pojmenovali Santa Maria, Pinta a Nina podle lodí slavného mořeplavce Kryštofa Kolumba.
Matyáš přiložil k oku ruce do ruličky a zvolal: „Tanker
Leviatan přímo před námi. Tatínek!“
A posádka vykřikla třikrát: „Hurá! Hurá! Hurá!“
Všichni malí námořníčci v pyžamech začali zběsile
mávat a volat: „Ahoooooj, ahooooj, tatínku!!!“
Ale ouha. Tanker byl tak obrovský, že z jeho paluby
neviděl nikdo, že se řítí přímo na dvě palandy a jednu
postel svázané prostěradly.
Paní Perchtě na albatrosu se zatajil dech, když si
uvědomila, že krásný polštářový sen spěje k neodvratné srážce a tatínek Černý na tankeru Leviatan
přejede a potopí své kluky, aniž by to tušil.
I kluci v pyžamech dole začali panikařit.
„Stop, stop, zastavte, dejte zpátečku!“ křičeli.
Ale tanker jako obrovská hora se řítil přímo na ně
a nebyl k zastavení.
„Teď už je na probuzení pozdě!“ zbledla bílá paní,
stiskla silně koleny albatrosa a nasměrovala ho zobákem prudce dolů.
„Honem nastupovat!!!“ zavolala nad vyděšenými
dětmi tak silně, až jim zalehly uši.
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A kluci poslechli, jeden za druhým naskákali za paní
Perchtu na albatrosa a chytili se vzájemně kolem pasu.
V poslední vteřině, kdy velký pták vzlétl a tanker Leviatan začal drtit palandy a postýlku na třísky, které
se potácely na černých vlnách jako korkové zátky, se
zachránili. „Uf,“ vydechla bílá paní na hlídání a utřela si
vlečkou zpocené čelo. „To bylo o fous!“
A pak nasměrovala hodného albatrosa na palubu
tankeru, kde stál tatínek Černý a kouřil dýmku. Poznala
ho okamžitě, protože byl černý a kudrnatý jako jeho
chlapečci. Zabrzdila albatrosa přímo nad jeho hlavou
a shodila mu do náruče jeho miláčky.
„U mořské tresky!“ zaláteřil překvapený mořský vlk.
„Vždyť tohle jsou mí kluci!!!“
A ostatní námořníci se zasmáli a zavolali: „To jenom
suchozemcům nosí děti čáp, nám námořníkům mořský
albatros!“
A na oslavu shledání tatínka s dětmi vytáhli na palubu soudky zázvorové limonády, zahráli na harmoniku
a zatančili.
„Dobrý den, a vy jste kdo?“ zeptal se tatínek Černý
paní Perchty.
„Já jsem vaše paní na hlídání,“ culila se bílá paní.
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