
Reisen
Flirten

Flirten - Gespräch
Esperanto Deutsch
Ĉu mi povas aliĝi al vi? Kann ich mich setzen?

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

Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi? Darf ich Dir ein Getränk ausgeben?
Peti, se vi povas oferti trinkaĵon al la persono

Ĉu vi venas ĉi tien ofte? Bist Du oft hier?
Malgranda diskuto

Do, kion vi faras profesie? Und, was machst du beruflich?
Malgranda diskuto

Ĉu vi volas danci? Willst Du tanzen?
Peti iun por danci kun vi

Ĉu vi ŝatus freŝan aeron? Möchtest du kurz rausgehen?
Peti personon se li/ŝi volas iri eksteren kun vi

Ĉu vi volas iri al malsama partio? Willst Du auf eine andere Party gehen?
Peti personon veni kun vi al alia loko

Ni foriru! Lass uns losgehen!
Peti personon eliri kun vi kaj iru aliloken

Mia loko aŭ la via? Zu mir oder zu dir?
Peti personon kie vi pasigos la nokton kune

Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko? Möchtest Du bei mir einen Film schauen?
Inviti personon al vidi filmon en via hejmo

Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere? Hast Du heute Abend etwas vor?
Peti rendevuon malrekte

Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam? Würdest Du mit mir mal Mittagessen/Abendessen
gehen?

Peti rendevuon
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Ĉu vi volas iri akiri kafon? Würdest Du mit mir einen Kaffee trinken gehen?

Peti pasigi tempon kune por ekkoni unu la alian pli bone

Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen? Kann ich Dich nach Hause begleiten/fahren?
Diri, ke vi ne volas finiri la nokton

Ĉu vi volas renkonti denove? Würdest Du Dich gern noch einmal treffen?
Peti alian rendevuon

Dankon por bela vespero! Havu grandan
nokton!

Danke für den schönen Abend. Gute Nacht!

Ĝentila maniero de fini la nokton

Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo? Möchtest Du auf einen Kaffee hereinkommen?
Inviti personon en vian hejmon

Flirten - Komplimente machen
Esperanto Deutsch
Vi estas belega! Du siehst hinreißend aus!

Komplimenti iun pri la aspekto

Vi estas amuza! Du bist lustig!
Komplimenti iun pri la humoro

Vi havas belajn okulojn! Du hast wunderschöne Augen!
Komplimenti iun pri la okuloj

Vi estas granda dancisto! Du bist eine gute Tänzerin/ein guter Tänzer!
Komplimenti iun pri la dancaj kapabloj

Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo! Du siehst wunderschön in dem Kleid/T-Shirt/Hemd aus!
Komplimenti iun pri la vestoj

Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon! Ich habe den ganzen Tag an Dich gedacht!
Diri, ke vi multe ŝatas la personon

Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi! Es war schön, mit Dir zu reden!
Komplimenti fine de konversacio
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Flirten - Nein sagen
Esperanto Deutsch
Mi ne estas interesita. Ich habe kein Interesse.

Ĝentila maniero de deklini

Lasu min sola. Lass mich in Ruhe.
Direkta maniero de deklini

Foriru! Verschwinde/Hau ab!
Malĝentila maniero de deklini

Ne tuŝu min! Fass mich nicht an!
Diri ne kiam la alia persono faras fizikajn akcelojn

Akiru viajn manojn de mi! Nimm deine Finger weg!
Diri ne kiam la alia persono tuŝas vin kun liaj/ŝiaj manoj
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