
Số 14 – Chuyện lạ !   Đám cưới hết thức ăn, khách mời đánh 

nhau bất tỉnh 
21/12/2018                                     --- 

    Một đám cưới ở TP Ludhiana, bang Punjab - Ấn Độ trở thành kỷ niệm buồn đối 

với cô dâu và chú rể sau khi khách mời đánh nhau vì hết thức ăn. 

Daily Mail hôm 17-12 đăng tải đoạn video quay lại cảnh hỗn loạn trong đám cưới, 

cho thấy hàng chục khách mời lao vào ẩu đả lẫn nhau.  

Một người đàn ông được nhìn thấy quét sạch chỗ thức ăn thừa còn lại ở một cái đĩa 

rồi cầm nó lao vào trận chiến. Một người đàn ông khác tóm lấy một cậu bé và phóng 

2 cái đĩa ra sân. 

 

 
Khách mời ẩu đả tại đám cưới. Ảnh: SWNS 

Trong khi đó, phụ nữ và trẻ em cố gắng giữ những người đàn ông lại, nhiều người hoảng sợ rời khỏi khu vực. Một 

phụ nữ mặc quần áo màu xanh lá cây được nhìn thấy tiến lại gần hai vị khách mời đang đánh nhau ở phía xa. 

Các nguồn tin địa phương cho biết vụ ẩu đả xảy ra sau khi thức ăn tại đám cưới hết sạch và mọi người đã nốc 

rượu quá nhiều. 

 

 

Một số khách mời bất tỉnh. Ảnh: SWNS 

Kết thúc đoạn video là cảnh một số khách mời nằm bất tỉnh trên ghế và sàn nhà, 

còn mảnh đĩa vỡ và thức ăn thừa nằm rải rác trên tấm thảm bị xé toạc. 

Truyền thông bản địa cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả là do hết thức ăn 

nhưng rượu cũng góp phần làm cho các khách mời không làm chủ được bản 

thân. 

                                                         * 

Nhậu vào, men rượu bốc…linh tinh 

Phe ta hăng máu, oánh hết mình 

Thức ăn hết sạch, ta càng tức, 

Đám cưới thành ra…đám biểu tình…. 

 

                                                Lão Phan đi tìm trên Net 

                                                                     --- 

 


