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I.

Léon Clifton obdržel poštou dopis, jehož písmo bylo
mu naprosto neznámé. Podepsán byl: »Váš nepřítel!«

Slavný detektiv četl onen dopis v přítomnosti
svého přítele, Dicka Clarksona, jenž ho právě
navštívil.

Když byl u konce, obrátil se ke Clarksonovi a
podávaje mu dopis, řekl : :»Přečti si to, Dicku, je to
velice zajímavé!«

Dick Clarkson vyhověl jeho žádosti. S úžasem
četl tyto řádky:

»Mr. Cliftone, sloužil jste vždy těm, kteří byli
mými nepřáteli, ač mi nikdy neuškodili, poněvadž
prostě nemohli. Mám na svědomí několik zločinů,
mnohých jiných jsem byl účastníkem; nikdy však
jsem nepadl do rukou spravedlnosti. Syt již života
neklidného, stal jsem se poctivcem — aspoň jsem se
potom již ničím neprovinil proti zákonům! — a žil
jsem klidně z majetku, jehož jsem nabyl způsobem
nepočestným. Již dávno jsem odvykl práci — a proto
jsem se na svém »odpočinku« po žádné také
nesháněl. Peníze mi konečně došly, — jsem již stár,
nemám síly, abych pracoval ; k novému zločinu, jenž
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by mi zase pomohl, nedostává se mi již odvahy a také
ani už schopností. Nezbývá mi nic jiného, než abych
skončil sebevraždou. Najdou moji mrtvolu, snad
zjistí, kterak jsem se jmenoval; co však jsem kdy
spáchal, zůstane tajemstvím. Před svou smrtí píši
vám, mr. Cliftone, a prozrazuji vám, co by
nezasvěcencům zůstalo snad navždy neznámo. Proč
tak činím? — jistě byste neuhodl! Já však vám to
objasním. Jako zlosyn, byl jsem vždy vaším
odpůrcem; každý váš nový úspěch mne zlobil,
neúspěch pak plnil největší radostí. Nyní mne
napadlo, abych vás hodině potrápil. Možná, že můj
dopis nazvete hloupým žertem, nebo výplodem
ducha člověka nepříčetného; možná také, že mé
sdělení pojmete zcela vážně, a že se pokusíte
vniknouti do nerozluštitelné záhady! Jsem již
předem přesvědčen, že ji nerozřešíte — poslední
mou radostí jest, že vám způsobím zbytečnou
námahu. Mr. Cliftone, nazývají vás geniálním —
avšak tentokrát váš genius vás opustí ! Nevypátráte
ničeho, marně obětujete mnoho času i mnoho
námahy! Upozorňuji vás na to z té příčiny, poněvadž
vím, že právě proto se pokusíte, abyste tajemství
pronikl. Znám vaši povahu; jste muž, kterého právě
největší obtíže nejvíce lákají! Jen se do toho pusťte,
mr. Cliftone — budete potom věděti jen to, co víte
dnes!

Kdesi v Americe — kde je to, nesdělím! —
existuje tajná sekta, o které kromě zasvěcenců nikdo
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nemá ani tušení. Byl jsem delší dobu také členem
oné sekty, přisahal jsem výboru, že nikdy
neprozradím ani jediného jména — ať již osob nebo
míst. Přísaze té dostojím! Mohu vám prozraditi
jenom, co ona sekta vykonala, a co bude prováděti,
dokud tajné sdružení potrvá! Tedy vězte: Kdesi v
Americe je místo, kde před lety bylo povražděno
mnoho lidí. Kým, zamlčím. Jejich přátelé se
zapřísáhli, že oběti pomstí. Za tím účelem utvořili
onu sektu. Jednou z povinností každého člena jest,
vyzkoumati náležitě povahu některého ze svých
synů; a když se přesvědčí, že lze spolehnouti se na
jeho mlčelivost, uvésti ho do sdružení, kdež musí se
přísahou zavázati, že bude až do své smrti kráčeti ve
šlépějích otcových. Tím jest zajištěno trvání sekty, a
konání pomsty do daleké budoucnosti. Každoročně
v úmrtní den povražděných obětí — za jejichž smrt
přátelé a potomci jejich se mstí — vstávají mrtví ze
svých hrobů a vykonají ortel nad člověkem, kterého
jim sektáři vydali na pospas. Trest takový bývá
strašlivý — byl jsem již dvakráte přítomen reji
mrtvých v černém dole. Tak nazývají údolí, v němž
leží povraždění, jenom sektáři a to vždy jen mezi
sebou. Důl má zcela jiné jméno a jeho ohraničení
nevyniká černou barvou. Datum onoho výročního
dne vám neudám, mr. Cliftone, neboť potom byste
mohl sledovati určitější stopu. Tak ale jsem jist, že
ničeho nevypátráte. Jest vám známo jen, že existuje
v Americe sekta mstitelů; její jméno, bydliště, jakož
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i den vykonávání jejich pomsty jsou vám neznámy.
Nemohou mi klnouti moji bývalí druhové, že jsem
je zradil! Naopak, budou mi ještě povděčni, že jsem
pomohl dokázati, kterak všeobecně obávaný Clifton
někomu přece jen jest neškodný! Současně totiž
posílám jim sdělení, že Clifton rád by poznal
tajemství černého dolu. Budou se míti velice na
pozoru. Nuže, mr. Cliftone: neláká vás případ,
jakého jste ve své praksi zajisté dosud neměl? Nepřál
bych si už nic jiného, než abych na onom světě — kde
se co nejdříve octnu — mohl zvěděti, co se děje na
tomto světě, abych mohl stopovati každý váš krok a
těšiti se z vašeho neúspěchu. Spíše objevíte vchod do
pekla, než najdete Černý důl, než poznáte sektáře, a
než budete moci jim dokázati nějaký zločin! A ještě
jedno přání bych měl: abych vás, mr. Cliftone, brzy
uzřel tam, kam se co nejdříve odeberu. Tímto přáním
všech vašich nepřátel končí také Váš nepřítel.«

Dick Clarkson odložil dopis a zahleděl se na
Ciiftona.

»Žert anebo šílenost?«
»Zdá se, že to i ono jest vyloučeno,« vážně

odvětil detektiv. » Věřím pisateli, že se někde děje
něco nezákonného, o čemž veřejnost dosud
nezvěděla. Zdá se mi však také, že jsem prohlédl
úmysl odesilatele dopisu: chtějí mne totiž vlákati do
pasti a potom se mne zbaviti. Pisatel zajisté přece se
jen domnívá, že bych mohl černý důl najíti, a potom
že bych se stal nebezpečným oné sektě. Snad i bez
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jeho upozornění začal bych někdy z vlastního
popudu pátrati, kdyby totiž některý jejich zločin byl
náhodou prozrazen. Tomu chtějí patrně předejiti
tím, že svou činnost mi prozrazují, ponechávajíce
mým schopnostem, abych jim bez bližších údajů sám
přišel na stopu.«

»Ty však nesedneš na vějičku, Léone!« domníval
se Clarkson.

»Ublížit si nedám!« usmál se detektiv.
»Gož bys měl opravdu v úmyslu pátrati ?« ulekl

se Dick Clarkson.
»Pisatel dobře vystihl mou povahu,« s opětným

úsměvem odvětil Clifton.
»Považ ale, příteli, že to mohl psáti šílenec!

Anebo člověk, jenž si rád dělá ze svých bližních
blázny!«

»Přesvědčím se o tom! Nemám právě nic
důležitějšího, pokusím se tedy vyhledati Černý důl!«

»Dříve však měl bys najíti pisatele, abys poznal,
udal-li ti pravdu! Možná, že na sebevraždu vůbec
nepomýšlí!«

»Budu ho hledati, a ty mi pomůžeš, viď, Dicku?
V případě, že bych se vydal hledati černý důl, zajisté
budeš mi také pomocníkem ?«

»Víš dobře, milý Léone, že jsem vždy ochoten ke
všemu, oč mne požádáš. Avšak tentokrát zdá se mi
přece jen pošetilostí, honiti se za něčím, co zajisté
ani neexistuje! Pisatel jeví se mi osobou naprosto
nevěrohodnou! Kdyby byl býval členem tajné sekty,

REJ MRTVÝCH V ČERNÉM DOLE

5



nemusil by nyní z bídy bráti si život. Stačilo by, aby
podal svým bývalým druhům výstražný dopis a žádal
na nich peníze za mlčení. Jistě by mu vyhověli!«

»Toť pravda!« přisvědčil Clifton. »Možná tedy, že
pisatel zůstane živ, a že jen »písemně« umírá, abych
po něm nepátral.«

»Také zdá se mi nesmyslem jeho bajka o černém
dole — totiž ona její část, kde se praví, že mrtví
opouštějí své hroby, aby vykonali ortel nad obětí,
vydanou jim v moc sektáři. Něco takového mohl
napsati jenom blázen!«

»Vyšetříme to!« odvětil Clifton. »Tedy mohu
spoléhati na tvou součinnost, Dicku?«

»V každém případě. Doufám však, že černého
dolu nebudeme hledati, až se přesvědčíš, že tě někdo
měl za blázna — třebas blázen sám!«

LÉON CLIFTON
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II.

Obyvatelé domu číslo 13 v ulici 89. byli právě o
půlnoci vyrušeni ze spánku hromovou ranou, kterou
slyšeli i lidé v okolních domech.

Nastal hrozný zmatek. Vše vybíhalo z bytů, na
ulici objevily se malé hloučky, a druh druha ptal se
ustrašen, co se stalo.

Brzy přikvapila sem policejní hlídka, jež začala
pátrati.

Po některé době otevřela se vrata domu číslo 13,
a ulekaný domovník uzřev stráž, zvolal’: » Pánové,
pojďte sem, v našem domě něco vybouchlo!«

Hlídka vstoupila do domu a začala pátrati,
chodíc od bytu k bytu. Všude dostalo se jí ujištění, že
se u nich nic nestalo.

Konečně vzpomněl si domovník na podkrovní
světničku, jediný byt v oné výši.

Běželi tam, a hned poznali, že se zde stalo
neštěstí.

V záři svítilny bylo viděti, že jedna půlka
chatrných dveří jest vyražena. Ze světničky se valil
čpavý dým, jenž zvolna postupoval ke schodům.

Vrazili dovnitř.
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Naskytl se jim hrozný pohled.
Všechny tabulky jediného okna byly

roztříštěny; kusy rámu scházely. V koutě stojící
kachlová kamna byla pobořena, omítka se zdí
sražena, na stropě j evila se obrovská trhlina.
Rozviklaný stůl převržen; na zemi válely se střepiny
lahví a rožbitá sklenice, jakož i zbytky masných
výrobků, sýrů, pečivá i doutníků.

V koutě se nalézaly části rozmetené židle, a
vedle ní spočívalo mužské tělo, strašlivě zohavené, v
kaluži krve. Místo hlavy mělo jen beztvárnou hmotu.
Na zdi i na nábytku — všude jevila se krev a drobné
součástky hlavy. Pod oknem bylo zříti ruku bez
prstů, značně ožehnutou.

»Sebevražda dynamitem!« prohlásil jeden
strážník. »Tento nešťastník zapálil si v ústech
dynamitovou patronu.«

Potom ptal se domovníka, kdo zde bydlí.
Starý muž, jménem Allan Duncan, jenž se

vydával za bývalého farmáře. Nedělal nic, žil prý ze
zbytku svého jmění. Poslední dobou bylo na něm
viděti bídu; chodil už otrhaný a byl velice zasmušilý.
Před několika dny mne zastavil na schodech a s
podivným úsměvem mi řekl: » Master, brzy
dostanete místo mne jiného nájemníka! Musím
odtud, daleko, hodně daleko!« — Kdež by mne bylo
tehdy napadlo, že tím míní, cestu na věčnost!«

Přivolán lékař, jenž mohl zjistiti jen smrt

LÉON CLIFTON
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nešťastníkovu, v němž dle obleku poznal domovník
určitě bývalého farmáře Duncana.

Mrtvola byla ponechána v bytu do příchodu
komise, jež dostavila se sem v ranních hodinách.

Ještě v noci bylo učiněno oznámení na nejbližší
komisařství, a to před vysláním komise zjistilo v
zápisech policejního ředitelství, že Allan Duncan byl
zde zanesen na základě listin, uznaných za správné.

Komise zúčastnil se také Léon Clifton, jenž byl
právě přítomen v pracovně ředitelově, když mr.
Walking přečítal raport z komisařství jedenáctého
okresu, k němuž náležela také 89. avenue. Současně
došla z téhož komisařství telefonická žádost o vyslání
komise. —

»Podívám se tam také,« prohlásil Clifton.
»Učiním si fotografický snímek mrtvoly nešťastného.
Nemám dosud ve své sbírce usmrceného
dynamitem.«

Nebylo námitky, a proto se octl Clifton v bytě
Duncanově.

Prohlédnuv si mrtvolu, zachytil ji svým
znamenitým kapesním aparátem a potom pozorně
poslouchal výslech domovníkův, jenž opětoval, co
nám již známo.

»Zajisté sebevražda z bídy,« prohlásil vrchní
komisař. »Nešťastník asi obětoval poslední své
peníze, aby se důkladně posilnil na poslední cestu,
čemuž nasvědčují zbytky se stolu.«

Zatím co tři agenti prohlíželi Chudičký nábytek,

REJ MRTVÝCH V ČERNÉM DOLE
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hledal Clifton ve zkrvaveném šatu Duncanově.
Kromě velkého zavěráku a staré dřevěné dýmky
nalezl v kapsách ještě váček na peníze, v němž
shledal jen několik centů. Ty vysypal na dlaň. Náhle
sebou trhl. Nenápadně ukryl něco v pravé dlani, aniž
lby se byl o tom někomu zmínil. Potom přijal od
jednoho detektiva dle všeho nedávno psaný
prosebný list, adresovaný vysoce postavené
osobnosti v Chicagu, avšak zajisté neodeslaný, neboť
obálka nebyla zalepena. Podepsán byl Allan Duncan.

Výslechem obyvatelů domu i okolních lidí
zjištěno toto:

Allan Duncan byl poslední dobou velice
zamlklý a smutný. Bylo na něm viděti, že tone v
nedostatku. Když jeden muž ze sousedství zmínil se
mu, že v ulici se kdosi zastřelil z bídy, odvětil bývalý
farmář: » Šťastný člověk, ten to má už odbyto!« —
A jinému o téže příhodě vyslovil se takto: »Nejhůř
je člověku, jenž v nejhorší tísni nemá dosti odvahy,
aby se z ní vybavil! Říkají mnozí, že je to zbabělec,
když někdo sebevraždou vyhne se všem psotám a
starostem! Kdyby však vězeli v kůži takového
člověka, jistě by změnili své smýšlení a nazvali ho
hrdinou!« —

Večer před svým skonem navštívil Allan
Duncan několik blízkých Obchodů s potravinami,
kdež se hodně zásobil. Byl prý neobyčejně vesel, a
několikrát prohodil: »Ať ještě něco užiji! Kdo ví,
naskytne-li se mi ještě někdy taková příležitost!«

LÉON CLIFTON
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Z toho všeho soudila komise, že Allan Duncan
již několik dní pomýšlel na sebevraždu, a že před
svým skonem popřál si naposledy všeho: jídla, pití i
kouření, obětovav na to svůj poslední majetek.

Mrtvola byla odvezena z bytu, jenž úředně
zavřen. Soudní pitvou nalezeny v žaludku mrtvého
nestrávené zbytky potravin a nápojů, jaké byly
uzřeny v bytě.

Poněvadž nábytek ve světničce patřil
domácímu, a protože po Duncanovi nezbylo nic
cennějšího, nebylo ani třeba pátrati, má-li dědiců.

Vždyť by byli neobdrželi ničeho!
Nešťastný sebevrah pohřben na útraty spolku

lásky k bližnímu. Pohřeb jeho byl velice prostý, a jen
málo lidí přišlo ke hrobu Duncanovu, aby bylo
přítomno spuštění rakve …

REJ MRTVÝCH V ČERNÉM DOLE
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III.

» Pisatel podivného listu nebyl šprýmař, ani blázen,
milý Dicku!«

Tak se ozval Léon Clifton, když ho Dick
Clarkson zase navštívil — v den, kdy byl detektiv
zhlédl mrtvolu Allana Duneana.

»Tys už zjistil jeho jméno ?« podivil se Clarkson,
a hned dodal: »Což opravdu skončil sebevraždou, jak
ti byl psal ? Pravíš: nebyl «

»Ano. Není již mezi živými! Byl to Allan
Duncan!«

»Muž, který si zapálil v ústech dynamitovou
patronu ?« užasl Clarkson.

»Týž!« přisvědčil Clifton.
»A kterak ses o tom přesvědčil ?« nechápal

Clarkson.
»Pouhou náhodou, mou věrnou družkou, jež

mne ani dnes neopustila. Podívej se na tohle!«
Ukázal mu známý nám již dopis, podepsaný

»Váš nepřítele, a potom podobný list, nalezený v bytě
Duncanově.

»Opravdu! Je to týž rukopis!« žasnul Clarkson. »I
neznalec by přisvědčil, že to psal Allan Duncan.«
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»Poznal jsem to hned, jakmile jsem uzřel
rukopis Duncanův,« řekl Clifton.

»Z čeho ale soudíš, že Duncan nebyl ani
šprýmař, ani blázen ?«

Léon Clifton vyňal z tobolky okrouhlý, stříbrný
plíšek, podobný ‚drobné minci.

»Toto jsem nalezl u Duncana,« řekl.
Dick Clarkson vzal plíšek do ruky a začal jej

prohlížeti.
Uzřel v něm vyryté písmeny, jež byly do sebe

podivně spleteny, takže nemohl porozuměti jejich
smyslu.

»Co to znamená, Léčme ?« otázal se.
»Zkoumal jsem trpělivě tyto hieroglyfy a

podařilo se mi rozluštiti je. Dej pozor, Dicku! Není
tohle L?«

»Ovšem ) Podobá se to písmeně L.«
»A zde U .., dále D .., tu je Y .., N .., tady vidíš

zřetelně R.., vedle E … a na konci C.«
»Lu — d — dyn — Ludyn — r — ec Ludynrec,«

slabikoval Clarkson.
»Tak jest,« přisvědčil Clifton.
»Co to však znamená? Vždyť to nemá smyslu!«
»Počkej — hned ti to vysvětlím,« řekl Clifton,

a napsal ono záhadné slovo na papír, načež zavedl
Clarksona k zrcadlu, proti jehož ploše obrátil papír.

»Čti nyní!« vyzval přítele.
»Cernydul — — možno-li? černý důl!« vykřikl

Clarkson s úžasem.

LÉON CLIFTON
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»Ano, černý důl!« opětoval detektiv. »Nuže, co
teď o tom soudíš ?«

»Nelze jinak, než přisvědčiti, že dopis Duncanův
byl míněn zcela vážně!« souhlasil nyní Clarkson.

»Přemýšlel jsem o tom,« zahovořil Clifton, »a
dospěl jsem k tomuto závěru: Skutečně existuje
sekta, jejíž členové poznávají se dle tohoto odznaku.
Allan Duncan byl také členem tohoto sdružení.
Zajisté jen nedopatřením zapomněl před svou smrtí
odznak onen zničiti, anebo zahoditi jej na místo, kde
by nebyl tak snadno nalezen. Možná však také, že
jej schválně u sebe ponechal, abych spíše uvěřil jeho
sdělení. Byl asi jist, že tajemný odznak bude dán
někomu k rozluštění a že jej zajisté dají Cliftonovi
k prohlédnutí. Zatím nalezl jsem jej sám — policie
nemá o něm ani tušení — a také nezví o něm, dokud
se nezhostím úkolu, který jsem si určil. Jest nyní
jisto, že existuje zločinná sekta — a tu musím
vypátrati!«

Dick Clarkson povážlivě potřásal hlavou.
»Nezapomínej však, Léone, že tě snad chtějí

vlákati do pasti!«
»Vím to — a právě proto musím poznati

tajemství černého dolu! Nelekám se jejich nástrahy.
Učiním taková opatření, aby nikdo ani zdaleka
netušil ve mně detektiva. Přemýšlel jsem již o tom
— mám již vypracovaný prozatímní plán další ovšem
záleží na okolnostech. — A teď, milý Dicku, již mne
z ničeho nezrazuj, raději odpověz mi, chceš-li býti
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účasten mého pátrání. Bude to ovšem spojeno zajisté
s mnohým nebezpečím; mne však nic neodstraší!«

» Půjdu s tebou kamkoliv, Léone!« zvolal
Clarkson odhodlaně. »Pro jistotu však bys mohl
učiniti Ralpha Samsuna třetím. Ralph je silný muž,
výtečný zápasník «

»Ralpha necháme doma,« řekl Clifton
rozhodně. »Čím méně nás bude, tím méně
podezřelými se staneme. Zatím ještě zůstaneme v
Chicagu a prohlédneme starší noviny různých států
Unie. Možná, že v některých najdeme zprávu o
povraždění obyvatelstva některé osady a to nás snad
povede na stopu.«

Příštího dne začali s velikou trpělivostí hledati v
různých časopisech amerických, jichž měl Clifton ve
své knihovně spoustu; mezi nimi byly také staré, už
vzácné ročníky.

Pátrání trvalo několik dní.
Tu a tam nalezli zprávu o hromadných

vraždách, jejichž pachatelé však byli buď potrestáni
dle státních zákonů, nebo soudcem Lynchem, anebo
aspoň zjištěni, třebas ušli trestu. Byly to vraždy z
plemenné zášti — buď bílých proti bílým, nebo
rudochů proti bělochům, případně zase naopak.

Oba přátelé bedlivě zaznamenali si takové
zprávy, z nichž ale ani jediná nezdála se poukazovati
na černý důl.

Konečně nalezl Clifton přes deset let starý

LÉON CLIFTON
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ročník wyomingského týdeníku »News of Laramie
City«, v jehož jednom čísle byla zajímavá zpráva.

Časopis, vycházející ve městě Laramie,
oznamoval, že v okolí městečka Sulphur Spring —
západně od Laramie — bylo v pustém údolí
zavražděno dvanáct okolních farmářů, kteří se zdě
utábořili na noc. Proč se vydali farmáři do
vzdáleného údolí, jakož i kdo jsou jejich vrahové,
není známo. Příbuzní a přátelé zavražděných
popírají, že by znali účel jejich výpravy, že nešťastníci
nejspíš se vydali na společný lov divoké zvěře a že
se stali obětí neznámých lupičů. Tomuto tvrzení zdá
se nasvědčovati okolnost, že mrtvoly byly oloupeny
nejen o peníze a cennější věci, nýbrž také o zbraně,
střelivo, zásoby potravin, nápojů a tabáku. Poněvadž
ozbrojená moc šerifa v Laramie není příliš značná a
nelze ji vyslati do vzdálených pustin, milice ve Fortu
Steele pak nelze užiti k pátrání po vrazích, poněvadž
většina posádky leží nemocna — spokojil se šerif z
Laramie slibem farmářů, že sami budou hledati
vrahy, a jakmile některého dopadnou, že ho dopraví
k soudu do Laramie,

V pozdějších ročnících téhož týdeníku byla
zmínka o záhadném zmizení několika Španělů, kteří
byli buď ve Wyomingu usedlí, nebo zavítali tam jako
cestující, aby shlédli proslulý »Národní park«
yelowstonský. Byly uvedeny různé končiny
Wyomingu, kde byli zmizelí posledně viděni, načež
po nich nezůstalo nej menší stopy. Poněvadž ve
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Wyomingu tehdy žili ještě rudoši, bělochům často
nepřátelští, soudilo se, že Španělé upadli jim do
rukou, že byli jimi usmrceni a mrtvoly buď někde
zakopány nebo vhozeny do bahnitých gejzírů. Také
byly v podezření lupičské tlupy bělochů, jichž v
divoké přírodě wyomingské nikdy nescházelo.

V posledním ročníku, jejž měl Clifton ve svém
majetku, bylo uvedeno, že v pustém údolí u Sulphur
Springu — tam, kde bylo před lety dosud
neznámými pachateli povražděno dvanáct farmářů
— nalezl oddíl milice, vracející se z výpravy proti
bílým lupičům, ohryzanou mužskou nohu. Nebylo
možno zjistiti, koho zde napadla dravá zvěř, anebo
stala-li se kořistí již jen mrtvola, ať již přirozenou
nebo násilnou‘ smrtí zesnuvšího.

Clifton vypsal si podrobně všechny tyto zprávy
a když je byl dal přečisti Clarksonovi, zvolal:

»Doufám, že jsme již na stopě! Černý důl
nemůžeme zajisté jinde hledati, než v okolí Sulphur
Springu. Pojedeme tedy do Wyomingu! Jsem
povděčen, že nemusíme do jiného státu, neboť právě
ve wyomingském Laramie City mám projednávati
důležitou obchodní záležitost. Zabiji tedy jednou
ranou dvě mouchy, nezmařím zbytečně ani času, ani
peněz!«

Poté dlouho tiše něco vyprávěl Clarksonovi,
jenž chvílemi přikyvoval se zřejmým obdivem, dívaje
se na svého slavného přítele.

LÉON CLIFTON
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IV.

Do Laramie City přibyl vážný Španěl, jenž se
ubytoval v nejlepším hotelu města. Do knihy cizinců
se zapsal jako Don Pedro dělila Partenza, a majiteli
hotelu prohlásil, že přibyl z Evropy do Ameriky, aby
mohl shlédnouti zemi Kolumbovu. Jeho Španělský
sluha prý mu zemřel na cestě; a poněvadž nedůvěřuje
osobám neznámým, jiného sluhu již nepřijal.
Vyhledává si jen průvodce na určitou dobu.
Poněvadž není dokonale mocen jazyka anglického,
byl by hoteliérovi povděčen, kdyby mu doporučil
muže, jenž vyzná se aspoň v některé části Wyomingu
a umí Španělsky. Nej raděj i viděl by prý Španěla.

Hoteliér upamatoval se, že již asi týden dochází
sem statný, inteligentní muž, jenž se mu představil
jako Percy Wooton, přistěhovalec z Anglie, jenž po
několik let už zdržoval se ve Wyomingu jako
obchodní cestující — poslední dobou byl zaměstnán
v South Pass City — úmrtím svého šéfa zbaven byl
místa — odehrál se tedy do Laramie City, kdež shání
se po zaměstnání. Wooton nabízí se hoteliérovi jako
průvodce cizinců, neboť prý dobře zná Wyoming a
mluví kromě své mateřštiny plynně francouzský,
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německy a vlašsky ; také zná dosti dobře hovořiti
Španělsky a ruský.

»Máte jeho adresu ?« otázal se Španěl.
»Nemám,« zněla odpověď. » Wooton však sem

dochází každodenně, — dnes tu ještě nebyl —
doufám, že ho ještě uzřím.«

»Tedy ho pošlete hned do mého pokoje, přijde-
li!« žádal Španěl.

Wooton skutečně se dostavil asi za hodinu po
této rozmluvě, a byl nejvýš potěšen, když mu hotélier
oznámil žádost cizincovu.

Byl poté uveden ke Španělovi ; a když ho asi za
čtvrt hodiny opouštěl, zářil jeho obličej radostí.

»Budu průvodcem Dona Pedra,« oznamoal
hoteliérovi. »Bohatý Španěl přislíbil mi mzdu
knížecí. Děkuji vám, master, za laskavé doporučení!«

Příštího dne přišel Wooton zase do hotelu,
neboť již dnes měl Dona Pedra provázeti do Sulphur
Springu, v jehož okolí jsou velice hojné simé
prameny, a kde lze spatřiti mnohé podivuhodné dílo
přírody.

Před hotelem již čekal důkladně zpracovaný
povoz, k němuž byl zapřažen pár statných, vytrvalých
hřebců. Na kozlíku seděl vozka, ozbrojený karabinou
a revolverem v pouzdru. Týž byl Španělem již včera
objednán, a uvolil se, že za dobrou mzdu doveze
cizince do Sulphur Springu.

»Máte zbraň ?« otázal se hotelier Wootona.

LÉON CLIFTON
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»Bez revolveru nevyjdu ani krok z domu,« zněla
odpověď.

»Připomeňte vhodným způsobem Španělovi,
aby se také náležitě ozbrojil, zapomněl-li snad na to.
Cesta pustinami není právě nejbezpečnější, ač již
dlouho v krajině mezi Laramie City a Sulphur
Springem neudálo se žádné přepadení — díky
bdělosti, statečnosti a přísnosti zdejších obyvatelů.
Kdybyste provázel rodáka jiné země, nebál bych se
o něho; je to však Španěl — a v posledních letech
nevysvětlitelným dosud způsobem zmizelo ve
Wyomingu několik Španělů. Měl byste se o tom
donu Pedrovi zmíniti!«

»Učinil jsem tak již včera,« prohlásit Wooton.
»Však Don Pedro mi odpověděl, že jest mu to již
známo, že o tom doslechl v sousedním státě; že se
však ničeho nehrozí.«

Asi za půl hodiny usedl Španěl s Wootonem do
vozu a odjeli k západu.

Pokoj v hotelu zůstal mu reservován, poněvadž
se chtěl brzy vrátiti na některou dobu zase do
Laramie. Zanechal tam také svoje zavazadla; vzal s
sebou jen malý cestovní vak.

Cesta trvala dosti dlouho, byla však dosti
pohodlná, neboť krajina — kudy jeli — byla rovná
planina, pokrytá lučinami a lesy. Tu a tam zahlédli
farmu. Na jedné takové farmě přenocovali. Dostalo
se jim zde výborného obsloužení, a farmář nechtěl
ani slyšeti o zaplacení.

REJ MRTVÝCH V ČERNÉM DOLE
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Však Don Pedro, když ráno odjížděli, ze značné
vzdálenosti Vhodil otevřeným oknem farmy do
světnice dva zlaťáky jako odměnu.

Téhož dne uzřeli ještě dvě farmy, načež
odpoledne dostali se do Sulphur Springu.

Kočí byl propuštěn a vracel se do Laramie City,
štědře obdarován.

Španěl se svým průvodcem ubytoval se v nej
lepším ze tří zdejších hostinců, kde však ani za drahé
peníze nebylo příliš pohodlí.

Příštího dne vydal se Don Pedro s Wootonem
do okolí městečka, aby shlédli, co je zde objevu
hodného.

Oba byli ozbrojeni revolvery a puškami;
Wooton měl na zádech vak, obsahující sýry, Chléb a
dvě láhve vína.

V hostinci oznámili, že dnes snad nebudou
přenocovati v Sulphur Springu — dle toho, jak se
jim bude výlet zamlouvati.

Brzy dostali se do krajiny, jejíž ovzduší čpělo
sirnými výpary. Konečně uzřeli první simý pramen, z
něhož se kouřilo.

Pak zahlédli jich více. Některé vytryskovaly ze
země jako ze vřídla. Okolní země byla pokryta
jemným, žlutým práškem — sirným květem.

Tu a tam objevila se skupina pahorků, jimž oba
cestovatelé věnovali největší pozornost, prohlížejíce
každou větší dutinu.

Posléze zahlédli nevysoké návrší, porostlé
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lesem. Poněvadž slunce pražilo, a oni byli unaveni i
hladoví, Chtěli si odpočinouti a posilniti se ve stínu
stromů.

Brzy vystoupili na návrší, a zahleděli se do dáli
za sebou.

Nikde ani živé duše, ani stavení.
V tom něco zasvištělo vzduchem, z houštin

vyletěly dva dlouhé pruhy, podobné tenkým hadům.
—

Don Pedro i Wooton bleskem skáceli se k zemi.
Jejich paže byly k tělu těsně přitaženy zdrhnuvší se
smyčkou lasa.

Z křovin vystoupilo několik ozbrojených mužů,
kteří měli Obličej zakrytý kusem kůže, s otvory pro
oči a ústa.

Přepadení nemohli se brániti, poněvadž
přitažené ruce byly přímo vtlačeny db trupu.

»Žádáte výkupné ?« ozval se Španěl špatnou
angličtinou. »Vezměte si vše, co mám u sebe — činí
to něco přes tři sta dolarů — více tu nemám. Potom
však nás nezdržujte!«

»Vašich peněz nežádáme!« řekl jeden ze
zakuklenců.

»Co tedy chcete? Jakým právem jste nás napadli
jako lupiči ?« vykřikl Wooton. »Jsem anglický
podaný, budu si stěžovati u konsula, budete
potrestáni!«

Místo odpovědi vrhli se zakuklenci na ně, ucpali
jim ústa a dlouhým lasem svázali je do kozelce, že se
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nemohli ani hnouti. Potom vzali jejich ručnice i vak
— a nesli zajatce do lesa. Když z něho vyšli na opačné
straně, čekali tu dva zakuklenci s několika koni, z
nichž tři měli na sobě náklad, zabalený v hrubých
houních.

Se dvou koní sňali břemeno, houně rozbalili —
vysypali z nich klestí, listy a trávu, načež do houní
ukryli zajatce, ovázavše obal provazy.

Tento náklad byl pak zavěšen na dva koně.
Malá karavana rychle sjížděla po mírném úbočí

na travnatou pláň, a brzy se ztratila za pahorky na
severu ….

Měsíc v úplňku, stříbřil roucho královny Noci,
jímž byla země zastřena.

Jeho paprsky jasně ozařovaly hluboké údolí,
uzavřené vysokými pahorky, jejichž husté stráně
zřejmě prozrazovaly složení tohoto horstva:
modravou žulu.

Pojednou objevily se na vrcholcích pahorků
mužské postavy, vesměs černých obličejů. Mlčky
posadily se na široký výběžek, jenž visel nad údolím
jako balkon.

Po chvíli zarzál vně údolí kůň, jemuž
odpovědělo několik podobných hlasů.

Na dně údolí bublal jasný potok, jenž se vléval
sem malou soutěskou a na protější straně se ztrácel
do skal.

V soutěsce se pojednou objevila vysoká
postava, zahalená splývajícím, bílým rouchem,
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podobným rubáši. Hlava ztrácela se pod bílou kuklí,
opatřenou otvory pro oči.

Za ní vynořila se podobná postava — třetí —
čtvrtá — až jich bylo zde dvanáct.

Zvolna braly se za sebou podle potoka, až
stanuly ve středu údolí, u velikého balvanu, jenž byl
porostlý mechem, a na němž zřetelně jevilo se veliké
znamení kříže, hluboko do balvanu vytesaného.

Bílé postavy zdvihly pod rouchem ruce do výše
a obrátily se k zakuklencům na výstupku.

»Kletba! Pomsta!« neslo se do výše, a odtud zase
zalétaly tytéž hlasy do hloubi.

Pak vystoupila jedna bílá postava na okraj
balvanu a tichou nocí zaznělo příšerné skuhrání
sovy.

Bylo slyšeti kročeje, přicházející od soutěsky.
Brzy zjevilo se tam několik zakuklenců, kteří

vedli dva spoutané muže, mající v ústech roubík.
Také drželi na dlouhých provazech pět velkých psů,
vlkům podobných, kteří měli na hlavě jakousi kápi,
zakrývající jim oči.

Zakuklenci přivedli zajatce i psy k balvanu,
zvířata uvázali k nízkému stromu, jenž jediný vynikal
nad rovné dno údolí, načež se vzdálili.

Světlo měsíce jasně ozařovalo zajatce.
Jeden z nich byl ještě mladý, obličej měl zsinalý.

Druhý jevil se starší.
V tomto poznáváme — Dona Pedra.
Bílá postava, stojící na balvanu, zdvihla zase
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ruce do výše a vyrazila zoufalý skřek. Potom vrhla
se na balvan; totéž učinily ostatní bílé postavy,
položivše se obličejem do trávy.

Ve chvíli byli zakuklenci na výstupku v téže
poloze. Nyní rozlehlo se údolím tiché kvílení, jemuž
odpovídaly žalostivé zvuky s výše. Chvílemi bylo
dobře rozuměti některým slovům žalozpěvu.

Posléze zdvihla se jedna z bílých postav, zdvihla
ruce k obloze a zapěla dutým hlasem:

»Ty Nejvyšší, jemuž pomsta náleží, buď milostiv
nám, kteří právo

Tvé sobě přisvojují… Nás netresci, že místo
Tebe sami trestáme!«

A shora zazněla odpověď: » Pomsta! Pomsta!
Pomsta !«

Postava na balvanu stojící, seskočila dolů a
zvolala: »Dnes opět výročí skonu našich drahých
přátel, kteří zde pod balvanem dřímají sen věčný! živí
nezapomenuli mrtvých, nezapomenuli také jejich
vrahů! Dnes zase přinášíme oběť mrtvým a voláme: »
Každý Španěl budiž proklet!«

»Budiž proklet!« zahučelo shora.
»Dnes bude pomsta vykonána na dvou mužích,

kteří náležejí nenáviděnému plemenu, z něhož vzešli
vrahové našich bratří. Ti vrahové byli již do jednoho
potrestáni za svůj zločin, jenž však tím ještě není
usmířen. Duch »černého dolu« žádá si ještě dalších
obětí, a my jsme přisahali, že budeme trestati i
nadále. Nuže, přiveďte sem toho mladšího!«
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Bílé postavy přivlékly Španěla, jenž se třásl jako
osyka.

»Dostal ses v naši moc, dlouho jsme tě věznili,
krmili jsme tě, ošetřovali — avšak jen proto, abys
zde na tomto místě smrtí nejhroznější dokonal. Jsi
Španěl, budiž proklet na tomto i na onom světě!«

» Budiž proklet!« zaznělo dole i nahoře.
V rukou bílých postav zaleskly se nože. Jeden za

druhým přiblížil se k Španělovi, jenž stál těsně při
okraji potoka a každý svým nožem učinil mu řez do
obličeje.

Španěl brzy klesl k zemi, maje obličej krví zalitý,
a hrozně zmítaje tělem.

Nyní byli zbaveni psi kápí a odvázáni.
»Mrtví, vstaňte z hrobu a vykonejte svou

pomstu!«
Zuřivě štěkajíce, vrhli se psi na bílé postavy;

avšak hned se od nich odtrhli, pobíhajíce sem tam,
až konečně napadli Španěla, jehož krev zvětřili.

A nyní se odehrálo strašlivé divadlo.
Psi rvali nebohou oběť, jež byla brzy rozsápána.
Místo příšerného výjevu bylo potřísněno krví a

poházeno vytrhanými kusy masa.
Psi potom byli odvoláni, oči jim byly zase

zastřeny a pak byli přivázáni ke stromu.
Shora spuštěno po provazech několik nádob.
Bílé postavy sebraly pozůstatky nešťastného

Španěla a vhodili j e do vody tam, kde silný proud
spadal do s k al .
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Potom vylévaly vodu na břeh — a brzy nezbylo
na něm ani krůpěje krve.

A zase započal podivný obřad, jejž jsme již dříve
vylíčili.

Přiveden nyní Don Pedro.
»Teď zhyneš ty!« řekla mu jedna z bílých postav.

Don Pedro zkroutil obličej — a roubík vypadl mu z
úst.

»Svého druha chcete zabiti ?« zvolal silným
hlasem. —

»Ty? Náš druh? Ty? — Kletý Španěl?«
»Mám jméno Španělské, však nejsem Španěl!

0hledejte podšívku mého kabátu; najdete tam
spolkový odznak!«

Bílé postavy radily se chvíli. Potom jedna začala
ohmatávati kabát Španělův, a brzy vycítila pod
podšívkou malý, tvrdý předmět.

Několik řezů nožem, z kabátu vypadl stříbrný
plíšek, na němž bylo něco vyryto.

»Nuže, stačí vám to?«
»Co je na tom plíšku?«
»Co jiného, než nápis: černý důl! A teď mne

zbavte pout. Vysvětlím vám, co smím dnes
pověděti.«

»Tedy mluvíc
»Dříve ne, dokud mne neuvolníte!«
Chvíli se radili, načež vyhověli jeho přání.

Obstoupili ho však, zdvihnuvše ruce, ozbrojené
noži.
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Vtom objevil se v soutěsce zakuklenec, jenž
přistoupil k nim a řekl: »Nemá ten plíšek na okraji tři
vruby?«

»Má!« zněla po chvíli odpověď.
Zakuklenec vyrazil divoký skřek.
»Tedy přece! Přátelé, není to skutečně Španěl —

však přes to přece jen nesmí opustiti černý důl! Je to
muž všední! Běda vám, běda! Dnes mne zabijete a dal
tím, že nás vypátral —je to, přátelé, chicagský Léon
Clifton!«

V údolí i na výstupku zavládlo po těch slovech
nesmírné vzrušení.

»Clifton! Policejní špehoun!« ozývaly se hlasy.
»Ano, jsem Clifton!« hrdě zvolal nepravý

Španěl.
»Vím, že mne čeká smrt z vašich rukou — chci

tedy před svou smrtí aspoň dokázati, že Leon Clifton
není muž všední! Běda vám, běda! Dnes mne zabijete
a snad již zítra octnete se v rukou spravedlnosti!«

Muž, jenž se prve zmínil o plíšku, zachechtal se.
»Pouhé strašáky! Mr. Clifton pouští na nás

hrůzu, jako na chlapečky! Vašich hrozeb se
nelekáme! Vy zmizíte navždy, my však budeme dále
prováděti svou pomstu!«

Clifton obrátil se k němu.
»Nemýlím-li se, mluví ke mně neznámý pisatel

listu, jenž později skonal sebevraždou a byl pohřben
jako Allan Duncan!«

Zakuklenec uklonil se posměšně.
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»Tak jest, master. Než se odebéřete na onen svět,
podám vám malé objasnění. Jsem už drahná léta
členem sdružení mstitelů — jmenuji se jinak, než
Duncan! — vždy jsem se obával, abyste nám nepřišel
někdy na stopu. Proto jsem se vydal do Chicaga,
kdež jsem — přijav jiné jméno i jinou podobu — hrál
mistrnou komedii. Svým dopisem podnítil jsem vaši
zvědavost; byl jsem jist, že nás budete hledati — a
obával j sem se, že nás přece jen vyslídíte! Poslal jsem
svým přátelům výstrahu a oni se měli na pozoru.
Potom jsem zmizel — v Chicagu věřili, že jsem
skončil sebevraždou. Byl to však přistěhovalec,
kterého v Chicagu ještě neznali a jenž z bídy chtěl si
vzíti život. Dohodli jsme se; on se přestrojil do mých
šatů, a zatím, co já jsem se vzdálil, hodoval za mé
peníze a posléze zapálil si v ústech patronu, jež ho k
nepoznání zohavila. K vůli mr. Cliftonovi odevzdal
jsem sebevrahovi náš odznak. Potom jsem se vrátil
ke svým a bděl jsem nad každým cizincem, jenž se
objevil v našem okolí. Vždy však jsme se přesvědčili,
že to není Chicagský detektiv. Poznal jsem vás, mr.
Cliftone, jako Španěla v Sulphur Springu — a
netušil jsem, že by to mohl býti Clifton! Jste
znamenitý herec! Poněvadž ale jsme nepřáteli
Španělů, podal jsem o vás zprávu našincům a potom
jsme se uchystali, vás zajmouti. Zdařilo se to. Měl
jste býti dnes obětován pomstě za zavražděné — však
vaše slova vzbudila ve mně podezření a já jsem
posléze z plíšku, jejž byl jsem dříve poznamenal,
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nabyl jistoty, že to není nikdo jiný, než Clifton!
Kdybyste se nebyl stal Španělem, nebyli bychom
vám věnovali tolik pozornosti a vy byste byl snad
poznal naše tajemství! Mr. Cliftone, nezemřete jako
oběť za zavražděné, nýbrž proto, že jste detektiv —
náš nepřítel!«

»Smrt jemu!« ozvalo se kolkolem. » Pověste ho!
Probodněte ho!«

Nemohli se shodnouti na způsobu popravy.
Vtom zaznělo v soutěsce chraplavé vytí, do

údolí přibelhal se pes, zřejmě nemocný.
A teď šlehly dva blesky — dvě bílé postavy

skácely se k zemi.
»Jsme prozrazeni! Zabte toho špéhouna!«

ozývalo se volání.
Avšak té chvíle srazil Clifton pěstmi dva muže,

vrhl se do potoka, jenž byl značně hluboký a zmizel
pod povrchem.

A zase dva blesky od soutěsky, opět dvě oběti
skácely se k zemi.

V údolí nastal hrozný zmatek. Mužové pobíhali
sem tam, hledajíce úkryt. Ti na výstupku rozběhli se
k soutěsce, aby vypátrali střelce.

Však nenalezli ho — ani přispěním psů, jež
pustili s provazů. Ohledavše okolí, vrátili se se
zprávou, že zde není nikoho.

Tiše zlořečíce, začali prohlížeti potok. Brzy však
nabyli jistoty, že Clifton byl zanesen silným
proudem do podzemí, kde byl ztracen.
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To poněkud zmírnilo jejich zármutek nad
ztrátou čtyř druhů, jež bylo nutno — aby snad nebyli
prozrazeni — svěřiti proudu, který je také zanesl do
skalní hlubiny.

Potom opustili černý důl.
Za chvíli bylo slyšeti dusat vzdalujících se koní.
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V.

Z Laramie City vyšel veliký oddíl ozbrojenců,
vedený šerifem, jenž klusal po boku statného muže.

Opustili město a zaměřili k Sulphur Springu.
Vtom jel proti nim muž na bělouši.
»Don Pedro!« vykřikl průvodce šerifův.
»Wooton!« s nemenším úžasem zvolal jezdec na

bělouši.
A již byl u něho Wooton, tiskna mu ruku; a

šerif, zdravě ho uctivě, podával mu pravici.
»Těší mne, že vás osobně poznávám, mr.

Cliftone!« řekl tiše.
»Vy již víte?« užasl Clifton.
»Tuto váš přítel, mr. Clarkson, sdělil se mnou

vše,« zněla odpověď.
»A kam se ubíráte — s takovým průvodem ?«

divil .se Clifton.
» Potrestat zločinné sektáře!« odvětil šerif a

zamračil se.
»Což znáte jejich jména?« užasl Clifton.
»Známe! Mr. Clarkson mi je oznámil. Doufám,

že nám nikdo neuprchne. Z Fořtu Steele došlo mne
k mé žádosti sdělení, že silný oddíl milice obklíčil
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již daleké okolí Sulphur Springu a že každý bude
zadržen, kdo by chtěl projíti tím řetězem.«

Clifton usmál se spokojeně.
»Děkuji vám, pane šerife, že z pohodlnosti, nebo

z bázně nevyhýbáte se své povinnosti — jak
pohříchu činí mnozí šerifové. A tobě, milý Dicku,
vzdávám dík za to, že jsi přispěl, aby zlosynové mohli
býti vydáni spravedlnosti!«

»Není tu zásluhy,« odmítal Dick Clarkson, »je
to jen dílem náhody, jež se ke mně jednou také
přiklonila.«

Jeli dále. Clifton klusal nyní mezi šerifem a
Dickem, jenž vyprávěl mu, co se s ním stalo od
onoho dne, kdy byli na návrší zajati.

Octl se v podzemním vězení — jakémsi sklípku,
kdež byl připoután ke zdi. Navštěvoval ho zakuklený
muž, jenž mu přinášel potravu a nápoj, jenž však ani
slovem neodvětil k jeho otázkám a hrozbám. V oné
noci, kdy měl býti Clifton v černém dolu zavražděn,
zpozoroval Clarkson, že jeho strážce, jenž ho s večera
zase navštívili, dveře zapomněl zamknouti; byly jen
přivřeny. Násilně přerval provaz a zuby přehryzl
pouta na rukou, načež vyšel ze sklepa do malého
dvorku při nízkém stavení. U zdi uzřel psa, jenž měl
chorý vzhled. Zvíře skučelo a vyskakovalo na zeď,
jakoby Chtělo ven; při tom lísalo se k Dickovi.
Clarkson vysadil zvíře vzhůru, spustil je do trávy a
seskočil za ním. Pes dal se do mírného běhu a
Clarkson ho bezděky sledoval. Tak zavedl ho pes až
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k žulovým skalám, kde Clarkson uzřel množství
uvázaných koní; jeden měl u sedla upevněnu dvojku
a váček s patronami. Hlídky tu nebylo. Clarkson
zmocnil se zbraně a střeliva a potom Chtěl se
vyšvihnouti na koně a ujeti. Vtom zaslechl za
návrším výkřiky: » Pověste ho! Probodněte ho!«

Na výšině uzřel několik temných postav. Jeho
čtvernohý vůdce byl již daleko.

Vytušil Clarkson, že se zde chystá zločin. Pustil
se tedy za psem, drže se ve stínu skal, aby ti nahoře
ho neuzřeli.

Tak dostal se až do soutěsky — a zahlédl
Cliftona ohroženého.

On to byl, jenž vypálil na jeho nepřátele čtyři
rány.

Když pak viděl, že Clifton skočil do potoka a v
něm zmizel beze stopy, uznal za nej vhodnější, zatím
zmizeti. Je-li Clifton již mrtev, musí aspoň pomstíti
jeho smrt, přispěti k zatčení vrahů. Proto hledal
úkryt; a brzy se mu podařilo nalézti jej. Nedaleko
soutěsky leskla se hladina malého rybníčku, jenž byl
zarostlý hustým rákosím. Vstoupil do vody, a drže
ručnici i náboje vysoko nad hlavou, kráčel podle
břehu do největší houštiny, kdež se ukryl. Nepřátelé
začali zde hledati, psi ho zvětřili, štěkali — však přece
jen nebyl vypátrán. Setrval v úkrytu, až zakuklenci
vyšli z údolí. Teprve když dusot koní dávno utichl,
odvážil se vylézti ven. Zašel do údolí, aby vyhledal
Cliftona; po něm však nebylo ani stopy. Potom bral
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se k východu, řídě se kapesním kompasem, jenž ušel
pozornosti jeho věznitele. Tu uzřel v trávě malou
knížečku. Byla to vázaná bible. Na jejích listech bylo
napsáno: »černý důl« a dále byla uvedena různá
jména. Také tu byla postupná data, při každém pak
křížek.

Bystrý Clarkson pochopil. S největší opatrností
. bral se k Sulphur Springu, vyhýbaje se lidským
obydlím. šťastně dostal se do městečka; do hostince,
kdež měli svá zavazadla, z opatrnosti však sem
nezašel, nýbrž zaměřil bezodkladně k Laramie City.
Celou cestu byl živ jen z úlovku, jehož si zjednal
ručnicí; oheň rozdělával pomocí kapesní svítilničky,
která mu v zajetí byla ponechána.

V Laramie svěřil se šerifovi se vším, a ten
vyhověl jeho žádosti, aby byli zatčeni mužové, jichž
jména nalezl Clarkson v bibli. Byla to zajisté jména
členů pomstychtivé sekty; data s křížky značila
nepochybně úmrtní den jejich oběti, šerif měl
podrobný soupis všech farmářů v jižním Wyomingu;
Shledal, že jména v bibli patří vesměs farmářům v
okolí Sulphur Springu.

Nyní vyprávěl Clifton. Jeho zachránění bylo
přímo zázračné. Když skočil do potoka a potopil se v
něm, uchvátil ho proud a zanesl do skalních hlubin.
Zde vyplynul na povrch, kdež vytrvalými pohyby se
udržel. Proud nesl ho dlouho temným, dusným
prostorem — až uzřel svit měsíce a vyplaval na
vzduch.
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Octl se v potoku, jenž se vinul travnatou
rovinou. Clifton také bral se k východu. Ráno uzřel
stádo koní, volně se pasoucích. Zmocnil se bělouše
a ujel na něm. Když konečně blížil se k Laramie —
Sulphur Springu se vyhnuv, poněvadž se tam necítil
jistým —uzřel Clarksona, o němž byl přesvědčen, že
jest už mrtev.

Vysvětlil nyní šerifovi, že již ze zpráv starých
»News of Laramie City« vytušil, že tajná sekta vzala
si za úkol, mstíti se na Španělích. Proto přibyl do
Wyomingu jako Španěl, tuše, že budou po něm
pásti, a této okolnosti chtěl využiti k vypátrání
tajemství. Nepřátelé, kteří zajisté o jeho příchodu
byli již zpraveni, ukázali se chytřejšími a
neočekávaně se ho zmocnili. Nebyl by ušel smrti —
ani jako domnělý Španěl, ani jako poznaný detektiv
— kdyby zvláštní náhoda nebyla pomohla
Clarksonovi z vězení, a kdyby tohoto nebyl chorý
pes zavedl k černému dolu. Zvíře asi bývalo bráno
k hrozným exekucím v údolí; té noci zůstalo však
doma, však toužilo ven, a když mu Clarkson pomohl
přes zeď, pudem hnáno ubíhalo k místu schůzky.
Zakročení Dickovo střelnou zbraní odvrátilo
poněkud pozornost ustrašených sektářů od Cliftona
a ten mohl skočiti do potoka. Dále si vykládali, že
psi byli zajisté cvičeni, koho mají v údolí rozsápati, a
že noha, před lety nalezená v okolí Sulphur Springu,
patřila zajisté jedné z nešťastných obětí ..

Výprava měla zdařilý průběh. Ozbrojenci z
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Laramie zjímali podezřelé farmáře, což ovšem
neobešlo se bez krve. Potom přibyla milice, jež vedla
s sebou několik farmářů, kteří chtěli uprchnouti,
postrašeni útěkem domnělého Wootona.

Nastalo přísné vyšetřování, jež dlouho bylo
bezvýsledné. Zajatci zarytě mlčeli. Posléze jeden,
zachvácen šílenstvím, všechno pověděl. Označil
sebe jako zakladatele sekty, a prohlašoval, že přijdou
po nich andělé s mečem plamenným, kteří vyhubí
všechny Španěly. Udal také, že sebe a své druhy —
kteří nosili bílé zakuklení — považoval za mrtvé,
kteří vstali z hrobu, aby vykonali pomstu.

Pozorováním lékařů zjištěno, že vůdce byl už
dávno nepříčetný, a že měl na své druhy veliký vliv.
Poněvadž byly jeho výpověďmi dokázány zločiny,
byli členové sekty dle zákona potrestáni, šílenec
skončil ve vězení sebevraždou.

Proč bylo Španěly — již dávno potrestanými —
oněch dvanáct farmářů v černém dole zavražděno
— zůstalo neobjasněno. V celém případě bylo vůbec
mnoho záhad.

Clifton a Clarkson vrátili se do Chicaga,
zahrnuti pochvalou.

Od té doby nebyl ve Wyomingu ani jediný
Španěl zavražděn.
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