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Tami: What's up everyone. Welcome back to Open Mind podcast. [Disclaimer em Português]. Let's

do it. If you want more information about us, just follow our Instagram account on social media

@openmind.english. 

Fhill: Hello everyone. My name is Fhill and 

Tami: My name is Tami. 

Fhill: And today we are going to talk about common expressions. 

Tami: This episode was a request. My biggest difficulty when I'm speaking English, it is to use the

right words to express the right feeling, the right thing I want to say. So, one thing I think it is very

nice it is using expressions. (Correto: So one thing I think is very nice is using expressions) I think

expressions can express how we're feeling straight to the point, you know, can really express what

we're feeling. So, I asked the Fhill to make a list of expressions we have in Portuguese, but we can

use in English as well. So, let’s start.

Fhill: So, the very first one that we have here, you asked me, how do you say "uma mão lava a

outra". And the way that you're going to say that in English, it's a little different, it's going to be,

“you scratch my back and I'll scratch yours”. So literally it's like,  você coça a minhas costas

Tami: Você coça as minhas costas e eu coço a sua, yeah. “Uma mão lava a outra”, I scratch my

back and you scratch yours. Nossa! I said everything wrong, but you got it, right guys? 

Fhill: It's a, yeah. So next time that you want to ask someone for help, like you're at work, for

example. You need to take a day off, but you need to get someone to cover you for that day, you

can say: “Hey, listen, you know, I need to take a day off. Can you cover for me? And then I'll do the

same for you next time that you have to leave work. So, I scratch your back and you scratch mine.”

Tami: The other thing I always wanted to say it is, like: “Nossa, me deu branco; ‘tal coisa’ me deu

branco”; tô falando e me deu branco”.  How can we say that in English?



Fhill: Well that's a very good one to know. Very good one to know in class, you know, if you're in an

English class and you don't know what the teacher is explaining, you can say draw a blank. You

know,  “I'm drawing a blank. I don't know what exactly is happening here.”

Tami: How can I say when things are not going well? And I say in Portuguese: “Nossa, isso aqui deve

ta com mau olhado, só pode ter um mau olhado aqui”.

Fhill: So, yeah, “mau olhado“ that would be like a jinx. So you can say that something is jinxed, like,

let's say, for example, I don't know your, your computer isn't working correctly. You're trying to do

something and you're trying to figure out what's wrong with it in the settings and you can't really

quite fix it and you can say like: “Oh man, I think this computer is jinxed”. 

Tami: Isso aqui ta bugado, isso aqui deu ruim, ta dando ruim, ta com mau olhado, é isso.

Fhill: Exactly. So, yeah, this is jinxed. 

Tami: And let's say I have a crush on someone. How can I say when someone "quando alguém está
me enrolando". 

Fhill: Okay, so "enrolando", in this way you can use the verb play. So like this person is playing you in

this case. 

Tami: Okay. So, you know, guys, when you have a crush on someone and this person is not

answering you back and making a fool of you the person is “playing with you”

Fhill: So this is important, the preposition playing with you is completely different. It's literally

playing with somebody. But if you'd say without the preposition, that's this expression here, the

person is playing you. 

Tami: Okay. This is a really nice thing to note. Thank you for the correction.

Fhill: For sure. But speaking about dating another situation that can appear when you're dating

somebody. So let's say you, you set up a date, you're going to go to coffee, a coffee place, and

your date just doesn't show up. You know, the person "te deu um cano”.

Tami: A pessoa te deu um cano, então dar um cano, como a gente fala isso em inglês? 

Fhill: So you can say the person “stood me up”, right. Stood me up, stood in this case, that's the

past tense of the verb stand and that's how you say “dar um cano”. 



Tami: And if I go on a date and the person doesn't want to share the bill, how can I say this person

is mão de vaca? 

Fhill: You can say that the person is cheap, but let me give you an extra expression here. If the

person does share the bill with you, so let's say the guy and the girl, they both go...Let's say the girl

and the guy, they both split the bill between them. There's an expression called going Dutch, which

if you translate it ao pé da letra, word by word, it means "ir Holandes" which doesn't make any

sense. But that's what going Dutch means. It means to split the bill on a date. 

Tami: Oh, nice. So, this is a nice thing. Oh, he went on a Dutch with me 

Fhill: Well, there, there wouldn't be on a, you wouldn't have another preposition. You would say he

went Dutch. 

Tami: He went Dutch on me?

Fhill: He went Dutch on the bill

Tami: He went Dutch on the bill. Okay. Oh, this is a nice one. Pay attention. And let's say this crush,

after the date, started to ignore me, "não me deu bola mais". How can I say that? 

Fhill:  Well, I think nowadays people would just say ghost ghosted. She ghosted me

Tami: He ghosted 

Fhill: But another way of saying that is to kind of... blow me off, you know, if a person blows you off,

they're kind of ignoring you or they're not really paying too much attention to you. Pay attention

though, because you need to say the word off. If you say he or she blew me, that's a completely

different thing with a more sexual connotation. So it's blow me off. 

Tami: So be careful because instead of saying  the person is ignoring you. You're going to say the

person's giving you oral sex. So be careful. 

Fhill: Exactly. So remember that preposition off.

Tami: Blew me off. Don’t forget that. And let's imagine I have a really nice plan. Let's imagine 2020,

let's go back a little bit. It's March, you have a lot of plans for 2020 but because all of this crazy

situation we are in all your plans ,"seu planos foram por água abaixo". How can I say I don't have

plans anymore? How can I say that?



Fhill: You can say that your plans “went down the drain”, which literally it's like"seus planos... 

Tami: Foram pelo ralo 

Fhill: Exactly "foram pelo ralo" . So yeah, your plans “went down the drain”.

Tami: And because my plans didn't work as I was imagining, "eu estou de saco cheio, eu estou por

aqui com toda essa situação" How can I say that? 

Fhill: All right. So for you to say that you are “de saco cheio”, you can say “I had it up to here”. 

Tami: So, I have it up to here

Fhill: You would say it in the past tense though. Not have, but had: “I had it up to here”.

Tami: I had it up to here. Traduzindo: “Eu tô por aqui!”. Quem nunca ouviu isso da mãe? “Eu tô por

aqui com você”, não é mesmo.

Fhill: Exactly. I'm annoyed. I'm frustrated. I'm just mad because nothing I'm trying to do, I can do. So

I had it up to here 

Tami: And let's do the last one. How can you say que ela provou o próprio veneno ? 

Fhill: Oh, for you to say that you can say, Oh, he or she “got a taste of his own medicine”. 

Tami: So the person tasted his own medicine. 

Fhill: Exactly. 

Tami: Okay. This is really nice. So we hope you enjoy it, this quick format of just giving you

expressions to understand, to learn new words, new vocabulary. 

Fhill: Yeah. Hopefully these expressions will be useful for you. Remember if there are any

expressions that are new to you, just make a quick note of them. Try to review them every once in

a while, and that'll help you memorize these expressions. I try to use them in your day to day life.

Tami: Now as usual it is time for recommendations. And today I am going to start, there's an

Instagram profile, really nice. It's called Greengo dictionary. It's really nice. It basically translates

the Portuguese things to the English things in a very fun way. So if you don't follow this profile yet,

just go ahead and follow it. It's really cool. 



Fhill: So today I would like to recommend a standup comedian. If you're a fan of standup comedy I

think it's worth trying to watch it in English, even if it's your second language. And the standup

comedian that I want to recommend today, his name is Trevor Noah. He is a South African

comedian, he has a very easy to understand accent and he speaks about very international

subjects. So his comedy is not very specific to any one region or country. And he has a lot of

standup comedy that's on YouTube that are very, very good. So, you know,  give him a search and

that's it. 

Tami: Yeah. One thing nice about Trevor Noah, as a Brazilian I can understand his English better

than other people speaking English from other countries. And he speaks about how difficult it is to

understand some things of British English, American English, because he's not American or, or

British. And I think it's easy to relate to him. This is what we got for today. So see you next time,

guys. Bye. 

Fhill: See you next time. Thanks for listening.

P O R T U G U Ê S

Tami: Olá, todo mundo. Bem vindos de volta ao Open Mind Podcast. [Disclaimer em Português].

Vamos lá. Se você quiser mais informações sobre a gente nos siga na nossa conta do Instagram

nas redes sociais @openmind.english. 

Fhill: Olá todo mundo. Meu nome é Fhill e

Tami: Meu nome é Tami. 

Fhill: E hoje nós vamos falar sobre expressões comuns. 

Tami: Esse episódio foi um pedido. Minha maior dificuldade quando eu estou falando Inglês é usar

as palavras certas pra expressar o sentimento correto, a coisa correta que eu quero dizer. E uma

das coisa que eu acho legal é usar expressões. Eu acho que expressões conseguem expressar

como nós nos sentimos de forma certeira, sabe, o que a gente sente. Então, eu pedi para o Fhill

para fazer uma lista com expressões que nós temos em Português, mas que nós também

podemos usar em Inglês. Então, vamos começar.

Fhill: A primeira que nós temos aqui. Você me perguntou como dizer “uma mão lava a outra”. E a

forma que você vai falar isso em Inglês é um pouco diferente, vai ser: “you scratch my back and I'll

scratch yours”. Então, é literalmente “ você coça a minhas costas...



Tami: Você coça as minhas costas e eu coço a sua, “uma mão lava a outra”. “Eu coço as
minhas costas e você coça a sua.” Nossa! Eu falei tudo errado, mas vocês entenderam, neh
pessoal?

Fhill: Isso. Então da próxima vez eu você quiser pedir ajuda pra alguém, tipo, você está no
trabalho, por exemplo. Você precisa de um dia livre, mas você precisa que alguém te cubra
naquele dia, você pode falar: “Ei, sabe, eu preciso de um dia livre. Você pode me cobrir? E aí
eu faço o mesmo por você na próxima vez que você precisar sair do trabalho. Uma mão lava a
outra”.

Tami: Outra coisa que eu sempre quis dizer é: “Nossa, me deu branco; ‘tal coisa’ me deu
branco”; tô falando e me deu branco”. Como eu falo isso em Inglês?

Fhill: Bom, essa é muito boa de saber. Muito boa de saber em uma aula, sabe, se você estiver
em uma aula de inglês e você não sabe o que o professor está explicando, você pode dizer
“draw a blank”. Tipo, “Me deu um branco. Eu não estou entendendo exatamente o que está
acontecendo aqui”.

Tami: Como eu falo quando as coisas não estão indo bem? E eu falo em Português: “Nossa,
isso aqui deve ta com mau olhado, só pode ter um mau olhado aqui”.

Fhill: Então, sim, “mau olhado” seria “jinx”. Então, você pode dizer que algo está azarado,
como, por exemplo, sei lá, seu computador não está funcionando corretamente. Você está
tentando fazer algo e está tentando descobrir o que há de errado nas configurações e você não
consegue realmente consertar e pode dizer tipo: “Oh cara, acho que este computador está
azarado”.

Tami: Isso aqui ta bugado, isso aqui deu ruim, ta dando ruim, ta com mau olhado, é isso.

Fhill: Exato. Isso está “jinxed”.

Tami: E digamos que tenho uma queda por alguém. Como posso dizer quando alguém
"quando alguém está me enrolando".

Fhill:  Ok, então "enrolando", dessa forma você pode usar o verbo “play”. Então, como se essa

pessoa estivesse jogando com você neste caso. 

Tami: OK. Então, quando você tem uma queda por alguém e essa pessoa não está respondendo e

te fazendo de bobo a pessoa está “brincando com você”.



Fhill: Então isso é importante, a preposição “play with you” é completamente diferente. É
literalmente brincar com alguém. Mas, se você dissesse sem a preposição (with), essa é a

expressão aqui, a pessoa está jogando/enrolando você.

Tami: Okay. Isso é uma coisa muito boa de se anotar. Obrigada pela correção.

Fhill: Com certeza. Mas falando em namoro, outra situação que pode aparecer quando você está
saindo com alguém. Então, digamos que você marcou um encontro, você vai tomar um café, numa

cafeteria e seu encontro simplesmente não aparece. Você sabe, a pessoa "te deu um cano".

Tami: A pessoa te deu um cano, então dar um cano, como a gente fala isso em inglês? 

Fhill: Então você pode dizer que a pessoa “stood me up”, certo. Stood me up, nesse caso é o

passado do verbo “stand” e é assim que você diz “stood me up”.

Tami: E se eu for num encontro e a pessoa não quiser dividir a conta, como posso dizer que essa

pessoa é mão de vaca?

Fhill: Você pode dizer que a pessoa é “cheap”, mas deixe-me dar uma expressão extra aqui. Se a

pessoa dividir a conta com você, digamos que o cara e a garota, ambos vão ... Digamos que a

garota e o cara, ambos dividem a conta entre eles. Existe uma expressão chamada “going Dutch”,

que se você traduzir ao pé da letra, palavra por palavra, significa "ir Holandes" que não faz nenhum

sentido. Mas isso é o que significa dividir a conta em um encontro.

Tami: Ah legal. Então, isso é uma coisa boa. “Oh, he went on a Dutch with me”

Fhill: Bem, aí, não haveria “a”, você não teria outra preposição. Você diria “he went Dutch ”

Tami: He went Dutch on me?

Fhill: He went Dutch on the bill

Tami: He went Dutch on the bill. Okay. Oh, este é bom. Preste atenção. E digamos que esse crush,

depois do encontro, passou a me ignorar, "não me deu bola mais". Como posso dizer isso?

Fhill: Bem, acho que hoje em dia as pessoas diriam apenas “ghosted”.Ela me deu um ghost.

Tami: Ele fez um ghost.



Fhill: Mas, outra maneira de dizer isso é meio que “blow me off” (me dispensou), sabe, se uma

pessoa te ignora, ela está te ignorando ou não está prestando muita atenção em você. Porém,

preste atenção, porque você precisa dizer a palavra certa. Se você diz que ele ou ela “blew me”,

isso é uma coisa completamente diferente com uma conotação mais sexual. Então, é “blow me

off”.

Tami: Portanto, tome cuidado porque, em vez de dizer, a pessoa está te ignorando, você vai dizer

que a pessoa está te fazendo sexo oral. Por isso toma cuidado.

 Fhill: Exatamente. Portanto, lembre-se dessa preposição off.

Tami: Blew me off. Não se esqueça disso. E vamos imaginar que tenho um plano muito bom. Vamos

imaginar 2020, vamos voltar um pouco. É março, você tem muitos planos para 2020, mas por

causa de toda essa situação maluca que nós estamos, todos os seus planos "foram por água

abaixo". Como posso dizer que não tenho mais planos? Como posso dizer isso?

Fhill: Você pode dizer que seus planos “went down the drain”, que significa literalmente que seus

planos... 

Tami: Foram pelo ralo 

Fhill: Exato, "foram pelo ralo". Então, é. Seus planos “went down the drain”.

Tami: E porque meus planos não funcionaram como eu imaginava, "eu estou de saco cheio, eu

estou por aqui com toda essa situação" Como posso dizer isso?

Fhill: Certo. Então pra você dizer que está “de saco cheio”, pode dizer “I had it up to here”. 

Tami: Então, I have it up to here

Fhill: Você tem que dizer no passado. Não “have”, mas “had”: “I had it up to here”.

Tami: I had it up to here. Traduzindo: “Eu tô por aqui!”. Quem nunca ouviu isso da mãe? “Eu tô por

aqui com você”, não é mesmo.

Fhill: Exatamente. Estou chateado. Estou frustrado.  Estou bravo porque nada do que estou

tentando fazer,  eu posso fazer. Então eu estou “por aqui”.

Tami: E vamos fazer o último. Como você pode dizer que “ela provou o próprio veneno”? 



Fhill: Oh, para você dizer isso, você pode dizer que ele ou ela “got a taste of his own medicine”. 

Tami: Então a pessoa provou seu próprio remédio

Fhill: Exato.

Tami: OK. Isso é muito bom. Esperamos que vocês gostem deste formato rápido de falar apenas

expressões para compreender, para aprender novas palavras, novo vocabulário.

Fhill: Yeah. Esperamos que essas expressões sejam úteis para você. Lembre-se de que se houver

alguma expressão que seja nova para você, anote rapidamente. Tente revê-los de vez em quando,

e isso o ajudará a memorizar essas expressões. Procure utilizá-las no seu dia a dia

Tami: Agora, como de costume, é hora de recomendações. E hoje eu vou começar. Tem um perfil

do Instagram, muito legal. Se chama Greengo Dictionary. É muito bom. Ele basicamente traduz as

coisas do português para o inglês de uma forma bem divertida. Portanto, se você ainda não segue

este perfil, vai e segue. É muito legal.

Fhill: Então, hoje eu gostaria de recomendar um comediante de stand-up. Se você é fã de standup

comedy, acho que vale a pena tentar assistir em inglês, mesmo que seja sua segunda língua. E o

comediante de stand-up que quero recomendar hoje é o Trevor Noah. Ele é um comediante sul-

africano, tem um sotaque muito fácil de entender e fala sobre assuntos muito internacionais.

Portanto, seu humor não é muito específico para qualquer região ou país. E ele tem um monte de

comédia stand-up que está no YouTube que é muito, muito bom. Então, procure por ele e é isso.

Tami: Sim. Uma coisa legal sobre Trevor Noah, como brasileira eu consigo entender seu inglês

melhor do que outras pessoas que falam inglês de outros países. E ele fala sobre como é difícil

entender algumas coisas do inglês britânico, inglês americano, porque ele não é americano ou

britânico. E acho que é fácil se relacionar com ele. Isso é o que temos para hoje. Então até a

próxima, pessoal. Tchau.

Fhill: Vejo você na próxima vez. Obrigado por ouvirem.
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