
layouter: nur

Mobil Nabrak
SEHABIS Lebaran
keluarga Parto Hutagalung
yang kebetulan baru beli
mobil baru dan sempat
mudik ke kampung
isterinya di Mojokerto
pulang kembali ke Jakarta.
Parto bangga banget
terlebih-lebih isterinya
karena jadi pusat perhatian
keluarga. Maklum mobil
baru. Ketika Parto tengah
bekerja kembali di kantor,
isterinya nelpon dari
rumah.

Bu Parto : Mas, sayang!
Sorry, ya! Saya
baru tabrakan.
Tapi mobilnya
baik-baik saja,
kok!

Parto : Pasti ada yang
rusak?

Bu Parto : Oh, cuma kap
mesinnya
nggak bisa
ditutup. Juga
radiatornya
bocor.

Parto : Apa lagi ?

Bu Parto :  Oh, iya bannya
juga pecah.
Malah kaca
depannya
berubah
menjadi butir-
butir kecil !

Parto : !!!!!@@@
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Kiat Aman
Mudik
Lebaran
UNTUK yang mau
mudik, sekedar
saran untuk
pemudik Lebaran:

1. Jika
menggunakan
pesawat terbang
atau kapal laut
usahakan jangan
turun di tengah
perjalanan, karena
pilot / nakhodanya
pasti akan marah.

2. Jika menggunakan
bus pastikan
bentuknya
panjang, roda nya
besar dan banyak
jendelanya, jika
bukan boleh jadi
itu cuma odong-
odong doang.

3. Hati-hati kepada
penumpang yang
berbaik hati
menawarkan
minuman/
makanan,
usahakan minta
“mentah” nya aja
deh biar aman.

4. Hindarkan
membawa barang
yang tidak perlu
seperti tangga,
lemari es, TV,
kasur, dll.

Ok, sekarang anda
siap untuk
berangkat...
Selamat mudik...

Belanja
Menjelang Lebaran
MENJELANG Hari Raya Idul Fitri,
seorang hakim yang hatinya bersuka
cita, bertanya pada seorang napi,
“Kamu ditangkap atas tuduhan
apa?”Napi itu menjawab, “Karena
belanja kebutuhan menjelang
Lebaran.”
Hakim itu segera berkata, “Wah…kalo
itu sih bukan pelanggaran. Jam
berapa sih kamu belanja?”
Napi itu dengan kalemnya menjawab,
“Sebelum toko itu buka, Pak!”
Hakim: !!!!!!!!

Kue Lebaran
Ucok : Bud, kemaren lebaran keluarga kamu

khan sering pergi-pergian berarti kue
lebarannya masih ada dong?

Budi : Oh jadi kamu mau mampir makan kue
lebaran dirumahku?

Ucok : Iyelah Bud, Bolehkan?
Budi� : Boleh banget, kebetulan kue lebaran gue

dari tahun yang lalu belom ada yang
makan

Ucok : !@$#$##@#$


