aina hyvin kannustavaa, jos teos onnistuu hyvin. 

Toivon tietysti, että pojan isäkin on tyytyväinen muotokuvaan ja vie sen kotiinsa 

Edinburghiin. 

− Ai, hän on oikein Skotlannista asti? Eikö lordi löytänyt ketään insinööriä 

lähempää? 

− Sitä on moni ihmetellyt. Ehkä lordi tarvitsi hyvin erityistä insinööriä. Hän 

rakennuttaa joenrantaan jotakin huvilan tapaista. 



− Voi taivas sentään. Eikö hänellä ole jo valtavassa palatsissaan tarpeeksi 

saleja rentoutumiseen? 

− Niinhän sitä luulisi. Rakenteilla oleva huvila on kuulemma kuitenkin 

ainutlaatuinen. Sir James ei kerro asiasta juuri mitään, eivät myöskään herra ja 

rouva Clifford. Työmaalle ei pääse muita kuin rakennustyömiehiä, ja paikan 

päälle vievää reittiä pitää aina silmällä joku palvelijoista, yötä myöten. 

− Kuulostaapa salaiselta. 

− Sir James rakastaa järjestää yllätyksiä. Kyselin insinöörin pojalta, 

minkälaista taloa hänen isänsä rakentaa, muttei poikakaan tiennyt, eikä hän ollut 

päässyt työmaalle. Joka tapauksessa kuulin pari päivää sitten, että rakennelma on 

miltei valmis ja lordi on lopputulokseen hyvin tyytyväinen. Pianhan muutkin 

näkevät rakennuksen. On hauskaa, kun asiat etenevät valmiiksi asti, siitä saa 

suurta tyytyväisyyttä. Sama pätee toki taulujen tekemisessä. Tämäkin työ on 

nyt tehty, ja kehut saatu. Kiva olla onnekas taiteilija. 
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