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HASIERA

Aupa! Nire izena Mike Fox da. 

Azeri ilegorria naiz.

Untxia baino handiagoa naiz.

Txakurra baino txikiagoa.

Nire izena Mike da.

Mike euskaraz Mikel esaten da.

 

Fox nire abizena da.

Fox ingelesez azeria da.

“Fox azeria” deitzea gustatzen zait. 

“Fox azeriak” Azeri azeria esan nahi du.

Azeria eta fox hitzek esanahi bera dute hizkuntza ezberdinetan. 
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Esanahi berbera euskaraz eta ingelesez. 

Elkarrekin, ipuin bat deskubrituko dugu.

Errugbiaren historia deskubrituko dugu.

Ingalaterrako herri batean jaio nintzen.

Nire herriaren izena Errugbia da. 

Nire herria ezaguna da mundu osoan errugbi kirolari esker. 

 

Errugbi hitzak bi esanahi ditu ingelesez. 

Batetik, Errugbi herria. 

Bestetik, errugbi kirola. 

 

Kirolak hiriaren izena dauka, ingelesez. 

Bikaina da.

Arrazoia orain esango dizut. 

Jarraitu irakurtzen nirekin.  

 

Istorioa Ingalaterran hasi zen.

Duela 200 urte gertatu zen. 

 

Garai hartan, herriko festetan jokoak egoten ziren. 

Herriko festetan, “inauterietako futbolean” jokatzen zen. 

Oso joko dibertigarria zen.

“Inauterietako futbolean” gizonezkoen bi taldek jokatzen zuten. 

Emakumeek gizonak jokatzen ikusten zituzten. 

Emakumeei ez zieten jokatzen uzten. 
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Alboko bi herrik jokatzen zuten elkarren kontra. 

Epaileak pilota airera botatzen zuen. 

Pilota bi herrien arteko bidearen erdian erortzen zen. 

Pilota bere herrira eramaten zuen taldeak irabazten zuen. 

 

Borrokatzea onartuta zegoen. 

Borroketan ukabilkadak, ostikoak eta ile-tiradizoak zeuden.

Oso dibertsio basatia zen. 

 

Aberatsen eskoletan ere “inauterietako futbolean” jokatzen zuten. 

Aberatsen eskolak mutilentzat bakarrik ziren. 

Aberatsen alabek etxean ikasten zuten irakasle partikularrarekin. 

Pobreak ez ziren eskolara joaten. 

Aberatsen eskolek “inauterietako futbolaren” araudia aldatu zuten. 

Aberatsen eskolek “inauterietako futbolari” izena aldatu zioten. 

“Zelaietako futbola” edo besterik gabe “futbola” deitu zioten. 

“Zelaietako futbola” ez zen “inauterietako futbolaren” berdina. 

“Zelaietako futboletik” oraingo futbola eta errugbia jaio ziren. 

“Zelaietako futbola” ez da oraingo futbolaren berdina. 

Oraingo errugbiaren berdina ere ez. 
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“Zelaietako futbolean” nola jokatzen zen azalduko dugu. 

Imajinatu zelai handi bat. 

Futboleko bi ate dituen zelai bat.

Hogei ikasleko bi mutil talde. 

Emakumeei ez zieten jokatzen uzten. 

Baloia handia zen, eta obalatu samarra. 

Kalabaza bat ematen zuen.

 

Epaileak pilota airera botatzen zuen. 

Jokoaren helburua “gola” egitea zen. 

“Gol” gehien egiten zituen taldeak irabazten zuen. 

“Gol” hitzak baloia aurkako atean sartzea esan nahi du. 

 

Kontuz! “Gola” egiteko bi modu zeuden. 

Ostiko-gola eta mele-gola. 

 

Ostiko-gola.

Ostikoz egindako gola oraingo futbolean bezala zen. 

Pilota aurkako atean sartzen zen ostiko batez. 

 

Mele-gola. 

Melearekin egindako gola erabat ezberdina zen. 
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Jokalariak baloiarekin sartzen ziren aurkako atean. 

Pilota atean sartzen zen aurkariei bultza eginda. 

Pilota eta jokalariak batera sartzen ziren aurkako atean. 

Hori zen melearekin egindako mele-gola. 

 

Pentsa dezagun nola zen melearekin egindako gola. 

Talde erasotzaileak baloiarekin egiten zuen aurrera. 

Bultzadekin eta kolpeekin egiten zuen aurrera. 

 

Talde defendatzaileak erasotzailea geratzen zuen. 

Bultzadekin eta kolpeekin defendatzen zen.

Mele-gola egitea izugarrizko ahalegina zen. 

 

Denbora pasatu ahala, “zelaietako futbola” bi jokotan banatu zen. 

“Zelaietako futbola” bi joko ezberdinetan banatu zen. 

“Zelaietako futbola” futbolean eta errugbian banatu zen. 

 

Horrela jaio zen oraingo futbola. 

“Ostiko-gola” maite zuten eskolak zeuden. 

Baloia ostikoz jotzea gustatzen zitzaien. 

Elkarte bat sortu zuten partidak eta txapelketak antolatzeko. 

Elkarteari “Futbolaren Elkartea” deitu zioten. 

Munduko lehenengo kirol federazioa izan zen. 
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Horrela jaio zen oraingo errugbia. 

Beste eskola batzuek nahiago zuten “mele-gola”. 

Besteei bultza egitea gustatzen zitzaien. 

“Futbol Batasuna” deitzea pentsatu zuten. 

Baina ez zen posible.

“Futbolaren Elkartea” izenaren antz handia zuen. 

“Errugbi Futbolaren Batasuna” deitzea erabaki zuten. 

 

Errugbi herriak, kirolari izena eman zion. 

Bikaina da.

Errugbian, nire herrian, asko jokatzen zen joko honetan.

Errugbian, nire herrian, “mele-gola” asko maite zen.

Horregatik, kirolari errugbi deitu zitzaion. 

Hiria Errugbi da, kirola errugbia da. 

 

Errugbia nola jaio zen ikasi dugu. 

Orain badakigu izena nondik datorren.

Guri, azerioi, gehiago gustatzen zaigu errugbia. 

Bakoitzak bere gustuak ditu. 

  

Animatu!

Hurbildu errugbi elkartera!







Oso dibertigarria da meloi formako baloiaren atzetik ibiltzea. 

Oso dibertigarria da baloi ezberdin batekin jokatzea. 

Ezberdintasunak errespetatzeak batu egiten gaitu. 

 

Laster itzuliko naizela agintzen dizut. 

Errugbiko beste istorio bat kontatuko dizut.

Mikel Fox azeria naizenez, Azeri azeria.



 

•

Vitoria-Gasteizen, 2021eko urtarrilaren 20an

•



 


