
Travel
Flirting

Flirting - 
Esperanto French
Ĉu mi povas aliĝi al vi? Je peux me joindre à vous ?

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

Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi? Je peux vous offrir un verre ?
Peti, se vi povas oferti trinkaĵon al la persono

Ĉu vi venas ĉi tien ofte? Vous venez ici souvent ?
Malgranda diskuto

Do, kion vi faras profesie? Vous faites quoi dans la vie ?
Malgranda diskuto

Ĉu vi volas danci? Vous voulez danser ?
Peti iun por danci kun vi

Ĉu vi ŝatus freŝan aeron? On sort prendre l'air ?
Peti personon se li/ŝi volas iri eksteren kun vi

Ĉu vi volas iri al malsama partio? On va se distraire ailleurs ?
Peti personon veni kun vi al alia loko

Ni foriru! Sortons de là !
Peti personon eliri kun vi kaj iru aliloken

Mia loko aŭ la via? Chez toi ou chez moi ?
Peti personon kie vi pasigos la nokton kune

Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko? Tu veux venir voir un film chez moi ?
Inviti personon al vidi filmon en via hejmo

Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere? Tu as quelque chose de prévu ce soir ?
Peti rendevuon malrekte

Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam? Tu veux déjeuner/dîner avec moi un de ces jours ?
Peti rendevuon
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Ĉu vi volas iri akiri kafon? Tu veux aller prendre un café ?

Peti pasigi tempon kune por ekkoni unu la alian pli bone

Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen? Je peux te conduire/ramener chez toi ?
Diri, ke vi ne volas finiri la nokton

Ĉu vi volas renkonti denove? Tu veux qu'on se revoit ?
Peti alian rendevuon

Dankon por bela vespero! Havu grandan
nokton!

Merci pour cette charmante soirée. Bonne nuit !

Ĝentila maniero de fini la nokton

Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo? Tu veux rentrer prendre un café ?
Inviti personon en vian hejmon

Flirting - 
Esperanto French
Vi estas belega! Tu me plaît beaucoup.

Komplimenti iun pri la aspekto

Vi estas amuza! T'es tellement drôle !
Komplimenti iun pri la humoro

Vi havas belajn okulojn! Tu as de très beaux yeux !
Komplimenti iun pri la okuloj

Vi estas granda dancisto! Tu es un très un bon danseur / une très bonne
danseuse !

Komplimenti iun pri la dancaj kapabloj

Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo! Cette chemise/robe te va très bien !
Komplimenti iun pri la vestoj

Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon! J'ai pensé à toi toute la journée !
Diri, ke vi multe ŝatas la personon
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Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi! C'était sympa de discuter avec toi !

Komplimenti fine de konversacio

Flirting - 
Esperanto French
Mi ne estas interesita. Je ne suis pas intéressé(e).

Ĝentila maniero de deklini

Lasu min sola. Laisse-moi tranquille.
Direkta maniero de deklini

Foriru! Va te faire voir !
Malĝentila maniero de deklini

Ne tuŝu min! Ne me touche pas !
Diri ne kiam la alia persono faras fizikajn akcelojn

Akiru viajn manojn de mi! Enlève tes mains de là !
Diri ne kiam la alia persono tuŝas vin kun liaj/ŝiaj manoj
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