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

పరయోగాలూ, ఇంగలిష్ లో వాటి వాడక్ం – ఇవన్నా మీకిక్కడ తెలుస్ాత యి. ఇవాళ మనం ‘the final straw’ 

అన్ ేexpression గురలంచి తెలుసుక్ుందనం. దీనిర్థం ఏమయుయంట ందంటార్ు? మ్మ్..తెలియటలి దన! సరే, 
వినండి. 
Neil, Helen ఏం మాటాి డుక్ుంట న్నారో విందనం. Helen వాళళ ఫ్రండ్స్ మధ్యలో ఏమయియంది? 
ఎందుక్యియంది? 
 

Helen 

Neil, can I ask you about something? 

 

Neil 

Yeah, sure. What's on your mind? 

 

Helen 

Well, Theodora and Alma are my best friends, but they are not talking to each other 

because of a straw. 

 

Neil 

They are not getting on because of a straw? Are you sure you heard it right? 

 

సౌమ్య 
Helen ఫ్రండ్స్ క్ు ఏమయియంది? ర ైట్...వాళళళ ఒక్రలతో ఒక్ర్ు మాటాి డుకోవటలి దుట. కాన్న, ఎందుక్ు? ఒక్ స్ార ా  
వలన అని Helen అంట ంది. అది నిజమేనంటారా? 
 

Helen 

Yes, Alma said to me when Theodora didn't come to her party, it was the last straw. I don't 

understand. What could a straw do? 

 

Neil 

Oh, Alma was just using an expression. What she really meant was, things were not going 

well between them because of things that had happened in the past. 
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Helen 

Well, Theodora did miss quite a few of our gatherings. 

 

Neil 

When Theodora didn't come to Alma's party, that was the final thing that made Alma really 

angry, giving up on their friendship. 

 

Helen 

Oh, I see, so the last straw means the last thing or event that caused the total meltdown. 

 

Neil 

That's right, we often hear the phrase 'the last straw', when people are talking about 

repeated problems or issues that aren't getting better, then the smallest thing happens, 

people finally lose their composure and explode. 

 

Helen 

I see.  

 
సౌమ్య 
అవును. Theodora, Alma ఇచిిన పారటరకి వెళళక్పో వడం Alma క్ు, ‘the last straw’. Last అంటల 
చివరలది, straw అంటల మీక్ు తెలుసు...స్ార ా  న్ే. ఈ expression ను ఎపుుడు 
ఉపయోగలస్ాత మంటల...మనకేమ ైన్న సమసయలు మళ్ళళ మళ్ళళ వసుత న్నాయనుకోండి...అవి ఎపుటికీ 
తీర్క్ుండన అంతూప ంతూ లేక్ుండన ఉన్నాయనుకోండి. మనక క్కడో  ఒక్చోట ఓపిక్ నశిసుత ంది. ఓపిక్ 
నశించ ేఆ చివరల పాయింట్ ని the last straw అంటార్ు. నిజానికి ఈ expression, the straw that 

broke the camel’s back’ ...ఒంట ెనడుం విరలచిన స్ార ా  అన్ే expression నుంచి వచిింది. ఒంటె ఎంత 
బర్ువున్ెైన్న మోసుత ందిట. కాన్న దనని లిమిట్ దనటి అది ఒక్ చినా స్ార ా  బర్ువు క్ూడన మొయయలేదుట. ఆ 
లిమిట్ కొచనిక్ ఒక్ స్ార ా  ప్టిరన్న ఒంట ెనడుము విరలగలపో త ందిట. ‘The last straw’ అన్ేది ఎపుుడెైన్న 
ఎవర ైన్న ఓపిక్, టెైం, శకిత పూరలతగా నశించిపో యి ఉనాపుుడు ఒక్ చినా సంఘటన జరలగలన్న తమ 
పరశాంతతను, ఏకాగరతను పూరలతగా కోలోుతనర్ు. ఆ సంఘటన The last straw అవుత ంది. దనని తర్ువాత 
ఏదో  ఒక్ గణన్నయమ ైన మార్ుు వసుత ందనామాట. ఈ expression వాడుత నాపుుడు ఎపుుడూ ‘the’ 

వాడనలి...గుర్ుత ప్ట ర కోండి. 
సర,ే కొనిా ఉదనహర్ణలు విందనం. 
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Examples 

A: I've never seen you so angry. 

B: I have had such a bad day. I woke up late and rushed out of the house, then missed my bus by 

seconds, got in to work and was told there would be no pay rise this year. When the dinner lady said 

I put too much salad on my plate, it was the last straw. 

 

The paper factory has struggled to stay open in the last few years; the new tax charge was the last 

straw, forcing it to shut down after 30 years in business. 

 

Michelle’s boyfriend had treated her badly for a long time, and she had been thinking of leaving him.  

When she found out he had been having an affair with their neighbour, it was the final straw.  She 

walked out that day. 

 

Neil 

Just so you know. Some people also say 'the final straw', and it means the same as 'the last 

straw'.  

 

Helen 

Thanks for the clarification. I do hope my friends can resolve their differences. Friendship is 

worth saving.  

 

Neil 

Absolutely. 

 

సౌమ్య 
The last straw తర్ువాత ఏ రలలేషన షిప న్ెైన్న నిలుపుకోవడం క్షరమే! కాన్న, Helen ఫ్రండ్స్ ఈ సమసయను 
పరలషకరలంచుక్ుంటార్ని ఆశిదనద ం. మీ సంగతేంటి? మీతో ఎవర ైన్న ఎపుుడెైన్న the last straw వచేివర్క్ు 
తగువు ప్ట ర క్ున్నారా? మీర లా రలయాక్టర అయాయర్ు?  

Join us next time for more ‘English Expressions’. Bye.  


