
Travel
Flirting

Flirting - 
Esperanto Finnish
Ĉu mi povas aliĝi al vi? Voinko liittyä seuraan?

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

Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi? Voinko tarjota jotain juotavaa?
Peti, se vi povas oferti trinkaĵon al la persono

Ĉu vi venas ĉi tien ofte? Käytkö täällä usein?
Malgranda diskuto

Do, kion vi faras profesie? Mitä siis teet työksesi?
Malgranda diskuto

Ĉu vi volas danci? Haluatko tanssia?
Peti iun por danci kun vi

Ĉu vi ŝatus freŝan aeron? Haluaisitko haukata raitista ilmaa?
Peti personon se li/ŝi volas iri eksteren kun vi

Ĉu vi volas iri al malsama partio? Haluatko mennä toisiin juhliin?
Peti personon veni kun vi al alia loko

Ni foriru! Lähdetään täältä!
Peti personon eliri kun vi kaj iru aliloken

Mia loko aŭ la via? Meille vai teille?
Peti personon kie vi pasigos la nokton kune

Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko? Haluaisitko katsoa elokuvan luonani?
Inviti personon al vidi filmon en via hejmo

Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere? Onko sinulla suunnitelmia täksi illaksi?
Peti rendevuon malrekte

Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam? Haluaisitko lounastaa / lähteä illalliselle kanssani
joskus?

Peti rendevuon
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Ĉu vi volas iri akiri kafon? Haluaisitko lähteä kahville?

Peti pasigi tempon kune por ekkoni unu la alian pli bone

Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen? Voinko saattaa sinut kotiin?
Diri, ke vi ne volas finiri la nokton

Ĉu vi volas renkonti denove? Haluaisitko tavata uudestaan?
Peti alian rendevuon

Dankon por bela vespero! Havu grandan
nokton!

Kiitos ihanasta illasta! Hauskaa loppuiltaa!

Ĝentila maniero de fini la nokton

Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo? Haluaisitko tulla vielä kahville?
Inviti personon en vian hejmon

Flirting - 
Esperanto Finnish
Vi estas belega! Näytät upealta!

Komplimenti iun pri la aspekto

Vi estas amuza! Olet hauska!
Komplimenti iun pri la humoro

Vi havas belajn okulojn! Sinulla on kauniit silmät!
Komplimenti iun pri la okuloj

Vi estas granda dancisto! Olet loistava tanssija!
Komplimenti iun pri la dancaj kapabloj

Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo! Näytät kauniilta tuossa mekossa / paidassa!
Komplimenti iun pri la vestoj

Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon! Olen ajatellut sinua koko päivän!
Diri, ke vi multe ŝatas la personon

Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi! Oli todella mukavaa jutella kanssasi!
Komplimenti fine de konversacio

Page 2 22.05.2023



Travel
Flirting

Flirting - 
Esperanto Finnish
Mi ne estas interesita. En ole kiinnostunut.

Ĝentila maniero de deklini

Lasu min sola. Jätä minut rauhaan.
Direkta maniero de deklini

Foriru! Häivy!
Malĝentila maniero de deklini

Ne tuŝu min! Älä koske minuun!
Diri ne kiam la alia persono faras fizikajn akcelojn

Akiru viajn manojn de mi! Kädet irti minusta!
Diri ne kiam la alia persono tuŝas vin kun liaj/ŝiaj manoj
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