
Viajar
Flertando

Flertando - Conversação
português esperanto
Posso me juntar a você? Ĉu mi povas aliĝi al vi?

Perguntando se você pode sentar junto a mesa de alguém ou ficar ao lado de alguém no bar

Posso te pagar uma bebida? Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi?
Perguntando se a pessoa aceita que você pague uma bebida para ela

Você vem sempre aqui? Ĉu vi venas ĉi tien ofte?
Conversa casual

O que você faz na vida? Do, kion vi faras profesie?
Conversa casual

Você quer dançar? Ĉu vi volas danci?
Tirando alguém para dançar

Você gostaria de tomar um pouco de ar fresco? Ĉu vi ŝatus freŝan aeron?
Perguntando se a outra pessoa gostaria de ir para fora do clube/restaurante com você

Você quer ir para uma festa diferente? Ĉu vi volas iri al malsama partio?
Convidando alguém para ir para outro lugar

Vamos para outro lugar! Ni foriru!
Convidando alguém para sair com você e ir para outro lugar

Na minha casa ou na sua? Mia loko aŭ la via?
Perguntando para alguém onde vocês irão passar a noite juntos

Você gostaria de assistir um filme na minha
casa?

Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko?

Convidando alguém para ver um filme na sua casa

Você tem planos pra hoje a noite? Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere?
Tentando marcar um encontro de forma indireta

Você gostaria de sair para almoçar/jantar
comigo uma hora dessas?

Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam?

Convidando alguém para sair
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Você gostaria de ir tomar um café? Ĉu vi volas iri akiri kafon?

Perguntando para encontrar alguém novamente para se conhecerem melhor

Posso te acompanhar até em casa? Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen?
Mostrando interesse em não terminar a noite ainda

O que você acha de nos encontramos
novamente?

Ĉu vi volas renkonti denove?

Convidando para outro encontro

Obrigado /obrigada pela ótima tarde! Tenha
uma boa noite!

Dankon por bela vespero! Havu grandan nokton!

Forma educada de encerrar a noite

Você gostaria de entrar para tomar um café? Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo?
Convidando alguém para entrar na sua casa

Flertando - Elogiando
português esperanto
Você é lindo/linda! Vi estas belega!

Elogiando a aparência de alguém

Você é engraçado/engraçada! Vi estas amuza!
Elogiando o bom humor de alguém

Você tem olhos muito bonitos! Vi havas belajn okulojn!
Elogiando os olhos de alguém

Você é um ótimo dançarino/uma ótima
dançarina!

Vi estas granda dancisto!

Elogiando as habilidades de dança de alguém

Você está linda neste vestido/blusa! Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo!
Elogiando a roupa de alguém

Passei o dia inteiro pensando em você! Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon!
Demonstrando que você gosta muito de alguém
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É muito bom conversar com você! Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi!

Demonstrando que você gosta de conversar com alguém

Flertando - Dizendo não
português esperanto
Eu não estou interessado/interessada. Mi ne estas interesita.

Forma educada de dizer não

Deixe-me sozinho/sozinha. Lasu min sola.
Forma direta de dizer não

Cai fora! Foriru!
Forma rude de dizer não

Não me toque! Ne tuŝu min!
Dizendo não quando alguém se aproxima fisicamente

Tire suas mãos de mim! Akiru viajn manojn de mi!
Dizendo não quando a outra pessoa está te tocando
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