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en đdt. Còn đọc là ẻn. P. elle. Cô ta, bà ta, cô
nàng.
én dt. Còn gọi là chim nhạn, mình thon nhỏ, cánh
dài nhọn, hay bay lượn vào mùa xuân: Ngày xuân
con én đưa thoi (K.). Chim én (nhạn) dễ lộn với chim
yến là loài chim dùng nước miếng (nước bọt, nước
dãi) làm tổ và có đôi chân yếu hơn, không thể đậu
trên dây điện như chim én.

Ee
e dt. Nguyên âm, đứng thứ 9 trong bảng chữ cái
Quốc Ngữ: Nguyên âm e không đứng sau các phụ
âm c, g và ng. đgt. 1- Ngại, sợ: Ngại ngùng dạn gió
e sương (K.)
2- Ngượng ngùng: Kẻ nhìn tỏ mặt,
người e cúi đầu (K.).
e dè trgt. E ấp, ngại, không dám quyết định: Hai
bên im lặng như tờ. Mình tôi đứng giữa e dè ngộ ghê
(cd.)
e lệ trgt. Ngượng, thẹn thùng: Hai Kiều e lệ nép
vào dưới hoa (K.)
e ngại đgt. Sợ rằng, lo sợ : Đôi ta trót đã nặng
tình. Lấy nhau e ngại gia đình thấp cao (cd.)

eo dt. Chỗ bị thắt nhỏ lại ở khoảng giữa: Eo áo, eo
bụng, eo lưng, eo êch, eo biển trgt. 1- Không được
rộng rãi, túng thiếu, khó khăn: Bị thất nghiệp đã lâu
nên đồng tiền eo hẹp 2- Tiếng kêu, tiếng gọi từ xa:
Tiếng kêu eo éo gọi đò.
eo biển dt. Dải biển hẹp, hai bên là đất ép lại.
eo đất dt. Dải đất hẹp, hai bên là biển.

é dt. Thứ cây cỏ cho hạt nhỏ, ngâm nước hạt nở lớn
ra, uống mát: Cây é, hạt é.

éo le tt. Rắc rối, khó khăn, phức tạp: Ông ấy bị rơi
vào cảnh ngộ éo le.

è trg. 1- Khuân vác nặng: Nặng è vai 2- Tiếng thở
mệt nhọc: Khiêng nặng quá, thở è è.
è cổ đgt. Phải gánh chịu: Con tiêu pha nhiều, bây
giờ cha phải è cổ ra mà trả nợ.

èo tt. Yếu ớt, bệnh hoạn: Đứa trẻ vừa thiếu ăn lại
bị ốm nên thân thể èo uột.
ẻo lả tt. Nói về dáng người. Cao và gầy, mảnh
khảnh, yểu điệu: Cô ấy cao và gầy đi đứng ẻo lả như
muốn ngã.

em dt. đdt. 1- Chỉ người con sinh sau trong gia
đình có cùng cha mẹ ruột: Em ruột, anh em như thể
tay chân (cd.). Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân
(K.) 2- Chỉ con của chú, thím, cô, cậu trong họ:
Con của cô chú là em họ, con hai bác là anh hay chị
họ 3- Chỉ người nhỏ tuổi hơn trong xã hội: Anh chị
em bạn học 3- Cách xưng hô theo phép xã giao của
các cô gái còn trẻ: Hai bác cần gì, em có thể giúp
không ạ.
em dâu dt. Vợ của em trai.

ẽo ẹt trgt. Kẽo kẹt. Tiếng phát ra từ đòn gánh đưa
lên đưa xuống trên vai: Tiếng ẽo ẹt gánh hàng ra
chợ mỗi buổi sáng đánh thức tôi dậy.
ẹo đgt. Trẹo, vẹo 1- Uốn thân mình làm dáng, làm
điệu: Ưỡn ẹo, õng ẹo 2- Bị té ngã, bị đánh hay vì
gánh nặng quá làm vẹo lưng: Bị ngã ẹo lưng. Gánh
nặng quá bị ẹo lưng.

em rể dt. Chồng của em gái.
em út dt. 1- Người nhỏ tuồi nhất, sinh sau chót
trong gia đình 2- Chỉ đàn em trong một băng đảng.

ép đgt. 1- Dùng sức mạnh kẹp lại hay dùng vật
nặng đè lên để vắt nước, vắt dầu mỡ hay làm cho
giẹp: Ép mía, ép bánh chưng, ép ván, ép hạt đậu lấy
dầu, 2- nghb. Dùng quyền bắt buộc phải theo,: Ép
dầu, ép mỡ ai nỡ ép duyên (tng.) 3- Chèn, lấn
đường: Xe nó bị ép sát vô lề 4- Tự mình sống khắc
khổ: Ép xác.

ém đgt. 1- Giấu kín, che đậy: Làm bậy sợ bị mắng,
hắn ém câu chuyện đi để không ai biết. 2- Nhét
mùng dưới chiếu: Tránh muỗi chui vào nên ém mùng
dưới chiếu.

ép bụng đgt. Buộc phải làm dù không muốn: Nên
em ép bụng tìm đường gởi thân (cd.)

ém nhẹm đgt. Giấu kín luôn, không ai biết: Sợ bị
tù, tên cướp ém nhẹm mọi bằng chứng.
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ép buộc đgt. Bắt ai phải làm theo mình dù người đó
không muốn: Tại đồn công an, tôi bị ép buốc phải
ký vào tờ giấy này
ép lòng xch. ép bụng: Buộc lòng.
ép uổng đgt. Bị bắt buộc phải làm theo, dù không
muốn tí nào: Cha mẹ tham giàu ép uổng duyên con
(cd.).
ẹp đgt. Đổ xuống, sập xuống: Giàn mướp lâu ngày
bị ẹp xuỗng trgt. Nằm bẹp xuống: Con chó nằm ẹp
một xo.
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