Jesse James
Jesse Woodson James sa narodil 5. septembra 1847 v štáte Missouri, v blízkosti
súčasného mesta Kearney. Táto oblasť Missouri bola do veľkej časti usadená
ľuďmi z Horného juhu, najmä Kentucky a Tennessee, a stala sa známa ako Little
Dixie.
Po vypuknutí občianskej vojny v roku 1861 jeho brat narukoval do armády
Konfederácie a bojoval v bitke pri Wilson's Creek. V roku 1863 bol člen
partizánskej jednotky, ktorá pôsobila v Missouri. Keď ho na rodinnej farme
hľadala jednotka únie, mučili jeho nevlastného otca Reubena Samuela a údajne
zbila mladého Jesseho. V 1864 sa 16-ročný Jesse James pripojil k bratovi v
Quantrill Raiders, a neskôr sa pripojili k bushwhackerovej skupine vedenej
Williamom Andersonom. Jesse utrpel v bojoch vážne zranenie hrudníka. Po
Andersonovej smrti sa bratia rozdelili. Frank nasledoval Quantrilla do
Kentucky, zatiaľ čo Jesse odišiel do Texasu pod vedením Archie Clementa. Na
konci vojny 17-ročný Jesse utrpel druhé vážne zranenie, bol postrelený pri
pokuse vzdať sa hliadke Únie v blízkosti Lexingtonu v Missouri.
Jesse sa zotavil zo zranenia v penzióne svojho strýka v Harleme v Missouri,
Počas jeho pobytu začal jeho vzťah so sesternicou Zereldou "Zee" Mimmsovóu,
ktorý vyvrcholil ich manželstvom. Medzitým jeho bývalý veliteľ Archie Clement
so svojou bandou začal obťažovať republikánske úrady bankovými lúpežami ku
ktorej sa pridali aj bratia Jamesovi. Po Clementovej smrti sa Frank a Jesse James
pripojili k Cole Youngerovi.
Jesse James nebol známy až do 7. decembra 1869, keď vylúpil Daviess County
Savings Association v Gallatin, Missouri . Pri lúpeži zastrelil pokladníka, kapitána
Johna Sheetsa, o ktorom sa domnieval, že je Samuel P. Cox , dôstojník milície,
ktorý počas Občianskej vojny zabil "Bloody Bill" Andersona.
Lúpež pomohla vzniku legendy Jesse Jamesa, najslávnejšieho banditu z
bývalých bushwhackerov Konfederácie. Bolo to prvýkrát, čo bol verejne
označený ako "psanec" a guvernér Missouri Thomas T. Crittenden vypísal
odmenu za jeho zatknutie. Zároveň to bol začiatok spojenectva medzi Jamesom
a Johnom Newmanom Edwardsom, bývalým vojakom Konfederácie,
redaktorom a zakladateľom Kansas City Times. Šesť mesiacov po lúpeži Gallatin
Edwards publikoval prvý z mnohých listov od Jesse Jamesa verejnosti,
obhajujúci jeho nevinnosť. V priebehu času sa listy postupne stali viac
politickým tónom, keďže James odsúdil republikánov a vyjadril svoj obdiv

Konfederácii. Spolu s Edwardsovými obdivujúcimi článkami pomohli Jamesovi
stať sa symbolom konfederačného vzdoru federálnej rekonštrukčnej politike.
Medzitým sa bratovia Jamesovi spojili s Cole Youngerom a jeho bratmi Johnom,
Jimom a Bobom, Clell Millerom a ďalšími bývalými vojakmi konfederácie, aby
vytvorili to, čo sa stalo známym ako James-Youngerov gang . S Jesse Jamesom
ako najobľúbenejšou tvárou gangu (aj keď s vedením sa pravdepodobne podelil
o skupinu), gang uskutočnil sériu lúpeží z Iowy cez Texas až do Kansasu a
Západnej Virgínie a 21. júla 1873 začali s prepadávaním vlakov.
V roku 1874 sa spoločnosť Adams Express obrátila na Národnú detektívnu
agentúru Pinkerton, aby zastavila gang Jamesa-Younga. Joseph Whicher,
Pinkertonov agent vyslaný na infiltráciu farmy Zereldy Samuelovej, bol čoskoro
nájdený mŕtvy. Dvaja ďalší agenti, kapitán Louis J. Lull a John Boyle, sa mali
postarať o Youngerov, Lull bol zabitý dvomi z Youngerov v prestrelke 17. marca
1874. Predtým, než zomrel, Lull smrteľne zranil Johna Youngera. Počas
prestrelky tiež zomrel zástupca šerifa Edwin Daniels.
Allan Pinkerton, vzal prípad ako osobnú vendetu. V noci z 25. januára 1875
podnikol nájazd na rodinnú farmu Jamesovcov. Detektívi vrhli do domu zápalné
zariadenie, ktoré explodovalo, zabilo Jamesovho mladého nevlastného brata
Archieho a tažko zranilo Zereldu Samuelovú. Potom Pinkerton poprel, že zámer
razie bol podpaľačstvo, ale životopisec Ted Yeatman objavil Pinkertonov list v
Kongresovej knižnici, v ktorom Pinkerton potvrdil svoj zámer "vypáliť dom."
7. septembra 1876 sa gang Jamesa a Youngera pokusila vylúpiť prvú národnú
banku v Northfielde v Minnesote . Lúpež sa však nevydarila a po lúpeži zostali z
gangu len Frank a Jesse James. Zvyšok bandy bol buď mŕtvy, alebo vo väzení.
Po týchto udalostiach sa Jesse a Frank James objavili v oblasti Nashville v štáte
Tennessee, kde prešli pod menami Thomas Howard a B. J. Woodson. Frank sa
usadil, ale Jesse zostal nepokojný. V roku 1879 vytvoril nový gang a vrátil sa k
zločinu. Nový gang však netvorili vojnový partizáni, jeho členovia sa čoskoro
obrátili proti sebe alebo boli uväznení a James sa stal podozrivý voči ostatným
členom bandy.
V roku 1881 James presťahoval svoju rodinu do st. Jozef v Missouri. Frank sa
však rozhodol presťahovať na bezpečnejšie územie a zamieril na východ, aby sa
usadil vo Virgínii.

James veril z gangu len bratom Fordom, Charleymu a Robertovi, ktorých poveril
ochranou svojej rodiny. V tej dobe už Bob Ford uskutočnil tajné rokovania s
guvernérom Missouri Thomasom Trittendenom.
Dňa 3. apríla 1882, po raňajkách, Fordovia a Jameses prešli do obývačky. Z
novín sa James práve dozvedel, že člen bandy Dick Liddil priznal účasť na vražde
Wooda Hitea. Bol podozrievavý, že mu to Ford nepovedal. Robert Ford neskôr
uviedol, “že verí, že James si uvedomil, že prišli, aby ho zradili“. Namiesto
konfrontácie s nimi James prešiel obývacou izbou a položil revolvery na
pohovku. Obrátil sa a všimol si zaprášený obraz na stene a postavil sa na
stoličku, aby ho očistil. Robert Ford vytiahol svoju zbraň a strelil neozbrojeného
Jesseho Jamesa do zadnej časti hlavy.
Bratia Fordi po omilostnení guvernérom utiekli z Missouri. Neskôr vystupovali v
turné, v ktorej znovu predvádzali koniec legendárneho psanca. Trápiaci sa z
tuberkulózy a morfínovej závislosti, Charley Ford spáchal 6. mája 1884 v
Richmonde, Missouri samovraždu. Bob Ford prevádzkoval stanové salóny v
Creede v Colorade. 8. júna 1892 Edward O'Kelley vstúpil do salónu Forda s
dvojhlavňovou brokovnicou a povedal: "Dobrý deň, Bob," predtým, než strelil
Forda do krku a okamžite ho zabil. O'Kelley bol odsúdený na trest odňatia
slobody, ale jeho trest bol následne zrušený kvôli 7 000 podpisom v prospech
jeho prepustenia. Guvernér Colorada mu udelil milosť 3. októbra 1902.
Jamesov pôvodný hrob bol na jeho rodinnom majetku, ale neskôr sa
presťahoval na cintorín v Kearney. Jamesova matka Zerelda Samuel napísala
pre neho nasledovný epitaf: "V milujúcej pamäti môjho milovaného syna, ktorý
bol zavraždený zradcom a zbabelcom, ktorého meno nie je hodné sa tu
objaviť." Jamesova vdova Zerelda Mimmsa Jamesa zomrela sama a v chudobe .

