Woda we frazeologii

Jestem w gorącej
wodzie kąpany!

Bać się, unikać czegoś jak diabeł święconej wody - bardzo się czegoś bać, uciekać
od czegoś z trwogą
Burza w szklance wody - awantura z błahego powodu
Coś idzie jak woda - o towarze: coś się rozchodzi łatwo i szybko, ma wielki zbyt
Coś spływa po kimś jak woda po gęsi, po kaczce - coś nie wywiera na kimś
żadnego wrażenia, ktoś się czymś zupełnie nie przejmuje
(Człowiek) w gorącej wodzie kąpany - o człowieku niecierpliwym, porywczym,
popędliwym
Czuć się jak ryba w wodzie - czuć się bardzo dobrze, swobodnie
Czystej (pierwszej) wody – pierwszej jakości, prawdziwy, autentyczny
Dziewiąta, dziesiąta woda po kisielu - bardzo daleki krewny; bardzo dalekie
pokrewieństwo

Ktoś lub coś podobnego do kogoś lub czegoś jak krople wody, jak dwie krople
wody -ktoś lub coś łudząco podobny do kogoś, czegoś, zupełnie taki sam
Ktoś utopiłby kogoś, rad by, gotów by utopić kogoś w łyżce wody - ktoś
nienawidzi kogoś, jak najgorzej mu życzy
Krew nie woda - o wrodzonym temperamencie dającym o sobie znać
Lać wodę – zmyślać, fantazjować; pisać, wypowiadać się w sposób mało treściwy,
unikając konkretów
Łowić ryby w mętnej wodzie – ciągnąć zyski z nieuczciwych źródeł
Ogień i woda - o dwóch krańcowych przeciwieństwach
Oblać kogoś zimną wodą, wylać komuś kubeł zimnej wody na głowę, na łeb pozbawić kogoś złudzeń, ostudzić czyjś zapał, otrzeźwić
O chlebie i wodzie - jedząc i pijąc tylko chleb i wodę
Nabrać wody do ust, w usta, do gęby - zamilknąć, przestać mówić (na jakiś temat)
Palcem na wodzie (po wodzie) pisane – coś jest wątpliwe, mało prawdopodobne
Pic na wodę – kłamstwo, blaga, oszustwo, mistyfikacja
Podobni do siebie jak dwie krople wody – bardzo podobni, niemal identyczni
Przepaść jak kamień w wodę – zniknąć bez śladu
Puścić kogoś na szerokie wody – pozwolić komuś działać samodzielnie,
nie udzielając wskazówek
Robić komuś wodę z mózgu – manipulować kimś, ogłupiać, przedstawiać coś
w fałszywym świetle
Rzucić się na głęboką wodę – porwać się na coś, poważyć się na coś; zdać się na
własne siły
Unikać czegoś jak diabeł święconej wody – bardzo czegoś unikać
W gorącej wodzie kąpany – ktoś niecierpliwy, impulsywny
Woda na młyn – czynnik sprzyjający czyimś planom, zamiarom; coś, co komuś
odpowiada, jest na rękę

Woda sodowa uderzyła komuś do głowy - ktoś się stał zarozumiały, zbyt pewny
siebie po odniesieniu jakiegoś sukcesu, zdobyciu stanowiska itp.
Wylać oliwę na wzburzone wody – uspokajać łagodnymi słowami, odwołując się
do taktu i dyplomacji
Wylać komuś kubeł zimnej wody na głowę – pozbawić kogoś złudzeń, przywołać
do rozsądku, otrzeźwić
Wypłynąć na czyste wody – wydostać się z kłopotliwej sytuacji, pokonać trudności
Wypłynąć (wyjść) na szerokie wody – zyskać rozgłos, stać się popularnym; zrobić
karierę

