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హలో, బాగున్నారా English Expressions కార్యక్రమం లోకి స్ాాగతం. న్న పేర్ు స్ౌమయ. కొతత  పద 

పరయోగాలూ, ఇంగలీష్ లో వాటి వాడక్ం – ఇవన్నా మీకిక్కడ తెలుస్ాత యి  . ఇవాళ    ‘A close shave’ - 

దగగర్గా క్షవర్ం చేయించుకోవడం, అన్ా పరయోగం చూదనద ం! దనన్ర్ధం ఏమయుయంట ందనిపిస్్త ంది?   ... ఊఁ 
 ...ఇద ీఅని తేల్చి చెపపలేక్ ప్ తున్నారా?   

 

Feifei, Rob ఏం మాటాీ డుక్ుంట న్నారో వందనం. Rob మొహానికి ఏమయియంది? ఏదెైన్న పరమాదం 
జరిగుంట ందన?  

 

Feifei 

Erm, Rob, are you OK? You've got some cuts on your face. 

 

Rob 

Oh well, yes, I've had a bit of a bad morning.   

 

Feifei  

I'm sorry to hear that. What happened?  

 

Rob 

I was cycling into the office and some idiot ran out in the road, right in front of me. 

 

Presenter 

పొ దుద న్నా Rob కి ఏమయియంది? Yes, Rob ఆఫీసుక ివెళుతుంటే ఎవరో దనరికి అడడంగా వచనిర్ట. 
పరమాదమేమ ైన్న జరిగుంట ందంటారా? వని చూదనద ం. 
 

Feifei 

Crikey – did you hit him? 

 

Rob 

No – but it was a close shave. 

 

Feifei 

A close shave? Did he have a razor?! 
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Rob 

No Feifei – that would have hurt. This is an expression that describes a dangerous or 

unpleasant situation that has only just been avoided. It almost happened… but it didn't. 

 

Feifei 

Lucky for you! So you're saying you nearly had an accident but you didn't? 

 

Rob 

Exactly.  

 

Presenter 

Rob కి close shave అయియందిట. shave అంటే క్షవర్ం, close అంటే దగగర్గా. A close shave అంట.ే.. 
మగవాళుు..దగగర్గా, పొ టిిగా..దనదనపు మాడు క్నిపించేంత దగగర్గా జుతుత  క్ట్ చేయించుంచుక్ుంటార్ు 
చూడండ.ి..మన్ం సర్దగా మిలటరల క్టింగ్ అంటూ ఉంటాం. అది. ఇపుపడూ..ఏదెైన్న పరమాదం అంచుల 
వర్క్ూ వెళ్ళు, తపిపప్ తే అపుపడు a close shave అని అన్ొచుి. అంటే పరమాదం జర్గడం, 
జర్గక్ప్ వడననికి తేడన చనలా చిన్ాదన్ామాట. హమమయయ తృటిలో తపిపంచేసుక్ున్నాం అని ఒక్ 
ఉపశమన్ం పొ ందుతనం చూడండి...ఆ భావానిా చెపపడననికి A close shave అని వాడొచుి.  
 

ఇద ిఒక్ న్నమవాచక్ం. A, close, shave…ఈ మూడు పదనలు అదే వర్ుసలో రావాల్చ. అట న్ుంచి ఇట  
అవాక్ూడదు. దీనితో పాట గా మన్ం వాడే కిరయాపదనలు be forms అవాాల్చ లేదన have తో పాట గా 
రావాల్చ. ఆ పరిస్ిితి గురించి మాటాీ డిన్పుపడు be forms వాడనల్చ. ఉదనహర్ణక్ు it was a close shave 

అన్నల్చ. అదే ఆ సంఘటన్లో ఉన్ా వయకిత గురించి మాటాీ డిన్పుపడు have వాడనల్చ. ఉదనహర్ణక్ు I had a 

close shave. 

 

సర,ే కొనిా ఉదనహర్ణలు వందనం. 
 

Examples 

We had to run to catch the plane – it was a close shave but we just managed to get on.  

Thank goodness we didn’t miss it! 

 

I had a really close shave this morning when a car just missed me as I was crossing the road. 

He was going very fast and only saw me at the last minute. 

 

William had a close shave when he was riding his motorbike and a deer jumped out into the 

road. He managed to avoid it and didn’t hit it but it was a very close shave.  

 

Feifei 

So, a close shave describes a situation where you have a narrow escape from something bad. 

So you had a narrow escape this morning Rob? 
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Rob 

I did. Why don't people look when they cross the road?! I could have ended up falling off my 

bike and being hit by a bus. 

 

Feifei 

But hold on Rob – if you didn't fall off your bike, why have you got those cuts on your face? 

 

Rob 

Oh… these! Well, I had a shave this morning and used a blunt razor. 

 

Feifei 

Ouch! So you really did have 'a close shave'! 

 

Rob 

Ha ha. You're as sharp as a razor Feifei! I mean intelligent or sharp-witted. 

 

Feifei 

Unlike your razor. 

 

Both 

Bye! 

 

Presenter 

Rob కి ఇక్ముందు ఎలాంటి close shaves ఉండవని ఆశిదనద ం. మీ సంగతేంటి? మీరెపుపడెైన్న close shave 

ని ఎదురకకన్నారా? అలా అయితే ఏం జరిగింది? ఎలా జరిగింది? Join us next time for more ‘English 

Expressions’. 


