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I.

V elegantním salonu předního restaurantu
chicagského na 12. avenue sedělo kdysi za večera
několik hostí, vynikajících jměním i jménem. Byl tu
také Dick Clarkson, věrný přítel a dobrovolný
pomocník slavného Léona Cliftona.

Hovor otáčel se dnes hlavně kolem zvláštního
stěstí, jež nedávno potkalo jednoho z přítomných,
Ch. Jeningse, jenž měl na 30. avenue velkolepý závod
a na 36. avenue obrovský palác, zařízený s
přepychem. Té doby čítal Jennings svého majetku na
20 milionů dolarů.

„Mám-li komu závidět, jste to vy, mr.
Jenningsi“, ozval se mladý průmyslník, začátečník,
jenž zval svým „teprv“ jeden milion. „Vy odvracíte
od nás štěstí, jež stále jen a jen vás vyhledává. Míti již
dvacet milionů a získati k tomu ještě deset dalších —
a to bez vlastního přičinění — pouhou náhodou “

Jennings usmál se dobrácky.
„Závidíte-li mi, přál bych zase já vám, abyste

brzy dědil ještě více!“
„To se nestane!“ se zřejmou mrzutostí prohodil

mladý průmyslník, jehož jméno bylo Birch. „Jsem
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poslední svého rodu — na celém světě nemám
příbuzných —“

„To nemůžete tvrditi, mr. Birchu!“ s úsměvem
odvětil Jennings. „Vždyť také já byl jsem přesvědčen,
že kromě mne a mé rodiny nežije už nikdo, jenž by
byl se mnou spřízněn. Kdež by mne bylo napadlo,
že mám v Africe bratrance, jenž mi zanechá po své
smrti tolik milionů!“ V tom přišel nový host.
Poněvadž pro panující té doby vedro byly dvéře i
okna salonu otevřeny, viděli jej hosté v salonu dříve,
než k nim vkročil. Musil projiti rozlehlou místností
restaurační, sousedící se salonem.

„Collyer zde!“ ozývaly se hlasy. „Collyer se
vrátil! “ Vstoupivší, muž obrovské postavy, také
milionář chicagský, jenž kariéru svou založil
obchodováním s dobytkem a jenž dosud konal
daleké cesty za účelem nákupu obrovských stád,
určených pro jatky chicagské, s velikou srdečností
podával mužům v saloně obě ruce.

„Nuže, mr. Collyere: o kolik vám přibylo po
cestě?“ žertovně otázal se Jennings, dělaje mu místo
po svém boku.

„O deset milionů ne!“ odvětil Collyer. „Mr.
Jenningsi, vy máte z pekla štěstí!“

„Jakže, vy už víte?“ divil se Jennings.
„Pouhou náhodou. Cestou sem zaskočil jsem

si na sklenku mé oblíbené brandy — zde bych ji
nedostal, něco tak sprostého zde nemají — je to však
lepší než zdejší nejdražší víno — tedy při sklence

LÉON CLIFTON

2



brandy slyšel jsem, kterak si pijáci rozprávěli o
Jenningsovi, že zdědil deset milionů. Škublo to se
mnou — čertův chlap — povídám a oni mi
přisvědčili. A potom začali

rozkládat, jak je to nespravedlivé na světě:
člověk, jenž je rád, že si někdy může dopřáti
skleničku, nezdědí ani centu, kdežto takový bohatý
chlap — promiňte, mr. Jenningsi — opakuji jenom,
co jsem slyšel — zdědí najednou hned deset milionů
— nikoli centů, nýbrž dolarů! A měli pravdu, či ne?
Jste čertův chlap, mr. Jenningsi; ale přes to vám
upřímně gratuluji. Měl jsem vás vždy rád; ale měl
bych vás ještě raději, kdybyste také mně vyhledal
takového strýčka nebo kdo to byl!“

„Bratranec, mr. Collyere!“ s úsměvem odvětil
Jennings.

„Ani jsem nevěděl, že bysto měl tak zazobané
příbuzenstvo ! A kde ten čertův chlap přišel k těm
milionům? Povídejte přece!“

„Pánové prominou, že budu opakovati, co jim
jest již známo!“ omlouval se Jennings.

„Kdo to nechce poslouchat, ať si zatím sedne
vedle!“ houknul „král dobytka“, jenž byl pověstný
svou neomaleností, při tom však také
dobrosrdečností. Všichni se zasmáli a Dick Clarkson
odpověděl Collyerovi břitkým vtipem, jenž vyvolal
bouřlivou veselost.

Collyer smál se nejvíce a kamarádsky plácal
Clarksona na rameno.

ČERVENÝ PAVOUK
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„A co dělá náš Léonek, milý Dicku? Kde zas ten
čertův Clifton vězí, že jej tady nevidím?“

„Jest na cestách, mr. Collyere“, odvětil
Clarkson.

„Zase někoho honí? Přátelé, když si vzpomenu
na Cliftona, vždycky mne něco vtipného napadne.
Tak jako tenkráte, když jsem byl zase tam dole. Sešel
jsem se v jedné hospodě s místní honorací a to se
rozumí, že jsem se jim pochlubil, že znám Cliftona
jako — nu, jako to, v čem obchoduji. A hned jsem
tam udal nový vtip. Řekl jsem jim, že jsem skoro jako
Clifton. On přivádí k popravě lidi, já dobytek. Smáli
se tomu všichni — já také hahahaha!“

Aby Collyera potěšili, smáli se přítomní také; a
on měl z toho skutečně nehoráznou radost.

„Tedy už nemusím povídat?“ zažertoval
Jennings.

„Jak pak ne! Já vám to přece neodpustím!“
zvolal Collyer. „Pánové, ticho, prosím; a ty —“
plesknul se přes ústa — „už také mlč! Collyer chce
poslouchat!“

Jennings svlažil douškem hrdlo, načež
zahovořil:

„Že jsem z rodiny chudobné, jest vám zajisté již
známo. jNáš rod dočkal se již několika pokolení,
však lepších časů dočkati se nemohl. Vymíral,
vymíral — až zbyl jsem jenom já a bratranec Martin.
Ten posléze opustil Ameriku, kde se na něj věšela
pořád jen bída a uchýlil se do Afriky. Od té doby
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nezvěděl jsem o něm ničeho. Považoval jsem jej už
dávno za mrtvého; však, i kdyby byl ještě žil, nebylo
by mi bývalo s podivem, že mně ani jednou nepsal.
Nežili jsme právě v nejlepší shodě — jak už to bývá
mezi příbuznými. Já jsem měl dost starostí, než abych
si byl mohl vzpomínati na Martina. A tu — po
dvaceti letech — čtu v novinách oznámení, aby se
přihlásili dědici po Martinu Stevensovi, jenž
nedávno zemřel bez dědiců v Kimberleyi, zanechav
majetku za deset milionů. Přihlásil jsem se tedy —
nyní jest už nesporno, že já mám právo na těch deset
milionů. Udělám si s rodinou výlet do Afriky a
přivezu miliony domů.“

„Jen aby vám ty miliony nepřinesly snad
neštěstí!“ projevil obavu Clarkson.

„Rozumím vám, mr. Clarksone. Zajisté myslíte,
aby ony snad peníze nesvedly někoho ke zločinu, až
je povezu do Ameriky. Také jsem o tom již přemýšlel
— jsou lidé, kteří k vůli milionům všeho se odváží
— avšak abych ušel možnému nebezpečí, požádám
mr. Cliftona, aby mne provázel na cestě do Afriky i
zpět.“

„To bude nejlepší ochrana!“ souhlasili všichni.
„Průvodce vyžádám si však jen proto, že si toho

moje choť výslovně přeje“, řekl Jennings. „Co se mne
týče, nebojím se, že by mne stihla nějaká nehoda —
i kdybych jel sám a beze braně, se svými miliony
uprostřed nejhorších lupičů a oni kdyby věděli, co s
sebou vezu!“

ČERVENÝ PAVOUK
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„Přílišná troufalost!“ zvolal Birch. „Máte snad
smlouvu se štěstím?“

„Skutečně mám něco podobného“, smál se
Jennings.

„Povídá se o vás, že máte nějaký talisman“, ozval
se Collyer. „Žádný však neví vlastně nic — a také nic
věděti nemůže — neboť všechny takové povídačky
jsou — nesmysl!“

„A přece mr. Collyere! Mám opravdu talisman!
A protože jsem mezi věrnými přáteli, ukáži vám jej!“

„Rozepjal vestu. Bylo zříti pod ní maličkou,
křišťálovou skříňku, obloženou zlatem, jež byla
zavěšena na hedvábné stuze.

Jennings odepjal skřínku a položil ji na stůl.
Průzračnými stěnami bylo viděti ve skříňce

rubínově zářící kouli, velikosti vlašského ořechu.
Koule začala se pohybovati a brzy octla se na

víku skříňky.
„Vždyť je to pavouk! Červený pavouk!“ s

úžasem vykřikl Birch.
Všichni srazili hlavy nad skříňkou a s velikým

zájmem pozorovali nevídaného pavouka.
Nikdo v saloně nepostřehl, že po výkřiku

Birchově prudce s sebou škubnul mladý muž, jenž
seděl v přední místností zcela blízko otevřených
dveří salonu. Jeho zraky zaletěly k obklopenému
stolu.

„Červený pavouk!“ zvolal nyní Clarkson.
„Znám sice drobné pavoučky, také červené barvy;

LÉON CLIFTON
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nikdy však jsem neviděl červeného pavouka
takových rozměrů!“

„Rád věřím!“ přikývl Jennings. „Pokud jest mi
známo, jest to jedinec, jemuž podobného v celém
světě byste nenalezli!“

„A tohle že je váš talisman?“ nedůvěřivě
prohodil Collyer.

„A proč ne?“ usmál se Jennigs. „V některých
zemích evropských říká lid, že pavouk nosí peníze. A
tenhle mi je skutečně přináší a s nimi vše, co může
člověka učiniti spokojeným.. .“

Přítomní zahleděli se na Jenningse. Někteří se
usmívali tomuto žertu.

Však Jeninngs zcela vážně prohlásil: „Věřte mi,
pánové, tenhle červený pavouk je můj talisman
štěstí! Dokud jej budu míti, nic zlého mne nestihne!“

Někteří potřásali hlavou. Collyer zvolal:
„Nesmysl! Cožpak může takový hloupý tvor
rozhodovati o osudu člověka? Mr. Jenningsi, moje
vzdělání daleko za vaším pokulhává — a přece nikdy
jsem nevěřil v takové hlouposti! A vy, muž osvícený
—“

„Já se také směji pověrám; však tento pavouk
přece jen přináší štěstí. Již tolikrát jsem se o tom
přesvědčil —“

V tom doletěla sem z přední místnosti tlumená
hádka.

„Když nemáte peníze, nechoďte do

ČERVENÝ PAVOUK
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restaurantů!“ byla slyšeti rozlícený hlas majitele
restaurace.

„Haló, něco zajímavého!“ zvolal Collyer. „Snad
dojde i na pěsti nebo dokonce na zbraně — to já rád
vidím!“

A kvapně vběhl do místnosti, následován svými
soudruhy.

LÉON CLIFTON
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II.

V restauračním sále bylo pozorovati značný rozruch.
Hosté stáli u stolů, zvědavě pohlížejíce ke dveřím
salonu, před nimiž kupilo se u jednoho stolu několik
mužů.

„Haló, co je tu, mr. Richardsone?“ ozval se
Collyer, odstrčiv zvědavce a stanuv u stolu, kde
číšník a restauratér drželi za ruce mladého muže, —
onoho, jenž byl prve při zmínce o červeném pavouku
sebou trhl. Muž onen byl slušně oděn, obličej měl
bledý, vyhublý; y jeho očích plál divý hněv.

Richardson se obrátil ke „králi dobytka“.
„Tento muž, mr. Colleyre, chce mne poškodili!

Nadělal útratu za šest dolarů — a teď nechce
zaplatit!“

„Vždyť já zaplatím!“ vykřikl mladý muž.
„Teď ovšem nemám ještě peněz; jakmile však

nějakých obdržím,, hned vyrovnám svou útratu.
Dávám zatím v zástavu,, co jest mi nejdražší.“

Ukázal stříbrný medailonek, jehož vnitřní
plochy byly vyplněny jemnými drobnomalbami,
znázorňujícími staršího pána a paní.

„Nemá to žádné ceny!“ ušklíbl se Richardson.
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„Já bych se však této památky na své rodiče
nezbavil ani za tisíc dolarů!“ zvolal mladý muž.
„Master., tohle by vám bylo nejlepší zárukou, že se k
vám jednou zase vrátím, abych svůj dluh vyrovnal!“

„Vy tedy jste bez peněz?“ otázal se Collyer.
„Nemám ani centu — jsem právě bez

zaměstnání .“
„Tedy vás hlad dohnal?“ domníval se Collyer.

— „Ovšem, to je zlý host — také jsem jej v mládí
často poznal. Přece však, příteli, nemusil jste k
ukojení hladu chodit do drahé restaurace. Myslím, že
by vám byla prostá večeře v malé hospůdce stačila.
Ovšem, ovšem: ošidit bohatého nezdá se tak velkým
hříchem, jako okrásti chudáka!“ zasmál se.

„Vždyť já nechtěl nikoho ošidit!“ hájil se mladý
muž. „Hladovím už druhý den — nemám, co bych
prodal — hlad dohnal mne posléz k tomu, že jsem
vstoupil do restaurantu, kde jsem se konečně najedl.
Místnost nižšího řádu nevyhledal jsem proto,
poněvadž jsem nedoufal, že by tam dovedli oceniti
moji památku po rodičích. Těšil jsem se, že zdejší
restauratér — když má místnosti ozdobeny vzácnými
malbami — pozná uměleckou hodnotu této
miniatury a že ji přijme v zástavu. Však zklamal jsem
se,“ dodal smutně.

„Nedivte se mu!“ dobromyslně řekl Collyer. „Já
mám ve svých salonech také drahé obrazy — za jeden
zaplatil jsem dokonce deset tisíc dolarů — přesto
však malířství starého čerta rozumím! Abyste však

LÉON CLIFTON
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neměl nic na svědomí, zaplatím za vás těch šest
dolarů!“

„Přijmu je jenom jako půjčku, master! Račte si
vzíti miniaturu do zástavy!“

„Jen si ji nechte!“ zasmál se Collyer.
„Pak nemohu vaší šlechetné nabídky přijmouti

!“ hrdě odvětil mladý muž. „Almužny jsem ještě
nikdy nevzal !“

V tom utkvěl jeho zrak na zrcadle, jež odráželo
jeho obličej.

Zoufalá odhodlanost zasvítila mu v očích.
Zdvihl ruku k pravému uchu, kde třpytil se

démantek náušničky.
„Mám zde ještě něco — památku na své dětství.

Ta má jistě cenu těch šesti dolarů. Nemohl jsem se jí
zbaviti, neboť náušnička už mi zarostla. Však ted—“

Než mu mohl někdo zabrániti, prudce roztrhl
ušní lalůček a podával restauratéru skyost. Z
poraněného ucha kapala mu krev.

„Toho nebylo třeba!“ odmítal rozpačitě
Richardson.

„Výborně!“ zvolal Collyer. Jste chlapík, master!
Takové lidi mám rád! Ať jest povolání vaše jakékoliv,
přijímám vás do svých služeb; však já vám už najdu
nějakou práci! Můžete nastoupiti třebas už zítra.
Dojděte si jen ke Collyerovi, dvacátá sedmá; nařídím
svým lidem, aby vás ke mně hned pustili. A ted když
už jste mým podřízeným, poroučím vám, abyste mi

ČERVENÝ PAVOUK
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potvrdil, že jste dnes přijal ode mne první zálohu
padesáti dolarů. Zde papír, tužka — sedněte a pište!“

Podal mu svůj zápisník, a zatím co překvapený
mladý muž psal do něho chvějící se rukou, položil
„král dobytka“ před něho bankovku.

„Tak — je to v pořádku!“ řekl, zastrkuje zápisník
do kapsy, aniž by se byl podíval na podpis. „Ted dejte
si ošetřit ucho a — dobrou noc, na shledanou!“

Než mohl mu mladý muž poděkovaíi, byl
Collyer již v salonu, a jeho druhové vešli tam za ním.

„Líbí se mi ten hrdý nuzálek!“ zahovořil
Collyer. „Doufám, že mi bude dobrou silou!“

„Jen aby byl!“ obával se Jennings. Zdá se mi, že
že není z nejlepších!“

„Což jej znáte?“
„Na jeho jméno se již nepamatuji; však přece

jsem jej hned poznal. Hlásil se u mne před několika
dny o místo v pisárně; odpověděl jsem mu, že
nepotřebuji nikoho — což je skutečná pravda! —
on se nedal odbýti, prosil, vtíral se, vykládal mi, co
všechno umí — — a když jsem mu řekl rozhodně,
že mu nemohu pomoci, začal mluviti o bezcitných
boháčích, u nichž má několik dolarů větší cenu než
lidský život, a podobně. Zakřikl jsem jej; když však
neustával mluviti podobným způsobem, zavolal jsem
sluhu a dal jsem jej vyvěsti ven. Tu stalo se, že sletěl
ze schodů — myslím, že jen náhodou, můj sluha
aspoň se zaříká, že jej nestrčil — on se potom
zdvihnul a pohroziv mi pěstí, vykřikl, že mne za to

LÉON CLIFTON
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musí stihnouti trest! Z toho můžete poznati, jak je
spolehlivý! Vždyť já jsem mu ničím neublížil!“

,,Přenáhlil se, toť pravda!“ uznával Collyer.
„Nesmíme se mu však diviti! Když je člověku zle,
mnohdy ani neví, co mluví! Nu, presvědčím-li se, že
nezasluhuje mé přízně, nepodržím si jej dlouho ve
službě.“

Vyňal zápisník a teprv nyní poznal, že mladý
muž podepsal se: Harry King.

„Musím se jej zeptati na něco!“ promluvil a
přiloživ obě dlaně k ústům, houknul jako na prérii:
„Mr. Kingu, na slovíčko!“

Však nikdo nepřicházel.
Collyer přistoupil ke dveřím; stůl před nimi by

již neobsazen.
„Král dobytka“ zazvonil; a když přiběhl číšník,

otázal se jej Collyer. kde je ten mladý muž, jenž chtěl
pla-titi obrázkem a náušničkou.

„Po vašem odchodu hned zaplatil a vzdálil se,
drže si na uchu kapesník,“ sděloval číšník.

„Tedy se jej zeptám, až přijde ke mně!“ zahučel
Collyer, načež zase usedl. „A ted mr. Jenningsi,
povězte nám něco o vašem čarovném pavoukovi!“

„Milerád, pánové,“ svoloval Jennings. „Až
dosud tajil jsem před každým — vyjímaje svou choť
— že nosím živý talisman. Dnes však budu
sdílnějším — vždyť vy všichni jste mými upřímnými
přáteli. Možná, že ani neuvěříte, co vám povím; to
však sami doznáte, že je v tom mnoho
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podivuhodného. Řeknete snad, že to byla vždy
pouhá náhoda, na kterou nemůže míti pavouk
nijakého vlivu; já však věřím a věřiti nepřestanu, že
ten tvor přináší štěstí!“

Vyprázdnil pohár a za úplného ticha začal
vyprávěti:

„Před svým přesídlením do Chicaga zdržoval
jsem se v Mexiku, kdež jsem se bídně živil
obchodováním.

Roznášel jsem zboží po domech a osadách,
kdežto má rodina živořila v Queretaře, kdež byl náš
skrovný byt. Častěji přišel jsem do haciendy Francise
Black-mana, kdež jsem vždy dobře pochodil.
Blackman byl černoch, jeho choť byla však Kreolka;
jejich manželství bylo požehnáno desíti statnými
hochy. Předkové Black-manovi byli původně otroky
plantážníků. Děd jeho dostal od svého pána svobodu
za to, že jeho manželku s nasazením vlastního života
ochránil před jistou smrtí. Vděčný běloch daroval
mu pozemek, vystavěl mu na něm domek, opatřil
jej vším potřebným, propustil z otroctví mladou
černošku, kterou hrdinný černoch už dávno miloval
a dal mu ji za ženu. Bob — jiného jména tenkráte
onen předek Blackmanův neměl — zanesl do svého
nového příbytku velikého, červeného pavouka, jenž
v době, kdy zachránil svou velitelku usedl mu na
rameno a nehnul se odtud. Bob považoval toho
pavouka za základ svého štěstí, zanesl jej do své chýše
a odtud později do vlastního domku. Zde měl
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červený pavouk skryté místečko, v němž si hověl a
kde trpělivě čekal, až Bob přinese mu polapený
hmyz. Černochovi dařilo se vždy lépe, jeho dědicovi
také — majetku přibývalo, až posléze vnuk Bobův,
přijav jméno Francis Blackman stal se majet-níkem
výnosné haciendy. Pavouk byl vždy všemi vážen a
ošetřován, neboť jej považovali za strůjce svého
štěstí.“

„Dovolte mr. Jenningsi,“ přerušil jej Dick
Clarkson s úsměvem, „přece snad nevěříte, že je to
stále týž pavouk? Vždyť přece není možno, aby byl
přečkal tři generace!“

„Také nevěřím,“ odvětil Jennings. „To však jest
prokázáno, že v rodině Boba, jeho syna i vnuka měli
vždy červeného pavouka, jenž se zdržoval stále na
témž místě. Možná, že je to už kolikátý potomek
onoho prvního pavouka — ač nelze vysvětliti “

„Jen dále, mr. Jenningsi!“ vybízel netrpělivý
Collyer..

„Jak jsem již pravil, docházel jsem často za
obchodem ke Blackmanovi, a skoro jsem mu záviděl
jeho úspěchy, jakož i úspěchy obou těchto předků.
Nikdo z nich nestonal, dočkali se vysokého věku,
zesnuli klidně, bez bolesti — jejich majetek
vůčihledě vzrůstal, každé neštěstí se jim vyhnulo. O
červeném pavouku jsem však nevěděl. Kdysi přibyl
jsem opět k haciendě — avšak nenalezl jsem jí! Místo
ní byla tu hromada rozvalin — pole spustošena,
dobytek pobit. Vytušil jsem ihned, že je to dílem
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indiánského kmene, jenž už několikrát ohrožoval
osadníky. Poněvadž hacienda Blackmanova nalézala
se na pustině — značně vzdálena od okolních
hospodářství — zajisté ještě nikdo nevěděl, co se zde
stalo. Začal jsem prohledávati ssutiny, a brzy jsem
nalezl Blackmana, jeho rodinu i čeleď. Všichni byli
již mrtvi, většinou hrozně zohaveni. V tom zaslechl
jsem úpění, a brzy vypátral jsem mistres
Blackmanovou, jež spočívala v nedalekém křoví.
Měla též strašné rány. Když mne uzřela, s námahou
sepjala ruce. Podal jsem jí nápoj a chtěl jsem jí
zavázati rány. Ona však to odmítla, tvrdíc, že nebude
dlouho živa. K mé žádosti pověděla mi, že je v noci
přepadli rudoši, viděla, kterak vraždí čeleď, jejího
muže a její milé syny; jí zasadili rány teprv naposled.
Když se probrala ze mdlob, rudoši již zmizeli — před
ní kouřilo se z doutnajících rozvalin. Vlekla se po
zeni od jedné mrtvoly ke druhé; a když seznala, že
ona je tu jedinou dosud bytostí, zalezla do křoví, aby
zde vyčkala smrt. Tu přišel jsem já.

„Tušila jsem neštěstí,“ dokládala mrs.
Blackmanová, „jenže jsem nevěděla, v jaké podobě
se k nám přiblíží. Mr. Jenningsi, náš červený pavouk
předevčírem zmizel — s ním opustilo nás štěstí!
Kletý běloch, ten nám jej jistě odnesl!“

Pověděla mi, že předevčírem přišel k nim
neznámý běloch, jenž naříkal si na hrozné bolesti v
nohou a sotva se plížil.

,,Pověděl nám, že je detektiv z Chicaga a ptal
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se nás, jestli jsme zde neviděli jednookého muže,
kterého stíhá pro vraždu. Své bolesti vysvětloval
pádem do rokle, když zabloudil s pravé cesty. Můj
muž dopřál mu pohostinství, a domnělý detektiv
začal nás baviti zajímavými příhodami. Posléze
zmínil se o Španělovi, kterého dobře znal, a jenž měl
ve svém majetku „kámen štěstí“, pro který mnoho
vytrpěl. On prý však nevěří v zázračnou moc
kamenu, tak jako jest víra v talismany vůbec jen
pověrou. Můj muž neprozřetelně pochlubil se mu
červeným pavoukem a ukázal mu jej. Detektiv ale
prohlásil, že stěstí naše bylo jen dílem náhody, a že je
směšno věřiti v tajemnou moc pavouka. Za několik
hodin detektiv opustil nás. Brzy jsme pohřešili
pavouka, což nás nesmírně poděsilo. Ihned
podezřívali jsme cizince, že on pavouka odnesl. Můj
muž se svými lidmi jal se jej stíhati; však neznámého
neuzřeli.“

To pověděla mi nešťastná žena, a dodala, že
ztrátou pavouka byli zbaveni tajemné moci ochranné
a jen proto že je stihlo neštěstí.

Vymlouval jsem jí to, ona však nedala se
přesvěd-čiti. Seděl jsem u ní, ošetřuje ji, však
poznával jsem, že se smrt blíží.

Pojednou mrs. Blackmanova vykřikla radostně:
„Červený pavouk je zde! Sedí vám na rameně!“

Skutečně, zhlédl jsem podivného tvora na svém
rameně.

„Mr. Jenningsi“, zvolala mrs. Blackmanová, „nás
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štěstí opustilo, za to si vyhlídlo vás. Važte si pavouka,
střezte jej — a přesvědčíte se, že přináší štěstí!“

Potom začal její život zvolna zhasínati. Než ze-
mřela, musil jsem jí přislíbiti, že se červeného
pavouka nikdy nezbavím.

Pohřbil jsem všechny mrtvé — a pavouk nehnul
se s mého ramena. Nevěřil jsem, že by to byl týž,
kterého jim nepravý detektiv zajisté ukradl — však
přec touha po štěstí tak mne ovládla, že jsem počal
věřiti v tajemnou moc pavouka. Ukryl jsem jej do
pouzdra od revolveru a nosil jsem jej stále s sebou.
V nej-bližší haciendě jsem oznámil, co se stalo u
Blackmanů. Jak jsem později zvěděl, byl loupežný
kmen rudochů vypátrán a krutě potrestán. Já jsem
se vrátil z obchodní cesty do Queretary — již značně
bohat. Na osamělém místě odkryl jsem malé ložisko
drobných drahokamů, jež jsem později dobře
zpeněžil. Teď začal jsem si pavouka skutečně vážiti.
Štěstí se mne již nespustilo, majetek můj vzrůstal,
až posléze usadil jsem se v Chicagu, kde stal jsem
se mnohonásobným milionářem. A ted budou mé
miliony rozmnoženy neoče-kávaným dědictvím.
Nuže, co tomu říkáte, pánové?“

„Že je to skutečně podivuhodné!“ souhlasil
Dick Clarkson. „Však přece jen považuji červeného
pavouka za pouhou přírodní zvláštnost, za nic více.
Skříňka, ve které jej chováte, má větší cenu než
pavouk. Mr. Jenningsi, je známo, že tak mnohé
zázračné uzdravení lze vysvětliti jen pouhou důvěrou
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nemocného k léku. Vy také věříte, že budete šťasten,
dokud máte červeného pavouka, a vaše víra vás
posiluje, vzpružuje k vytrvalosti a podnikavosti. To
vše ostatní jest čirou náhodou. Smím-li vám však
raditi, střezte lépe svého tajemství, aby vám snad
nikdo, jenž zatoužil po vašem talismanu, třebas
násilím jej neodňal!“

„Vždyť o tom přece nikdo neví, kromě vás — —
a vy přece —!“

„Když však jste nám ukazoval pavouka, mluvil
jste hlasitě. Snadno mohl vás někdo v přední
místnosti slyšeti!“

Jennings se usmál.
„Dokud mám pavouka u sebe, nic se mi

nestane!“ prohlásil s neochvějnou důvěrou.
„Nebojím se tedy, že by se někdo na mne odvážil!
Ostatně kromě talismanu nosím s sebou také vždy
výtečný revolver — naučil jsem se dobře mířiti, a
zvyknul jsem si v době svých dřívějších potulek
Mexikem největší ostražitosti.

Děkuji vám, mr. Clarksone za vaši upřímnou
radu; vás ujišťuji však, že se mi nic nestane!“

Potom rozproudila se v saloně veselá zábava,
kterou kořenil Clarkson svými břitkými vtipy a „král
dobytka“ svou neomaleností.

Bylo již po půlnoci, když tato veselá společnost
se rozešla. Každý ubíral se ke svému bytu . . .
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III.

Příštího dne byli známí Jenningsovi nejvýš vzrušeni
zprávou, že mnohonásobný milionář byl v noci
nalezen nedaleko svého domu mrtev.

Policejní hlídka uzřela v temném koutě ležící
postavu; a když si na ni posvítila, shledala, že se tu
stala vražda.

Elegantně oděný muž měl hroznou ránu na levé
skráni, z níž dosud vytékala krev.

Ještě v noci dostavila se sem komise, již vedl
komisař Ayrton. Ten poznal v mrtvém Jenningse.

Přítomný lékař konstatoval, že milionáři byla
proražena skráň tupým nástrojem — patrně
zabijákem, a že smrt následovala okamžitě.

Šetřením policejním seznáno toto:
Jennings byl skolen u vedlejšího domu, čemuž

nasvědčovala kaluž krve na chodníku. Krvavé stopy
vedly do kouta, kam vrah svou oběť zanesl. Mrtvý
měl u sebe drahocenné skvosty, jakož i značný obnos
na hotovosti. Přece však vrah je prohledával —
patrně hledaje něco jiného, neboť vesta byla úplně
roze-pjata a náprsenka značně pomačkána.
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Ihned zahájeno pátrání po ulicích, jež však
nemělo výsledku.

Mrtvola odnesena do pathologického ústavu.
Rodině zavražděného podána zpráva teprv ráno. Její
nářek byl srdcervoucí. Teprv později bylo možno
mrs. Jenningsovou vyslechnouti. Udala, že její choť
odešel včera do restaurantu Richardsonova.
Vracíval se odtud z pravidla dosti pozdě — jen zřídka
věděla, kdy vlastně přišel domů. Předvolán
restauratér, jenž oznámil jména včerejších
společníků Jenningsových.

Jejich výpovědi byly dosti závažné. Poněvadž u
mrtvoly nebyla nalezena skříňka s červeným
pavoukem, domnívali se všichni, že vražda spáchána
zajisté jen za tím účelem, aby Jennings byl oloupen o
svůj talisman, o němž se všichni zmínili.

Když dostavil se k výslechu Dick Clarkson, řekl
smutně: By! jsem tedy neblahým prorokem! Stalo
se, před čím jsem mr. Jenningse varoval! Někdo jej
vyslechl, když vyprávěl o pavoukovi, a potom
provedl zločin, aby se talismanu zmocnil.“

Později zmínil se o Kingovi a jeho předchozím
výstupu s Jenningsem.

Hned byl povolán sluha Jenningsův, jenž udal,
že King vyhrožoval jeho pánovi.

Neprodleně vyhledána v záznamech policejních
adresa Kingova — mladý muž bydlil u staré vdovy —
a potom k němu vysláni dva detektivové.
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Zastihli jej doma. Právě chystal se vyjíti, aby se
odebral k mr. Collyerovi.

Detektivové prokázali se listinou opravňující je
ku prohlídce bytu.

King jevil veliké zděšení; třásl se na celém těle.
„Vždyť jsem nic neudělal, pánové!“ volal

chvějícím se hlasem.
Ve světničce nenalezeno nic zvláštního. Brzy

však vypátral detektiv Down na dně skříně značně
opotřebené manžety, na nichž jevily se stopy krve.
Při osobní prohlídce Kinga shledáno toto: Mladý
muž měl čistou náprsenku a čisté manžety. Na
podšívce při okrajích rukávů jevila se dosud zaschlá
krev. Na různých místech obleku jevily se podezřelé
skvrny, jež byly krátce před tím čištěny, neboť na
oněch místech byl ještě vlhký. Z kapsy spodků
vytažen malý, však dosti těžký zabiják, také
zakrvácený. Krev jevila se též na látce kapsy, v níž
byla ukryta.

Detektivové rázně vyzvali Kinga, aby je
následoval na policii.

Mr. Porthová, jeho bytná, požádána také, aby je
doprovodila.

Komisař Billton vyslechnul nejdříve ustrašenou
paní.

Udala, že King bydlí u ní delší dobu, že stále
sháněl se po zaměstnání, a zatím žil skromně ze svých
úspor. Když stále nemohl dosáhnouti místa, jevil
velikou zou-falost, a nejednou prohlásil, že mu
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nezbude nic jiného, než konati nejhrubší práci anebo
si vzíti život. Posléze musil zastaviti vše, co mělo
nějakou cenu. Mrs. Porthové dluhoval nájem za celý
měsíc; ona však s ním měla slitování a nenaléhala
na něho, aby jí zaplatil. Z toho, že vždy hubeněl,
poznala, že jeho strava je nedostatečná. Nabídla se,
že mu bude poskytovati obědy na dluh; on však
odmítnul, že prý nesmí toho na chudé staré vdově
žádati. Svěřoval se jí s každým svým nezdarem, a
velice rozhořčeně mluvil o necitelnosti milionáře
Jenningse, kdež dostalo se mu vyha-hazovu. Včera
odešel po poledni a vrátil se až dnes pozdě po
půlnoci. Pozorovala, že jest velice rozčilen; však
neptala se jej, co se mu přihodilo. Teprve dnes ráno
jí pověděl o své příhodě v restaurantu Richard
-sonově; z peněz, jež obdržel od mr. Collyera, zaplatil
jí svůj dluh, jakož i nájemné za další měsíc. Když pro
něho přišli detektivové, chystal se právě navštíviti
mr. Collyera, aby se u něho přihlásil o slíbené
zaměstnání.

Potom přikročeno k výslechu Kinga. Když se
jej komisař ptal, kde ztrávil dobu, jež uplynula od
jeho odchodu z restaurantu až do návratu domů,
odpověděl, že se potuloval ulicemi. Byl prý tak
vzrušen neočekávaným příznivým obratem svého
osudu, že se mu ani nechtělo domů. Chtěl se
uklidniti procházkou na volném vzduchu, což však
se mu nezdařilo. Rozčilení provázelo jej i do bytu a
nedalo mu zde dlouhé usnouti.
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„Měl jste včera na sobě šat, který jste dnes
oblékl?“

„Ovšem! Vždyť nemám jiného!“
„Vy jste jej dnes důkladně čistil.“
„Ano. Přece nemohl jsem se před svým novým

šéfem objeviti v obleku znečištěném!“
„Skvrny, jež jste čistil, byly zajisté způsobeny

krví.“
„Ano, pane komisaři. Krvácelo mi ucho, jež

jsem si včera vytržením náušničky poranil. Ve svém
rozčilení nedbal jsem toho, až dnes jsem skvrny
postřehnul.“

„Krvavé skvrny máte také na podšívce rukávů,
jakož i na manžetách, jež zajisté jste měl včera.“

„Krev ona pochází z boltce ušního.“
„V kapse vašich spodků byl nalezen zakrvácený

zabiják.“
King sebou trhl.
„O tom nevím.“
„Jen se podívejte! . . .“ vybídnul jej komisař a

ukáza mu zakrvácenou zbraň.
„Už si to dovedu vysvětliti!“ zvolal mladý muž

p© delším přemýšlení. „Když jsem přišel domů měl
jsem pravici zakrvácenou; zajisté jsem bezděky sahal
na poraněné ucho a potom vjel jsem do kapsy, kde
jsem vždy nosil zabiják k osobní ochraně. Pane
komisaři!“ zvolal pojednou ustrašen, „snad mne
nepodezříváte z nějakého zločinu?“
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„Vy jste měl svého času prudký výstup s mr. Jen-
ningsem a vyhrožoval jste mu.“

„Nezapírám. Podráždilo mne však to neustálé
odmítání — a když jsem byl vyhozen, vzbouřil se ve
mně hněv. Neměl jsem však na mysli pomstu, nýbrž
mínil jsem tím jenom trest Boží, který dle tehdejšího
mého mínění musí stihnouti mr. Jenningse za jeho
zatvrzelost.

Dnes však lituji, že jsem se tak zapomněl;
napravím to ale, dojdu si k mr. Jenningsovi a
odprosím jej !“

„Slibujete, o čem víte, že nelze již vy konati.“
„A proč ne?“
„Protože mr. Jennings jest už mrtev. Budete také

tvrditi, že nevíte o zavraždění mr. Jenningse?“
„On — zavražděn?“ vykřikl King. Náhle chytil

se za hlavu a zaúpěl! „Můj Bože, teď už chápu, proč
jste pro mně poslali, proč byla u mne vykonána
prohlídka! Mne považujete za vraha? Pane komisaři,
přísahám: jsem nevinen!“

„O tom rozhodne soud!“ chladně pronesl
komisař.

King nevrátil se již domů. Byl zajištěn
vyšetřovací vazbou…

Bylo proti němu mnoho důkazů.
Ač se prokázalo, že skutečně krvácel z ucha,

přec jen bylo podezření, že krev na manžetách,
oděvu a zabijáku nebyla jeho, nýbrž Jenningsova.
Rovněž podezřelým bylo, že nemohl dokázati své
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alibi v době, kdy byla vražda spáchána. Jeho tvrzení,
že se bezúčelně potuloval ulicemi, nevěřilo se.

Nejzávažnějším svědectvím v jeho neprospěch
byl dodatečný nález náušničky, kterou objevili
městští zřízenci, když odstraňovali kaluž krve z místa,
kde byl Jennings skolen. Objevili skvost ten ve
štěrbině dlažby — právě tam, kde byla krev.

King uznal náušničku za svůj majetek. Tvrdil
však, že ji ztratil, když ji po vytržení z ucha zastrčil
do kapsy. Teprv ráno prý zpozoroval ztrátu. Ze byla
nalezena právě na místě vraždy, vysvětloval takto:
Pamatuje prý se zcela určitě, že šel také ulicí, kde
Jennings bydlil; v té době prý však nepozoroval zde
nic podezřelého. Jeho výmluvě nepřikládali víry.
Byla by to přec jen neobyčejná náhoda, aby byl před
zavražděním Jenningse ztratil skvost právě na místě
zločinu! Představovali si to takto: King asi doslechl v
restaurantu, jaký talisman má Jennings u sebe. Bud
touha po štěstí nebo touha po pomstě svedly jej ke
zločinu. Počíhal si na Jenningse, zabil jej a zmocnil
se skříňky s pavoukem. Nebyla ovšem v jeho bytě
nalezena; a tak vznikla později domněnka, že chtěl
Jenningse ranou jen omráčiti a potom zbaviti
talismanu, domněle štěstí přinášejícího. Možná, že
skříňku s pavoukem odhodil do některé stoky. Byly
sice veškeré stoky v okolí místa zločinu prohledány,
však skříňka nenalezena. To však nemohlo změniti
všeobecné mínění, že pachatelem vraždy byl King.
Když se o tom zmínili Kingovi, týž nepopřel, že ze
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svého místa skutečně slyšel mluviti o červeném
pavouku a že jej odtud také zahlédl ve skříňce a nyní
udal, co všichni považovali za nejapnou lež. Den
před tím vyslechl v parku hovor dvou neznámých
mužů — jejichž podobu neurčitě vylíčil — kterak si
vyprávěli o červeném pavouku, že prý jsou mu už na
stopě, že jest v Chicagu — a jeden prohlásil, že se jej
za každou cenu musí zmocniti.

„Když jsem seznal v restaurantu, že mr. Jennings
má také červeného pavouka, zmocnilo se mne
rozčilení. Vytušil jsem, že mr. Jenningsovi hrozí
nějaký úklad. Zprvu chtěl jsem jej varovati; však
potom mne ovládla pomstychtivost a já si umínil,
že mr. Jenningse ponechám jeho osudu. Lituji toho
nyní velice; snad, kdybych mu byl dal výstrahu, byl
by ušel smrti. Neboť, zdá se mi, že jeden z oněch
mužů tehdá seděl také nedaleko dveří a jistě, jako já,
vyslechl, o čem mr. Jennings vyprávěl.“

Přes to, že Kingovi nevěřili, zahájeno pátrání po
oněch dvou mužích. Zároveň také učiněn dotaz k
personálu restaurantu Richardsonova; však nikdo se
nemohl upamatovati, byl-li v místnosti muž, jakého
King vylíčil.

„Chce svésti vinu na jiného, ač je sám vrahem!“
Takový byl úsudek všech …

LÉON CLIFTON
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IV.

Léon Clifton vrátil se do Chicaga a s velkým zájmem
vyslechl podrobnosti, týkající se zavraždění
Jenningse i jeho vraha.

„Byl-li to skutek pomsty, vrah vším právem
zaslouží elektrické stolice“, prohlásil. Chtěl-li však
se pomstíti Jenningsovi hlavně tím, že měl v úmyslu
odejmouti mu „zázračného“ červeného pavouka, pak
měl by soud při výměře trestu býti shovívavějším.
Vždyť lidská pověra jest nerozumem a nedostatek
rozumu bývá mnohdy polehčující okolností.“

Nedalo se však mysliti, že by soud byl se
přiklonil k těmto vývodům Cliftonovým. Vražda
byla spáchána, vrah je usvědčen — bude tedy dle
znění zákona potrestán …

Kdysi vyšel si na procházku do parku, provázen
Dickem Clarksonem.

Když dostali se na odlehlé místo, jež leželo na
výsluní, uzřeli tam dva slušně oděné muže, kteří
bavili se podivným způsobem: chytali totiž rukou
mouchy, usadivší se na kmenech.

Patrně chtějí jimi nakrmiti hmyzožravého
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zpěváčka, jejž chová někdo z nich v kleci —
domnívali se oba přátelé.

V tom zpozoroval Clifton, že jeden z mužů
mrzutě odhodil polapenou mouchu, kdežto druhý v
témž skoro okamžiku svůj lov opatrně vpouštěl do
lahvičky, kde už poletovaly dvě mouchy.

Bylo jisto, že mužové chtějí odnésti jen živé
mouchy; ty, které při polapení zamáčkli, odhazují.

Clifton a Clarkson zašli.
Dick s úsměvem promluvil: „Jistě mají doma

akvárium, v němž chovají také žáby. Tito
obojživelníci živí se jen živými mouchami.“

„Také však pavouci!“ připomněl Clifton
neobyčejně vážně. Dick Clarkson překvapen
zahleděl na něho.

„Příteli, snad nemyslíš —?“
„Musíme zvěděti, kdo jsou tito mužové a kde

bydlí14, nedal mu Clifton domluviti. „Zajisté se
mýlím, však člověk nesmí nic pustiti se zřetele.“

„Vždyť ale důkazy proti Kingovi —!“
„Nemluvme již o tom. Nerad bych, aby se nám ti

dva ztratili!“
Vyhledali si lávku, kde byli dobře ukryti sami

však viděli k místu, kde oba mužové dosud lapali
mouchy.

Konečně zdálo se, že jich už mají dosti.
Odcházeli. Detektiv a jeho přítel pustili se za nimi,
každý kráčejíce jinou cestou.
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Posléze zahlédli oba muže vejíti do ulice 45., kdež
vstoupili do domu, označeného číslem 20.

Přátelé dlouho na ně čekali. Když však se
neukazovali, usoudili, že aspoň jeden z nich zde
bydlí, anebo že přišli k někomu návštěvou.

V tom vyšel z domu jeden z oněch mužů, jenž
vyznačoval se menší postavou.

Dick Clarkson pustil se za ním, kdežto Clifton
brzy vešel do domu a zde chytrými otázkami
vyzvěděl, že onen větší muž zde bydlí, že se jmenuje
Oldham, že jest obchodní příručí, nyní bez
zaměstnání. Nebydlí zde ještě dlouho. Domovnice
obstarává mu obsluhu. Onen menší muž jmenuje
prý se Smith a denně navštěvuje Oldhama.

Clifton ptal se domovnice, zda-li má také na
starosti péči o akvarium Oldhamovo a jeho ptactvo.
Že prý Oldhama znával, že však jej nemohl dnes
poznati, neboť prý se neviděli několik let. Oldham
býval prý tehdy velikým milovníkem zvířeny, jíž
mnoho choval ve svém bytě.

A tu mu domovnice odpověděla, že nic
takového u Oldhama neviděla.

Clifton vrtěl hlavou, jako by se divil, že Oldham
už se vzdal své libůstky.

Než odešel, pravil domovnici, aby se o něm Old-
hamovi ani slovem nezmiňovala, neboť prý mu
chystá příjemné překvapení.

„Dovedete-li mlčeti, uchystám také vám malé
překvapení!“ sliboval. „Mnoho mi záleží na tom, aby
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Oldham zatím nic nezvěděl. Nebojím se, že by mne
Oldham poznal, neboť za těch několik let změnil
jsem se ještě více než on.“

Domovnice přislíbila, načež ji Clifton opustil.
Večer sešel se s Clarksonem, jenž mu pověděl, že
onen menší muž bydlí v 52. avenue, 12 — a že se
jmenuje Smith. V Chicagu není dlouho, má prý
peníze a koná prý přípravy k založení vlastního
obchodu.

Po té rozhovořil se Clifton s Dickem a věrný
jeho přítel pohlížel k němu s úžasem…

Oba přátelé také později stopovali Oldhama a
Smitha, a ještě jednou byli svědky, jak v parku lapali
mouchy, jež potom živé zanesli do bytu Oldhamova.

Jednou za večera sledoval přestrojený Clifton
Oldhama ulicemi chicagskými a posléze vstoupil za
ním do vinárny.

Usedl nedaleko něho a později dal se s ním do
hovoru o politických záležitostech.

Přes to, že Oldham nejevil příliš mnoho chuti
k zábavě, hovořil Clifton vždy ohnivěji, odsuzuje
jednání anglické vlády, s níž měli tehdy Spojené
Státy dosti vážný spor.

Pojednou vstal Clifton, nachýliv se k
Oldhamovi a ukazuje na jeho rameno, zvolal: „Něco
vám leze po rameně, master! Nějaký pavouk!“

Oldham sebou trhl. Hned však se usmál.
„Vida, jak mne mají němí tvorové rádi! Zanáším

se pozorováním živého hmyzu, jehož chovám doma
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mnoho druhů. Tak velkého pavouka ještě nemám.
Vezmu si jej tedy také domů.“

Opatrně chytil pavouka, vyňal z kapsy krabičku
na zápalky, vysypal její obsah do kapsy, pavouka
vsunul do krabičky, již pak zastrčil do kapsy. Po
některé době vyšel ven. Za chvíli se vrátil, spokojeně
se usmívaje.

Hned na to vzdálil se také Clifton. Na konci
chodby, před malými dveřmi, uzřel na dlažbě jasně
ozářené chodby vlhkou skvrnu.

Sehnul se a hned poznal, že tu byl před chvílí
roz-šlápnut pavouk.

Clifton se vrátil a znovu jal se baviti Oldhama.
Ten začal odporovat jeho výkladům, načež Clifton
předstíral velké rozčilení. Přistoupil ke stolu
Oldhamovu a rozkládaje rukama, živě hájil své
přesvědčení.

Pojednou- Oldham zavřel oči a klesl nazad.
„Omdlel! Ten master omdlel!“ zvolal Clifton a

nečekaje, až mu někdo přispěje ku pomoci, zdvihl
Oldhama a obrovskou silou nesl jej do vedlejšího
bytu vinár-níkova, kdež jej položil na pohovku.

„Potřebuji salmiak“, ozval se. „Prosím vás,
pošlete pro něj do lekárny — na mé útraty.“

Zatím co vinárník vyšel ven, aby udělil číšníkovi
rozkazy, uvolnil Clifton Oldhamovi oblek na prsou.
Pod vestou uzřel hedvábnou stuhu, přes krk
zavěšenou a na ní křišťálovou skříňku, v níž zvolna
pohyboval se veliký červený pavouk.
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Clifton vyňal nůž a chtěl stuhu přeříznouti.
V tom otevřely se dvéře — vinárník se vracel.
Oldham sáhl si k prsoum a otevřel oči. Když

uzřel muže, s nímž se byl prvé přel, neočekávaně
vymrštil se z pohovky, jež byla umístěna právě pod
otevřeným oknem — a než mu mohli zabrániti,
přeskočil do ulice.

Clifton se též vyhoupl z okna. Poněvadž byt vi-
námíkův byl součástí nárožního domu, vběhl
Clifton do vedlejší ulice, domnívaje se, že uprchlík
pustil se tím směrem.

Však neviděl nikoho, jenž by utíkal; a také
nepoznal mezi nemnohými lidmi, kteří tou dobou
oživovali nejbližší část ulice, stihaného Oldhama.

Domnívaje se, že Oldham pustil se snad jiným
směrem, vrátil se spěšně za roh.

Však ani zde jej neuzřel. Ulice tato byla právě
zcela pustá.

Clifton kvapně prohlédl průjezdy okolních
domů, všude se vyptával — však bez úspěchu.

Skočil tedy oknem do bytu, legitimoval se
vinárníkovi a poněvadž zde byl telefon, žádal
komisaře tohoto okresu, aby sem neprodleně vyslal
co nejvíce mužstva.

Neodpovídaje k otázkám vinárníkovým,
netrpělivě očekával posilu.

Brzy přibyl sám komisař se šesti policisty a
dvěma detektivy.
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„Utekl mi vrah“, stručně sděloval Clifton, načež
jim vylíčil jeho podobu.

Policisté ihned začali pátrati v okolí, kdežto
Clifton rozeběhl se k domu, kde bydlil Oldham.

Nedbaje již žádných ohledů, odemkl jeho byt
svým zdokonaleným kladívkem a zase za sebou
zamknul, načež začal prohlížeti pokojík. Nenalezl zde
nikoho. Za to však uzřel zde hodně pomůcek ku
přestrojování se. Také nalezl uzavřenou lahvičku se
živými mouchami.

Čekal zde až do rána; však nikdo sem nepřišel.
Opustil tedy byt, zaskočil do poštovní budovy a

telefonoval komisaři tohoto okresu, aby ihned vyslal
dva detektivy k bytu Oldhamovu — udal
podrobnou adresu — a ti aby každého zadrželi, kdo
chtěl do bytu vstoupiti nebo snad z něho vyjiti.

Potom zašel na komisařství okresu, v němž byla
zmíněná vinárna. Zde zvěděl, že noční stíhání
nemělo úspěchu. Vyžádal si posily a s ní odebral se k
bytu Smithovu. Soudruha Oldhamova zastihli doma
a po tuhém odporu — když mu byli vyrvali revolver
— jej spoutali. Také zde nalezli potřeby ke změně
tvářnosti a různé obleky.

Smith byl předveden na komisařství a
podroben výslechu, jemuž byl přítomen také
Clifton.

Zatčený popíral, že by se byl spolčil s Oldhamen
k nějakému zločinu.

Avšak Clifton je zdrtil svým prohlášením.
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„Vy jste pomahal Oldhamovi chytati živé
mouchy, jichž bylo mu třeba ke krmení pavouka.
Pavouk onen jest červené barvy, nalézá se v
křišťálové skříňce a tuto skříňku nosí Oldham
zavěšenou pod oblekem. Pavouk náležel mr.
Jenningsovi, jenž byl na ulici úkladně zavražděn.
Viním vás a Oldhama ze zločinu zabití, jemuž padl za
oběť mr. Jennings !“

Smith chvěl se jako osyka; však nepromluvil ani
slova k dalším otázkám komisařovým. Po té byl
dopraven do bezpečnostního oddělení…

Pátrání po Oldhamovi bylo stále marné. Policie
domnívala se, že se mu podařilo uprchnouti z
Chicaga. Policejní ředitel uvěřil tvrzení Cliftonovu,
že King ne-zavraždil Jenningse a že jen zvláštní
náhody nakupily proti němu tolik důkazů.

Pověděl mu, kterak Oldham i Smith stali se mu
podezřelými lapáním živých much. Již tenkrát
vznikla v něm domněnka, že by oni mohli míti
červeného pavouka. Vylíčiv další, zmínil se konečně
o příhodě ve vinárně. Nosil stále s sebou velkého
živého pavouka, kterého neškodným přípravkem
zbarvil na červeno. Když se dal do řeči s Oldhamem,
obratně vpustil mu na rameno svého pavouka.
Oldham zajisté se domníval, že mu jeho „zázračný“
pavouk uprchl ze skříňky. Proto jej uschoval; a když
vyšel ven, přesvědčil se,, že jeho pavouk je dosud
v bezpečném úkrytu, načež toho druhého zašlápl.
Clifton chtěl se přesvědčiti, má-li Oldham u sebe
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talisman Jenningsův. Vpustil mu tedy do obličeje
omamující tekutinu, již vystřikl ze své kravaty,
bezvědomého Oldhama zanesl do vedlejší místnosti
a zde seznal, že skutečně nosí skříňku s červeným
pavoukem. Narkoticum však tentokrát špatně
účinkovalo. Oldham se probral z mrákot a uprchl.
Litoval, že se mu nepodařilo jej polapiti. Však ředitel
jej těšil, že jim Oldham dříve či později přec jen
padne do rukou, zvláště když Clifton bude hledati
jeho stopu.

King ponechán i nadále ve vazbě, až zjistí se
nesporně, že jest nevinen…

Clifton zašel na komisařství okresu, v němž
nalézala se vinárna, odkudž byl mu Oldham utekl.

Komisař jej živě přivítal.
„Mr. Cliftone, zdá se, že dnes polapíme

Oldhama!“ řekl chvatně.
„Možno-li“, podivil se detektiv.
„Doufám aspoň! Právě odtud odešel vinámík

Barthon, jenž učinil důležité oznámení. Dnes zašel si
do sklepa, aby ohledal své zásoby — a tu uzřel mezi
sudy neznámého muže, jenž ihned po něm střelil.
Vinárník kvapně vyběhl, sklep zamknul a pospíšil
k nám. Domnívá se, že by to mohl býti hledaný
Oldham. Patrně prý na svém útěku vlezl otvorem do
sklepa. Chystám se právě vydati se tam; těší mne, že
půjdete s námi.“

Clifton byl ochoten doprovoditi jej.
Netrvalo dlouho, vstoupil do vinárny, provázen
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komisařem a šesti policisty. Několik mužů zůstalo na
ulici, aby pozorovali sklepní otvor.

Vinámík uvítal příchozí, načež odevzdal
Cliftonovi klíč od sklepa.

Nechtěl tam jíti s nimi, vymlouvaje se, že má
četnou rodinu a že nemíní svůj život svévolně
vydávati v šanc.

Nepotřebovali jej. Sami vydali se ke sklepu.
Všichni vyňali své revolvery, Clifton pustil

proud své svítilničky.
Když stanuli u dveří, zaslechli uvnitř lomoz,

proklínání a úpění.
Clifton vsunul klíč do dveří zámku, kvapně

otevřel dveře a vykřikl: „Jménem zákona — vzdejte
se!“

Ve sklepení šlehl krátký blesk, houkla rána —
Clif-tonovi sletěl klobouk s hlavy.

„Za mnou!“ vykřikl detektiv a všichni vrazili do
sklepa.

Bylo proti nim znovu vypáleno, však nikdo
nebyl zraněn.

Clifton poznal, že blesky vycházejí z kouta, před
nímž bylo nakupeno několik menších sudů. Útočník
patrně utvořil si z nich ochrannou hradbu.

Rázem rozprchli se policisté po sklepě a skryli se
za sudy.

Tu začal se jeden velký sud zvolna pohybovati k
oné hradbě.

Za ním skrýval se Clifton, jenž sud postrkával
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ku předu. Z hradby vypálena zase rána a současně
zaletělo tam několik kulí z policejních revolverů.

Houkla zase rána, jež stihla pohybující se sud.
Clifton byl již zcela blízko hradby.
„Vzdejte se!“ znovu zvolal.
Opět výstřel, jemuž následoval výkřik.
Komisař skácel se k zemi, maje prostřelenou

lebku.
Nyní zaznělo řinknutí, pak bylo slyšeti výkřik:
„Kletba vám!“ — za hradbou ozval se výstřel,

jemuž následoval pád.
Zpod hradby vyřinula se krev.
„Jest mrtev! Sám se potrestal!“ řekl Clifton a

opustiv svůj štít, skočil k sudům.
O zed opřen, spočíval zde Oldham, v ruce

třímaje revolver. Z levé strany prsou valila se mu
krev. Jeho obličej byl ztrnulý.

I jednoho sudu válely se střepy křišťálové
skříňky a mezi nimi rozbitý červený pavouk.

Oldham byl mrtev, komisař však ještě žil.
Ihned jej ošetřili, jak se dalo a jeden strážník

běžel pro lékaře.
Prohlídkou sklepa seznal Clifton, že jeden sud

je na několika místech provrtán. To učinil jistě jen
Oldham, jenž ve svém vězení krotil hlad i žízeň
vínem, které srkal ze sudu.

Když přišel lékař, prohlásil zranění komisařovo
těžkým, ne však životu nebezpečným.

U Oldhama konstatoval smrt. Dále prohlásil,
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že mrtvý má obě nohy zlomeny a že se již ukazuje
snětivost.

Nyní bylo vysvětleno, proč se Oldham
nepokusil utéci ze sklepa. Při skoku zlomil si nohy
a ty mu v tom zbraňovaly. Přec jen však utvořil si
hradbu, aby se mohl brániti.

Raněný i mrtvý odvezeni, střepiny skříňky a
zabitého pavouka odnesl Clifton …

Když Smith zvěděl o smrti svého druha, přiznal
se ke všemu — poněvadž prý již není vázán přísahou.

On i jeho druh bývali v Mexiku. Oldham
náhodou vyslechl, kterak černoch Blackman hovořil
se svou ženou o červeném pavouku, jenž prý jim
přináší štěstí. Jsa pověrčivý, zatoužil po onom
talismanu, jehož se skutečně zmocnil, vydávaje se
v haciendě za detektiva. Cestou však mu pavouk
utekl. On neustal po něm pá-trati. A když zvěděl, že
mr. Jennings po zničení haciendy mluvil s umírající
mrs. Blackmanovou a později že začal rychle
bohatnouti, byl přesvědčen, že Jennings má
červeného pavouka. Nemohl se jej však zmocniti.
Když pak Jennings přesídlil do Chicaga, vydal se tam
Oldham za ním, provázen Smithem. Měli zásobu
nepravých dokumentů, velmi často měnili zde byt a
svou podobu, však přece jen nenabyli jistoty, má-
li Jennings dosud červeného pavouka. Až konečně
přesvědčil se o tom Oldham v restaurantu
Richardsonově; slyšel tehdy vše, co Jennings
vyprávěl. Počíhal si na něho, zabil jej a skříňku s
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pavoukem mu uzmul. Nosil jej potom také na prsou;
však štěstí nechtělo se k němu přikloniti. Posléze
odvrátilo se od něj docela; přes to, že měl pavouka
u sebe, musil spáchati sebevraždu. Po tomto doznání
byl King propuštěn a Collyer přijal jej ihned do
svých služeb. Dick Clarkson, jenž vlastně způsobil,
že King byl policií vyhledán, odškodnil jej darem,
kterého hrdý mladý muž nemohl odmítnouti. Smith
byl odsouzen, však rozsudek nezněl příliš přísně,
neboť nedalo se dokázati, že by byl Smith býval
přímo účasten zavraždění Jenningse.

Clifton později jel s dědici Jenningsovými do
Afriky, miliony šťastně dopraveny do Chicaga a
detektiv obdržel velikou odměnu.

Do sbírky svých zvláštností zařadil zbytky
červeného pavouka v líhu.
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