Butch Cassidy a Sundance Kid
Part 1: Divoká Banda
Robert Leroy Parker, známy ako Butch Cassidy bol americký vlakový a bankový lupič a vodca skupiny
zločincov známych ako " Wild Bunch " na Americkom starom západe. Parkerov život a smrť zostáva
jednou z najznámejších ikon mýtov "divokého západu" v modernej dobe.
Narodil sa 13. apríla 1866 v Beaver, Utah , prvý z 13 detí britských imigrantov Maximilliana Parkera a
Ann Campbell Gilliesovej a vyrastal na ranči svojich rodičov v blízkosti Circleville, Utah , približne 215
míľ (346 km) južne od Salt Lake City.
Okolo roku 1880 odišiel do obchodu s oblečením. Keď zistil, že je zatvorený, vstúpil do obchodu a
ukradol si džínsy a nejaký koláč a zanechal poznámku sľubujúcu zaplatenie. Roku 1884 sa presťahoval
do Telluridev Colorade , možno hľadal prácu, ale možno dodával ukradnuté kone kupujúcim. Viedol
život kovboja vo Wyomingu a Montane pred návratom do Telluride v roku 1887, kde sa stretol s
Mattom Warnerom, majiteľom pretekárskeho koňa. Cassidy a Warner jazdili na koni na rôznych
súťažiach, a delili si výhry .
Cassidyho prvá banková lúpež sa odohrala 24. júna 1889, keď on, Warner a dvaja bratia McCartyovi
vykradli San Miguel Valley Bank v Telluride. Lup bol približne 21 000 dolárov (čo zodpovedá 586 000
USD v roku 2018), následne utiekli do Routeru zlodejov , úkrytu v juhovýchodnom Utahu.
V roku 1890 si Cassidy kúpil ranč na okraji mesta Dubois vo Wyomingu . Táto lokalita je cez štát od
notoricky známeho Hole-in-the-Wall , prírodnej geologickej formácie a obľúbného úkrytu pre gangy
zbojníkov, vrátane Cassidyho. Je možné, že Cassidyho rančovanie bolo fasádou pre jeho tajné aktivity,
pretože nikdy nebol finančne úspešný. Jeho ranč používal "nezameniteľnú značku" "Reverse-E, Box,
E".
Začiatkom roku 1894 sa ku Cassidymu pripojila romantická rančerka Ann Bassettová . Jej otec bol
rančer, ktorý obchodoval s Cassidym, dodával mu čerstvé kone a hovädzie mäso. V tom istom roku
bol Cassidy zatknutý v Landeri vo Wyomingu za krádeže koní. Bol uväznený vo väznici v Laramie vo
Wyomingu, a prepustený v januári 1896 guvernérom William Alford Richards .
Cassidy sa spája so širokým okruhom zločincov, najmä jeho najbližším priateľom Williamom
Ellsworthom "Elzy" Layom , Harveyom "Kid Currym" Loganom , Benom Kilpatrickom , Harrym Tracym,
Willom "News" Carverom , Laura Bullionovou a Georgeom "Flat Nose" Currym , ktorý sa kolektívne
stal tzv. " Wild Bunch ". Zhruba v tomto období sa k bande pridal Sundance Kid.
Harry Alonzo Longabaugh, známy ako Sundance Kid sa narodil v Mont Clare v Pennsylvánii v roku
1867, ako najmladší z piatich detí. Vo veku 15 rokov cestoval na západ v krytom voze so svojím
bratrancom Georgom. V roku 1887 ukradol z ranča v Sundance vo Wyomingu zbraň, koňa, sedlo.
Sudca William L. Maginnis ho odsúdil na 18 mesiacov vo väzení. Počas tejto doby vo väzení prijal
prezývku Sundance Kid. Po jeho prepustení pracoval v Bar U Ranch v Alberte v Kanade.
Sundance Kid bol podozrivý z účasti na vlakovej lúpeži v roku 1892, bol údajne rýchly s pištoľou, a bol
často označovaný ako strelec, ale nie je známe, že by zabil kohokoľvek pred prestrelkou v Bolívii.

22. apríla 1897 v banskom meste Castle Gate v Utahu prepadla banda malú skupinu mužov nesúcich
mzdu spoločnosti Pleasant Valley Coal Company, a ukradla vrece obsahujúce 7 000 dolárov v zlate.
2. júna 1899, gang vykradol osobný vlak Union Pacific Overland Flyer v blízkosti Wilcoxu, Wyoming,
lúpež, ktorá si zaslúžila záujem verejnosti a vyústila v masívne pátranie. Kid Curry a George Curry v
prestrelke po lúpeži vlaku zabili šerifa Joe Hazena. Pinkertonov detektív Charlie Siringo bol potom
poverený úlohou chytiť psancov.
11. júla 1899 sa Lay a iní zúčastnili na lúpeži vlakov Colorado a Southern Railroad v blízkosti Folsom v
Novom Mexiku. Po prestrelke a prenasledovaní, počas ktorého Lay zabil šerifa Edwarda Farra a
Henryho Love; Lay bol odsúdený za vraždu a odsúdený na doživotie v New Mexico State Penitentiary.
Wild Bunch sa vždy po lúpeži rozdelil a neskôr sa zišiel na vopred určenom mieste, ako je Hole-inthe-Wall, Robbers Roost alebo bordel Fannie Porter v San Antoniu v Texase .
Cassidy oslovil guvernéra Hebera Wellsa z Utahu, aby sa sním dohodol na amnestii. Wells mu poradil,
aby požiadal Union Pacific Railroad, nech stiahnu svoje trestné oznámenia proti nemu. Predseda
Union Pacific Railroad EH Harriman sa pokúsil stretnúť s Cassidym cez Matta Warnera. 29. augusta
1900 však Cassidy, Sundance Kid vylúpili vlak č.3 Union Pacifik v blízkosti Tiptonu vo Wyomingu, čím
porušily Cassidyho sľub guvernérovi Wyomingu a stratili akúkoľvek šancu na amnestiu.
28. februára 1900 sa zástupcovia zákona pokúsili zatknúť Lonnyho, brata Curryho v dome jeho tety.
Lonny bol zabitý v prestrelke, a jeho bratranec Bob Lee bol zatknutý a poslaný do väzenia vo
Wyomingu. Dňa 17. apríla bol George Curry zabitý v prestrelke s Grand County, Utah Sheriffom
Johnom Tylerom a zástupcom Samom Jenkinsom. Dňa 26. mája, Kid Curry išiel do Moabu v Utahu a
zabil ako Tylera tak aj Jenkinsa odplatou za smrť Georgea a Lonnyho.
V decembri detektívna agentúra Pinkerton získala fotografie členov bandy a začala ich používať na
plagáty hľadaných. Dňa 3. júla 1901, Curry a skupina mužov vykradli vlak Great Northern v blízkosti
Wagneru. Gang sa rozdelill, ale hliadka vedená šerifom Eliášom Briantom dostihla News Carverau a
zabila ho. Ben Kilpatrick bol 12. decembra 1901 zajatý v Knoxville, Tennessee. Curry zabil 13.
decembra v Knoxville policajtov Williama Dinwiddlea a Roberta Saylora a unikol. Vrátil sa do
Montany, kde zastrelil Jamesa Wintersa za zabitie svojho brata Johnnyho.

