Merimiehen elämän iloja ja suruja Timo Haipuksen uudessa kirjassa:

Konemestari Hautala ja elon mainingit
Kun olin lukenut ”Tipen” kirjan yhdellä rupeamalla, piti hetken aikaa vielä vain istua ja miettiä. Tämä on aina sen
merkki, että kirja on ollut hyvä. Haipus on valmistellut tekstin huolella, se on lennokasta ja mukaansa tempaavaa luettavaa. Hän on löytänyt hienon näkökulman merimiestarinaan, ja se toimii.
Entisenä merimiehenä, merimieskuvia.net -sivuston ylläpitäjänä ja juttujen toimittajana Timo Haipus hallitsee merimiestarinat. Suolaisten merten miehille kirjan tapahtumat ovat tutunomaisia. Hieno kertomus sopii myös ”maakravuille”; liikaa ei viljellä slangisanoja ja niistäkin on kirjan lopussa sanasto.
Sairaalaan joutunut konemestari Hautala hyppää nykypäivästä kauas 60 -luvun lopulle, jolloin hän seilasi vanhassa
villin linjan tankkilaivassa. Tarinoita kuuntelee yövuoronsa aikana sairaanhoitaja, joka haluaa saada selville tarkan
kuvauksen koko Hautalan työtörnistä m/t Aioloksella.
Haipuksen mukaan tarina on kuvitteellinen, mutta monet tapahtumat ovat tosia. Henkilöhahmoihin hän on ottanut
piirteitä tuntemistaan merenkulkijoista. Ainakin ”Patu” Patanen mainitaan oikealla nimellään. Tarinasta voi todella
tunnistaa joitakin tapauksia, mitä on sattunut eri laivoissa menneinä vuosikymmeninä.
Hautala kertoo itsestään ja muista tankkerilla seilanneista merenkulkijoista. Hän otti jobin Maarianhaminassa ja astui
laivaan Göteborgista, josta seikkailut alkoivat. Merellä ja satamissa vietettiin vapaa-aikaa, kuten tuohon aikaan merimiehet sitä viettivät. Ajan hengen mukainen kelanauhuri ja siihen äänitetty kirjan nimeä mukaileva laulu nousevat
keskeiseen, kantavaan rooliin, mikä yhdistää menneen nykypäivään.
Juoni etenee tasaisesti ja kiinnostavasti, mutta ei sorru missään vaiheessa ylilyönteihin. Kaikki tapahtumat ovat tällaisessa vanhassa tankkerissa olleet mahdollisia, luonnollisia ja jopa todennäköisiä. Lukija kokee useita huippuhetkiä –
välillä taas sääliä huono-onnisia merimiehiä kohtaan.
Edellinen kirja sai hyvän vastaanoton ja lukijat toivoivat lisää merimieskirjoja. Tipe ei tosiaankaan jäänyt myhäilemään, vaan julkaisi todella hienon kertomuksen. Tarinan hienon rakenteen ymmärtää täysin vasta lopussa. Jokaisen
on se luettava itse, tämän enempää ei uskalla juonesta paljastaa. Nautintoon kannattaa varata rauhallinen ajankohta
ja mukava nojatuoli.
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