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Flirten - 
Esperanto Rumänisch
Ĉu mi povas aliĝi al vi? Pot să mă alătur?

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

Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi? Pot să vă ofer o băutură?
Peti, se vi povas oferti trinkaĵon al la persono

Ĉu vi venas ĉi tien ofte? Veniți des aici?
Malgranda diskuto

Do, kion vi faras profesie? Cu ce te ocupi?
Malgranda diskuto

Ĉu vi volas danci? Vrei să dansezi?
Peti iun por danci kun vi

Ĉu vi ŝatus freŝan aeron? Vrei să iei o gură de aer?
Peti personon se li/ŝi volas iri eksteren kun vi

Ĉu vi volas iri al malsama partio? Vrei să mergi în altă parte?
Peti personon veni kun vi al alia loko

Ni foriru! Hai să plecăm de aici!
Peti personon eliri kun vi kaj iru aliloken

Mia loko aŭ la via? La mine sau la tine?
Peti personon kie vi pasigos la nokton kune

Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko? Vrei să ne uităm la un film la mine acasă?
Inviti personon al vidi filmon en via hejmo

Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere? Ai vreun plan în seara asta?
Peti rendevuon malrekte

Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam? Vrei să luăm prânzul/cina împreună cândva?
Peti rendevuon
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Ĉu vi volas iri akiri kafon? Vrei să mergem la o cafea?

Peti pasigi tempon kune por ekkoni unu la alian pli bone

Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen? Pot să te duc/conduc acasă?
Diri, ke vi ne volas finiri la nokton

Ĉu vi volas renkonti denove? Ai vrea să ne mai întâlnim?
Peti alian rendevuon

Dankon por bela vespero! Havu grandan
nokton!

Mulțumesc pentru această seară minunată. Noapte
bună!

Ĝentila maniero de fini la nokton

Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo? Vrei să intri să bem o cafea?
Inviti personon en vian hejmon

Flirten - 
Esperanto Rumänisch
Vi estas belega! Ești frumos/frumoasă!

Komplimenti iun pri la aspekto

Vi estas amuza! Esti foarte amuzant(ă)!
Komplimenti iun pri la humoro

Vi havas belajn okulojn! Ochii tăi sunt foarte frumoși!
Komplimenti iun pri la okuloj

Vi estas granda dancisto! Dansezi foarte bine!
Komplimenti iun pri la dancaj kapabloj

Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo! Îți stă foarte bine în această rochie/bluză!
Komplimenti iun pri la vestoj

Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon! M-am gândit la tine toată ziua!
Diri, ke vi multe ŝatas la personon

Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi! Mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă!
Komplimenti fine de konversacio
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Mi ne estas interesita. Nu sunt interesat(ă).

Ĝentila maniero de deklini

Lasu min sola. Lasă-mă în pace.
Direkta maniero de deklini

Foriru! Hai valea!
Malĝentila maniero de deklini

Ne tuŝu min! Nu pune mâna pe mine!
Diri ne kiam la alia persono faras fizikajn akcelojn

Akiru viajn manojn de mi! Ia mâna de pe mine!
Diri ne kiam la alia persono tuŝas vin kun liaj/ŝiaj manoj

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 3 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

