Basescu went president, Geoana went viral

DISCLAIMER
Nu imi asum raspunderea pentru ce
este scris mai jos. Toate glumele au fost
preluate de pe Twitter.
Lucram deja la editia a doua. Daca sunt
bancuri pe care nu le‐am gasit sau le‐
am omis si consideri ca ar trebui incluse
aici, lasa‐ne un link sau direct bancul si
il introducem in editia urmatoare.
Aceasta culegere de bancuri a fost
realizata de http://www.alexbleau.ro



De ce si-a luat Mihaela Geoana bataie de la sot? I-a spus: “Vezi ca a trecut
postasul mai devreme; ti-a lasat un mandat!”



De ce a iesit Basescu?Pentru ca de fiecare data cand amesteci rosul cu
galbenul, iese … portocaliu!



Mos Nicolae il suna pe Mircea Geoana:
-Draga Mircea, ce cadou iti doresti de Mos Nicolae.
Mircea Geoana raspunde pe nerasuflate:
-Sa fiu presedinte!
Pe 6 decembrie, acesta descopera fericit ca dorinta lui s-a implinit.
Dar trezindu-se a doua zi vede la televizor ca Basescu este defapt
presedinte.Nervos, il suna pe Mos Nicolae:
-Mosule, esti un nesimtit si un PD-L-ist…M-ai pacalit!
-Draga Mircea, eu mi-am respectat promisiunea.Te-am intrebat ce cadou vrei
de Mos Nicolae, nu in urmatorii 5 ani.



Pierdut subit, duminica noapte, 75000 de voturi.Cred ca mi-au fost
furate.Gasitorului ofer recompensa.Le declar nule.Relatii la M.G. 0723.PSD.PSD



Care e ţara cu cei mai mulţi negri? România: 49,6% sunt negri de supărare!
(Ultimele 4 gasite pe http://emilstudentulminune.wordpress.com/2009/12/11/bancuri‐cu‐
geoana/)



Geoana a primit doua daruri de la Mos Nicolae: seara un vaporas si dimineata
un marinar.



Doamna Popescu de la Teatrul de păpuşi, sună la sediul PSD şi cere să discute
cu Mircea Geoană. - Da, la telefon! - Voiam să vă informez că avem posturi
libere. - Despre ce este vorba? - Vedeţi dvs., am rămas fără marionete. - Păi şi
cum vă pot ajuta eu? - Nu sunteţi domnul Geoană, Mircea Geoană???



O întrebare pentru Mircea Geoană: ce aţi face dacă aţi fi pentru o zi
preşedinte?



Stiti de ce Geoana s-a ascuns dupa Nastase? Voia sa-i numere ouale dupa
metoda INSOMAR.



Ultima stire: l-au gasit pe baiatul batut de Basescu. El se numeste Mircea
Geoana.



ANUNT: Geoană va ţine azi o conferinţă de presă. Filmuleţul când el se bucură şi
ţopăia pe scenă este trucat! (Ultimele 6 glume gasite pe http://www.ph‐
online.ro/monden‐si‐fun/item/586‐cele‐mai‐tari‐12‐bancuri‐cu‐mircea‐geoana)



Intrebare: Care e diferenta dintre un ceas si Geoana?
Raspuns: Ceasul numara orele, Geoana numara voturile!



Intrebare: De ce nu are timp Geoana sa faca cadouri de Craciun?
Raspuns: Pentru ca renumara voturile! (Ultimele 2 gasite pe
http://bancuriok.com/bancuri‐politica/geoana‐si‐voturile/)



Ce face Geoană când nu este prostănac?
Se prosteşte!



Dilema electorala a sahistului: Sa iau nebunul sau pionul?



geoana a castigat alegerile la realitatea si antena 3 si le-a pierdut la bec



- Cum a fost felicitat preşedintele autoproclamat de către colegii de partid?
- Geoani Bravo!



mircea geoana catre nevast-sa :mai mihaela tie ti-ar placea sa fii barbat?
mihaela:nu stiu mai mircea,dar tie?



Kanye: Yo Geoana I'm happy for you and i'mma let you finish, but Basescu was
re-elected



Ce i-a raspuns sotia lui geoana dupa ce acesta i-a multumit in seara alegerilor?
"n-ai pentru ce"



Geoana la depasit pe Bula la bancuri. Bula a cerut insa renumararea bancurilor



Top 10 meserii de care se poate apuca Geoana avand in vedere ca ar trebui sa
se lase de politica.



Scrisoarea III a lui Mircea (Geoana) catre Traian (Basescu)
La un semn deschisa-i calea si se-apropie de cort
Un plesuv asa simpatic! Dupa vorba, e din port:
- Tu esti Mircea?
- Da, Traiane!

- Am venit sa mi te-nchini!
Si sa-mi dai pe la sectoare inca patru-cinci sutimi.
- Orice gand ai, mai, Traiane, si oricum vei fi sosit.
Cat suntem inca-n locale, eu iti zic: Bine-ai venit!
Despre partea inchinarii, insa, dom'le sa ma scuzi.
Ca-i Nastase dupa usa. Tot mai plange. Nu-l auzi?
O, tu nici visezi, straine, cati in cale ni s-au pus,
Toata floarea ce vestita a intregului Apus.
Tot ce sta in umbra crucii, imparati si regi se-aduna
Sa dea piept cu noi. Ce nu stii? Parc-ai fi picat din luna!
S-ambracat in zale lucii cavalerii Bush si Blair
Papa, cu-a lui trei coroane, plus... (Continuarea o puteti gasi la:
http://bancuri.federal.ro/bancuri/2450.htm)


Când te culci cu un preşedinte şi te scoli cu altul, e clar, politica e o curva



S-a gasit baietelul batut de Basescu…….se numeste Mircea Geoana!



Scrisoarea a III--a actualizata: “Tu -esti Mircea ?- Da imparate! Esti un prost
si jumatate!”



De azi inainte Adobe Romania a schimbat modulul de salvare a fisierelor
in Photoshop din .PSD in .PDL



Ce face acum Vanghelie?cauta pe google sa vada ce inseamna
diaspora,ca s-o cheme la ordine. (Ultimele 5 preluate de pe
http://www.titusblog.net/2009/12/10/centralizator-bancuri-cu-si-despre-geoana/)



In Romania unii sunt pro-Basescu, iar altii sunt pro-stanac



De acum nu se mai spune Ba esti prost? ci B, esti Geoana? sau Esti
Geoana ca noaptea



Intrebare: -Ce au facut romanii in timpul mandatului lui Mircea Geoana ?
Raspuns : Au dormit !!



Intrebare : Cum se pune la loc dopul la o sampanie ?
Raspuns : Intrebati-l pe Geoana.



"Geoana, foarte vesel, se intalneste cu bunicuta. De ce esti asa vesel? Miam facut testul IQ. Si? A iesit negativ"



Basescu catre Geoana. La noapte o sa te fur Da, ti-o jur La noapte vrei,
nu vrei Te fur, ti-o jur.



Ce inseamna PSD si PD-L? PSD inseamna Presedinte in Seara de Duminica.
PD-L inseamna Presedinta in Dimineata de Luni.



Geoana vrea să emigreze în Laponia şi să candideze acolo.A auzit că la
Polul Nord noaptea ţine 6 luni



Ce i-a pus Mos Nicolae la Mircea Geoana in ghetute?.....jocul "Mircea
Geoana presedinte" - varianta demo



Culmea infidelitatii : Te culci cu Geoana si te trezesti cu Basescu "



Ce mai fredoneaza Geoana in ultimul timp? "daca-as fi ptr o zi
presedinte..."



“Care este cea mai buna fapta pe care a facut-o soacra lui Geoana?"
>>> "L-a primit inapoi in casa dupa alegerile din 2009"



"Cine este in spatele lui Basescu? Raspuns : "Mircea Geoana".



Mircea Geoană nu e un prostănac şi jumătate, e un prostănac şi 49,62%…



Basescu spune:iarna nu-i ca vara Geoana spune:dimineata nu-i ca seara



Cel mai scurt banc: Geoana presedinte.



Trebuie sa recunoastem ca Geoana a avut un mandat de vis!



De ce a acceptat Bush să apară în fotografii alături de Geoană? Pentru a
părea mai deştept.



Every kid has chuck norris underwear ... chuck norris has geoana
underwear



Culmea somnului : Să te culci preşedinte şi să te trezeşti prostănac.
(http://www.esanu.name/vitalie)



In birou la Basescu intra Videanu: - Sefu, am o veste buna si una rea. Pe
care o vreti prima? TB: Pe aia rea. -Sefu, Geoana a luat 60% din
voturi. TB: Cuuuuummm???? Atat de mult? Pai si eu cat am luat? -Asta e
vestea buna. Dumneavoastra aveti 70%!!!!
(http://www.esanu.name/vitalie)
Se duce Prostancul la Malefic, care ii deschide usa:
- Mai Sorine, am avut o zi tare grea astazi, am aflat ca nu am fost ales
presedinte si as vrea sa ma ajuti sa ma relaxez un pic, ca nimeni nu e ca
tine.
Maleficul il pofteste inauntru, il pune pe un scaun de masaj, il serveste cu
bautura, stripteuze, mancare, muzica buna, etc… Totusi, nimic nu
functioneaza. Maleficul, ii cere sa se ridice in picioare si ii trage o palma.
Prostancul se aseaza mai linistit. Dupa un anumit timp, Maleficul, ii cere
din nou sa se ridice in picioare si ii mai trage o palma. Prostanacul se
aseaza din nou. In sfarsit, dupa vreo zece palme ii zice Maleficului:
- Bine, bine, m-am linistit de tot, nu mai am nevoie de palmele astea.
La care Maleficul:
- Da, dar palmele astea nu sunt pentru ca sa te linistesti tu!
(http://www.esanu.name/vitalie)





Mircea Geoana a avut cel mai suportabil mandat prezidential din istoria
Romaniei! (http://www.esanu.name/vitalie)

