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Kdo se hrabe v koksu

Mám rád přirovnání. Jedním mě kdysi potěšila studentka, 
která napsala, že viděla v  tramvaji slečnu, co byla zmalo-
vaná jako chodská kredenc. Nic proti chodskému lidovému 
umění, jen se jeďte na tu krásu do Chodského muzea v Do-
mažlicích podívat, ale to přirovnání mě naplnilo nadšením. 
A zcela nedávno jsem zajásal nad přirovnáním obdobným, 
ale světovějším: Je zmalovaná jako Sixtinská kaple. No není 
to, Michelangelo promine, nádhera?

Některá přirovnání jsou již zastaralá a málokdo jejich 
smyslu plně rozumí. Přesto se však používají. Tak například, 
když se o někom řekne, že pije jako holendr. Oproti běžné 
představě zde nejde o  přirovnání s  čackým Holanďanem 
(zatímco slovo flámovat pochází skutečně od Vlámů, jejichž 
region je dnes součástí Belgie, ale historicky patří k Nizo-
zemí), ale s krupníkem. Krupník čili holendr bylo zařízení 
ve mlýně na výrobu krup. Jeho soukolí se velmi rychle otáče-
lo, a tudíž zahřívalo, a proto se holendr musel neustále chla-
dit vodou, aby nevznikl požár, a té vody „vypil“ požehnaně.

Jiná přirovnání mají díky pomalu se zlepšující ekolo-
gické situaci šanci znovu přijít do obliby. Úsloví být oprsklej 
jako nádražní vrabec bylo pro mou generaci srozumitelné, 
ale mé děti už vrabce téměř neměly šanci vidět. Nicméně 
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před několika lety jsem po dlouhé době vrabce opět uviděl. 
A to přímo nádražního! Bylo to na nádraží v Ústí nad Orli-
cí. A byl oprsklý. I zaradoval jsem se.

Nejen při návštěvě lázní, ale i leckterého parku si do-
dnes můžeme ověřit pravdivost přirovnání krotkej jako lá-
zeňská veverka. Zato již málokdo na vlastní oči uvidí, jak se 
někdo v něčem hrabe jako bába v koksu, a kdyby se tak sta-
lo, čuměl by na to jako tele na nový vrata, nebo – moderně- 
ji – koukal by na to jako chleba z tašky. A co asi tak znamená 
přirovnání šahá na to jak na holý káňata? Zato přirovnání 
fláká se tam jako kravskej vocas asi porozumí i postmoderní 
obyvatel velkoměsta, který se díky jisté čokoládě domnívá, 
že jsou krávy fialové.

Proč že mám ta přirovnání rád? Zpestřují náš svět. 
Z  pragmatického hlediska jsou nadbytečná. Je-li někdo 
například blbej, tak proč k  tomu dodávat jako tágo, když 
navíc vůbec nechápu, proč zrovna jako tágo. A proč to ještě 
umocnit poznámkou, že má IQ betonový podlahy? Anebo 
proč stojí za to použít intelektuálně sofistikovaného úsloví 
díval se na mě, jako bych byl sedmá odmocnina z podčerva?

Je to nejspíš proto, že si s  jazykem rádi hrajeme a že 
přirovnání vnáší do naší mluvy prvek hry, vtipu a, jak se 
říká, tvrdí muziku.

Ale dost už! Vždyť mám řečí jako Palackej.
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	Pýcha a procovská pýchavka
	Dle mého názoru je to zmateční
	Pažitku řezati
	Mobil pod stropem
	Plané poznámky k nesmrtelnosti chrousta
	Je mlčení zlato?
	Vroubkovati neradno
	Obluda a Čumulangma
	Kdy si dupnout na nestvůru
	Animírka a sedm mortýrů
	Tajemství nevyšmírujeme
	Kde jsou dnes lvi?
	Magie slov
	Jména udíleti
	Pět teček k samozřejmosti
	Dilema hvězdicovitých
	Pohádka o relativitě a toleranci
	Kreatura ztrácí tvar
	Kterak táhla splachují
	Obléknout se do oblak
	Hlučíme, hlučíme hore po dědině
	Co je k pláči
	Soudruh zboží vyrábějící
	Komůrka pro přítele
	Špína a kominík
	Z nudy si o chandře a splínu říkati
	Slova sprostá, inspirace pro ministra
	Slova cizí časem mizí
	Co se hlásá po střechách
	Mejdan na Majdanu
	Literatura

