
Путешествия
Флирт

Флирт - 
Эсперанто Польский
Ĉu mi povas aliĝi al vi? Czy mogę się do ciebie/do was dosiąść/przyłączyć?

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

Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi? Czy mogę ci kupić drinka?
Peti, se vi povas oferti trinkaĵon al la persono

Ĉu vi venas ĉi tien ofte? Często tu przychodzisz?
Malgranda diskuto

Do, kion vi faras profesie? Czym się zajmujesz na co dzień?
Malgranda diskuto

Ĉu vi volas danci? Zatańczysz?
Peti iun por danci kun vi

Ĉu vi ŝatus freŝan aeron? Chcesz się przewietrzyć?
Peti personon se li/ŝi volas iri eksteren kun vi

Ĉu vi volas iri al malsama partio? Chcesz iść na inną imprezę?
Peti personon veni kun vi al alia loko

Ni foriru! Wynośmy się stąd!
Peti personon eliri kun vi kaj iru aliloken

Mia loko aŭ la via? Idziemy do mnie czy do ciebie?
Peti personon kie vi pasigos la nokton kune

Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko? Może obejrzymy u mnie film?
Inviti personon al vidi filmon en via hejmo

Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere? Masz plany na dzisiejszy wieczór?
Peti rendevuon malrekte

Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam? Mogę zaprosić cię kiedyś na lunch/kolację?
Peti rendevuon
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Ĉu vi volas iri akiri kafon? Może pójdziemy razem na kawę?

Peti pasigi tempon kune por ekkoni unu la alian pli bone

Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen? Mogę cię odprowadzić/odwieźć do domu?
Diri, ke vi ne volas finiri la nokton

Ĉu vi volas renkonti denove? Spotkamy się jeszcze?
Peti alian rendevuon

Dankon por bela vespero! Havu grandan
nokton!

Dziękuję za przemiły wieczór! Dobranoc!

Ĝentila maniero de fini la nokton

Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo? Może wejdziesz jeszcze na kawę?
Inviti personon en vian hejmon

Флирт - 
Эсперанто Польский
Vi estas belega! Jesteś przepiękna! / Jesteś bardzo przystojny!

Komplimenti iun pri la aspekto

Vi estas amuza! Jesteś bardzo zabawna (f) /zabawny (m)!
Komplimenti iun pri la humoro

Vi havas belajn okulojn! Masz piękne oczy!
Komplimenti iun pri la okuloj

Vi estas granda dancisto! Świetnie tańczysz!
Komplimenti iun pri la dancaj kapabloj

Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo! Świetnie wyglądasz w tej sukience/koszuli!
Komplimenti iun pri la vestoj

Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon! Myślałem/Myślałam o Tobie cały dzień!
Diri, ke vi multe ŝatas la personon

Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi! Naprawdę świetnie mi się z tobą rozmawiało!
Komplimenti fine de konversacio
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Mi ne estas interesita. Nie jestem zainteresowany/zainteresowana.

Ĝentila maniero de deklini

Lasu min sola. Zostaw mnie w spokoju.
Direkta maniero de deklini

Foriru! Spadaj!
Malĝentila maniero de deklini

Ne tuŝu min! Nie dotykaj mnie!
Diri ne kiam la alia persono faras fizikajn akcelojn

Akiru viajn manojn de mi! Łapy przy sobie!
Diri ne kiam la alia persono tuŝas vin kun liaj/ŝiaj manoj
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