TỪ ĐIỂN NGỮ VỰNG VN

NHÓM THỰC HIỆN TĐVN

còn rắc rối: Êm thấm. Trong ấm, ngoài êm (tng.) 5Không gây tiếng động, không rung: Máy xe mới
chạy êm như ru.

Êê

êm ả
ả.

ê dt. Nguyên âm, đứng thứ 10 trong bảng chữ cái
Quốc Ngữ đgt. Đau, khó chịu ngấm ngầm: Ăn khế
chua ê cả hàm răng. tt. Ngượng, xấu hổ, quê xệ: Đi
ăn trộm, bị bắt xấu hổ ê cả mặt. trgt. Tê, đau âm ỉ:
Đau ê cả người tht. Tiếng gọi để báo động hay tỏ ý
ngạc nhiên và coi thường: Ê! Coi chừng xe. Ê, đứng
đây làm gì?

trgt. Yên lặng, yên tĩnh: Buổi chiều thật êm

êm ái trgt. Nhẹ, cảm giác dịu dàng dễ chịu: Khúc
đâu êm ái xuân tình (K.).
êm ấm tt. Hòa thuận và hạnh phúc: Gia đình êm
ấm.
êm đềm trgt. Yên tĩnh và thoải mái: Êm đềm
trướng rủ màn che (K.).

ê a trgt. Giọng đọc kéo dài từng tiếng: Đọc ê a như
tụng kinh.
ê m trgt. Đau âm ỉ, đau ngầm và kéo dài: Bị cảm
cúm đau ê m cả người.
ê chề tt. Đau đớn, khổ sở, chán chường: Phong trần
chịu đã ê chề (K.).

êm thấm tt. Được dàn xếp ổn thỏa, có sự đồng ý
đôi bên, không còn rắc rối: Mọi chuyện đã được êm
thấm.
ếm đgt. Yểm 1- Dùng bùa ngải để ám hại người
khác 2- Làm phép trừ tà ma : Thấy Pháp dùng bùa
ếm ma

ê chệ tt. Ê trệ. Nhục nhã, nhơ nhuốc đáng xấu hổ:
Đại diện một nước mà đi ăn cắpvặt ở siêu thị, thật
đáng ê chệ.

ềnh đgt. Ình Nằm xuống (tiếng trẻ nít): Bú sữa no,
con ềnh xuống đây trgt. Nằm thẳng, xoãi tay chân,
không có ý tứ: Con gái con đứa, sao lại nằm ềnh ra
đó?

ê hề tt. Quá nhiều đến mức thừa thãi: Nhà giầu làm
cỗ ê hề không sao ăn hết.
ê răng tt. Ghê răng, răng bị tê khó chịu: Mới nghĩ
đến ăn khế, ăn me, ăn cóc mà đã ê răng.

ễnh tt. Phình bụng ra, bụng to đưa ra phía trước:
Đã ễnh bụng ra rồi, nghỉ dưỡng thai đi thôi.

ế tt. 1- Không đắt khách, ít người mua: Đắt quế ế
củi (tng.) 2- Đã lớn tuổi mà chưa lấy được chồng,
được vợ: Ế vợ, ế chồng. Cô ấy đanh đá quá ai cũng
sợ, thành ra ế chồng.

ễnh ương dt. Loài động vật thuộc họ ếch nhái,
tiếng kêu lớn: Ễnh ương đánh lệnh đã vang, tiền
đâu mà trả nợ làng, ngóe ơi (cd.).

ế m tt. xch. ế.
ề à trgt. xch. ê a. Nói dềnh dang, chậm rãi mất thì
giờ: Trễ rồi mà cứ nói ề à mãi.
ếch dt. Cùng họ với nhái, có xương sống, bốn chân,
sống trên cạn và duới nước, đùi dài, nhNy xa, thịt ăn
ngon, còn gọi là gà đồng: Ếch tháng ba, gà tháng
bảy (tng.). Ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung
(tng.)
êm tt. 1- Mềm mại, nằm hay ngồi dễ chịu: Êm như
cát, mát như nước (tng.). Chăn ấm nệm êm (thng.)
2- Yên lặng, không còn ồn ào: Mọi chuyện đã êm 3Nghe dễ chịu: Tiếng đàn cao thấp êm tai. 4- Không
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