Pat Garrett
Patrick Floyd Jarvis Garrett sa narodil v Chambers County v Alabame 5. júna 1850 a bol jedným
zo siedmich detí narodených Johnovi a Elizabeth Garrettovi.
Vysoký, tenký uhlový muž s výraznými lícnymi kosťami, odišiel vo veku 19 rokov do
Louisiany a neskôr do Dallas County v Texase . Tam pracoval na veľkom ranči LS v západnom
Texase ako kovboj.
Odtiaľ sa pripojil k lovcovi bizónov W. Skelton Glennovi. Čoskoro sa však s lovcom nezhodol
a hádka viedla ku streľbe. Keď ho Glenn obvinil, Pat ho zastrelil.
V roku 1878 sa presťahoval do Fort Sumner v Novom Mexiku, keď sa končila vojna v Lincoln
Country. Bitka medzi konkurenčnými gangmi vyvolala búrku bezprávia a násilia, ktorá
pokračovala v juhovýchodnom Novom Mexiku ďalšie dve desaťročia.
Garrett najprv išiel pracovať na ranči Petra Maxwella . O rok neskôr odišiel a pracoval ako
barman v salóne zvanom Beaver Smith's. Čoskoro potom sa oženil so ženou menom Juanita
Martinez, ktorá však skoro zomrela. O niečo viac ako o rok neskôr, 14. januára 1880, sa oženil
s Apolináriou Gutierrezovou.
Bolo to v salóne , kde Pat Garrett spoznal, a často hral s Williamom Bonneym, známym ako
Billy the Kid . Obaja boli spolu videní tak často, že čoskoro dostali prezývky „Veľké kasíno“ a
„Malé kasíno“.
7. novembra 1880 bol Garrett menovaný za šerifa okresu Lincoln. Jeho prvou sľubom bolo
ukončiť súčasnú vládu bezprávia s primárnym cieľom zadržania Billyho Kida, či priatelia alebo
nie.
15. decembra 1880 guvernér Wallace položil na stôl odmenu 500 dolárov za hlavu Billyho a
Pat Garrett začal neúnavné prenasledovanie. Garrett pripravil veľa pascí a prepadov, v snahe
zatknúť Billyho, ale zdá sa, že Kid má zvierací inštinkt, ktorý ho varoval pred
nebezpečenstvom. To však nemohlo trvať večne.
19. decembra 1880 Garrett napadol Billyho a jeho gang, keď prišli do Fort Sumner v Novom
Mexiku, pričom zabili Toma O'Folliarda , ale zvyšok gangu unikol. Odhodlaný Garrett a jeho
skupina čoskoro vystopovali bandu do Stinking Springs. Po niekoľkodňovom obkľúčení zabila
skupina Charlieho Bowdra a 23. decembra 1880 zajala Billyho Kida, Davea Dave Rudabaugha
, Toma Picketta a Billyho Wilsona .
Dňa 13. mája 1881 bol Billy The Kid súdený a odsúdený na väzenie v Lincolne v Novom
Mexiku. Unikol však z väzenia 18. apríla 1881, pričom zabil dvoch strážcov.

Garrett šiel po Kidovi opäť. 14. júla 1881prišiel na ranč Petra Maxwella, aby sa ho spýtal na
Billyho. Keď Maxwell a Garrett sedeli v Petrovej zatemnenej spálni v Starej Fort Sumner, Billy

nečakane vstúpil do miestnosti. A šere nerozpoznal Garretta a spýtal sa „ien Quien es? „Quien
es?“ (Španiel pre „Kto je to? Kto je to?“), Na to Garrett odpovedal dvoma ranami z revolvera.
Billy the Kid bol nasledujúci deň pochovaný medzi jeho mŕtvymi priateľmi Tom O'Folliard a
Charlie Bowdre na cintoríne Fort Sumner.
Hoci noviny v New Mexico písali: „... šerif Garrett je hrdina tejto hodiny,“ väčšina ľudí v tejto
oblasti ho považovala za darebáka pre zabitie obľúbeného hrdinu. Ďalšie voľby šerifa v okrese
Lincoln prehral.
Garrett sa potom vrátil na svoj ranč a začal písať knihu o Billym Kidovi, publikovanú v roku
1882, Pravý život Billyho Kida, slávneho Desperada z juhozápadu , no kniha bola prepadák.
V roku 1884 Garrett kandidoval na štátneho senátora v Novom Mexiku, kde opäť prehral voľby.
Garrett sa otrávení presťahoval svojou rodinou do Tascosy v Texase, kde sa stal kapitánom LS
Texas Rangers . Tam však vydržal len pár týždňov a vrátil sa do juhovýchodného Nového
Mexika, tentoraz do Roswellu .
V roku 1890 sa uchádzal o šerifa novovytvoreného okresu Chaves. Keď však prehral, trpko
odišiel z Nového Mexika do Texasu, kde žil niekoľko rokov v Uvalde.
V roku 1899 Garrett kúpil ranč v pohorí San Andres v Novom Mexiku a v októbri bol menovaný
šerifom okresu Dona Ana. Jeho rodina zostala na ranči, kým Pat pracoval v Las Cruces, Mesilla
a Dona Ana.
16. decembra 1901 prezident Theodore Roosevelt , pobúrený prestrelkami na západe,
vymenoval Pat Garretta za amerického colného úradníka v El Paso v Texase . Bola to však
kontroverzné menovanie a keď skončilo jeho funkčné obdobie v roku 1905, Roosevelt ho
odmietol znova vymenovať. Garrett a jeho rodina sa vrátili na ranč, no Garrett bol čoskoro
uprostred finančných problémov pre daň z príjmu a zodpovednosti za pôžičku, ktorú podpísal
za priateľa.
Trápiac sa v zúfalej situácii začal príliš piť a hazardovať. Stále sa však snažil zarobiť na
živobytie a začal s chovom koní. Aby vyriešil svoje finančné problémy, Garrett prenajal časť
svojej pôdy človeku menom Wayne Brazel, ktorý tam mal pásť dobytok. Čoskoro však zistil,
že Brazel priniesol niekoľko tisícov kôz, ktoré sa považovali pre svoj vplyv na pastviny, za ešte
horšie ako ovce.
V januári 1908 Garrett dlhoval mnohým ľuďom v oblasti Roswellu, preto oslovil rančera
menom Carl Adamsson, či by nemal záujem o kúpu jeho ranča.
Keď sa Adamson a Garrett dohodli sa na predaji, no Wayne Brazel odmietol prerušiť päťročnú
nájomnú zmluvu, pokiaľ Garrett nekúpil jeho kozy. Brazel a Garrett dohodli obchod, no
čoskoro chcel Brazel ešte viac peňazí. Aj keď sa Garrett rozčúlil, napokon súhlasil s
Brazelovými podmienkami.
29. februára 1908 sedeli Garrett a Adamson vo voze smerujúcom do Las Cruces, kde sa mali
stretnúť s Brazelom, a uzavrieť obchod. Po ceste ich Brazel dohnal a počas rozhovoru začala
hádka, Adamson pohrozil, že farmu nekúpi. Potom Brazel išiel ďalej, zatiaľ čo Garrett a
Adamson pokračovali vo voze.

Len pár kilometrov od Las Cruces zastavili voz a keď sa Adamson uvoľňoval za vozom, zazneli
tri výstrely. Pat Garrett ležal mŕtvy. Adamson zanechal jeho telo v púšti a pokračoval do Las
Cruces. Adamson prisahal, že nevidel, kto strieľal na Garretta, no Brazel sa priznal k streľbe,
tvrdiac, že to bola sebaobrana.
Keď prišli po Gerrettovo telo, na ceste sa našlo veľa nedopalkov, čo naznačuje, že na nich
niekto čakal. To viedlo k presvedčeniu, že streľba bola výsledkom sprisahania, do ktorej boli
zapletený dvaja ďalší ľudia. Brazel vzal vinu za vraždu údajne preto, že bol slobodný. V tejto
súvislosti sa hovorilo aj o nájomnom vrahovi Killinovi Jimovi Millerovi, pretože Carl Adamson
sa oženil so sesternicou manželky Jima Millera. Väčšina historikov to však považuje za
nepravdepodobné.
keď Garrettove pozostatky ležali v salóne, prišlo sa pozrieť na muža, ktorý zabil Billyho Kida,
desiatky zvedavcov. 5. marca 1908 bol Garrett pochovaný v Las Cruces v Novom Mexiku.
Brazel bol neskôr obvinený zo spáchania trestného činu. Stále pretrváva spor o tom, či
Garrettovo zavraždenie bolo sprisahaním s cieľom získať jeho pôdu, alebo jednoducho iba spor
s rozhnevaným Brazelom.
V máji 2017 predstavitelia okresu Doña Ana v tlačovej správe oznámili, že zamestnanec
kancelárie krajského úradníka našiel dokument v škatuli nearchivovaných materiálov z 9. júla
1908. Je to vlastnoručná správa súdneho Koronera podpísaná siedmimi porotcami. , ktorá
poukazuje na účasť Wayne Brazela. Podľa tlačovej správy dokument hovorí:
„Podpísaní súdny úradníci sme sa zúčastnili vyšetrovania tela Pat Garretta, ktorý bol označený
za mŕtveho v rámci okrsku č. 20, okres Doña Ana, územie Nového Mexika, asi päť kilometrov
severovýchodne od v meste Las Cruces a zistili sme, že zosnulý zomrel následkom strelnej rany
spôsobenej osamoteným Wayne Brazelom. “

