
Travel
Flirting

Flirting - 
Esperanto Arabic
Ĉu mi povas aliĝi al vi? هل يمكنني االنضمام إليك؟

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

Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi? هل يمكنني شراء شيء لك لتشربه/لتشربيه؟
Peti, se vi povas oferti trinkaĵon al la persono

Ĉu vi venas ĉi tien ofte? هل تأتي/تأتين إلى هنا دائما؟
Malgranda diskuto

Do, kion vi faras profesie? إذا، ما الذي تقوم به كعمل؟
Malgranda diskuto

Ĉu vi volas danci? هل تود/تودين الرقص؟
Peti iun por danci kun vi

Ĉu vi ŝatus freŝan aeron? هل ترغب في الحصول على بعض الهواء النقي؟
Peti personon se li/ŝi volas iri eksteren kun vi

Ĉu vi volas iri al malsama partio? هل تود/تودين الذهاب إلى حفلة مختلفة؟
Peti personon veni kun vi al alia loko

Ni foriru! لنخرج من هنا!
Peti personon eliri kun vi kaj iru aliloken

Mia loko aŭ la via? إلى منزلي أو منزلك؟
Peti personon kie vi pasigos la nokton kune

Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko? هل ترغب/ترغبين في مشاهدة فيلم في منزلي؟
Inviti personon al vidi filmon en via hejmo
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Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere? هل لديك أية خطط لليلة؟

Peti rendevuon malrekte

Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam? هل ترغب في تناول الغداء/العشاء معي في وقت
ما؟

Peti rendevuon

Ĉu vi volas iri akiri kafon? هل ترغب/ترغبين في الخروج وتناول القهوة؟
Peti pasigi tempon kune por ekkoni unu la alian pli bone

Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen? هل يمكنني أن أقلك بالسيارة/أمشي معك إلى
المنزل؟

Diri, ke vi ne volas finiri la nokton

Ĉu vi volas renkonti denove? هل ترغب/ترغبين في أن نتقابل مجددا؟
Peti alian rendevuon

Dankon por bela vespero! Havu grandan
nokton!

شكرا لك على األمسية الجميلة! أتمنى لك ليلة
رائعة!

Ĝentila maniero de fini la nokton

Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo? هل ترغبين في الدخول لتناول القهوة؟
Inviti personon en vian hejmon

Flirting - 
Esperanto Arabic
Vi estas belega! أنت رائع!

Komplimenti iun pri la aspekto

Vi estas amuza! أنت مضحك/مضحكة
Komplimenti iun pri la humoro
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Vi havas belajn okulojn! لديك عينان جميلتان!

Komplimenti iun pri la okuloj

Vi estas granda dancisto! أنت راقص/راقصة رائعة!
Komplimenti iun pri la dancaj kapabloj

Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo! أنت تبدو/تبدين جميال/جميلة في ذلك
الفستان/القميص!

Komplimenti iun pri la vestoj

Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon! إنني أفكر فيك طوال اليوم!
Diri, ke vi multe ŝatas la personon

Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi! لقد استمتعت بالحديث معك حقا!
Komplimenti fine de konversacio

Flirting - 
Esperanto Arabic
Mi ne estas interesita. أنا لست مهتما

Ĝentila maniero de deklini

Lasu min sola. اتركني لوحدي.
Direkta maniero de deklini

Foriru! اغرب عن وجهي!
Malĝentila maniero de deklini

Ne tuŝu min! ال تلمسني!
Diri ne kiam la alia persono faras fizikajn akcelojn

Akiru viajn manojn de mi! أبعد يديك عني!
Diri ne kiam la alia persono tuŝas vin kun liaj/ŝiaj manoj
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