
Billy The Kid 

 

Henry McCarty, aka, William Henry Bonney, aka, Billy the Kid, sa narodil 23. novembra 1859, 

pravdepodobne v New Yorku. Mená jeho rodičov nie sú s istotou známe, ale jeho matka bola 

pravdepodobne Katherine a jeho otec Patrick. História potom sleduje Billyho do Indiany na 

konci 60. rokov a Wichitu v Kansase v roku 1870. Jeho otec zomrel na konci občianskej vojny, 

približne v rovnakom čase sa Billyho matka nakazila tuberkulózou a bolo jej odporučené, aby 

prešla do suchšej klímy. 1. marca 1873 sa Catherine McCarty oženila s mužom menom William 

Antrim, ktorý rodinu presťahoval do mesta Silver City v Novom Mexiku. 

Jeho nevlastný otec pracoval ako barman a tesár, ale čoskoro považoval svoj sobáš za chybu a 

prakticky ignoroval svoju manželku a nevlastných synov. Preto matka McCartyho sama 

zháňala živobytie pre svojich synov. Napriek lepšiemu podnebiu sa Billyho matke stále 

zhoršoval zdravotný stav a 16. septembra 1874 zomrela. 

Po jej smrti Antrim umiestnil Billyho a jeho mladšieho brata Jozefa do pestúnskych domovov 

a odišiel zo Silver City v Arizone . 

Vo veku 14 rokov bol nútený modrooký McCarty, chlapec s hladkou tvárou nútený nájsť si 

prácu v hoteli, kde umýval riad a pomáhal v reštaurácii. Chlapec bol údajne veľmi priateľský. 

Na manažéra zapôsobil mladý chlapec, pýši tým, že Bill bol jediným dieťaťom, čo pre neho 

niekedy pracoval a nič neukradol. Jeho učitelia sa domnievali, že „nie je problémový viac ako 

ktorýkoľvek iný chlapec, vždy ochotný pomôcť s prácou v okolí školy“. 

Avšak, 23. septembra 1875, McCarty bol zatknutý pre skrývanie ukradnutého oblečenia  

mužovi hrajúceho s čínskym práčovníkom. Dva dni na to Billy utiekol komínom z vezenia.. Od 

tejto chvíle by McCarty bol na úteku. 

Nakoniec sa živil ako potulný cowboy v juhovýchodnej Arizone. V roku 1877 pracoval na píle 

Camp Grant Army Post. Kováč v tábore, Frank „Windy“ Cahill sa zabával šikanovaním 

mladého Billyho. 17. augusta Cahill po slovnej výmene napadol McCartyho a hodil ho na zem. 

Billy odpovedal tým, že vytiahol zbraň a zastrelil Cahilla, ktorý nasledujúci deň zomrel. 

McCarty bol opäť vo väzbe, tentoraz v strážnici tábora, kde mal čakať na príchod miestneho 

maršála. Pred jeho príchodom však Billy opäť utiekol. 

Počas úteku v údolí Pecos v Novom Mexiku mu apač ukradol koňa, takže musel prejsť pešo 

mnoho kilometrov k najbližšej osade, kde bývala pani Jonesová. O mladého muža ktorý bol 

blízko smrti sa starala až do jeho uzdravenia. Rodina Jonesovcov si vytvorila k Billymu silné 

puto a dala mu jedného zo svojich koní. 

Hľadaný zákonom, neschopný nájsť poriadnu prácu, sa Kid zoznámil s vodcom bandy 

drobných zlodejov s názvom „The Boys“  menom Jesse Evans. Kid nemal kam ísť a bola by 

samovražda ostať sám na nepriateľskom a území bez zákona, Kid sa preto neochotne pripojil k 

gangu. 
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Neskôr sa zaplietol do neslávne známej vojny v Lincoln Country, v ktorej bol 18. februára 1878 

zabitý jeho priateľ a zamestnávateľ John Tunstall. Vražda Billyho Kida hlboko zasiahla a tvrdil, 

že Tunstall bol jedným z mála mužov, ktorí sa k nemu správali, akoby bol „slobodní a biely“. 

Na pohrebe Tunstalla Billy prisahal: „Dostanem každého hajzla, ktorý pomáhal zabiť Johna, aj 

keby to bola posledná vec, ktorú urobím.“  

Billy, teraz člen oddielu regulátorov ,  sa 1. apríla 1878 pomstil tým, že zastrelil zástupcu, ktorý 

zabil jeho priateľa, ako aj ďalšieho zástupcu a šerifa Williama Bradyho. Tým sa stal ešte viac 

hľadaný, ako predtým. McCarty sa skryl, ale čoskoro začal kradnúť dobytok od farmárov a 

Apačov z rezervácie Mescalero. 

Na jeseň roku 1878 sa novým generálnym guvernérom Nového Mexika stal generál únie vo 

výslužbe Lew Lewlace. S cieľom obnoviť mier v Lincoln Country vyhlásil Wallace amnestiu 

pre každého muža zapojeného do vojny v okrese Lincoln, ktorý ešte nebol obžalovaný. 

Billy bol samozrejme niekoľkonásobne obvinení (z ktorých niektoré obvinenia nesúviseli s 

vojnou v okrese Lincoln), ale Wallaca zaujali povesti, že McCarty bol ochotný sa vzdať a 

svedčiť proti farmárom a ich ľudom, ak by sa naňho mohla vzťahovať amnestia. V marci 1879 

sa Wallace a Billy stretli, aby prediskutovali možnosť dohody. McCarty údajne pozdravil 

guvernéra z revolverom v jednej ruke a puškou Winchester v druhej. Po niekoľkých dňoch 

premýšľania Billy súhlasil s výpoveďou za amnestiu. 

Súčasťou dohody bolo, aby sa McCarty podrobil zatknutiu a krátkemu pobytu vo väzení až do 

ukončenia jeho výpovede pred súdom. Napriek tomu, že jeho svedectvo pomohlo obviniť 

jedného z mocných vodcov, Johna Dolana, okresný prokurátor odmietol vykonať Wallaceov 

príkaz a prepustiť Billyho po svedectve na slobodu. Avšak, Billy bol umelec útekov, vykĺzol 

zo svojich pút a zmizol. 

O rok neskôr sa potĺkal okolo Fort Sumner na rieke Pecos, kde začalo jeho osudové priateľstvo 

s miestnym barmanom menom Pat Garrett, ktorý bol neskôr zvolený za šerifa okresu Lincoln. 

Ako šerif bol Garrett poverený zatknutím svojho priateľa Henryho McCartyho , ktorý bol 

neskôr známy takmer výlučne ako „Billy the Kid“. 

Približne v rovnakom čase Billy vytvoril gang, ktorý sa nazýval „ Rustlers “ (zlodeji dobytka) 

alebo jednoducho „Billy Kid's Gang“. Hlavnými členmi gangu boli Tom O'Folliard , Charlie 

Bowdre, Tom Pickett , Billy the Kid, Dirty Dave “Rudabaugh a Billy Wilson . 

Na jeseň roku 1880 sa Billy stále snažil presvedčiť guvernéra o udelenie milosti, hoci 

pokračoval vo svojich nezákonných činoch. Počas tejto doby sa vďaka novinám stal 

najznámejším zločincom v Novom Mexiku, pričom ho v novinách pomenovali „Billy the Kid“. 

30. novembra 1880, Billy Kid's Gang, David Anderson, aka: Billy Wilson; a Dirty Dave 

Rudabaugh prišly do White Oaks v Novom Mexiku, kde narazil na zástupcu šerifa Jamesa 

Redmana. Keď začala streľba na zástupcu šerifa, ten sa schoval za saloon, postupne na ulicu 

prišlo niekoľko miestnych občanov ktorý prenasledovali utečencov z mesta. 

15. decembra 1880 guvernér Wallace položil odmenu 500 dolárov za hlavu Billiho, a Pat 

Garrett začal neúnavne prenasledovanie. Garrett pripravil veľa pascí a prepadnutí v snahe 

zatknúť Billyho, no zdalo sa, že Kid má inštinkt zvieraťa, ktorý ho varoval pred 

nebezpečenstvom, to však nemohlo trvať večne. 
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Prenasledovaný odhodlaným Garrettom, Billy Kid, Billy Wilson, Rudabaugh, Tom O'Folliard, 

Charlie Bowdre a Tom Pickett dorazili 19. decembra 1880 do Fort Sumner v Novom Mexiku, 

kde stretli Garrettovú skupinu, ktorá sa skrývala v starej nemocničnej budove. Pat Garrett, Lon 

Komory a niekoľko ďalších vyskočilo z úkrytu, a Garrett ich vyzval aby sa vzdali.  

Niekoľko členov skupiny však nečakalo na to, ako kriminálnici zareagujú na Garrettovu výzvu, 

namiesto toho začali strieľať na Picketta a O'Folliarda. Aj keď Pickett unikol, O'Folliard leží 

mŕtvy v prašnej ulici. Rudabaughov kôň chytil guľku a zrútil sa. Rudabaughovi sa podarilo 

vyskočiť na Wilsonovho koňa a spolu z ostatnými utiekli, a schovali sa v opustenej chalupe pri 

Stinking Springs v Novom Mexiku. 

Odhodlaná Garrettova skupina ich však čoskoro vystopovala a obkľúčila úkryt. Vo vnútri domu 

boli Billy, Charlie Bowdre, Dave Rudabaugh, Tom Pickett a Billy Wilson. Keď Bowdre prešiel 

pred otvoreným oknom, bol zasiahnutý výstrelom do hrude. Obliehanie pokračovalo až do 

nasledujúceho dňa, keď Rudabaugh konečne zamával bielou vlajkou a banditi sa vzdali. Billy 

the Kid a jeho gang „Rustlers“ boli zajatí 23. decembra 1880. Billy bol najskôr odvezený do 

väzenia v Las Vegas v Novom Mexiku, potom do Santa Fe a nakoniec do Mesilly. 

Súdne pojednávaní trvalo presne jeden deň a Billy bol za vraždu šerifa Williama Bradyho a 

sudcu Warrena Bristola odsúdený na trest smrti. Jeho poprava bola naplánovaná na 13. mája v 

Lincolne. Strážili ho James Bell a Robert Olinger na najvyššom poschodí budovy súdu Lincoln 

Country. 28. apríla Billy nejako utiekol a zabil oboch svojich strážcov, zatiaľ čo Garrett bol 

mimo mesta. Nie je známe, ako to Billy dokázal, ale vo všeobecnosti sa verí, že priateľ alebo 

sympatizant Regulátora nechal pištoľ na záchode, kam ho jeden zo strážcov denne sprevádzal. 

Po zastrelení zástupcu Bella ukradol Billy Olingerovu 10-gau. brokovnicu s dvoma hlavňami a 

čakal na Olingera pri okne svojej cely. 

Olinger okamžite ako začul výstrely bežal z hotela k budove súdu. Keď bol priamo pod oknom 

súdu, začul svojho väzňa hovoriť: „Ahoj, Bob.“ Olinger potom pozrel hore a zbadal zbraň v 

Kidových rukách. Bola to posledná vec, ktorú kedy videl, keď ho Billy strelil vlastnou 

brokovnicou, a na mieste umrel. 

To by však bol Billyho posledný útek. Keď Pat Garrett spovedal Billyho priateľa Petera 

Maxwella 14. júla 1881 v Maxwellovej zatemnenej spálni v starej pevnosti Sumner, Billy 

nečakane vstúpil do miestnosti. Kid v slabom svetle nespozpoznal Garretta a spýtal sa „ien 

Quien es? „Quien es?“ (Španiel pre „Kto je to? Kto je to?“), Na ktorý Garrett odpovedal dvoma 

ranami z revolvera, prvá šla priamo do Billyho srdca. 

Henry McCarty, neslávny „Billy Kid“, bol pochovaný na pozemku medzi jeho mŕtvymi 

priateľmi Tom O'Folliardom a Charlie Bowdrom nasledujúci deň na cintoríne vo Fort Sumner. 

Za svoj krátky život údajne zabil 21 mužov, na každý rok života jedného. Mnoho historikov 

však počíta len s deviatimi, (štyria samostatne a päť s pomocou iných). O viac ako 100 rokov 

neskôr v roku 2010 guvernér Nového Mexika Bill Richardson zvažoval splnenie prísľubu 

milosti pre Kida z roku 1879, ktorý urobil vtedajší guvernér Lew Wallace. Pre  „historickú 

nejednoznačnosť“ okolo Wallaceho milosti sa  Richardson rozhodol milosť pre Billyho Kida 

neudeliť. 
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Billy Kid 

V tú istú noc, keď zomrel Billy chudobný, 

Priateľom povedal: „Nie som ja spokojný; 

prevrtal som guľkami dvadsaťjeden mužov, 

A šerif Pat Garrett to isté urobí so mnou. 

Takto pre Billy Kida nastala chvíľa osudná: 

Mesiac jasný žiaril, hodina bola neskorá, 

Bývalým priateľom, Pat Garrettom strelený, 

život mladého psanca je skončený. 

Je veľa mužov s tvárou jemnou a spravodlivou, 

čo začína v živote s šancou poctivou, 

no rovnako ako úbohý Billy, putuje na scestie, 

a tak isto stráca život na tej istej ceste. 

 


