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B I L L Y  T H E  K I D  –  W A N T E D  D E A D  O R  A L I V E  
. . . K I E D Y  Z R O Z UM I A Ł ,  Ż E  Ś W I A T  S I Ę  Z M I E N I Ł  I  Ż E  M U S I  Z G I N Ą Ć . . .  

Witam w szóstym już numerze Farmersi Times! 

W tym numerze dwa rarytasy! Gracz ZapolyaZapolyaZapolyaZapolya 
przedstawia niezwykłą historię Billy the Kida, 
zaś Rkpior Rkpior Rkpior Rkpior opisał świat amerykańskiej (i nie 
tylko) whiskey. Życzymy miłej lektury! 

Gra Farmersi wkroczyła ostatnio na trzeci 
poziom — do roku 1869. Mimo wakacji prace 
nad rozwojem gry idą pełną parą, co zresztą 
widać :) 

W ostatnio wprowadzonym Denver 1869r. jest 
mnóstwo nowych opcji, aż można się pogubić. 
Z kolei El Paso oferuje szybkie rozgrywki 
pojedynkowe, które od razu stały się bardzo 
popularne. Wprowadzone niedawno drużyny rosną w siłę, a już wkrótce dostępne będą 
miasteczka z rozgrywkami drużynowymi. Ponadto właśnie zakończył się konkurs na 
„Pogromcę Automatów” w Los Angeles — IzydzieIzydzieIzydzieIzydzie gratulujemy zwycięstwa (pobiła rekord na 
godzinę przed końcem konkursu!). 

N A J S I L N I E J S Z E  
D R U Ż Y N Y :  

  1. Klub Farmera 2092 PD  

  2. Związek Przedsiębiorców  

      Gospodarczych: 2063 PD  

  3. Gildia Grabieżców: 1606 PD  

 STAN NA 30.06.2007 

Fort Sumner rok 1880 Fort Sumner rok 1880 Fort Sumner rok 1880 Fort Sumner rok 1880 ———— wszyscy jeszcze żyliśmy. Świętujemy moje 21  wszyscy jeszcze żyliśmy. Świętujemy moje 21  wszyscy jeszcze żyliśmy. Świętujemy moje 21  wszyscy jeszcze żyliśmy. Świętujemy moje 21 

urodziny pijąc i paląc czerwoną trawę... następnego dnia kradniemy urodziny pijąc i paląc czerwoną trawę... następnego dnia kradniemy urodziny pijąc i paląc czerwoną trawę... następnego dnia kradniemy urodziny pijąc i paląc czerwoną trawę... następnego dnia kradniemy 

konie Padre Grzelachowsky’ego... uciekamy na południe w śniegu... w konie Padre Grzelachowsky’ego... uciekamy na południe w śniegu... w konie Padre Grzelachowsky’ego... uciekamy na południe w śniegu... w konie Padre Grzelachowsky’ego... uciekamy na południe w śniegu... w 

kłótni zabijam Jim’a Carlyle’a, choć był moim przyjacielem... kilka dni kłótni zabijam Jim’a Carlyle’a, choć był moim przyjacielem... kilka dni kłótni zabijam Jim’a Carlyle’a, choć był moim przyjacielem... kilka dni kłótni zabijam Jim’a Carlyle’a, choć był moim przyjacielem... kilka dni 

później dowiadujemy się, że Garrett został szeryfem...  karciarz rzucił później dowiadujemy się, że Garrett został szeryfem...  karciarz rzucił później dowiadujemy się, że Garrett został szeryfem...  karciarz rzucił później dowiadujemy się, że Garrett został szeryfem...  karciarz rzucił 

pokera i zaczął uczciwą grę, dlatego go wybrali. pokera i zaczął uczciwą grę, dlatego go wybrali. pokera i zaczął uczciwą grę, dlatego go wybrali. pokera i zaczął uczciwą grę, dlatego go wybrali.     

Pat Garrett & Biily The KidPat Garrett & Biily The KidPat Garrett & Biily The KidPat Garrett & Biily The Kid    

Fort Sumner 1881Fort Sumner 1881Fort Sumner 1881Fort Sumner 1881    

...spytałem Pit’a, gdzie jest Kid — powiedział, że kręcił się 

w pobliżu, ale nie wie, czy wyjechał... 

...okazało się, że był jeszcze w miasteczku … zatrzymał 

się w domu starego Pete’a Maxwell’a... 

...była noc kiedy wraz z John’em Poe oraz Thomas’em 

McKinney’em poszliśmy po niego ...  

… wszedłem do sypialni… w pokoju panował półmrok  ... 

... wtedy w drzwiach stanął mężczyzna i zawołał: Quien es? Quien es? Kto tam jest? 

wystrzeliłem... Kid upadł bez słowa, przez chwilę próbował złapać oddech, a potem... dołączył 

do swoich ofiar...  

Z W Y C I Ę Z C Y  
K O N K U R S U  W  L A :  

1. Izyda 41.1 PD 

2. Oshibby 40.9 PD 

3. Przemko 39.1 PD 
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... mówią, że nie żyjesz... do diabła z posłańcem i tą wiadomością, nie chcę słyszeć żałobnych dzwonów, pukania śmierci do 

moich drzwi, cudowny poemat... nigdy nie upokorzona duma… moja bohema, nie żyję ? nie... Ty żyjesz  we mnie... 

Historia Billego KidaHistoria Billego KidaHistoria Billego KidaHistoria Billego Kida    

Znałam legendę o porywczym młodziku skazanym na śmierć, ale Kid mógł dorosnąć i przeżyć obie wojny światowe... 

Kim był Billy the Kid? Młodocianym desperado, który żył szybko i zginął młodo? Czy znużonym życiem gringo, który 

dożył starości? Ruszam jego śladem do Nowego Meksyku, dziedzictwa amerykańskiego zachodu . 

Wstań i idź niespokojny tułaczu, skazany na wędrówkę w głąb kanionów, wzdłuż ciemnych wód pod zamkniętą powieką 

raju... 

 

... to był zawsze ten sam sen, nocą gwiżdże pustynny wiatr, rano kiedy wstajemy biały piach przykrywa cały świat ... to był zawsze ten sam sen, nocą gwiżdże pustynny wiatr, rano kiedy wstajemy biały piach przykrywa cały świat ... to był zawsze ten sam sen, nocą gwiżdże pustynny wiatr, rano kiedy wstajemy biały piach przykrywa cały świat ... to był zawsze ten sam sen, nocą gwiżdże pustynny wiatr, rano kiedy wstajemy biały piach przykrywa cały świat 

niczym powieka, zamknięte oko raju... mama powiedziała, że czas ruszać...niczym powieka, zamknięte oko raju... mama powiedziała, że czas ruszać...niczym powieka, zamknięte oko raju... mama powiedziała, że czas ruszać...niczym powieka, zamknięte oko raju... mama powiedziała, że czas ruszać...    

 Zapytaj kiedy się urodził. 

... mama zaczęła kaszleć ... mama zaczęła kaszleć ... mama zaczęła kaszleć ... mama zaczęła kaszleć ...    

Missouri 1855? Czy Nowy Jork 1859? 

  Nowy Jork, czynszówka na Manhattanie 1859... pod zamknięta powieką raju, powiedziała, że czas iść...  Nowy Jork, czynszówka na Manhattanie 1859... pod zamknięta powieką raju, powiedziała, że czas iść...  Nowy Jork, czynszówka na Manhattanie 1859... pod zamknięta powieką raju, powiedziała, że czas iść...  Nowy Jork, czynszówka na Manhattanie 1859... pod zamknięta powieką raju, powiedziała, że czas iść...    

    

  Niech mówi o matce. 

  Katherine McCarty, Irlandka, chora, mężatka. Mój ojciec umarł młodo. Katherine McCarty, żeby nas utrzymać Katherine McCarty, Irlandka, chora, mężatka. Mój ojciec umarł młodo. Katherine McCarty, żeby nas utrzymać Katherine McCarty, Irlandka, chora, mężatka. Mój ojciec umarł młodo. Katherine McCarty, żeby nas utrzymać Katherine McCarty, Irlandka, chora, mężatka. Mój ojciec umarł młodo. Katherine McCarty, żeby nas utrzymać 

pracuje jako praczka. Cierpi na gruźlicę i kaszląc ucieka od śmierci. Jedzie na południe Wichita, Denver, Santa Fe w pracuje jako praczka. Cierpi na gruźlicę i kaszląc ucieka od śmierci. Jedzie na południe Wichita, Denver, Santa Fe w pracuje jako praczka. Cierpi na gruźlicę i kaszląc ucieka od śmierci. Jedzie na południe Wichita, Denver, Santa Fe w pracuje jako praczka. Cierpi na gruźlicę i kaszląc ucieka od śmierci. Jedzie na południe Wichita, Denver, Santa Fe w 

1873 roku Silver City. Przed śmiercią wychodzi za Williama Henrego Antrima. 16 września 1874 roku umiera na 1873 roku Silver City. Przed śmiercią wychodzi za Williama Henrego Antrima. 16 września 1874 roku umiera na 1873 roku Silver City. Przed śmiercią wychodzi za Williama Henrego Antrima. 16 września 1874 roku umiera na 1873 roku Silver City. Przed śmiercią wychodzi za Williama Henrego Antrima. 16 września 1874 roku umiera na 

gruźlicę... z prochu powstałeś i w proch się obrócisz... spoczywaj w pokoju mamo. Antrim zamyka powieki na szarym pyle gruźlicę... z prochu powstałeś i w proch się obrócisz... spoczywaj w pokoju mamo. Antrim zamyka powieki na szarym pyle gruźlicę... z prochu powstałeś i w proch się obrócisz... spoczywaj w pokoju mamo. Antrim zamyka powieki na szarym pyle gruźlicę... z prochu powstałeś i w proch się obrócisz... spoczywaj w pokoju mamo. Antrim zamyka powieki na szarym pyle 

Twojej twarzy, na ziemi Silver City, pod powieką granitu... Mam 14 lat i popielate włosy, wyglądam bardzo młodo, wychudłe Twojej twarzy, na ziemi Silver City, pod powieką granitu... Mam 14 lat i popielate włosy, wyglądam bardzo młodo, wychudłe Twojej twarzy, na ziemi Silver City, pod powieką granitu... Mam 14 lat i popielate włosy, wyglądam bardzo młodo, wychudłe Twojej twarzy, na ziemi Silver City, pod powieką granitu... Mam 14 lat i popielate włosy, wyglądam bardzo młodo, wychudłe 

ciało. Mówią na mnie Henry McCarty albo Kid Antrim. Mówią, że wyglądam dziewczęco...ciało. Mówią na mnie Henry McCarty albo Kid Antrim. Mówią, że wyglądam dziewczęco...ciało. Mówią na mnie Henry McCarty albo Kid Antrim. Mówią, że wyglądam dziewczęco...ciało. Mówią na mnie Henry McCarty albo Kid Antrim. Mówią, że wyglądam dziewczęco...    

W 1975 roku Kid okrada pralnię i staje się przestępcą. 

  sierota, adopcyjny ojciec... 

... sierota ?... sierota ?... sierota ?... sierota ?    

   

 

Pan Panie Bonney 

... przepraszam zgubiłem się, mów mi Billy. przepraszam zgubiłem się, mów mi Billy. przepraszam zgubiłem się, mów mi Billy. przepraszam zgubiłem się, mów mi Billy.    

 

Po śmierci matki Billy miota się bez celu, zabija pierwszego człowieka i ucieka. Pojawia się trzy lata później na zachód od 

Pecos. Znalazł swoje terytorium. 
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... bardzo kochałem to miejsce... bardzo kochałem to miejsce... bardzo kochałem to miejsce... bardzo kochałem to miejsce... 

 

 

 

 

 

... na drodze w zimową noc, bezdomny, zmarznięty i głodny, moje oczy były puste, miałem martwy wyraz twarzy, ... na drodze w zimową noc, bezdomny, zmarznięty i głodny, moje oczy były puste, miałem martwy wyraz twarzy, ... na drodze w zimową noc, bezdomny, zmarznięty i głodny, moje oczy były puste, miałem martwy wyraz twarzy, ... na drodze w zimową noc, bezdomny, zmarznięty i głodny, moje oczy były puste, miałem martwy wyraz twarzy, 

ludzie mnie nie dostrzegali...ludzie mnie nie dostrzegali...ludzie mnie nie dostrzegali...ludzie mnie nie dostrzegali...    

Gdy Billy dociera do Lincoln ma 17 lat, czeka na niego przyszłość. Przybiera pseudonim William Bonney, wkrótce stanie się 

legendą, fałszywe nazwisko stanie się prawdziwym. 

 

 

 

Billy zaczyna pracę dla Tunstall’a, tam poznaje swojego nowego przyjaciela. 

 

... Tunstall był świetnym gościem, pochodził z Londynu i to się czuło. Kupił ziemię niedaleko Felice River, hodował ... Tunstall był świetnym gościem, pochodził z Londynu i to się czuło. Kupił ziemię niedaleko Felice River, hodował ... Tunstall był świetnym gościem, pochodził z Londynu i to się czuło. Kupił ziemię niedaleko Felice River, hodował ... Tunstall był świetnym gościem, pochodził z Londynu i to się czuło. Kupił ziemię niedaleko Felice River, hodował 

bydło. Dobrze sobie radził. Tam powstała nasza rodzina Wagabundów: Dick Brewer, Fred Waite, Charlie Bowdre, bydło. Dobrze sobie radził. Tam powstała nasza rodzina Wagabundów: Dick Brewer, Fred Waite, Charlie Bowdre, bydło. Dobrze sobie radził. Tam powstała nasza rodzina Wagabundów: Dick Brewer, Fred Waite, Charlie Bowdre, bydło. Dobrze sobie radził. Tam powstała nasza rodzina Wagabundów: Dick Brewer, Fred Waite, Charlie Bowdre, 

spędzałem z Charliem sporo czasu, miał małe ranczo niedaleko Ruidoso. Tom O’Folliard przybył z Teksasu kilka miesięcy spędzałem z Charliem sporo czasu, miał małe ranczo niedaleko Ruidoso. Tom O’Folliard przybył z Teksasu kilka miesięcy spędzałem z Charliem sporo czasu, miał małe ranczo niedaleko Ruidoso. Tom O’Folliard przybył z Teksasu kilka miesięcy spędzałem z Charliem sporo czasu, miał małe ranczo niedaleko Ruidoso. Tom O’Folliard przybył z Teksasu kilka miesięcy 

później, nauczyłem go strzelać do głów kurczaków zakopanych po szyję. Spaliśmy w jednym dole w ziemi i byliśmy później, nauczyłem go strzelać do głów kurczaków zakopanych po szyję. Spaliśmy w jednym dole w ziemi i byliśmy później, nauczyłem go strzelać do głów kurczaków zakopanych po szyję. Spaliśmy w jednym dole w ziemi i byliśmy później, nauczyłem go strzelać do głów kurczaków zakopanych po szyję. Spaliśmy w jednym dole w ziemi i byliśmy 

nierozłączni nierozłączni nierozłączni nierozłączni ———— ja Charlie i Irlandczyk, jak ja Tomy.   ja Charlie i Irlandczyk, jak ja Tomy.   ja Charlie i Irlandczyk, jak ja Tomy.   ja Charlie i Irlandczyk, jak ja Tomy.   

  Byliście jak ojciec  i syn? 

... to niemożliwe był tylko 6 lat starszy ode mnie, ale u Tunstall’a wszyscy czuliśmy się jak w domu. Świat należał do ... to niemożliwe był tylko 6 lat starszy ode mnie, ale u Tunstall’a wszyscy czuliśmy się jak w domu. Świat należał do ... to niemożliwe był tylko 6 lat starszy ode mnie, ale u Tunstall’a wszyscy czuliśmy się jak w domu. Świat należał do ... to niemożliwe był tylko 6 lat starszy ode mnie, ale u Tunstall’a wszyscy czuliśmy się jak w domu. Świat należał do 

nas. Nie byliśmy gangiem tylko grupą facetów, którzy wypasali bydło na spieczonych polach.nas. Nie byliśmy gangiem tylko grupą facetów, którzy wypasali bydło na spieczonych polach.nas. Nie byliśmy gangiem tylko grupą facetów, którzy wypasali bydło na spieczonych polach.nas. Nie byliśmy gangiem tylko grupą facetów, którzy wypasali bydło na spieczonych polach.    

    

Tunstall chciał zrobić z Bille’go kogoś, a Billy się odwdzięczył lojalnością. 

 

... nie znałem go zbyt dobrze, pracowałem u niego tylko kilka miesięcy, ale dał mi szansę i był uczciwy,  nie znałem go zbyt dobrze, pracowałem u niego tylko kilka miesięcy, ale dał mi szansę i był uczciwy,  nie znałem go zbyt dobrze, pracowałem u niego tylko kilka miesięcy, ale dał mi szansę i był uczciwy,  nie znałem go zbyt dobrze, pracowałem u niego tylko kilka miesięcy, ale dał mi szansę i był uczciwy, 

postanowiłem pomścić jego śmierć.postanowiłem pomścić jego śmierć.postanowiłem pomścić jego śmierć.postanowiłem pomścić jego śmierć. 

    

Śmierć TunstallaŚmierć TunstallaŚmierć TunstallaŚmierć Tunstalla    

 

  

Hrabstwo Lincoln — 70 tysięcy kwadratowych równin i gór przeciętych Pecos i Rio Grande. Terytorium Apaczów i 

Mescalero, zepchniętych później do rezerwatów. Nowi przybysze zasiedlają dolinę na zachód od Pecos. Stróże 

prawa przymykają oko na zabójstwa i strzelaniny, zastraszeni mieszkańcy nie mają się do kogo zwrócić. Prawo to 

strzelba. Okolica słynie z hodowli bydła i desperados.  

Latem 1877r. Frankowi obrodził owies, poszedł więc do sąsiada zapytać czy ma kogoś do pomocy, wtedy na koniu 

podjechał William Bonney i powiedział, że szuka pracy. 

Murphy miał jedyny interes w mieście, prowadził sklep, wszyscy musieli chodzić tam, albo jeździć do Las Cruces co 

zajęłoby 7 dni. To był jedyny sklep w mieście... więc musiałeś kupować u niego. A potem przyjechał Tunstall i 

spotkał się w Santa Fe z Alex’em McSween’em, chciał zainwestować pieniądze, więc McSween poradził mu, żeby 

otworzył w Lincoln sklep. Tunstall przyjechał z Anglii w 1877 roku i otworzył sklep, wszedł w spółkę z  prawnikiem 

Alex’em McSween’em. Interes ten miał być konkurencją dla sklepu Murphy’ego i Dolan’a. Jim Dolan był wściekły, 

bo miał monopol na biznes w Lincoln i lukratywny kontrakt z wojskiem na dostawy wołowiny dla oddziałów w Fort 

Stanton, dlatego zorganizował zabójstwo Tunstall’a.  
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Kanion niedaleko Ruidoso, wieczór 18:00, Tunstall jedzie przodem, Billy jest półtora kilometra z tyłu z 

Middleton’em. Słyszą tętent kopyt, za nimi banda Murphy’ego i Dolan’a. Billy chce ostrzec Tunstall’a, ale ludzie Dolan’a 

zaczynają strzelać. Zza skał słyszy strzelaninę w kanionie. A potem cisza. Middleton robi znak krzyża, Billy nie śmie patrzeć 

wie, że to koniec… 

 

 

 
 

Czułeś się winny śmierci Tunstalla? 

... pomściłem Go, niesprawiedliwie zabito człowieka, a prawo stało po stronie morderców, postanowiliśmy więc ... pomściłem Go, niesprawiedliwie zabito człowieka, a prawo stało po stronie morderców, postanowiliśmy więc ... pomściłem Go, niesprawiedliwie zabito człowieka, a prawo stało po stronie morderców, postanowiliśmy więc ... pomściłem Go, niesprawiedliwie zabito człowieka, a prawo stało po stronie morderców, postanowiliśmy więc 

wziąć sprawy w swoje ręce...wziąć sprawy w swoje ręce...wziąć sprawy w swoje ręce...wziąć sprawy w swoje ręce... 

 

Oto godzina zabójców Oto godzina zabójców Oto godzina zabójców Oto godzina zabójców –––– wojna hrabstwa Lincoln wojna hrabstwa Lincoln wojna hrabstwa Lincoln wojna hrabstwa Lincoln    

Panie Bonney, jest Pan tam? 

... Morton, Brady... droga Sally dwa cukierki w kształcie ... Morton, Brady... droga Sally dwa cukierki w kształcie ... Morton, Brady... droga Sally dwa cukierki w kształcie ... Morton, Brady... droga Sally dwa cukierki w kształcie 

serca, kula w udzie, płonie dom McSween’a...serca, kula w udzie, płonie dom McSween’a...serca, kula w udzie, płonie dom McSween’a...serca, kula w udzie, płonie dom McSween’a...    

Nic Panu nie jest?  

... dobry, zły, kula w udzie, cukierki w kształcie serca, ... dobry, zły, kula w udzie, cukierki w kształcie serca, ... dobry, zły, kula w udzie, cukierki w kształcie serca, ... dobry, zły, kula w udzie, cukierki w kształcie serca, 

płonie dom, ogień u McSween’a...płonie dom, ogień u McSween’a...płonie dom, ogień u McSween’a...płonie dom, ogień u McSween’a...    

Pan mnie słyszy? 

... to Ty Sally ? czekam na Ciebie, płonę mam gorączkę...... to Ty Sally ? czekam na Ciebie, płonę mam gorączkę...... to Ty Sally ? czekam na Ciebie, płonę mam gorączkę...... to Ty Sally ? czekam na Ciebie, płonę mam gorączkę...    

Pan płonie? 

... ogień u McSeen’a, chłopcy Tunstall’a wzięli sprawy w ... ogień u McSeen’a, chłopcy Tunstall’a wzięli sprawy w ... ogień u McSeen’a, chłopcy Tunstall’a wzięli sprawy w ... ogień u McSeen’a, chłopcy Tunstall’a wzięli sprawy w 

swoje ręce. swoje ręce. swoje ręce. swoje ręce. Frank i George Coe, Doc Scurlock, Fred Waite, Frank i George Coe, Doc Scurlock, Fred Waite, Frank i George Coe, Doc Scurlock, Fred Waite, Frank i George Coe, Doc Scurlock, Fred Waite, 

Charlie Bowdre. Jesteśmy Regulatorami, wzięli mnie ze sobą, upieczemy ich jednego po drugim, podpalimy miasto, Charlie Bowdre. Jesteśmy Regulatorami, wzięli mnie ze sobą, upieczemy ich jednego po drugim, podpalimy miasto, Charlie Bowdre. Jesteśmy Regulatorami, wzięli mnie ze sobą, upieczemy ich jednego po drugim, podpalimy miasto, Charlie Bowdre. Jesteśmy Regulatorami, wzięli mnie ze sobą, upieczemy ich jednego po drugim, podpalimy miasto, 

jesteśmy Regulatorami. Horda Synów. jesteśmy Regulatorami. Horda Synów. jesteśmy Regulatorami. Horda Synów. jesteśmy Regulatorami. Horda Synów.     

Brady Tunstall oko za oko? 

... Brady zginął, bo wtykał nos w nie swoje sprawy, miał być szeryfem a nie politykiem.... Brady zginął, bo wtykał nos w nie swoje sprawy, miał być szeryfem a nie politykiem.... Brady zginął, bo wtykał nos w nie swoje sprawy, miał być szeryfem a nie politykiem.... Brady zginął, bo wtykał nos w nie swoje sprawy, miał być szeryfem a nie politykiem.    

Zaczął się odwet ? 

... miasto było skorumpowane, próbowaliśmy to naprawić...... miasto było skorumpowane, próbowaliśmy to naprawić...... miasto było skorumpowane, próbowaliśmy to naprawić...... miasto było skorumpowane, próbowaliśmy to naprawić...    

 

15 lipca do Lincoln przybywa McSween i 50 mężczyzn, Billy jest najmłodszy.  

Dwa obozy po dwóch stronach drogi, mieszkańcy nie wychodzą z domów. Mijają 4 upalne dni. Billy pisze list do Sally 

Chisum, siostrzenicy miejscowego hodowcy bydła. 

 

... wysłuchaj mnie, idąc tą drogą odwracasz się od Boga... gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak 

dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy stałem się mężem wyzbyłem się tego co dziecięce... teraz widzimy jakby w 

zwierciadle niejasno, wtedy zaś twarzą w twarz, teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak jak zostałem 

poznany... 

... myśli i słowa Nowego Meksyku...... myśli i słowa Nowego Meksyku...... myśli i słowa Nowego Meksyku...... myśli i słowa Nowego Meksyku...    

• bez broni czułbym się nagi, broń daje mi 

poczucie bezpieczeństwa, ale zgadzam się z 

powiedzeniem, że to nie broń zabija a 

człowiek; 

• każdy dzieciak ma swoją przytulankę, dla mnie 

broń to właśnie taka przytulanka; 

• jeśli dbasz o broń ona dba o Ciebie; 

• to wiejskie obszary, zanim dotrze tu ramię 

szeryfa, zabiją mnie z 15 razy, musimy bronić 

siebie i swoich rodzin; 

• jesteśmy przyzwyczajeni do takiego życia, 

warto za nie zginać. 

... ludzie padają droga Sally, padają jak pióra. Jesteś bogata, a moim bogactwem jest kula w udzie... błądzę pośród 

opustoszałych domów, moje łzy mieszają się z tuszem. Jesteś bogata słowa spadają jak pióra z Twoich ust... stado 

koni, strzały i krwawiący ludzie jak oleiste łzy spadają w ogień u McSween’a. Jestem martwy. Ty... bogata, ja biedny 

Ty żywa, roześmiana... dwudziesto jedno letni strzelec, znajdę pracę będę kimś wyjdę z tego piekielnego domu... 

  całuję, ściskam zawsze Twój Billy 
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Piątego dnia ludzie Dolan’a podpalają dom McSween’a, Billy przejmuje dowodzenie. Uciekają przed ogniem z pokoju do 

pokoju. Dom zamienia się w piekło. Następnego dnia poddają się pokonani przez kule i ogień. 

... gdzie ja jestem ?... gdzie ja jestem ?... gdzie ja jestem ?... gdzie ja jestem ?    

Na grobie McSweena 

... nasi zabici: John Henry Tunstall, Ebb Saunders, Frank McNab, Harvey Morris, Alexander McSween, Vicente ... nasi zabici: John Henry Tunstall, Ebb Saunders, Frank McNab, Harvey Morris, Alexander McSween, Vicente ... nasi zabici: John Henry Tunstall, Ebb Saunders, Frank McNab, Harvey Morris, Alexander McSween, Vicente ... nasi zabici: John Henry Tunstall, Ebb Saunders, Frank McNab, Harvey Morris, Alexander McSween, Vicente 

Romero, Francisco Zamora, Yigino Salazar odratowany, ich zabici: Billy Morton, Frank Baker, William McCloskey, Romero, Francisco Zamora, Yigino Salazar odratowany, ich zabici: Billy Morton, Frank Baker, William McCloskey, Romero, Francisco Zamora, Yigino Salazar odratowany, ich zabici: Billy Morton, Frank Baker, William McCloskey, Romero, Francisco Zamora, Yigino Salazar odratowany, ich zabici: Billy Morton, Frank Baker, William McCloskey, 

William Brady, Bob Beckwith, Manuel Segovia, Jim Carlyle, Buckshot Roberts.William Brady, Bob Beckwith, Manuel Segovia, Jim Carlyle, Buckshot Roberts.William Brady, Bob Beckwith, Manuel Segovia, Jim Carlyle, Buckshot Roberts.William Brady, Bob Beckwith, Manuel Segovia, Jim Carlyle, Buckshot Roberts.    

    

Co się stało po śmierci McSwenna ? 

... 22 lipca wysyłam Sally Chisum dwa cukierki, 29 jest zaćmienie słońca... Na początku sierpnia garstka ... 22 lipca wysyłam Sally Chisum dwa cukierki, 29 jest zaćmienie słońca... Na początku sierpnia garstka ... 22 lipca wysyłam Sally Chisum dwa cukierki, 29 jest zaćmienie słońca... Na początku sierpnia garstka ... 22 lipca wysyłam Sally Chisum dwa cukierki, 29 jest zaćmienie słońca... Na początku sierpnia garstka 

Regulatorów spędza tydzień w Forcie Sumner, mówię moim compadres: tyle whiskey i dziewczyn ile chcemy, wokół Regulatorów spędza tydzień w Forcie Sumner, mówię moim compadres: tyle whiskey i dziewczyn ile chcemy, wokół Regulatorów spędza tydzień w Forcie Sumner, mówię moim compadres: tyle whiskey i dziewczyn ile chcemy, wokół Regulatorów spędza tydzień w Forcie Sumner, mówię moim compadres: tyle whiskey i dziewczyn ile chcemy, wokół 

same meksykańskie tancerki... nie gadać za dużo, niech gra muzyka, tańczymy całą noc, chłopcy wywijają z same meksykańskie tancerki... nie gadać za dużo, niech gra muzyka, tańczymy całą noc, chłopcy wywijają z same meksykańskie tancerki... nie gadać za dużo, niech gra muzyka, tańczymy całą noc, chłopcy wywijają z same meksykańskie tancerki... nie gadać za dużo, niech gra muzyka, tańczymy całą noc, chłopcy wywijają z 

dziewczynami... o czwartej rano idę się wysikać, Tomy jest pijany, leży w trawie i gada do księżyca... Pod koniec lata Frank i dziewczynami... o czwartej rano idę się wysikać, Tomy jest pijany, leży w trawie i gada do księżyca... Pod koniec lata Frank i dziewczynami... o czwartej rano idę się wysikać, Tomy jest pijany, leży w trawie i gada do księżyca... Pod koniec lata Frank i dziewczynami... o czwartej rano idę się wysikać, Tomy jest pijany, leży w trawie i gada do księżyca... Pod koniec lata Frank i 

George Coe ruszają do Kolorado... dla mnie to nie koniec wojny, chcę zemsty, zostaję z Tom’ym. Na początku października George Coe ruszają do Kolorado... dla mnie to nie koniec wojny, chcę zemsty, zostaję z Tom’ym. Na początku października George Coe ruszają do Kolorado... dla mnie to nie koniec wojny, chcę zemsty, zostaję z Tom’ym. Na początku października George Coe ruszają do Kolorado... dla mnie to nie koniec wojny, chcę zemsty, zostaję z Tom’ym. Na początku października 

w Fort Sumner pojawia się Pat Garrett, zaprzyjaźniamy się.w Fort Sumner pojawia się Pat Garrett, zaprzyjaźniamy się.w Fort Sumner pojawia się Pat Garrett, zaprzyjaźniamy się.w Fort Sumner pojawia się Pat Garrett, zaprzyjaźniamy się.    

W marcu Billy pisze do Gubernatora Wallace. 

 

Gubernator Wallace miał ułaskawić wszystkich, którzy brali udział w wojnie hrabstwa Lincoln, ale pominął Kida... więc Kid 

musiał walczyć dalej. 

 

... nie mogłem zostać w Lincoln, ruszyłem do Fort Sumner, był tam Charlie, a Tomy do nas dołączył. Kradliśmy konie ... nie mogłem zostać w Lincoln, ruszyłem do Fort Sumner, był tam Charlie, a Tomy do nas dołączył. Kradliśmy konie ... nie mogłem zostać w Lincoln, ruszyłem do Fort Sumner, był tam Charlie, a Tomy do nas dołączył. Kradliśmy konie ... nie mogłem zostać w Lincoln, ruszyłem do Fort Sumner, był tam Charlie, a Tomy do nas dołączył. Kradliśmy konie 

120 od Chisum’a, 30 od indian. Wieczorami graliśmy w Montę i Pokera w barze Bewer’a Smith’a, noce spędzaliśmy 120 od Chisum’a, 30 od indian. Wieczorami graliśmy w Montę i Pokera w barze Bewer’a Smith’a, noce spędzaliśmy 120 od Chisum’a, 30 od indian. Wieczorami graliśmy w Montę i Pokera w barze Bewer’a Smith’a, noce spędzaliśmy 120 od Chisum’a, 30 od indian. Wieczorami graliśmy w Montę i Pokera w barze Bewer’a Smith’a, noce spędzaliśmy 

z dziewczynami. z dziewczynami. z dziewczynami. z dziewczynami.     

Pat Garrett też kradł konie ? 

... dziwi się Pani, nie był jeszcze szeryfem... dziwi się Pani, nie był jeszcze szeryfem... dziwi się Pani, nie był jeszcze szeryfem... dziwi się Pani, nie był jeszcze szeryfem    

 

Pat Garrett i Billy The KidPat Garrett i Billy The KidPat Garrett i Billy The KidPat Garrett i Billy The Kid    

... pamiętasz? krążyliśmy jak podróżnicy co znikają w dali, jak akrobaci na powietrznych niciach, jak para ... pamiętasz? krążyliśmy jak podróżnicy co znikają w dali, jak akrobaci na powietrznych niciach, jak para ... pamiętasz? krążyliśmy jak podróżnicy co znikają w dali, jak akrobaci na powietrznych niciach, jak para ... pamiętasz? krążyliśmy jak podróżnicy co znikają w dali, jak akrobaci na powietrznych niciach, jak para 

szczęśliwych duchów... hmm... stare dobre czasy. Pat już nie zabijał bizonów i jeszcze nie zabijał przyjaciół... ludzie szczęśliwych duchów... hmm... stare dobre czasy. Pat już nie zabijał bizonów i jeszcze nie zabijał przyjaciół... ludzie szczęśliwych duchów... hmm... stare dobre czasy. Pat już nie zabijał bizonów i jeszcze nie zabijał przyjaciół... ludzie szczęśliwych duchów... hmm... stare dobre czasy. Pat już nie zabijał bizonów i jeszcze nie zabijał przyjaciół... ludzie 

mówili, że jesteśmy jak długi i krótki... nazywali nas Little Casino i Juan Largo. mówili, że jesteśmy jak długi i krótki... nazywali nas Little Casino i Juan Largo. mówili, że jesteśmy jak długi i krótki... nazywali nas Little Casino i Juan Largo. mówili, że jesteśmy jak długi i krótki... nazywali nas Little Casino i Juan Largo.     

Widziano Was jak graliście w Montę na końskiej derce rozłożonej na głównej ulicy miasta. 

... Patowi i mnie najlepiej wychodził Poker i taniec... graliśmy w barach w Fort Sumner i White Oaks... to była ... Patowi i mnie najlepiej wychodził Poker i taniec... graliśmy w barach w Fort Sumner i White Oaks... to była ... Patowi i mnie najlepiej wychodził Poker i taniec... graliśmy w barach w Fort Sumner i White Oaks... to była ... Patowi i mnie najlepiej wychodził Poker i taniec... graliśmy w barach w Fort Sumner i White Oaks... to była 

cyganeria Nowego Meksyku…cyganeria Nowego Meksyku…cyganeria Nowego Meksyku…cyganeria Nowego Meksyku…    

    

Drogi Panie, słyszałem, że wyznaczył Pan za mnie 1000 $ nagrody, jak rozumiem mam być świadkiem. Mógłbym 

zeznawać, ale jestem oskarżony o to co się stało podczas wojny w hrabstwie Lincoln. Jeśli może Pan anulować to 

oskarżenie, proszę mi pozwolić się wytłumaczyć, nie chcę już walczyć. To samo odnosi się do wszystkich 

mieszkańców miasta, większość z Nich pomagała mi jak mogła. Czekam na odpowiedź oddany sługa W.H. Bonney. 

... myśli i słowa Nowego Meksyku...... myśli i słowa Nowego Meksyku...... myśli i słowa Nowego Meksyku...... myśli i słowa Nowego Meksyku...    

• piję tylko sam albo z kimś; 

• dobra whiskey dodaje 

animuszu. 

Billy był w barze Bewer’a Smith’a w Fort Sumner, był tam pijany Joe Grant, który 

chwalił się, że zabije Kid’a, bo szybciej strzela... Kid podsłuchał to i zaczął 

rozmowę z Grant’em. Kazał mu pokazać pistolet. Kiedy Joe się odwrócił, Kid wyjął 

naboje i oddał mu pustą broń, po czym usiadł przy barze... wychylił jednego, 

odwrócił się, wiedział, że broń tamtego jest pusta, uśmiechnął się i zabił Joe’go. 
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... wtedy Garrett się ożenił, to nas zaskoczyło, ... wtedy Garrett się ożenił, to nas zaskoczyło, ... wtedy Garrett się ożenił, to nas zaskoczyło, ... wtedy Garrett się ożenił, to nas zaskoczyło, 

śmialiśmy się z niego, a on się tylko uśmiechał. śmialiśmy się z niego, a on się tylko uśmiechał. śmialiśmy się z niego, a on się tylko uśmiechał. śmialiśmy się z niego, a on się tylko uśmiechał. 

W głębi duszy chciał być kimś, małżeństwo było W głębi duszy chciał być kimś, małżeństwo było W głębi duszy chciał być kimś, małżeństwo było W głębi duszy chciał być kimś, małżeństwo było 

początkiem... potem zrobili go szeryfem, to też nas początkiem... potem zrobili go szeryfem, to też nas początkiem... potem zrobili go szeryfem, to też nas początkiem... potem zrobili go szeryfem, to też nas 

zaskoczyło…zaskoczyło…zaskoczyło…zaskoczyło…    

    

... nie było już dla mnie miejsca w Nowym Meksyku, ranczerzy ... nie było już dla mnie miejsca w Nowym Meksyku, ranczerzy ... nie było już dla mnie miejsca w Nowym Meksyku, ranczerzy ... nie było już dla mnie miejsca w Nowym Meksyku, ranczerzy 

chcieli się pozbyć koniokradów, wyznaczyli za mnie 500$ chcieli się pozbyć koniokradów, wyznaczyli za mnie 500$ chcieli się pozbyć koniokradów, wyznaczyli za mnie 500$ chcieli się pozbyć koniokradów, wyznaczyli za mnie 500$ 

nagrody... Pat Garrett napisał mi: znikaj bo Cię dopadnę.nagrody... Pat Garrett napisał mi: znikaj bo Cię dopadnę.nagrody... Pat Garrett napisał mi: znikaj bo Cię dopadnę.nagrody... Pat Garrett napisał mi: znikaj bo Cię dopadnę.    

  

... Pat Garrett ... Pat Garrett ... Pat Garrett ... Pat Garrett ———— umysł lekarza i ręce rzeźnika, idealny zabójca,  umysł lekarza i ręce rzeźnika, idealny zabójca,  umysł lekarza i ręce rzeźnika, idealny zabójca,  umysł lekarza i ręce rzeźnika, idealny zabójca, 

mógł kogoś zabić, wrócić i dokończyć kawał... polował na mógł kogoś zabić, wrócić i dokończyć kawał... polował na mógł kogoś zabić, wrócić i dokończyć kawał... polował na mógł kogoś zabić, wrócić i dokończyć kawał... polował na 

bizony, potrafił zastrzelić 60 dziennie... pod koniec sezonu bizony, potrafił zastrzelić 60 dziennie... pod koniec sezonu bizony, potrafił zastrzelić 60 dziennie... pod koniec sezonu bizony, potrafił zastrzelić 60 dziennie... pod koniec sezonu 

miał 10000 skór... łowca zwierząt, łowca głów… na jedno wychodzi... miał 10000 skór... łowca zwierząt, łowca głów… na jedno wychodzi... miał 10000 skór... łowca zwierząt, łowca głów… na jedno wychodzi... miał 10000 skór... łowca zwierząt, łowca głów… na jedno wychodzi...     

    

... Tomy postanowił jechać na wschód, w święta mieliśmy po raz ostatni spotkać się w Fort Sumner, wtedy przyszedł ... Tomy postanowił jechać na wschód, w święta mieliśmy po raz ostatni spotkać się w Fort Sumner, wtedy przyszedł ... Tomy postanowił jechać na wschód, w święta mieliśmy po raz ostatni spotkać się w Fort Sumner, wtedy przyszedł ... Tomy postanowił jechać na wschód, w święta mieliśmy po raz ostatni spotkać się w Fort Sumner, wtedy przyszedł 

po nas Garrett...po nas Garrett...po nas Garrett...po nas Garrett...    

 

Poszukiwany Billy The KidPoszukiwany Billy The KidPoszukiwany Billy The KidPoszukiwany Billy The Kid    
     

  18 grudnia w burzy śnieżnej dotarliśmy do Fort Sumner, około ósmej strażnik zawołał, że ktoś nadchodzi... 

Strzeliliśmy. O’Folliard dostał kulę tuż pod serce... 

... koniec z czerwoną trawą, nie będziesz cierpiał bólu, który uśmierzała. Garrett Cię wyleczył... kulka dla konia, ... koniec z czerwoną trawą, nie będziesz cierpiał bólu, który uśmierzała. Garrett Cię wyleczył... kulka dla konia, ... koniec z czerwoną trawą, nie będziesz cierpiał bólu, który uśmierzała. Garrett Cię wyleczył... kulka dla konia, ... koniec z czerwoną trawą, nie będziesz cierpiał bólu, który uśmierzała. Garrett Cię wyleczył... kulka dla konia, 

kulka dla Ciebie... słyszałem jak Twój krzyk rozdziera noc... sukinsynu krzyczałeś, idąc w jego stronę jak szaleniec... kulka dla Ciebie... słyszałem jak Twój krzyk rozdziera noc... sukinsynu krzyczałeś, idąc w jego stronę jak szaleniec... kulka dla Ciebie... słyszałem jak Twój krzyk rozdziera noc... sukinsynu krzyczałeś, idąc w jego stronę jak szaleniec... kulka dla Ciebie... słyszałem jak Twój krzyk rozdziera noc... sukinsynu krzyczałeś, idąc w jego stronę jak szaleniec... 

trzecia kulka zabrała Ci życie, przestrzeliła głowę, mózg ustami wypływał na koszulę... zaczekaj na mnie, tak jak czekałeś trzecia kulka zabrała Ci życie, przestrzeliła głowę, mózg ustami wypływał na koszulę... zaczekaj na mnie, tak jak czekałeś trzecia kulka zabrała Ci życie, przestrzeliła głowę, mózg ustami wypływał na koszulę... zaczekaj na mnie, tak jak czekałeś trzecia kulka zabrała Ci życie, przestrzeliła głowę, mózg ustami wypływał na koszulę... zaczekaj na mnie, tak jak czekałeś 

pod drzwiami, gdy byłem z dziewczyną... to już nie jest śmieszne... zaczekaj chwilę... zastrzelę paru zanim mnie dopadną...pod drzwiami, gdy byłem z dziewczyną... to już nie jest śmieszne... zaczekaj chwilę... zastrzelę paru zanim mnie dopadną...pod drzwiami, gdy byłem z dziewczyną... to już nie jest śmieszne... zaczekaj chwilę... zastrzelę paru zanim mnie dopadną...pod drzwiami, gdy byłem z dziewczyną... to już nie jest śmieszne... zaczekaj chwilę... zastrzelę paru zanim mnie dopadną...    

Stinking Springs. To tu Garrett dopadł Kid’a. Garrett i jego ludzie obstawili teren, wiedzieli, że Kid nosi kapelusz typu 

sombrero. Charlie Bowdre wyszedł z domu nakarmić konia i ludzie Garretta wzięli go za Kid’a... wystrzelili i ranili 

Bowdre’go... Charlie dokuśtykał do domu, a Kid powiedział mu, żeby wziął broń i spróbował ustrzelić kilku zanim umrze. 

Bowdre wyszedł z domu podpierając się strzelbami i upadł.   

Pat Garrett & Biily The KidPat Garrett & Biily The KidPat Garrett & Biily The KidPat Garrett & Biily The Kid    
 

 

Będę szeryfem hrabstwa Lincoln 

 

Stary Pat, szeryf Pat Garrett, sprzedany do gangu 

Santa Fe. Jakie to uczucie? 

 

Czuję, że czasy się zmieniły... 

Czasy może tak, ale ja nie... 

... myśli i słowa Nowego Meksyku...... myśli i słowa Nowego Meksyku...... myśli i słowa Nowego Meksyku...... myśli i słowa Nowego Meksyku...    

• żeby przetrwać Pat Garrett musiał zawrzeć układ z 

własną duszą i ze społeczeństwem; 

• Pat Garrett był kimś, kto podjął walkę ze zjawiskami  

w które wierzył, musiał stanąć na straży prawa; 

• Pat Garrett pewnie źle sypiał, Billy the Kid był 
spontanicznym snem, a Garrett od niego uciekał. 
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Wysłał Pan przyjaciela na śmierć. 

... krwawił... krwawił... krwawił... krwawił    

... jego życie nie było dla mnie nic warte… 

... a dla mnie tak... a dla mnie tak... a dla mnie tak... a dla mnie tak    

 

Kiedy zabili Charlie’go, zaczęli piec na ogniu boczek, ten zapach powstrzymał ludzi Kid’a przed ucieczką... głód zwyciężył i 

się poddali. 

 

Za kratamiZa kratamiZa kratamiZa kratami    

25 grudnia Pat Garrett aresztuje Bill’ego w Stinking Spring i zamyka w więzieniu. Z Las 

Vegas przyjeżdża reporter. 

... nie można widzieć tylko ciemności... tym razem chcę się śmiać... nie jestem ... nie można widzieć tylko ciemności... tym razem chcę się śmiać... nie jestem ... nie można widzieć tylko ciemności... tym razem chcę się śmiać... nie jestem ... nie można widzieć tylko ciemności... tym razem chcę się śmiać... nie jestem 

smutnym przegranym... tłum patrzy na mnie jak na zwierzę... Garrett jest smutnym przegranym... tłum patrzy na mnie jak na zwierzę... Garrett jest smutnym przegranym... tłum patrzy na mnie jak na zwierzę... Garrett jest smutnym przegranym... tłum patrzy na mnie jak na zwierzę... Garrett jest 

niewzruszony, mierzi go ten cyrk…niewzruszony, mierzi go ten cyrk…niewzruszony, mierzi go ten cyrk…niewzruszony, mierzi go ten cyrk…    

    

... po wojnie w hrabstwie Lincoln stałem się gwiazdą, bohaterem historyjki w ... po wojnie w hrabstwie Lincoln stałem się gwiazdą, bohaterem historyjki w ... po wojnie w hrabstwie Lincoln stałem się gwiazdą, bohaterem historyjki w ... po wojnie w hrabstwie Lincoln stałem się gwiazdą, bohaterem historyjki w 

miejscowej gazecie, ale kiedy mnie zamknęli, zobaczyli potwora z krwi i kości...miejscowej gazecie, ale kiedy mnie zamknęli, zobaczyli potwora z krwi i kości...miejscowej gazecie, ale kiedy mnie zamknęli, zobaczyli potwora z krwi i kości...miejscowej gazecie, ale kiedy mnie zamknęli, zobaczyli potwora z krwi i kości...    

  Czytałeś artykuł? dobrze wypadłeś. 

... nigdy nie czytałem o sobie...... nigdy nie czytałem o sobie...... nigdy nie czytałem o sobie...... nigdy nie czytałem o sobie...    

 Napisał, że nie wyglądasz męsko, raczej jak chłopiec z meszkiem nad 

górną wargą, z jasnymi oczami, włosami i cerą. 

... kiepskie zdjęcie, wyglądam jak włóczęga...... kiepskie zdjęcie, wyglądam jak włóczęga...... kiepskie zdjęcie, wyglądam jak włóczęga...... kiepskie zdjęcie, wyglądam jak włóczęga...    

Tylko takie mamy, to część Twojego mitu. Zdjęcie jest lustrzanym odbiciem, 

dlatego wydaje się, że jesteś leworęczny, trzymasz strzelbę w lewej dłoni. 

... to Winchester 73 na te same kule co Colt 44...... to Winchester 73 na te same kule co Colt 44...... to Winchester 73 na te same kule co Colt 44...... to Winchester 73 na te same kule co Colt 44...    

   

Uśmiechasz się, w tamtych czasach to rzadkość. 

... to z powodu przednich zębów, zawsze wyglądałem jakbym się uśmiechał, Paulit’a nie umiała się na mnie złościć, ... to z powodu przednich zębów, zawsze wyglądałem jakbym się uśmiechał, Paulit’a nie umiała się na mnie złościć, ... to z powodu przednich zębów, zawsze wyglądałem jakbym się uśmiechał, Paulit’a nie umiała się na mnie złościć, ... to z powodu przednich zębów, zawsze wyglądałem jakbym się uśmiechał, Paulit’a nie umiała się na mnie złościć, 

nawet gdy chciała mnie udusić na mój widok wybuchała śmiechem…nawet gdy chciała mnie udusić na mój widok wybuchała śmiechem…nawet gdy chciała mnie udusić na mój widok wybuchała śmiechem…nawet gdy chciała mnie udusić na mój widok wybuchała śmiechem…    

    

 

 

 

 

 

UcieczkaUcieczkaUcieczkaUcieczka    

    

...miałem rację lekceważąc ich... uciekam......miałem rację lekceważąc ich... uciekam......miałem rację lekceważąc ich... uciekam......miałem rację lekceważąc ich... uciekam...    

Fragment listu Billego the Kida podczas pobytu w więzieniu w Lincoln. (adresat nieznany)Fragment listu Billego the Kida podczas pobytu w więzieniu w Lincoln. (adresat nieznany)Fragment listu Billego the Kida podczas pobytu w więzieniu w Lincoln. (adresat nieznany)Fragment listu Billego the Kida podczas pobytu w więzieniu w Lincoln. (adresat nieznany)    

„Drogi Panie, zostałem skazany za morderstwo pierwszego stopnia i mam być powieszony. Pan (tekst nieczytelny) 

zrobił w mojej sprawie co mógł.  Jeśli mu zapłacę, nadal będzie mnie bronił. Jedyne co mam to moja klacz, proszę 

ją sprzedać i dać mu pieniądze. Przepraszam za moje pismo, ale mam na rękach kajdanki.” 
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Wieczorem 28 kwietnia 1881 roku doszło do najsłynniejszej ucieczki z więzienia w historii amerykańskiego zachodu.  

Billy the Kid wychodzi z ustępu, prowadzi go zastępca szeryfa James. W. Bell. Bell szedł jakieś dwa trzy metry za Kid’em, 

Kid miał skute kajdanami nogi,  rozmawiali o śmierci Carlyla’a, który zginął od kulki w plecy, Bell zaklinał się, że nie brał w 

tym udziału, a dowiedział się o tym zabójstwie od Sam’a Dedrick’a. Kiedy weszli do budynku sądu, w którym mieścił się 

areszt Kid odwrócił się w stronę J.W. Bell’a. W ręku trzymał załadowanego Colta, którego wcześniej znalazł pod stertą gazet 

w wychodku. Kid kazał podejść Bell’owi, ale ten zawahał się, wiedział, że w tej sytuacji nie ma żadnych szans, chciał uciec, 

miał nadzieję, że Kid nie strzeli mu w plecy... niestety pomylił się. 

28 kwietnia 1881 roku ku zdumieniu ludzi Billy ucieka z więzienia w Lincoln.  

 

... co miałem robić? czekać, aż mnie zabiją, musiałem zabić Bell’a choć był dobrym człowiekiem...... co miałem robić? czekać, aż mnie zabiją, musiałem zabić Bell’a choć był dobrym człowiekiem...... co miałem robić? czekać, aż mnie zabiją, musiałem zabić Bell’a choć był dobrym człowiekiem...... co miałem robić? czekać, aż mnie zabiją, musiałem zabić Bell’a choć był dobrym człowiekiem...    

Uciekłeś z miasta na ośle. 

... pożyczyłem go, obiecałem, że go zwrócę...... pożyczyłem go, obiecałem, że go zwrócę...... pożyczyłem go, obiecałem, że go zwrócę...... pożyczyłem go, obiecałem, że go zwrócę...    

Osioł wrócił do domu dzień później. 

... dotrzymałem słowa...... dotrzymałem słowa...... dotrzymałem słowa...... dotrzymałem słowa...    

Nigdy nie kłamałeś ? 

... chyba tak, nie chciałem szargać słów...... chyba tak, nie chciałem szargać słów...... chyba tak, nie chciałem szargać słów...... chyba tak, nie chciałem szargać słów...    

Pat Garrett rusza w pościg po trzech miesiącach. Mówi się, że dał Ci czas na ucieczkę, a nawet, że to on 

podrzucił Ci broń. 

... biedny Pat pewnie przewraca się teraz w grobie...... biedny Pat pewnie przewraca się teraz w grobie...... biedny Pat pewnie przewraca się teraz w grobie...... biedny Pat pewnie przewraca się teraz w grobie...    

 

Zamiast uciec do Meksyku Billy wraca do Fort Sumner, tam gdzie szuka 

go szeryf Pat Garrett. 

... lubiłem Fort Sumner miałem tam przyjaciół...... lubiłem Fort Sumner miałem tam przyjaciół...... lubiłem Fort Sumner miałem tam przyjaciół...... lubiłem Fort Sumner miałem tam przyjaciół...    

I Paulit’ę Maxwell. 

... jesteś zazdrosna? Byłem z Paulit’ą w noc zabójstwa, bosy... jesteś zazdrosna? Byłem z Paulit’ą w noc zabójstwa, bosy... jesteś zazdrosna? Byłem z Paulit’ą w noc zabójstwa, bosy... jesteś zazdrosna? Byłem z Paulit’ą w noc zabójstwa, bosy    

 i bez koszuli, prawie nagi... i bez koszuli, prawie nagi... i bez koszuli, prawie nagi... i bez koszuli, prawie nagi...    

Miłość przypłaciłeś śmiercią? 

... nie bądź śmieszna, lubiłem to miasto, było jak rodzina...... nie bądź śmieszna, lubiłem to miasto, było jak rodzina...... nie bądź śmieszna, lubiłem to miasto, było jak rodzina...... nie bądź śmieszna, lubiłem to miasto, było jak rodzina...    

Coraz trudniej jest mi zrozumieć Twoje życie. 

... przyjedź i mnie schwytaj nie będę uciekał...... przyjedź i mnie schwytaj nie będę uciekał...... przyjedź i mnie schwytaj nie będę uciekał...... przyjedź i mnie schwytaj nie będę uciekał...    

Mówię poważnie Panie Bonney. 

... mów mi Billy...... mów mi Billy...... mów mi Billy...... mów mi Billy...    

 

... myśli i słowa Nowego Meksyku...... myśli i słowa Nowego Meksyku...... myśli i słowa Nowego Meksyku...... myśli i słowa Nowego Meksyku...    

• został skazany na powieszenie za zabicie szeryfa Brady’ego. Ze wszystkich ludzi, którzy brali udział w zabójstwie 

w Lincoln tylko jego złapano, osądzono i skazano na śmierć; 

• trzeba było przerwać rozlew krwi, dlatego Kid został skazany; 

• dwudziestojednolatek, który wie, że skończy na stryczku chwyta się wszystkiego. 

... myśli i słowa Nowego Meksyku...... myśli i słowa Nowego Meksyku...... myśli i słowa Nowego Meksyku...... myśli i słowa Nowego Meksyku...    

• nie sądzę, żeby wrócił po dziewczynę, 

myślę, że wrócił bo musiał, ciągnęło go 

tam z powodów, których nie był do końca 

świadom; 

• to tam czekał na niego los, nie w Meksyku; 

• nie sądzę, że mógłby przekroczyć granicę i 

popijać w saloonie, musiał się zmierzyć z 

przeznaczeniem; 

• jego przeznaczeniem była śmierć z ręki 

starego przyjaciela, inaczej nie byłoby mitu 
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Śmierć Bill’ego KiddaŚmierć Bill’ego KiddaŚmierć Bill’ego KiddaŚmierć Bill’ego Kidda    

... po ucieczce z Lincoln byłem na straconej pozycji, gdybym zbiegł do Meksyku ... po ucieczce z Lincoln byłem na straconej pozycji, gdybym zbiegł do Meksyku ... po ucieczce z Lincoln byłem na straconej pozycji, gdybym zbiegł do Meksyku ... po ucieczce z Lincoln byłem na straconej pozycji, gdybym zbiegł do Meksyku 

stałbym się starym pijanym gringo otoczonym dziwkami. Fort Sumner był moim stałbym się starym pijanym gringo otoczonym dziwkami. Fort Sumner był moim stałbym się starym pijanym gringo otoczonym dziwkami. Fort Sumner był moim stałbym się starym pijanym gringo otoczonym dziwkami. Fort Sumner był moim 

domem, zabili Charlie’go i Tom’iego, wiele miesięcy uciekałem, miałem nadzieję, że o mnie domem, zabili Charlie’go i Tom’iego, wiele miesięcy uciekałem, miałem nadzieję, że o mnie domem, zabili Charlie’go i Tom’iego, wiele miesięcy uciekałem, miałem nadzieję, że o mnie domem, zabili Charlie’go i Tom’iego, wiele miesięcy uciekałem, miałem nadzieję, że o mnie 

zapomną... Wróciłem do Fort Sumner i chciałem żyć jak gdyby nigdy nic, myślałem że zapomną... Wróciłem do Fort Sumner i chciałem żyć jak gdyby nigdy nic, myślałem że zapomną... Wróciłem do Fort Sumner i chciałem żyć jak gdyby nigdy nic, myślałem że zapomną... Wróciłem do Fort Sumner i chciałem żyć jak gdyby nigdy nic, myślałem że 

zapomną o masakrze w Lincoln i zostawią  mnie w spokoju...nie chciałem zabijać ani zapomną o masakrze w Lincoln i zostawią  mnie w spokoju...nie chciałem zabijać ani zapomną o masakrze w Lincoln i zostawią  mnie w spokoju...nie chciałem zabijać ani zapomną o masakrze w Lincoln i zostawią  mnie w spokoju...nie chciałem zabijać ani 

umierać, nie miałem wyjścia. W tamtych czasach musiałeś zabijać i musiałeś ginąć... robiłem to co wszyscy... przesadziłem umierać, nie miałem wyjścia. W tamtych czasach musiałeś zabijać i musiałeś ginąć... robiłem to co wszyscy... przesadziłem umierać, nie miałem wyjścia. W tamtych czasach musiałeś zabijać i musiałeś ginąć... robiłem to co wszyscy... przesadziłem umierać, nie miałem wyjścia. W tamtych czasach musiałeś zabijać i musiałeś ginąć... robiłem to co wszyscy... przesadziłem 

tylko raz, gdy inni się poddali... tylko raz, gdy inni się poddali... tylko raz, gdy inni się poddali... tylko raz, gdy inni się poddali...     

14 lipca 1881 roku szeryf Pat Garrett przyjeżdża do Fort Sumner z John’em Poe oraz 

Thomas’em McKinney’em... wieczorem tego samego dnia urywa się nić życia Bill’ego the 

Kid’a. 

 Każdy bohater zabija potwory, Pat Garrett — Herkules nowego świata?  

... sprząta się krwią, bo krew wprowadza porządek, sprawiedliwość to trudna 

robota... 

  

Wolał pobrudzić ręce, żeby stawić czoło prawdzie, którą przekazał nowy szeryfom tego świata.   

 ... moje życie było niegdyś ucztą, na której otwierały się serca, płynęły wina, wezwałem oprawców, żeby konając ... moje życie było niegdyś ucztą, na której otwierały się serca, płynęły wina, wezwałem oprawców, żeby konając ... moje życie było niegdyś ucztą, na której otwierały się serca, płynęły wina, wezwałem oprawców, żeby konając ... moje życie było niegdyś ucztą, na której otwierały się serca, płynęły wina, wezwałem oprawców, żeby konając 

kąsać kolby ich karabinów...kąsać kolby ich karabinów...kąsać kolby ich karabinów...kąsać kolby ich karabinów...    

Muszę iść Panie Bonney. 

... czytałem coś Twojego poety...... czytałem coś Twojego poety...... czytałem coś Twojego poety...... czytałem coś Twojego poety...    

Rimbaud’a ? 

... tego starszego cztery wersy jakby o mnie jest tam strzelba i ... tego starszego cztery wersy jakby o mnie jest tam strzelba i ... tego starszego cztery wersy jakby o mnie jest tam strzelba i ... tego starszego cztery wersy jakby o mnie jest tam strzelba i 

zmęczenie... zmęczenie... zmęczenie... zmęczenie...     

Ostatnie pytanie. 

... w zamian za taniec...... w zamian za taniec...... w zamian za taniec...... w zamian za taniec...    

Chciałby Pan mieć dzieci ?    

... miałem dzieci... oby moi synowie stali się mężczyznami,... miałem dzieci... oby moi synowie stali się mężczyznami,... miałem dzieci... oby moi synowie stali się mężczyznami,... miałem dzieci... oby moi synowie stali się mężczyznami,    

 nie tak jak ich ojciec wieczny dzieciak... nie tak jak ich ojciec wieczny dzieciak... nie tak jak ich ojciec wieczny dzieciak... nie tak jak ich ojciec wieczny dzieciak...    

Dwudziesto jedno latek nie jest mężczyzną ? 

... daj rękę kotku to było ostatnie pytanie...... daj rękę kotku to było ostatnie pytanie...... daj rękę kotku to było ostatnie pytanie...... daj rękę kotku to było ostatnie pytanie...    
 

 

Pozbyli się bizonów, Indian i desperados. Śmierć Bill’ego to koniec pewnej epoki, dobiegł końca czas każdy mógł wymierzać 

sprawiedliwość... to elegia Dzikiego Zachodu...  

  

... myśli i słowa Nowego Meksyku...... myśli i słowa Nowego Meksyku...... myśli i słowa Nowego Meksyku...... myśli i słowa Nowego Meksyku...    

• kiedy Pat Garrett zabił Bill’ego, zabił również siebie. Kochał Kid’a, ale musiał go 

zabić, musiał zabić część siebie, ażeby iść na przód. 

 

 

 

 

Pat Garrett (1837-1908) 

zabił Bill’ego Kid’a i zmarł 27 

lat później od kulki w plecy. 

Próbowałem wszystkie te zabawy, 

Jak w końcu męczy przeładowywanie strzelby, 

Bez celu na ziemi, 

Bez celu w niebie, 

( Z A P O L Y A )  
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H I S T O R I A  A M E R Y K A Ń S K I E J  W H I S K E Y  

W 1794 roku w młodym jeszcze państwie amerykańskim 

zawrzało. Wstrząsnął nim wewnętrzny, odśrodkowy bunt: 

Rebelia Whiskey. Przeciwko Prezydentowi i Kongresowi 

zbuntowali się producenci whiskey z zachodniej 

Pensylwanii. Nałożona na nich akcyza miała w założeniach 

stanowić źródło dochodu kraju, który od zakończenia wojny 

o niepodległość nękany był rosnącym długiem wobec 

własnych obywateli. Podatek akcyzowy wynosił 6 centów za 

każdy wyprodukowany galon whiskey, ale wytwórcy z 

oddalonych hrabstw obłożeni byli wyższą stawką: 9 centów 

za galon. Szkoccy i Irlandzcy osadnicy nie byli w stanie 

zapłacić nałożonego podatku. Utrzymujący się ze sprzedaży 

destylowanej w małych gorzelniach whiskey, byli zbyt biedni 

na płacenie akcyzy. Okazali się jednak dość silni, aby 

wywołać rebelię. 

Irlandzka whiskey, szkocka whiskyIrlandzka whiskey, szkocka whiskyIrlandzka whiskey, szkocka whiskyIrlandzka whiskey, szkocka whisky    

Słowo „whisky” wywodzi się z języka szkockiego 

gaelicyjskiego: uisge beatha tłumaczy się jako „woda 

życia” (z łaciny aqua vitae), a uisge wymawia się dokładnie 

jak „whisky”. Irlandczycy i Amerykanie zapisują „whisky” 

jako „whiskey” i stąd nieznaczne różnice w zapisie 

poszczególnych rodzajów tego trunku. Choć w Stanach 

oficjalnie obowiązuje międzynarodowa nazwa „whisky” , 

destylarnie i koneserzy nie zaprzepaścili paru wieków 

tradycji i w dalszym ciągu trzymają się swojego dłuższego 

zapisu. Ilekroć mowa jest więc o „whisky” – chodzi bez 

wątpienia o „szkocką”. Amerykańską i irlandzką wersję 

opisuję jako „whiskey”. 

Whiskey pochodzi z Irlandii. Ale to Szkoci doprowadzili do 

ulepszenia sposobu produkcji i spopularyzowali ten 

niezwykły napój alkoholowy. Prawdopodobnie już w VII 

wieku mnisi w Irlandii przygotowywali trunek 

przypominający dzisiejszą whiskey. Destylowali go jednak 

wyłącznie w celach leczniczych. Z czasem szkoccy górale 

przejęli technologię, udoskonalając smak whisky. Zaczęli 

doceniać całokształt – nie tylko jej lecznicze właściwości. 

Pierwsze udokumentowane wzmianki o whisky 

produkowanej na bazie jęczmienia w Szkocji pochodzą z 

połowy XVI wieku, a pierwsze nielegalne instalacje do 

destylacji tego napoju sięgają początków wieku XVIII. 

Niemal zaraz po podpisaniu aktu unii ze Szkocją w 1707 

roku, Imperium Brytyjskie opodatkowało producentów 

whisky, którzy – jak to zwykle bywa – ani myśleli podatki 

płacić. Nie zrujnowało to jednak gorzelni. Wręcz przeciwnie 

– sprytni Szkoci ukrywając się przed bezlitosnymi 

poborcami podatkowymi, a częściowo przez przypadek, 

doprowadzili do wydobycia z whisky jej charakterystycznego 

smaku i aromatu. 

Produkcja whiskyProdukcja whiskyProdukcja whiskyProdukcja whisky    

Oryginalna szkocka whisky powstaje ze słodowanego 

jęczmienia. Proces słodowania to nic innego jak krótkie (1-2 

tygodniowe) kiełkowanie ziarna. Podczas tego kiełkowania 

uwalniają się w zbożu cukry – potrzebne do późniejszej 

fermentacji alkoholowej. Cały proces produkcji whisky jest 

długotrwały i dość złożony. Najważniejszym etapem jest 

tutaj destylacja alkoholu, a najdłuższym (ale zarazem 

najciekawszym) – leżakowanie whisky. 

Tradycyjna destylacja w Szkocji odbywa się w naczyniach 

zwanych alembikami. Są to duże miedziane czajniki o 

wydłużonych szyjkach. Każda wytwórnia ma nieco inny 

kształt alembików. Ostateczny smak whisky zależy podobno 

od charakterystycznego, niepowtarzalnego kształtu szyjki 

tych naczyń. W Szkocji whisky musi leżakować minimum 3 

lata w dębowej beczce. Z uwagi na koszt Szkoci wybrali 

specyficzny rodzaj beczek dla swoich whisky: mają to być 

beczki używane – takie, w których uprzednio 

przechowywano brandy, koniak bądź bourbon. Naturalnie ta 

technika nie pozostała bez wpływu na smak – z pozytywnym 

skutkiem: wiele aromatów wyczuwalnych w tradycyjnych 
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whisky pochodzi bowiem ze specyficznych beczek, w 

których ona dojrzewała. 

Oczywiście długość leżakowania w zasadniczy sposób 

wpływa na smak końcowego napitku. 3 lata to absolutne 

minimum, jakie „szkocka” musi w beczce czekać, aby w 

ogóle mogła być nazwana whisky. Whisky z górnej półki to 

te, które w beczkach czekały na swoich koneserów przez 12 

lat, choć są i takie, które dojrzewały 15-18 lat, a nawet 

dłużej. Można przypuszczać, że pozytywny związek długości 

leżakowania z ogólną wartością whisky odkryli Szkoci przez 

przypadek. Ukrywając swoje zapasy alkoholu przed 

poborcami podatkowymi często zapominali bowiem o 

miejscu ich zakopania. Odkryte po kilku- kilkunastu latach 

zadziwiały swoich twórców bogactwem smaku i aromatu. 

Whisky z EuropyWhisky z EuropyWhisky z EuropyWhisky z Europy    

Różnice w poszczególnych rodzajach whisky wcale nie są 

małe i warto, aby nie tylko koneserzy znali różnice. 

Najznamienitsze whisky należą do kategorii single malt. To 

typowe szkockie whisky wyprodukowane, zgodnie z 

wszelkimi prawidłami, wyłącznie na bazie słodu 

jęczmiennego suszonego torfem. Destylowane w sposób 

tradycyjny, najczęściej w wiekowych gorzelniach. W tej 

kategorii popularne są marki Glenfiddich i Talisker. Single 

malt whisky są, dla zachowania stabilnego smaku, 

mieszanką produktu kilku beczek pochodzących z tej samej 

destylarni. Koneserzy wyżej cenią sobie single cask whisky, 

która pochodzi z jednej tylko beczki. Uczta dla podniebienia 

i możliwość delektowania się subtelnymi różnicami 

pomiędzy poszczególnymi beczkami idą oczywiście w parze 

z ceną pojedynczej butelki takiej whisky z najwyższej półki. 

Najpopularniejsze na świecie szkockie marki whisky 

charakteryzuje się jako blended, czyli mieszane. To kolejny 

przykład na to, jak szkocka oszczędność wpłynęła na 

uznany na całym świecie smak. Do mieszania stosuje się 

kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt różnych rodzajów 

whisky z różnych destylarni. Co istotne – wykorzystuje się tu 

nie tylko produkt z przetworzonego słodu. Znaczną część 

(nawet 70%) każdej butelki blended stanowi whisky 

destylowana z żyta lub kukurydzy. Mieszanie whisky z 

różnych beczek i destylarni w zasadniczy sposób 

standaryzuje smak – zawartość każdej butelki smakuje tak 

samo. Whisky blended jest też tania: dostępna dla wielu 

miłośników tego trunku. Popularny Johnie Walker Red Label 

to mieszanka 35 starannie dobranych whisky słodowych i 

zbożowych, na Black Label składa się ponad 40 

pojedynczych whisky. Znany Ballantines to ponad 50 

wyselekcjonowanych whisky z różnych regionów Szkocji. 

Oszczędni Szkoci, poza kilkoma wyjątkami, proces 

destylacji przeprowadzają dwukrotnie. Irlandczycy swoją 

whiskey konsekwentnie destylują za każdym razem 3 razy. 

W Irlandii ponadto nie stosuje się torfu do suszenia słodu. 

Irlandzka whiskey jest dzięki temu łagodniejsza niż szkocka. 

Pamiętajcie o tym sięgając po popularnego Jamesona, 

subtelną Tullamore Dew, albo produkowane w 

destylarniach z początków XVII wieku Bushmills czy Black 

Bush. 

Amerykański bourbonAmerykański bourbonAmerykański bourbonAmerykański bourbon    

Do Ameryki whiskey przywędrowała razem z irlandzkimi i 

szkockimi imigrantami w XVII wieku. Producenci 

amerykańskiej whiskey przystosowali napój popularny w 

swoich rodzinnych stronach do warunków panujących w 

Nowym Świecie. Niemal w większości zaczęli destylować 

whiskey jedynie w oparciu o niesłodowane zboża. Nie mając 

do dyspozycji starych beczek po koniaku zastosowali inną 

metodę leżakowania – w nowych, smalonych od środka, 

beczkach. W Ameryce skrócono też czas leżakowania: do 2 

lat. 

Smakując whiskey w wersji amerykańskiej wróćmy na 

chwilę do wydarzenia opisanego we wstępie. Rebelia 

Whiskey była tak naprawdę lokalnym wystąpieniem grupy 

niezadowolonych mieszkańców. Jerzy Waszyngton wraz ze 

zwolennikami nie dopuścił jednak do rozszerzenia buntu. 

Przy wsparciu wojska okazał siłę władzy federalnej. 

Podobno sam – jako prezydent, ale i generał – przewodził 

tłumieniu zamieszek. Władza w istocie pokazała na co ją 

stać, choć same efekty akcji wydają się być mizerne: 

aresztowano 20 rebeliantów, z których jeden zmarł w 

więzieniu, a dwóch skazano na śmierć. 

Whiskey tymczasem produkowana była w coraz większej 

ilości. Akcyza oraz nieprzyjemne doświadczenia rebelii 

spowodowały, że zmieniły się jedynie miejsca jej 

wytwarzania. Stany Kentucky i Tennessee były jeszcze 

wtedy rajami podatkowymi – z uwagi na kształtujące się 

dopiero prawodawstwo federalne, podatki nie były tam w 

praktyce ściągane. Właśnie w tych stanach dość szybko 

powstawać zaczęły małe gorzelnie, gdzie z kukurydzy i żyta 

zaczęto wytwarzać popularny napój alkoholowy. 

Whiskey pochodząca z Kentucky nazywana jest bourbonem. 

Bourbon wykształcił się na bazie whiskey kukurydzianej. 

Według prawa większą cześć składników użytych do 

produkcji bourbona stanowić musi kukurydza. Bourbon 

dojrzewać ma co najmniej 2 lata w nowych, smalonych od 

środka dębowych beczkach. Właśnie takim bourbonem są 

dostępne powszechnie marki whiskey: Jeam Bean i Wild 

Turkey. 
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Tennessee Whiskey to popularna nazwa napoju 

alkoholowego z Tennessee. Od whiskey z innych regionów 

odróżnia się dodatkowym procesem filtrowania. Gorzelnicy 

z Tennessee przepuszczają swoją whiskey przez grubą 

warstwę węgla wypalanego z drewna klonu cukrowego. 

Proces ten nadaje whiskey dodatkowego koloru i aromatu. 

To dlatego Jack Daniel’s – najpopularniejsza whiskey z 

Tennessee jest tak ceniony na całym świecie. 

Najlepiej sprzedającym się w USA wysokoprocentowym 

alkoholem jest Seagram’s 7 Crown. To delikatna, jasna 

whiskey o dymnym, ziołowo-miodowym aromacie. Należy 

ona do kategorii American blended whiskey. Ta 

amerykańska kategoria to kolejny przykład na praktycznie 

nieograniczone możliwości mieszania whiskey. American 

blended to mieszanka tradycyjnych whiskey ze zwykłym 

spirytusem. Napój jest dzięki temu delikatny i tani, bo tylko 

część butelki (prawo wymaga, aby 20% zawartości 

American blended było czystą whiskey) musi leżakować 

kilka lat w beczkach. 

Emerytura Jerzego WaszyngtonaEmerytura Jerzego WaszyngtonaEmerytura Jerzego WaszyngtonaEmerytura Jerzego Waszyngtona    

Prezydent Waszyngton z pewnością nie zapomniał rebelii z 

1794r. Jako doskonały mąż stanu zdawał sobie także 

sprawę z biznesu, jakim jest produkcja whiskey. U schyłku 

swojego życia, w roku 1797 założył na swojej farmie Mount 

Vernon w stanie Wirginia destylarnię whiskey. W latach 

swojej świetności destylarnia Waszyngtona produkowała 11 

tysięcy galonów whiskey rocznie. Świetność nie trwała 

długo. Waszyngton umarł w 1799r., a w 1814r. budynki 

destylarni i urządzenia do produkcji whiskey uległy 

spaleniu. Dopiero w marcu 2007 roku udało się ponownie 

uruchomić zrekonstruowaną destylarnię. Posiada ona 

licencję lokalnych władz na produkcję 5 tysięcy galonów 

whiskey rocznie – do sprzedaży w sklepie z pamiątkami z 

Mount Vernon. 

Na zakończenie wspomnę o jeszcze jednym szczególe – 

ważnym z punktu widzenia amerykańskiej farmy w XIX 

wieku. Gospodarstwo, którym tak troskliwie zajął się 

Waszyngton po złożeniu urzędu, nie byłoby wysoce 

dochodowym przedsiębiorstwem gdyby nie praca 

niewolników. Pierwszy prezydent USA był właścicielem 

około 300 niewolników. Nie dziwiło to nikogo na południu, 

bo farmy potrzebowały taniej siły roboczej – w przypadku 

niewolników siła ta była praktycznie darmowa. Problemowi 

niewolnictwa przyjrzymy się w Farmersi Times przyszłym 

miesiącu. Teraz cieszmy się latem! Kosztujmy whiskey, 

bourbon’a i inne trunki: w saloonach na Dzikim Zachodzie, 

wśród plaż Europy, na górskich szczytach Azji, w pustynnych 

oazach Afryki i wszędzie tam, gdzie przyjdzie nam spędzać 

farmerski urlop. ( R K P I O R )  

ROK 1861 

29 stycznia Kansas zostaje przyjęty do Unii jako 34 stan. 

 Bill Hickok wziął udział w zbrojnym incydencie, znanym jako "walka z McCanlesem". Od tego czasu zaczęto 

 go nazywać Dzikim Billem.  

 Firma Remington wyprodukowała swój najlepszy i najsłynniejszy rewolwer Remington Army, 

zmodyfikowany w 1863 roku.  

22 lutego Jefferson Davis został wybrany prezydentem Stanów Skonfederowanych. 

2 marca Na obszarze dzisiejszej Dakoty Południowej, Dakoty Północnej, oraz części stanów Wyoming i Montana,  

 utworzono Terytorium Dakoty. 

6 marzec Utworzono Armię Skonfederowanych Stanów Ameryki, która początkowo opierała się na siłach  

 ochotniczych (100 tys. żołnierzy). 

4 marca Abraham Lincoln został szesnastym prezydentem Stanów Zjednoczonych. 

12 kwietnia Konfederaci otworzyli ogień na Fort Sumter - początek wojny secesyjnej. 

14 kwietnia Upadł Fort Sumter. 

15 kwietnia Prezydent Lincoln zwołał 75.000 żołnierzy ochotników. 

czerwiec Ogłoszono Plan Anakonda, którego autor gen. W. Scott proponował podjęcie blokady wybrzeży  

 Konfederacji i jednoczesną ofensywę wzdłuż Missisipi. 

K R O N I K I  D Z I K I E G O  Z A C H O D U :  1 8 6 1 - 1 8 7 0  
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czerwiec Prezydent Davis ogłosił zaciąg ochotniczy do armii dalszych 82 tys. ludzi. 

21 lipca Odbyła się pierwsza bitwa wojny secesyjnej w okolicy Bull Run, w wyniku której armia Unii wycofała się do  

 Waszyngtonu. 

8 sierpnia Kongres Skonfederowanych Stanów zatwierdził zaciąg do armii 400 tys. ochotników na okres od roku do 

3 lat. 

23 października Zaczął funkcjonować Western Union, linia telegraficzna łącząca oba brzegi kontynentu. 

25 października Ukończono budowę linii telegraficznej Pacific między St. Louis i San Francisco. 

 Początek wojen armii rządowej Stanów Zjednoczonych z Apaczami. Walki prowadzili wodzowie Mangas  

 Colorado, Cochise, Victorio, Nana i Geronimo.  

ROK 1852 

10 stycznia Umarł Samuel Colt — wynalazca. 

marzec Rozpoczęła się Kampania Półwyspowa, pierwsza od czasu bitwy nad Bull Run ofensywa wojsk Unii, której  

 celem było zdobycie stolicy Konfederacji Richmond. 

9 marca Bitwa "Monitora" (Unia) z "Virginią" (Konfederacja) - pierwsze w dziejach starcie pancerników. W jego  

 wyniku oba okręty zostały uszkodzone, ale żaden nie został zatopiony. 

20 maja Kongres wydał Ustawę o Ziemi (Akt Osadnictwa), sprzedając osiedleńcom na Zachodzie  

 stusześćdziesięcioakrowe działki po $ 1.25 za akr. Warunkiem było wybudowanie na kupionym terenie  

 domu i uprawianie ziemi przez co najmniej 5 lat. 

24 lipca Umarł Martin Van Buren, polityk, prawnik, prezydent w latach 1837 - 1841. 

10 sierpnia Rozpoczęto budowę linii kolejowej Central Pacific. 

17 września W bitwie pod Antietam spotkała się 40 tys. armia gen. Lee i 70 tys. armią Unii gen. G. McClellana. Nie  

 rozstrzygnięte starcie uznano za najbardziej krwawy dzień wojny (łączne straty wyniosły ponad 26 tys.).  

 Wycofanie się gen. Lee do Wirginii uznano na Północy za pierwszy jej wielki sukces. 

 Richard Jordan Gatling (1818 - 1903) uzyskał patent na karabin z obrotową wiązką luf (od 6 do 9).  

 Mechanizm broni napędzano obracając korbę. Późniejsze modele wystrzeliwały do 1200 pocisków na  

 minutę. Od nazwiska twórcy nazwano go karabinem Gatlinga.  

22 września Lincoln ogłosił Proklamację Emancypacji i zniósł niewolnictwo z dniem 1 stycznia 1863 roku. 

 John Bozeman po raz pierwszy przebył drogę, która już od 1865 roku nazywana była Szlakiem Bozemana.  

 Szlak prowadził od Fort Laramie do Fort Connor nad Powder River, wschodnią stroną góry Big Horn do  

 Yellowstone River i dalej na zachód do złotodajnych pól wokół Virginia City. 

ROK 1863 

 Początek trwającej do 1870 roku walki z Czejenami, Arapaho, Kiowa i Komanczami w Kansas, Colorado i  

 na Terytorium Indiańskim. 

17 lutego Został zamordowany Mangas Colorado, wódz Apaczów. Zaproszony na rozmowy przez pułkownika J. R.  

 Weste do McLane, został zastrzelony przez żołnierzy. Nowym wodzem zjednoczonych Apaczów został jego  

 zięć, Cochise. 

czerwiec Siedzący Byk stoczył swą pierwsza potyczkę z białymi podczas powstania Siuksów Santee w Minnesocie. 

20 czerwca Wirginia Zachodnia została przyjęta do Unii jako 35 stan. 

1-3 lipca Wojska Unii zwyciężyły konfederatów pod Gettysburgiem. W wyniku tej bitwy generał Lee wycofał się do  

 Wirginii i do końca wojny nie odzyskał inicjatywy strategicznej. 
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13-16 lipca Kilkanaście osób zginęło w Nowym Jorku w trakcie rozruchów  

 przeciwko pierwszemu w dziejach Ameryki przymusowemu  

 poborowi do wojska. W innych miastach również doszło do 

 buntów. 

21 sierpnia Banda Quantrilla zniszczyła miasto Lawrence (Kansas),  

 zabijając 150 osób i powodując straty wysokości 1,5 mln  

 dolarów.  

ROK 1864 

7 maja Początek operacji zwanej marszem Shermana przez Georgię, która miała na celu zajęcie Georgii i odcięcie  

 płd. części Konfederacji od reszty kraju. 

 Bill Hickok, jako zwiadowca i szpieg Unii, wykradł plany ataku na Fort Leavenworth.  

2 września Atlanta w stanie Georgia została zdobyta przez wojska Unii. 3  

 października Nevada została przyjęta do Unii jako 36 stan. 

8 listopada Lincoln powtórnie został wybrany prezydentem. 

14 listopada Rozpoczął się marsz Shermana ku morzu, operacja, której celem 

 było dojście do Atlantyku i przecięcie na pół sił Konfederacji w 

 Georgii. 

ROK 1865 

13 marca Konfederacja wprowadziła zaciąg Murzynów do armii. 

2 - 3 kwietnia Wojska Unii zdobyły stolicę Konfederacji Richmond. 

9 kwietnia Lee kapituluje przed Grantem pod Appomattox - koniec wojny domowej. 

15 czerwca W wyniku postrzelenia (14 kwietnia) przez Johna Wilkesa Bootha umiera Abraham Lincoln, prezydent w  

 latach 1861 - 1865. Nowym, siedemnastym prezydentem, zostaje Andrew Johnson. 

8 grudnia Trzynasta poprawka do konstytucji USA znosi niewolnictwo. 

ROK 1866 

luty  Napadem na bank w Liberty rozpoczęła swą działalność banda Jesse Jamesa. Dołączył do nich Cole  

 Younger, a wkrótce trzej jego bracia.  

22 marca Dokonano pierwszego w historii Dzikiego Zachodu napadu na pociąg przez bandę braci Reno (John,  

 Simeon, Bill i Frank). Napadu dokonano w pobliżu Seymour (Indiana), a pociąg był własnością Towarzystwa  

 Kolejowego Ohio i Missisipi.  

wiosna  W Fort Pulaski powstał Ku-Klux-Klan. 

 Charles Goodnight (1836 - 1829) wraz z Oliverem Lovingiem wytyczył szlak dla teksańskiego bydła wiodący  

 z Belknap w Teksasie do Fort Sumner w Nowym Meksyku.  

 Nelson Story otworzył Szlak Montana - szlak przepędu bydła z Fort Worth w Teksasie do Montany.  

 Firma Olivera Winchestera, Winchester Repeating Arms Company, wyprodukowała swój pierwszy karabin,  

 model 66. 

 Na mocy ustawy Kongresu stworzono specjalne siły indiańskich zwiadowców o liczebności 100 ludzi. 

Jednostki zwiadowców działały na Terytorium Indiańskim oraz w stworzonych później rezerwatach.  
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R E D A G U J  Z  N A M I !  

Chcesz nam pomóc w redagowaniu Farmersi Times? 

Masz pomysł na ciekawy artykuł? Chcesz się podzielić 

z innymi swoimi doświadczeniami? 

Napisz do nas na ftimes@farmersi.pl  

 

ROK 1867 

1 lutego Nebraska została przyjęta do Unii jako 37 stan.  

30 marca Podpisano traktat amerykańsko-rosyjski finalizujący zakup Alaski przez USA za 7,2 mln dolarów. 

kwiecień W walce z Czarnymi Stopami zginął John Bozeman, ponownie próbując przebyć wytyczony przez siebie  

 szlak. 

ROK 1868 

1 kwietnia Ucieczka z więzienia w Glenwood, Iowa, Simeona i Franka Reno, osadzonych tam za liczne napady na  

 biura skarbników okręgowych w stanie Iowa. 

6 listopada Wódz Siuksów Czerwona Chmura podpisał drugi traktat z Fort Laramie. Indianie zgodzili się na utworzenie  

 dla nich rezerwatu na obszarze Dakoty, Montany i Wyoming oraz na projekt budowy linii kolejowych. 

27 listopada Bitwa nad Washita - rozgromienie przez 7 Pułk Kawalerii generała Custera wioski Czejenów, pod wodzą  

 Czarnego Kotła. Zabito wodza, ponad sto osób, w tym tylko 11 wojowników. 

ROK 1869 

4 marca Ulysses Simpson Grant został osiemnastym prezydentem Stanów Zjednoczonych. 

10 maja Zakończono budowę kolei transkontynentalnej w Promontory Point (Utah). W 1863 roku położono 

 pierwsze tory w kierunku wschodnim z Sacramento (Central Pacific), a w 1865r. w kierunku zachodnim z  

 Omaha (Union Pacific). Wspólnie położono 2900 km linii kolejowej. 

24 września Czarny Piątek, termin określający początek przejściowego załamania rynku złota i licznych bankructw. 

 7 grudnia Bracia James napadają na bank w Gallatin (Missouri). 

ROK 1870 

 Wprowadzono (głównie na Południu USA i w stanach przygranicznych) Prawa Jima Crowa, które  

 przewidywały segregację rasową we wszystkich niemal instytucjach i miejscach użyteczności publicznej. 

12 października W Lexington (Virginia) zmarł Robert Edward Lee. 

 

źródło: Encyklopedia Westernu  (http://western.oeiizk.waw.pl) 
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