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NISIPURI ZBURĂTOARE ŞI APE POTOPITOARE 
 
 

Este un loc, spre gura Jiului, bîntuit de nisipurile zburătoare care parcă vor să-l înghită. Acolo este şi 
un sat pe care oamenii l-au botezat Lişteava – ca o ciudăŃenie a întîmplării: aşezat pe malul Jiului-cel-bătrîn, 
nisipurile, bîntuind, cer să-l îngroape. 

Este un sat aşezat, ca din blestem, între ape şi nisipuri. 
Cînd vînturile se stîrnesc, nisipurile pîlpîie cu flăcări de pe alte tărîmuri: uşoare ca sufletul, ele-şi 

înalŃă năframe gălbui şi-naintează, înaintează într-o bătălie pe care numai ele o ştiu şi care pentru noi 
oamenii rămîne o enigmă. 

Lişteava ar însemna sat pe ape, cînd el este aşezat pe nisipuri. „O lişteavă de apă”, sau „apa era 
lişteavă”. 

Dar de ce Lişteava este un sat aşezat pe nisipuri, ba chiar în gura lor flămîndă? 
Nisipurile bîntuie spre albia Jiului. 
Aşa bîntuiau şi pe vremea Jiului-cel-bătrîn, dinainte de schimbarea albiei. 
Dar cînd pîlpîirile lor se-aruncau în ape, îndată se şi stingeau. Era pierderea bătăliei pe care o dădeau 

cu oamenii. Apele îi ajutau pe oameni, nisipurile ar fi vrut să-i înghită. 
Dar de ce Lişteava este un sat aşezat pe nisipuri, cînd numele îi vine de la ape? 
Erau, pe vremuri, nişte aşezări pe malul stîng al Dunării care se numeau dave. 
Sucidava era Celeiul de astăzi. 
Lisidava…Lisidava?...Da! Lisidava era o aşezare de prin aceste locuri care s-a scufundat acolo unde 

au apărut cele două ochiuri de apă, sub satul de astăzi: „Ochiu-ăl-Mare” şi „Ochiu-ăl-Mic”. În vremurile 
vechi se vorbea că, stînd noaptea pe dealu’ din capu’ satului, spre miezul nopŃii auzi glasurile celor 
scufundaŃi sub pămînt şi acoperiŃi de ape atunci, odată, de mult. Pînă şi-n zilele noastre ei cer să fie salvaŃi 
dintre ruinele de sub ape, necunoscute încă lumii acesteia. 

Lişteava ar fi, atunci, numele aşezării rămase după ce o parte din ea s-a scufundat într-un cataclism 
neştiut, neînsemnat în vreo cronică, şi din Lisidava noastră veche a rămas Lişteava de astăzi. 

Oricum, nisipurile bîntuie din cealaltă parte în care stă, acoperită din cine ştie ce vremuri, o altă parte 
a cetăŃii străvechi. 

SeminŃia oamenilor s-a continuat însă generaŃii după generaŃii şi, dacă nimic nu s-a păstrat scris 
despre întîmplările mai vechi, ele au fost povestite din tată-n fiu, de la bunic la străbunic. 

 
[vezi Oglinzile apelor şi ale nisipurilor, Gh.D.Vasile, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1985, pag.3÷4] 
 
AtenŃie! 
 Alte aşezări ca Lişteava în jurul ei sînt: Piscu (localitate la nord-est de Lişteava), Grindeni 

(localitate la sud-vest de Lişteava), Ostroveni (localitate după Grindeni) toate amintesc de ceva aşezat pe 
ape, deasupra. 

 
   


