
Viajar
Coqueteo

Coqueteo - 
esperanto inglés
Ĉu mi povas aliĝi al vi? May I join you?

Peti, se vi povas sidiĝi ĉe ies tablo aŭ stari apud li/ŝi al la trinkejo

Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi? May I buy you something to drink?
Peti, se vi povas oferti trinkaĵon al la persono

Ĉu vi venas ĉi tien ofte? Do you come here often?
Malgranda diskuto

Do, kion vi faras profesie? So, what do you do for a living?
Malgranda diskuto

Ĉu vi volas danci? Do you want to dance?
Peti iun por danci kun vi

Ĉu vi ŝatus freŝan aeron? Would you like to get some fresh air?
Peti personon se li/ŝi volas iri eksteren kun vi

Ĉu vi volas iri al malsama partio? Do you want to go to a different party?
Peti personon veni kun vi al alia loko

Ni foriru! Let's get out of here!
Peti personon eliri kun vi kaj iru aliloken

Mia loko aŭ la via? My place or yours?
Peti personon kie vi pasigos la nokton kune

Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko? Would you like to watch a movie at my place?
Inviti personon al vidi filmon en via hejmo

Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere? Do you have any plans for tonight?
Peti rendevuon malrekte

Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam? Would you like to have lunch/dinner with me sometime?
Peti rendevuon
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Ĉu vi volas iri akiri kafon? Would you like to go get a coffee?

Peti pasigi tempon kune por ekkoni unu la alian pli bone

Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen? May I walk/drive you home?
Diri, ke vi ne volas finiri la nokton

Ĉu vi volas renkonti denove? Would you like to meet again?
Peti alian rendevuon

Dankon por bela vespero! Havu grandan
nokton!

Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Ĝentila maniero de fini la nokton

Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo? Would you like to come inside for a coffee?
Inviti personon en vian hejmon

Coqueteo - 
esperanto inglés
Vi estas belega! You're gorgeous!

Komplimenti iun pri la aspekto

Vi estas amuza! You're funny!
Komplimenti iun pri la humoro

Vi havas belajn okulojn! You have beautiful eyes!
Komplimenti iun pri la okuloj

Vi estas granda dancisto! You're a great dancer!
Komplimenti iun pri la dancaj kapabloj

Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo! You look beautiful in that dress/shirt!
Komplimenti iun pri la vestoj

Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon! I have been thinking about you all day!
Diri, ke vi multe ŝatas la personon

Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi! It's been really nice talking to you!
Komplimenti fine de konversacio
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Mi ne estas interesita. I'm not interested.

Ĝentila maniero de deklini

Lasu min sola. Leave me alone.
Direkta maniero de deklini

Foriru! Get lost!
Malĝentila maniero de deklini

Ne tuŝu min! Don't touch me!
Diri ne kiam la alia persono faras fizikajn akcelojn

Akiru viajn manojn de mi! Get your hands off me!
Diri ne kiam la alia persono tuŝas vin kun liaj/ŝiaj manoj
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