Nanorepte 473: Mar o muntaya? (01-07-2011)
Un relat de: [ contrasenya recuperada ]
Nanorelat guanyador:
Aiguat bíblic – Englantina
I en Noé va observar, astorat, com el mar pujava fins al cim de la muntanya més alta...
———o0o———

Resta de nanorelats participants:
Per què? ...? - Joan Gausachs i Marí
Quan he llegit mar o muntanya, en lloc de pensar en les vacances he pensat en l’arròs… per què?
Des del mirador...? - angie
Aturà el cotxe i contemplà el mar proper, notant la frescor de la muntanya. Plantaria allà mateix la tenda.
Un canvi ! ...? - Joan G. Pons
Mar i Muntanya canvien un dia.
Muntanya mullada. Mar amb arbres.
Satisfacció amb aplaudiments de la gent !
Ho van repetir.
El Telescopi...? - magalo
L'Eric havia comprat un telescopi increïble.Des de la ciutat,arribava a veure tant el mar com la muntanya.
Vacances completes...? - Nonna_Carme
Quatre cops per setmana, platja. La resta de dies excursió a la muntanya, pícnic inclòs.
Dilemes...? - deòmises
Detestava el mar i la muntanya; preferia les planícies manxegues fins que conegué la Mariona Pujol
Muntanyès i el dilema.
o no¡¡ ...? - XUNXI LLINAS DEL TORRENT
Mai havia pogut decidir-se, era superior a les seves forces,…..un altre cop el seu home... aquest estiu Mar
o Muntanya?
L'Empordà (sardana) ...? - teresa serramia
Dalt la muntanya hi ha un pastor...Dins la mar, una sirena...
-Fes-me un petó!!
-I si m'empasso el teu mercuri?????????
Enyorant la platja...? - nuriagau
Descansant a la tranquil•litat de la muntanya; recordaven els estius de sorra, pales, gentada, calor... quan
tenien els nen petits.
Nanorelats fora de concurs:
Mar... o muntanya...? Dilema superat...? - brins
Després d'ensorrar el para-sol, posar-se ulleres fosques i contemplar tanta bellesa exuberant, pensà,
satisfet, que havia pres la millor decisió...
———o0o———
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