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కల్యాణి 

హలో, బావున్నారా  English Expressions కార్యక్రమం లోకి స్ాాగతం. న్న పేర్ు క్లయయణి.   కొతత  పద 
పరయోగాలూ, ఇంగలీ ష లో వాటి వాడక్ం – ఇవన్నా మీకిక్కడ తెలుస్ాత యి.  
ఇవాళ -  “a can of worms” అన్ా పరయోగం చూదనద ం! దనన్ర్ధం ఏమయ్యంట ందనిపిస్్త ంది? ... ఊఁ... 
ఇదీ అని తేల్చి చెపపలేక్ ప్ తున్నారా?  
ఇక్కడ - పిన్  ‘worms’ , పుర్ుగ్ల గ్రించి చనలయ పరిశోధన్ చేస్ాడట, ఫేఫెకి తన్ు క్న్ుక్ుకన్ా 
విషయయలు చెపుత న్నాడు, విందనం పదండి.  
 

Finn 

Worms are great – don't you think they're really interesting? 

 

Feifei 

Erm, yeah, kind of. But what's today's phrase?  

 

Finn 

Yeah, yeah, yeah, we'll come to that in a minute. But, did you know earthworms, the kind 

you normally find in the soil, are both male and female in one body? 

 

Feifei 

That is quite interesting.   

 

Finn 

And if you cut a worm in half – only one part of the worm will die! 

 

Feifei  

Oh yes, the part with the fat little bump on it will survive. I knew that.  

 

Finn  

And earthworms can be really short – from only one millimetre – to a massive three 

metres!  
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కల్యాణి 

ఫిన్  ‘earthworms’ వాన్పామ్ల గ్రించి చెపుత న్నాడు. ‘female’ – ఆడన,  ‘male’ మగా – ర ండు 
భాగాలూ దనని ఒక్క దేహంలోన్ే ఉంట ందని తెల్చసిందట అతనికి. వాన్పామ్న్ు మధయలోకి కోసిన్ 
తరాాత క్ూడన అది ‘survive’, జీవించి  ఉండగలదన్న,  ‘three metres’ మూడు మీటరీ్ పొ డుగ్ దనకా 
పెర్గగలదని క్ూడన తెల్చసింది.  
 

Feifei  

Finn, hang on a second, why are we talking about worms so much? 

 

కల్యాణి 

అసలు ఫిన్  పుర్ుగ్ల గ్రించి ఎందుక్ు మయటాీ డుతున్నాడో  విని చూదనద ం. 
 

Finn  

Sorry, yes, I was doing some research for today's programme. The phrase, today, is: a can of 

worms! 

 

Feifei  

Right. Well 'a can of worms' is a phrase we use to describe a situation that causes a lot of  

problems when you start to deal with it.  

 

Finn  

Yes, sometimes you want to deal with a problem, but you realise that by dealing with that  

problem it will open up a whole set of new problems. 

 

కల్యాణి 

ఫిన్  పుర్ుగ్ల గ్రించి ఆసకిత క్ర్మ ైన్ విషయయలన్ేక్ం చెపేపడు సరే – కాన్న worms గుర ించి అింతగా 
ఎిందుకు మయట్లా డుతున్నాడో  ఫెఫెకి అర్ధిం కాల్ేదు – అదే అడిగ ింది. ఈ రోజు మయట్లా డుకోబో యే phrase, 
పదిం - ‘a can of worms’, పుర్ుగుల్ నుించిన డబలా కదన, దనని కోసిం బో ల్ెడు research చేసాడట్ ఫిన్  - 
భల్ేవాడే.   
 

అపుుడు ఫేఫె చెపిుింది -  ఏదన్నా ఒక పర స్ిితి - అనే్క సమసాల్ను తెచిిపెడుతుిందని చెపేు సిందర్భింల్ో 
‘a can of worms’ అనే్ మయట్ను వాడతనర్ు, అని. పర స్ిితి - ‘can’, సమసాల్ు -‘worms’. 

ఒకసార  can ని గనకా open చేసామింట్ ేపుర్ుగుల్ు  బయట్కొచేిసాా యగా - వాట్ిని మళా్ల ల్ోనికి పింపడిం 
సుల్భిం కాదు కదన. అిందుకే – తీర్ిడననికి కష్టమయేా  సమసాల్ వల్యింల్ో చికుుకుింట్లిం సుమయ అనే్ 
అర్ధింల్ో ఈ పదపరయోగిం చసేాా ిం.  
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ఇవిగో కొనిా ఉదనహర్ణల్ు : 
వేరేేర్ు సిందరాభల్ోా  ఈ phrase వాడకానిా విని,  ఏది ‘can’, ఏవి  ‘worms’ చెపుగల్రేమో చూడిండ.ి– 

 

 

Examples 

 

When Frank asked why his brother arrived late to the party, his brother started telling Frank all 

about the problems in his life: his car, his health, problems with his friends… Frank realised he'd 

opened a can of worms. 

 

A: Charles, have you finished writing that report about our fantastic sales figures this month? 

B: No, because actually I realised our sales figures are all wrong. Someone has been giving us false 

information for months… 

A: Oh no, what a can of worms. 

 

Finn  

Yes, well anyway – I hope everyone listening understands the phrase now. I think I'll get back  

to my reading. 34,000 different kinds of worm, wow… They can live for up to 10 years!  

Fascinating… They eat their own weight every day…  

 

Feifei  

OK, well I think we've lost Finn there. I think I've had enough of worms for one day.  

 

కల్యాణి 

పుర్ుగ్ల గ్రించి ఇంకా విశేషాలు క్న్ుక్ుకంటాడన్ుక్ుంటా ఫిన్, మన్ం ప్ దనం ల ండి. మీర పుపడెైన్న ‘a 

can of worms’ న్ు తెరిచనరా? అపుపడేమయింది? చిరాక్ు పడనా రా?  

Join us next time for more of “English Expressions”. 


