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Ël diaou e la Bizimaouda

La  Bizimaouda  que  a  s’aousa  coun  soua  figura  carateristica  sël  nost  teritori,  coun  i 
coustoun marquèe da canaloun proufound a l’a fèt nase una ët l’ëstorie pi counhousue. Ël 
proufesoû Alberto Mottini ou la counta ënt ël soue “Memorie Storiche di Boves” (1984).

“Ai abitènt ët Bœvës, qui ët la campanha ën particoular, i pias ël vin; e se për ses dì ët  
l’ësmana a ne fan a menou,  o a ne chimpou bin poch, ënt  ël  setim dì,  val  a dî  a la  
duminica, a van a arnaousâ ël goumës ënt i tènti ostou dël paìs. Ësta manera ët fâ, qu’a 
l’é propi bin veia a l’a fèt nase n’ëstoria curiouza. Ënt na bèla sera d’istà, vèrs dez oure,  
n’om  ët  la  Val  ët  San  Jacou  ou  tournava  chouc  a  so  chabot  ën  ëstrambalhand  e 
bourboutiand ët parole sansa sens. Ou ëndazìa për la via que a mena a la Madona di 
Bœsc, da ounda ës pœl vegue la Bizimaouda ën tuta la soua aoutëssa maestouza. Propi  
ënloura la luna a s’é ëstremâ dré a la grosa mountanha que coun la soua oumbra ai fazìa 
scur al poour’om que ou veguìa pi la via. Tout ënrabià, l’om ou s’é fermà e beicand da brut 
la mountanha ou l’a tacà a cariala d’ëmprouperi përquè ai gavava ël chèr e ai lasava nhant 
vegue bin ounda ou butava i pé que ën que moumant lì a lou rezìou pi. –Ah, se i pœseise 
veguëte na bouna vota ën tèra e ësbatite a ca dël diaou, mountanha maledeta! I darìa tut 
lo que i é për veguëte campa ju! I sarìa prount a vande fina la mia anima al diaou-. Ou 
l’avìa ëncoû nhant finì ët dî ësta parola tremenda, que ou l’a chapà ën tramouloun ënt ël  
gambe,  couma se la  tèra a l’aveise tacà a balaie  souta i  pé.  Na vapour  rousa a s’é 
arnaousâ si quèmp d’ëntourn e na fierœnha ët sourfou a s’é ëspantiâ ënt l’aria. –Èi – ou 
l’a dit ëncoû na vota ël chouc – i darìa l’anima al diaou basta qu’it vegueise ësparì oh 
mountanha. A na mira n’om grand, mèr ma ën cho coun ël mour ëscur e la barba arisa ou i 
s’é presentà ëdnent à l’improuvis. Ou l’era vestì ët vert e ou l’avìa ën testa ën capèl coun 
doue pounte. Pœli pansâ couma ou l’é ëstèt ël poour’om ëdnent a ësta ëstrana aparisioun 
ma ou s’é fèt courage e ou i a chamà: - Co vœs ti da mi? – A la doumanda ël fourësté ou i  
a rëspoundù: - Mi i soun si ai tœ ourdini. Se vœs vegue ësparî la mountanha dame toua  
anima. – Mi ët la darè dasìa tre anh se ti ‘m fas ëstou piazì.- ‘M la daras bèle dasìa ses 
anh – ou l’a seguità a dî l’aout – se ‘m das tamp fin al nase dël soul ët douman matin. Afé  
fèt.- E aloura buta ël to nom souta la carta. – I soun nhant boun a ëscrive – ou i a dit ël  
campanhin.- Drœoute coun ëst’œia na vena e fa na marca ës la carta coun to sang. – Fèt 
sosi l’om vestì ët vert ou l’é ësparì e tut subit ës la pounta ët la mountanha a i é ëstèt ën  
baroun ët diaou, diaoulœt e diavoulësse que a l’an tacà a campala ju a coulp ët pic. Ën  
mes a tuti qui ëspirit si que a s’ourfantavou për finî për tamp ël travai ënfernal a i era co  
l’om vert coun soua bruta bifa, que ou dazìa ourdini e ou i fazìa courage coun ël soue 
parole për faie ëndâ pi ën presa. Ma ël travai ou l’era ët mal fâ. Ël roque dure arzistìou ai 
fèr dël diaou. L’om vert  ou frizìa përquè ou l’avìa poou ët nhant finî prima ët la matin 
couma qu’a l’erou d’acordi. Justa pasà mezanœt coura i pic a l’avìou mac ëspartì ën doue 
la gran pounta ët la mountanha, l’ëspirit maledet ou l’a vœzù randise bin count ët couma a 
s’erou butèe d’acordi për vegue se ‘s pœzìa cambiase ël pat e fregâ ël chouc. Ma pena 
drœvert ël papé s’é santù ën chadel afròus e tuta la lejoun ënfernal a l’é ësparìa tut d’ën  
coulp; ël diaou mac ënloura ou s’era arcorsù que ël pat ou l’era ëstèt firmà dal mountanhin  



coun na crous. Parei a sarìou nèe ël doue pounte ët la Bizimaouda fète dal travai nhant  
finì di diaou.


