Scris de newsreporter pe 13 Mai 2022, 08:52

Un fost cap al mafiei din SUA isi spune povestea
Michael Franzese a fost unul din sefii clanului mafiot italo-american
Colombo pana acum aproape 30 de ani. A renuntat la legaturile cu Mafia, iar
acum le vorbeste tinerilor pentru a-i convinge sa nu se alature grupurilor
criminale organizate, relateaza Reuters, potrivit Digi24.
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„Merg in centrele de corectie pentru minori, vorbesc cu tinerii tot timpul... si le spun ce inseamna
sa ajungi pe strada si unde vor ajunge in cele din urma”, a spus Franzese pentru Reuters.
„ amenii cred ca Cosa Nostra este cea mai mare mafie din lume, asa ca atunci cand le vorbesc,
O
ma asculta. Am credibilitate in fata lor si asta este important. si cred ca am reusit sa am un
impact extraordinar asupra multor tineri in ultimii 25 de ani”, a spus el.
Franzese, nascut in New York, acum in varsta de 70 de ani,pleaca intr-un turneu in Marea
Britanie pe 2 iulie,pentru a-si spune si acolo povestea.
„ oi spune cateva lucruri despre care nu am mai vorbit pana acum si de care cred ca oamenii vor
V
fi foarte interesati”, a spus el.
Franzese a renuntat la universitate dupa ce tatal sau, un adjunct al sefului clanului Colombo,
John „Sonny” Franzese, a fost trimis la inchisoare pentru un jaf bancar, in 1967. A devenit
„caporegime”, sau capitan, si a fost implicat in diverse afaceri, inclusiv o schema de amploare de
contrabanda cu benzina, si a devenit personaj in filmul „Goodfellas”.

El spune ca decizia de a parasi mafia a fost „dureroasa”, dar ca acum se simte „binecuvantat”
pentru ca a facut aceasta alegere.
„Aproape toti cei pe care ii cunosteam sunt fie morti, fie la inchisoare pe viata”, a spus Franzese,
care a facut si el inchisoare in anii 1990 pentru acuzatii de extorcare.
„Vreau sa fiu cunoscut drept un om care a facut lucrul corect dupa ce a facut greseli multa vreme”,
spune el.
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