
Matkustaminen
Flirttailu

Flirttailu - Keskustelu
Suomi Esperanto
Voinko liittyä seuraan? Ĉu mi povas aliĝi al vi?

Kysymys voitko istua jonkun henkilön pöytään tai seisoa hänen vieressään baaritiskillä

Voinko tarjota jotain juotavaa? Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi?
Kysymys voitko tarjota jollekin henkilölle juotavan

Käytkö täällä usein? Ĉu vi venas ĉi tien ofte?
Small talk

Mitä siis teet työksesi? Do, kion vi faras profesie?
Small tak

Haluatko tanssia? Ĉu vi volas danci?
Henkilön pyytäminen tanssimaan

Haluaisitko haukata raitista ilmaa? Ĉu vi ŝatus freŝan aeron?
Tiedustelu, haluaako henkilö käväistä ulkopuolella kanssasi

Haluatko mennä toisiin juhliin? Ĉu vi volas iri al malsama partio?
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin

Lähdetään täältä! Ni foriru!
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin

Meille vai teille? Mia loko aŭ la via?
Tiedustelu henkilöltä kumman luona vietätte yönne

Haluaisitko katsoa elokuvan luonani? Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko?
Henkilön kutsuminen katsomaan elokuvaa luoksesi

Onko sinulla suunnitelmia täksi illaksi? Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere?
Epäsuora treffipyyntö

Haluaisitko lounastaa / lähteä illalliselle
kanssani joskus?

Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam?

Treffipyyntö
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Haluaisitko lähteä kahville? Ĉu vi volas iri akiri kafon?

Kysely, haluaako henkilö viettää kanssasi aikaa tutustuaksenne paremmin

Voinko saattaa sinut kotiin? Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen?
Osoitus siitä, ettet halua illan loppuvan vielä

Haluaisitko tavata uudestaan? Ĉu vi volas renkonti denove?
Pyyntö toisille treffeille

Kiitos ihanasta illasta! Hauskaa loppuiltaa! Dankon por bela vespero! Havu grandan nokton!
Kohtelias tapa päättää ilta

Haluaisitko tulla vielä kahville? Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo?
Henkilön kutsuminen kotiisi

Flirttailu - Kohteliaisuudet
Suomi Esperanto
Näytät upealta! Vi estas belega!

Henkilön ulkonäön kehuminen

Olet hauska! Vi estas amuza!
Kohteliaisuus henkilön huumorintajusta

Sinulla on kauniit silmät! Vi havas belajn okulojn!
Kohteliaisuus henkilön silmistä

Olet loistava tanssija! Vi estas granda dancisto!
Kohteliaisuus henkilön tanssitaidoista

Näytät kauniilta tuossa mekossa / paidassa! Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo!
Kohteliaisuus henkilön tyylitajusta / vartalosta

Olen ajatellut sinua koko päivän! Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon!
Ilmaisu siitä, että pidät henkilöstä kovasti

Oli todella mukavaa jutella kanssasi! Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi!
Kohteliaisuus keskustelun lopuksi

Flirttailu - Kieltäytyminen
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Esperanto
En ole kiinnostunut. Mi ne estas interesita.

Kohtelias tapa kieltäytyä

Jätä minut rauhaan. Lasu min sola.
Suora tapa kieltäytyä

Häivy! Foriru!
Töykeä tapa kieltäytyä

Älä koske minuun! Ne tuŝu min!
Kieltäytyminen kun joku yrittää tehdä fyysistä kontaktia

Kädet irti minusta! Akiru viajn manojn de mi!
Kieltäytyminen kun joku yrittää koskea sinuun käsin
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