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Bình minh ở Las Vegas - Từ trong phòng chụp qua cửa kiếng, kiếng hơi mờ nên hình không được rõ 
Một góc trong phòng hotel 
  

  
Neon Boneyard Park - Mỗi chữ họ lấy từ một Casino khác nhau và gắn lên đây 
  

   
                                                                            Chiếc giầy này tốn mất khoảng 120,000 đô để tu bổ lại  
  
  



  
Một thời nằm ngay entrance (cổng chính) của Casino mà bây giờ đã nằm trong junkyard (nghĩa địa đèn 
neon)!  Không thành phố nào thay đổi nhanh chóng như thành phố Las Vegas hết!  Muốn thấy vô thường, hãy 
đến Las Vegas sẽ thấy ngay bà con ui... hihi.. 
  

  
Cây đèn thần trong sòng bài Aladin ngày xưa... Stardust cũng mới đây thôi mà, N còn thấy mà... 
Cách đây khoảng 14 năm; N có xem show trong Casino này, vừa rẽ lại vừa hay nên N nhớ mãi!  Giá vé chỉ 
vào khoảng $20 (rẽ so với những show khác) nhưng không ngờ lại quá hay! Đâu ngờ bây giờ Stardust cũng 
chịu chung số phận với những sòng bài khác, đã... gone with the wind, hihi... Đúng thật là... có đó, rồi mất đó...  
  

    
                                                            Cổng chính của Neon Museum và The Mob Museum 



  
 
Tại museum nói về gangster - mafia này, N biết thêm nhiều về những nhân vật phạm pháp nổi tiếng thời xưa 
như:  Al Capone, Lucky Luciano, John Gotti, Bugsy...v..v.. và những phương pháp tìm bằng chứng để bắt 
những tên này. Nhìn hình ảnh và đọc những phương cách tra tấn, giết, thanh trừng “rat” trong nội bộ bọn họ; 
xem movie, xem hình ảnh người chết máu me, xe nổ…v..v.. vì tụi Mafia thanh toán nhau... thấy ghê quá 
chừng à. Không vào museum này thì đâu có biết phim “Godfather” cũng bị bọn mafia đe dọa, cảnh cáo không 
cho chiếu. Ngoài việc đòi tiền “bảo vệ” các cửa tiệm hàng tháng (extortion), dịch vụ cho vay cắt cổ (loan 
shark), thu tiền từ các quán rượu, phòng trà (alcohol), chủ sòng đĩ điếm (prostitution), bọn buôn bán drugs, 
mobs còn thẳng tiến xuống vùng Las Vegas để mở xòng bài (gambling).. 
  

  
  
Họ khai thác triệt để tứ đổ tường, những thứ bị cấm, không ai dám làm thì họ lại làm.  Họ phạm pháp nhưng 
lại biết mua chuôc, bỏ tiền ra mua từ quan tòa đến cảnh sát nên những tay anh chị trong thế giới đen này kiếm 
được rất nhiều tiền. Vì có vốn nhiều, mobs còn nhẩy vào thị trường phim ảnh, nghệ thuật thứ 7 Hollywood.  
 

  
Tiệm M & M - N chỉ thấy tiệm này ở Las 
Vegas thôi à, không biết những chỗ khác có 
tiệm này không nhỉ?  
 
Tiệm Coke ngay kế tiệm M & M. 
 



   
Trở về khách sạn Luxor -Trên chỏm của Luxor là một ngọn đèn tỏa sáng lan rộng cả vòm trời. Đèn crystal thật 
đẹp  

  
 
 
Năm 1979, khi đến Las Vegas lần đầu tiên, không hiểu sao N lại nhớ 
anh chàng cao bồi này nhất.  Có lẽ tại họ làm đèn sáng và đẹp 
quá!  The original cowboy được kiến tạo bằng một lọat đèn sáng 
chưng thật đẹp, dẫy đèn chạy quanh chứ không đứng yên, mắt 
chàng ta lại chớp chớp, miệng lúc cười lúc không nữa chứ, hihi… 
khung đèn neon ngày xưa này lại bự thiệt là bự, cao thiệt là cao, 
“ảnh” còn được thiết kế với đầy đủ chi tiết, thật là artistic, áo ca rô, 
quần jean, mang giầy boots.. cho nên chắc thế mà gây ấn tượng, 
cho nên thật khó quên chăng? Nó làm N nhớ đến cái máy may 
Singer thật to ở ngay bùng binh Sài Gòn.  Lúc đó còn bé nên rất 
thích nhìn cái máy may chạy đèn sáng choang ở gần khu chợ Bến 
Thành, thích lắm! 
 
Năm đó, 1979,  sáu người trong gia đình N mừng New Year Eve ở 
Las Vegas.  Tất cả mọi người, du khách và dân địa phương đều  đổ 
dồn ra đường để đón giao thừa thật là vui.   
 
  

   
 
N xem Blue Man Group ở Luxor - Trong khi chờ đợi, N chụp hình quanh khu vực gần “Blue man group‘s 
theater” 



   
  

  
Ba  anh chàng này chả nói câu nào nhưng diễn tả rất hay, rất là charming và funny.  Họ đánh trống  nghe quá 
đã!  Kỷ thuật điện tử, âm thanh và ánh sáng tuyệt vời!  Quite a different show!  I like it! 
 

 
 
 
 
Ngày đầu tiên đến Las Vegas, trời nóng 109, 110 độ F, may 
quá, mấy ngày sau đó tự nhiên Las Vegas mát mẻ hẵn, chỉ còn 
khoảng 90 đến 93 độ F, lại luôn có gió mát hiu hiu... Đi chơi 
cũng có hên xui đó ạ và chuyến đi này thật là hên!  Một chuyến 
đi chơi ngắn nhưng đối với N thật là vui, vui trọn vẹn. 


