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Video lucu buat wa

Suara.com – Pandemi menyebabkan tingkat gabutan dan kebosanan di rumah naik drastis. Anti-gabut dan kami tidak bosan, tim kami akan memberikan rekomendasi aplikasi untuk membuat cerita WA menyenangkan. Rangkaian aplikasi yang akan kami bagikan menyimpan banyak meme, kutipan, dan video seru yang dapat Anda
bagikan dalam cerita Anda di WhatsApp. Setelah menginstal rangkaian aplikasi yang direkomendasikan, yang perlu Anda lakukan adalah mengklik thumbnail Bagikan atau Bagikan dan pilih aplikasi WhatsApp.Kemudian setelah opsi Dikirim Ke muncul di WhatsApp, Anda perlu mengklik tombol Hijau Status Saya. Sebenarnya untuk
membuat konten cerita wa menyenangkan, Anda didorong untuk bergabung dengan fanpage parodi media sosial sehingga Anda dapat memanen meme lucu atau video kocak lainnya. Namun rangkaian aplikasi ini sudah disertai dengan thumbnail WhatsApp, sehingga memudahkan Anda untuk membagikannya melalui WA. Berikut
adalah 5 aplikasi Android untuk membuat cerita WA:1 yang menyenangkan. Aplikasi CocoFun. (Play Store) CocoFun adalah aplikasi yang mencakup banyak konten, meme, dan video lucu yang menyenangkan. Aplikasi ini cukup populer karena telah diunduh lebih dari 10 juta kali. Bahkan jika Anda menyimpan banyak video lucu, Anda
harus menyelesaikannya ketika Anda membagikannya. Tidak jarang mengi, orang yang menggunakan CocoFun dapat diberi label alay jika mereka tidak selektif untuk berbagi konten.2. Status Wa Fun Video Apps Wa State Funny Videos. (Play Store) Aplikasi ini mengkhususkan diri dalam menyediakan berbagai konten video yang
menyenangkan untuk WA. Status WA Funny Video juga cukup ringan untuk digunakan karena hanya berukuran 12 MB. Banyak konten video gokil di aplikasi ini sangat cocok untuk membuat cerita WA menyenangkan sehingga Anda dapat menghibur teman-teman yang melihat cerita Anda.3. Status WA 2020 – Aplikasi status Cool and
Gokil Wa 2020 – Cool and Gokil. (Play Store) WA Status 2020 – Keren dan Gokil adalah aplikasi yang menyimpan banyak kutipan khusus untuk status dan cerita WA. Beberapa kutipan dapat Anda pilih termasuk kata-kata bijak, kutipan tunggal, konten lucu, hingga kumpulan kutipan untuk yang pertama. Jika Anda adalah orang yang
suka mengekspresikan diri Anda dengan kata-kata, aplikasi ini cukup direkomendasikan bagi Anda untuk mengunduh.4. Aplikasi 9GAGA 9GAG. (Play Store) Jika Anda memiliki selera humor atau humor internasional yang tinggi, maka Anda dapat memilih antara aplikasi 9GAG. Aplikasi ini, yang telah diunduh lebih dari 10 juta kali,
menawarkan berbagai meme populer hingga video viral yang lucu. Anda juga dapat melihat berbagai bintang meme yang mengorbit sehingga Anda dapat membagikannya melalui WA.5. Aplikasi 1CAK 1CAK. Store)1CAK adalah situs hiburan Indonesia yang terinspirasi oleh 9GAG. Biasanya penjahat dan influencer yang memiliki banyak
haeers langsung menjadi bintang meme di 1CAK. Isu politik hingga lelucon gelap juga tersedia di aplikasi 1CAK di Android jadi berhati-hatilah jika Anda ingin membagikannya. Namun, konten meme multi-bintang Indonesia yang bernilai sepuluh sen dapat membuat cerita WA Anda semakin menyenangkan. Itulah 5 aplikasi Android untuk
membuat cerita wa menyenangkan, apakah Anda sudah menentukan mana yang ingin Anda unduh? Video Lucu 30 Detik Cerita Youtube WA Lucu 30 Detik Kompilasi Tahan Tawa Youtube Video Lucu Bikin Ngakak Naik Mules 4 Vidio Lucu Video Durasi 30detikan Fit Jadi Status Wa Untuk Android Apk Video Lucu Untuk Whatsapp Anak
Modus Video Youtube Momen Video Whatsapp Lucu Tentang Facebook Video Lucu Terbaru 2019 Abi Funnys Youtube Youtube Download Video dan Audio Youtube Warehouse Media Facebook Video Lucu Video lucu buat whatsapp Youtube lucu durasi 30detikan Fit jadi negara Wa untuk Android Apk Setatus Wa sangat menyenangkan
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Bikin Baper Chat Wa Wik Wik Chat Wa Gombal 60 Koleksi Gambar Seru Bikin Ngakak Lebih Gokil 2019 Download Sunda Asyik Stiker Wastickerapps Di PC Memu Download State Wa Fun Video Baper Browser Faster Apk Wa Lucu Kucing Mewah Boneka Bahan dengan Bantal Panjang Shopee Dagelan Video Status Wa Video Lucu
Viral 1 0 0 Apk Download Com Https dienkripsi Tbn0 Gstatic Com Gambar Q Tbn 3aand9gctkxoodz4wtt6wtt6w7f3rkc4cw6guxtyw pjnnhiyj6aijttxaz Berikut adalah lucu lucu hantu lucu video menyenangkan 11 negara Wa menyenangkan menebak ini adalah jawabannya membuat tertawa lucu sendi wajah stiker baris video toko
menyenangkan benar-benar lakukan Tawa Ngakak Abis Terbaru 2019 Vidio Com Status Wa Lucu Bingits Untuk Android Apk Download Status Wa Video Lucu Apk Aplikasi Gratis Download untuk Android Aduh, pulang lagi bete gini yang baik lah, ya? Saya ingin melakukan ini - rasanya benar-benar lebih mager. Anda sebaiknya
menonton video lucu di bawah ini. Dijamin bergulir, by the way. Cobain jika kau tidak percaya padaku. Koleksi video lucu Ngakak Abis bikin perut sakit1. Tik TokVideo Sumber: TokVideo: ChannelNah, siapa yang tidak tahu platform digital Tik Tok? Aplikasi tren ini terbukti meningkatkan kejenuhan Anda, Anda tahu. Misalnya, contoh video

ini. Dengan durasi singkat, Anda bisa mendapatkan mood booster dengan cepat juga, guys. Lucu, bukan? Ini tidak akan menjadi.2. Instagram Lucu Video Sumber: youtube.com/kerupukWkwkwk.... Jika kompilasi video yang menyenangkan ini juga bagus, ya? Orang-orang adalah saudara yang sangat kreatif untuk mengedit video. Daftar
pada 2:33 menit pengeditan yang menyenangkan dan sangat lancar. Jago nih bikin kumpulan video lucu di Instagram.So pikir juga nih ikut pembuatan VC sama Pevita Pearce.Tapi hati-hati, tar ditangkap istri, lho.... Hehe.... 3. Untuk sumber STATUS WAVideo: youtube.com/putri dewiyWah, Anda ingin memperbarui status WA, seberapa
baik itu dilakukan, ya? Ada ide? Daripada bingung, simak video di atas, dijamin bingung. Teman-temanmu yang melihatnya pasti juga tertawa. Eh, kalau grup WA diam lagi, bisa juga dibagikan di sana. Biar rame dong. Daripada diem-diem bae, tul kan?4. Sumber Anak-anakVivition: youtube.com/MARI KETAWAHahaha.... Perilaku konyol
anak-anak seusianya tampak alami, ya. Tidak ditemukan seperti di TV atau penembakan lainnya. Nah, sesuatu seperti ini dapat membuat Anda pergi saat Anda berada di rumah. Kalau mood lagi akan menikmati, tuh. Anda ingin melakukan lebih banyak kegiatan serta semangat. Itu sebabnya dia menonton sampai dia selesai dengan
tanaman merambat lucu. Nagakak sudah ngakak, deh.5. Sumber video bayi: youtube.com/NTDIndonesiaDuh, kegembiraan bayi. Buat dirimu tertawa juga. Apa yang kau tertawakan? Kau tidak menertawakanku, kan? Suwer Deh, seperti ingin membawa mereka pulang. Demi Tuhan, lihat adik bayi ini tertawa.6 Sumber CatVideo:
youtube.com/Tiger ProductionsNah, bagaimana kalian masih membutuhkan hiburan lain? Sekarang saatnya bagi kucing lucu untuk bertindak. Masalahnya, jika mereka juga minum, kucing manis juga bisa memenjarakan seperti manusia, anda tahu. Tidakkah kau ingin diselidiki dengan mereka? Duh gemesnya, alamat gulungan ini.
Sampai sakit, lucunya, bukan Nahan.7. SuleVideo Sumber: youtube.com/Ini Talk ShowWah, jika perilaku Sule keluar, bisa mengocok perut, nih. Asli, bete jadi aku bisa menonton video ini. Dengar, Sule, jika semuanya keluar, itu sangat lucu, ya. Itu sebabnya dia salah satu seniman mahal. Salah dengan tingkah Polah Sule yang sangat
berkualitas.8. Font NgapakVideo : youtube.com/Ini yakin kalian tidak bisa tertawa, guys. Gimik ngapak asyik itu wajar lho, udah sononya gitu. Baca juga: Contoh résumésMakanya aksen ngapak cukup terkenal dengan baik unik. Di sisi lain, ceritanya juga nih video di atas. Perutku sakit. Eits, anda tidak harus mengalami kejadian serupa
ya, malu lakukan, haha ..... 9. SoccerVideo sumber : youtube.com/fantasy sepak bolaGuys, apakah Anda suka sepak bola atau tidak, Anda tahu? Siapa yang suka bola Kemarilah, ya. Ada koleksi video lucu yang membuat saraf keluar dari jalan lagi, guys. Jadi biasanya pertandingan sepak bola yang menarik, jika Anda melihatnya, itu
sedikit tertawa. Tontotn dengan video sampai selesai.10 AnimalSource: youtube.com/Tiger ProductionsAha, Anda juga bisa mendapatkan hiburan dari barisan hewan. Perhatikan tingkah konyolmu, pergi ke perut, ngomong-ngomong! Terutama kucing yang sangat akrab dengan anjing. Mungkin mereka suka nongkrong di kafe, jadi sudah
biasa berjalan bersama. Bagaimana kabarmu, apa menyenangkan? Buat saya menggerakkan kepala Anda, deh.11. Font JawaVideo: youtube.com/Sigit HeningpratiktaNgobrol bersantai di tepi empang benar-benar asoy, ya. Apalagi suasananya masih belum begitu panas, semua merokok sambil minum kopi juga, enak, euy. Tapi jangan
coba-coba video ini sesekali, ya. Memastikan acaramu rusak, termasuk persahabatanmu hancur, teman-teman. Aku tidak bisa melihat ini. Haha....... 12. WAVideo Story Source: youtube.com/Bocah Ihirrrr, yang satu ini bisa melihat wa story orang lain, nih. Aku bersumpah demi Tuhan, mereka orang-orang lucu. Jika Anda menonton video
ini, bete Anda bisa saja pergi, Anda tahu. Sekarang giliran Anda untuk membuat video ini cerita WA Anda juga. Mari kita membuatnya lebih menarik. Jangan lupa untuk berbagi dengan teman-teman Anda, biarkan dunia tertawa bersama. Sumber NgakakVideo: youtube.com/OscarCM82Makanya, mengemudi harus mematuhi standar
keselamatan. Mari kita tidak terlihat seperti hasil video ini, guys. Jika Anda telah jatuh di depan seorang gadis cantik, kepercayaan diri Anda akan jatuh juga. Itu benar, bukan? Eh, btw, pernah seperti ini ga, guys? Hehe... 14. Sumber PrankVideo: youtube.com/SpankytheTswanaHaduh, jika Anda melihat video prank, itu menyenangkan
dan menyenangkan, guys. Lucu karena kau menyukai videonya. Jika Anda adalah orang yang dalam lelucon dengan teman Anda, juga. Nah, coba Deh kalau kamu bercanda seperti di video. Anda akan menjalankan juga, bukan? Anak-anak Jaman NowVideo sumber: youtube.com/Net MediatamaIni adalah namanya 'sudah jatuh, jatuh
dari tangga'. Kalian hari ini, ya, sekali dalam penggerebekan, menangis jadi wajah. Sayang sekali dia tidak diakui sebagai pacarnya. Perut ngocok adalah namanya, hahaha ....... Sebaiknya kuperbaiki, teman-teman. Lempar mantan ke tempat seharusnya, ya.16. Saya tidak tahu apa yang anda miliki video feed:
youtube.com/fouseyTUBEAduh, jika Anda bisa bodoh dengan teman itu kadang-kadang Anda bisa merasa puas, ya. Tapi sekarang aku berpikir tentang hal itu, itu juga buruk. Nah, apakah Anda pernah begitu jauh dari teman Anda? Jangan menonton video ini, otak jahat Anda segera bekerja untuk orang-orang. Yah, itu berbahaya juga.
Jangan imite mereka, anak laki-laki!17. Font LucuVideo: youtube.com/Taufik Imam'Om, telolet, om!' Yah, itu menyenangkan untuk mendengar ini terompet bus. Pada akhirnya, para kapolsek ini mengikuti tren yang dulu booming di Indonesia.Tenyata polisi-polisi itu juga bisa menyenangkan Seseram ketika mereka memberiku tiket, kau
tahu. Hmmmm.... Jika Anda sendirian, apakah Anda pernah memesan telolet dengan sopir bus seperti ini? Kocok tellotlet, bang!18. Font Stand Up ComedyVideo: youtube.com/Raditya DikaGuys, kamu termasuk yang suka nonton stand up comedy streaming ga, sudah? Salah satu komika terkenal pasti Raditya Dika, dong. Barangbarang harus jempolan guys, kompor gas pula. Baca juga: Cara Merawat Gula GliderKamu yang awalnya berciuman, Anda bisa menambahkan lebih banyak bete setelah melihat ini. Karena itu benar-benar membuat video menjadi gila. Perut Sampe.19 sakit. Bikin Ngakak Sakit PerutVideo sumber: youtube.com/say tongkolJujur deh,
kalau lihat orang jatuh, refleksmu mau ketawa dulu, kan? Jangan khawatir, jangan menjadi boong. Nah, untuk membuktikannya, Anda harus menonton video ini. Ada kompilasi video lucu dari orang-orang musim gugur, guys. Dijamin, Anda tidak akan dilahirkan jika Anda tidak tertawa. Percayalah, deh!20. Font Gokil Abis KoplakVideo:
youtube.com/kurupukIni, jahil adalah orang yang sangat orang. Tangannya tidak bisa diem euy, membuat orang lain menderita. Tapi sejujurnya, jadi lucu melihatmu. Eits, kau pasti tertawa, kan? Jadi jangan salah, kita semua dipaksa untuk bersenang-senang melihat orang-orang dijahit di depan mata. Haha..... Koplak, ya.21. Bikin
sumber NgakakVideo: youtube.com/kurupukButuh ga entertainment, yang bikin ketawa ketawa? Nah, pastikan untuk memeriksa video di atas, dijamin akan tertawa terbahak-bahak. Mulai dari detik pertama kamu udah aha udah bersenang-senang, apalagi yang berikutnya, ya. Dia tidak bertindak benar, bos. Berguling-guling di ranjang
juga bisa nih gara-gara video ini.22. ArabVideo sumber: youtube.com/kurupukWah, ternyata polahnya Arab sama aja, ya. Tidak jauh dari perilaku orang Indonesia. Nah, jika Anda menonton video lucu ini, banyak dari mereka tersesat. Ngomong-ngomong, mengapa? Mantan Mikirin, ya? Pergi lupain aja, yang kebetulan melepas. Lebih
baik menonton video ini, kami akan sedih karena kau sudah pergi. Jika Anda bersemangat, keampang Anda tidak sedap dipandang23. Sumber AdVideo: youtube.com/kurupukAhay, jika tangan kreatif berfungsi, hasilnya adalah ini. Gokil benar-benar, guys! Iklan komersial tidak suram, mereka menghibur. Nah, siapa yang suka beralih
saluran TV selama waktu komersial? Jika Anda melihat ini, itu akan bergulir. Emang patut diacungi jempol kok ad.24. Font Very BadVideo: youtube.com/kurupukHahaha.... Tentara tidak seperti manusia lain, ya. Mereka bisa bertindak seperti layanan bodoh. Haduh, itu bisa mengocok perut Anda jika ini masalahnya. Dia sudah pergi, itu
lucu. Saat kau menembakkan rudal seperti itu, kau bom sendiri. Ini lucu, hahaha.... 25. Gokil FunnyVideo Font: youtube.com/kurupukLagi Sedih, Guys? Bosan dengan semua hiburan ini? Atau seperti Tidak bisa melewati yang pertama? Alih-alih kesal, mari kita tonton video seru ini. Biarkan hidup Anda menjadi lebih berwarna, Anda tahu,
lupakan tentang salah satu yang meninggalkan Anda dengan orang lain. Uh, serius. Serius. melow gini ya?26. Sumber MonkeyVideo: youtube.com/Berita The Era of NowEits, masih tertawa keras menonton video lucu di sini? Hayu deh, gas lagi. Ada monyet bertingkah aneh dalam video ini. Coba aja deh di main, ayo tambah lagi pingkal
kamunya, guys. Jangan lupa untuk berbagi whatsapp dengan teman-teman Anda juga, ya. Haha..... 27. Somersault LaughVideo sumber: youtube.com/kurupukWah, guys, lelah menertawakan Anda. Tapi masih banyak video lucu. Nikmati saja sambil minum air putih. Mari kita tidak hanya mampu menahan cobaan kehidupan.
Mempertahankan tawa kuat sampai video terakhir. Keseluruhannya sangat lengkap28. Sumber ChineseVideo: youtube.com/kurupukNah, bagaimana, kemarahan Anda secara bertahap begitu hilang, kan? Itu sebabnya ini adalah obat mujarab anti-stres di rumah. Buktinya, anda masih melihatnya di video 28. Apa yang anda lakukan pada
0:07 detik? Banyak tabungan, guys, haha.... Hayoo.... Pikirkan apa yang sudah?29. Sumber Ngakak AbisVideo: youtube.com/kurupukKadang-kadang menyenangkan, tidak sengaja bisa dipukul di CCTV, anda tahu. Seperti video di atas. Baca juga: Kucing Anggora Lucunya wajar, anak-anak non-ciptakan. Anda yang bosan dengan
televisi atau sinetron harus menonton ini. Ini perut yang lucu. Sampai dia terpinggirkan, deh!30. Sumber ChildVideo: youtube.com/Ronsi GeronsiyonoDuh, anak siapa ini? Bisakah kau hanya jatuh pendek? Siapa yang memotong anak atau ayahmu? Tentu saja dia melakukannya, dan konyol ayahnya menguntungkannya begitu aja.
Sangat kuat! Tidak buruk, Anda dapat menghasilkan uang dari modal anak itu tidak bersalah. Haha.... 31. AgustusanVideo sumber: youtube.com/Cah scaniaAhay, bahwa sekali lagi ada lomba Augustane pasti ada adegan lucu aja sudah. Seperti yang ada di video ini, di sini. Penyelenggara yang sangat buruk, yang menulis kesulitan
balapan bangun. Aku tidak akan melihatnya. Itu benar, itu saja! Tuh, tuh, jatuh lagi, mereka tidak bisa bangkit lagi.32 CrazyVideo Font: youtube.com/TaupediaGoyang benar, bang ...... Serrrr... lanjutkan ke kiri........ Nah, siapa orang ini yang menggosok yang gila untuk ayunan? Asoy juga sudah goyah, haha ...... Tidak buruk, uang hiburan
pada saat hati terkoyak oleh janji yang pertama. Eh, eh, jangan pergi dengan joget juga, di sini.33. Merakit font MotorcycleVideo: youtube.com/BRChannelAwas anak laki-laki, raja jalan mengacaukan. Dia tidak bertingkah seolah-apa dia akan melakukannya. Sebaiknya kau berhenti saat bertemu mereka. Ini konyol, tapi itu membuatmu
tertawa sampai perutmu sakit. Lihatlah dia sampai selesai, ya. Ini sangat lucu untuk menangis. Apakah Anda masih berani membela diri ketika Anda berada di jalan?34 Buatlah sumber laughVideo: youtube.com/nullIni-benar rese rese corredor. Ini balapan, uh, dia sendirian di arena balap. Tidak buruk, membuat antara polusi panas dan
asap mesin. Karena, ini adalah kejadian aneh. Ini jarang bisa terjadi lagi, anak laki-laki. Haha.... Membuat diri Anda tertawa, anak laki-laki.35. EditVideo sumber: youtube.com/ualah resmiHehe..... Siapa video editing ini juga? Hasil yang kreatif tapi menyenangkan. Selain itu, aksen Jawa-nya adalah Benarkah. Merasa seperti mewarnai
kehidupan. Lihatlah dia sampai selesai, ya. Dijamin terpinggirkan. Apakah Anda tertarik untuk melakukannya seperti ini?36 ViralVideo Sumber: youtube.com/CNN IndonesiaEmak.... Tolong, saya takut saya akan disuntikkan! Hahaha.... Tolong, deh, begitu banyak perilaku menyenangkan dari orang-orang ini. Aku takut mereka,
menyenangkan. Tapi sebenarnya, dia takut itu tidak akan ditemukan. Jika itu cara anda ingin tertawa, itu sulit. Terutama dokter, pasti tertawa. Nikmati deh.37. Sumber RamadhanO: youtube.com/Ilyas inayah OffcialHaha..... Apa cara terbaik untuk melakukan ini? Apalagi di menit 1:24, seluruh ayahnya dalam menunaikan tugasnya. Dia
bangun, tertawa seketika dengan keras di atas kasur. Apaagi di menit ke-4:08, aduh membuat pergerakan kepala. Jangan melihatnya terlambat, tar di sahur terlambat, anda tahu. Hehe... 38. Sumber video bayi: youtube.com/kendhinAha, jangan lupa rock, bang. Adek-adeknya lucu udah, lagi seru joget gitu. Musiknya juga sangat asoy
untuk rock bersama. Hal ini tidak buruk untuk memiliki saraf tegang ini. Yah, mereka baik dalam hal itu, bukan? Anda juga bisa pergi?39. Font JapanVideo: youtube.com/Channel Mdw28 Inilah apa adanya, menyenangkan ga nahan! Orang Jepang juga bisa ngelawak. Nah, gambar adalah mereka orang-orang pintar. Canggih dengan
semua teknologinya. Tapi di balik layar, itu adalah hal yang sama, mereka konyol. Haha..... 40. Buat sakit perutRa sumber: youtube.com/ketawa aja setiap hariAh, video terakhir udah, anak laki-laki. Haruskah dia lelah tertawa sepanjang waktu? Baiklah, stres penting, ketidaknyamanan, manyun, Bete, dan semua penyakit sedih telah
diobati. Nah, bagaimana, apakah Anda puas tawa? Itu banyak video lucu yang pasti mengocok perutmu, ya. Lihat dia lagi, jika kau ingin tertawa lagi. Sekali lagi.
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