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General - Essentials
Esperanto English
Bonvolu helpi min. Can you help me, please?

Peti helpon

Ĉu vi parolas la anglan? Do you speak English?
Peti se persono parolas la anglan

Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an? Do you speak _[language]_?
Peti se persono parolas specifan lingvon

Mi ne parolas la _[lingvo]_an. I don't speak_[language]_.
Klarigi, ke vi ne parolas specifan lingvon

Mi ne komprenas. I don't understand.
Klarigi ke vi ne komprenas

General - Conversation
Esperanto English
Saluton! Hello!

Norma saluto

Saluton! Hi!
Neformala saluto

Bonan matenon! Good Morning!
Saluto uzata matene

Bonan versperon! Good Evening!
Saluto uzata vespere

Bonan nokton! Good Night!
Saluto uzata vespere/nokte aŭ antaŭ enlitiĝo

Kiel vi fartas? How are you?
Ĝentila diskuto pri la bonstato de persono
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Bone, dankon. Good, thank you.

Ĝentila respondo al 'Kiel vi fartas?'

Kiel vi nomiĝas? What’s your name?
Peti la nomon de alia persono

Mia nomo estas ___. My name is ___.
Diri iun vian nomon

De kie vi estas? Where are you from?
Peti pri la deveno de persono

Mi estas el___. I am from___.
Respondi pri via deveno

Kiom vi aĝas? How old are you?
Peti pri la aĝo de persono

Mi havas____jarojn. I am___years old.
Respondi pri via aĝo

Jes Yes
Pozitiva respondo

Ne No
Negativa respondo

Bonvolu Please
Kompletigovorto por aldoni ĝentilan tuŝon

Jen! Here you go!
Uzata por doni ion al iu

Dankon. Thank you.
Danki iun

Multan dankon. Thank you very much.
Danki iun tre varme
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Nedankinde. You're welcome.

Ĝentile respondi al 'dankon'

Mi bedaŭras. I am sorry.
Pardonpeti por io

Pardonu. Excuse me.
Por ricevi la atenton de iu

Estas bone. It's OK.
Por respondi al pardonpeton, se vi akceptas ĝin

Ne dankinde. No problem.
Respondi al pardonpeto, se vi akceptas ĝin

Atentu! Watch out!
Signali danĝeron

Mi malsatas. I am hungry.
Uzata kiam malsata

Mi soifas. I am thirsty.
Uzata kiam soifa

Mi lacas. I am tired.
Uzata kiam laca

Mi malsanas. I am sick.
Uzata kiam malsana

Mi ne scias. I don't know.
Vi ne scias la respondon al demando

Estis agrable renkonti vin. It was nice meeting you.
Ĝentila adiaŭ frazo post unua renkontiĝo

Adiaŭ! Goodbye!
Diri adiaŭon

General - Complaints
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Esperanto
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Mi ŝatus plendi. I would like to make a complaint.

Ĝentila maniero de komenci vian reklamacion

Kie estas la respondeculo ĉi tie? Who is in charge here?
Eltrovi kiu respondecas

Tiu estas plene neakceptebla! This is totally unacceptable!
Forte esprimi vian malkontentecon

Mi volas rehavi mian monon! I want my money back!
Peti repagon

Ni atendis dum pli ol horo. We have been waiting for over an hour.
Plendi pri longaj tempoj de atenda

General - Swearing
Esperanto English
Tiu manĝaĵo gustas kiel feko! This food tastes like crap!

Malĝentila maniero montri malkontenton kun via manĝaĵo

Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso! This drink tastes like piss!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun via trinkaĵo

Tiu estas fekloko! This place is a shithole!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun establaĵo

Tiu aŭto estas vrako! This car is a wreck!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun aŭto

La servo estas aĉa! The service sucks!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun la servo

Tiu estas ĉarlatanaĵo! This is a total rip-off!
Krude plendi pri alta prezo
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Tiu estas feka! That is bullshit!

Malĝentila maniero montri nekredo pri io iu diris

Vi estas stulta idioto! You are a stupid moron!
Insulti personon per kritikante lian/ŝian inteligenton

Vi komprenaĉas nenion ajn! You don't know shit!
Insulti personon per kritikante lian/ŝian konon

Diablo manĝu vin! Piss off!
Krude diri personon eliri tuj

Ni aranĝu tion ekstere! Let's settle this outside!
Peti personon batali eksteren de establaĵo
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