
旅行
いちゃつく

いちゃつく - 会話
エスペラント語 日本語
Ĉu mi povas aliĝi al vi? 一緒にいてもいいですか?

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

Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi? 何を飲みますか?
Peti, se vi povas oferti trinkaĵon al la persono

Ĉu vi venas ĉi tien ofte? よくここに来ますか?
Malgranda diskuto

Do, kion vi faras profesie? お仕事は何をしていますか?
Malgranda diskuto

Ĉu vi volas danci? ダンスしませんか?
Peti iun por danci kun vi

Ĉu vi ŝatus freŝan aeron? 外に行って新鮮な空気を吸いませんか?
Peti personon se li/ŝi volas iri eksteren kun vi

Ĉu vi volas iri al malsama partio? 他のパーティーに行きたいですか?
Peti personon veni kun vi al alia loko

Ni foriru! ここから出よう！
Peti personon eliri kun vi kaj iru aliloken

Mia loko aŭ la via? あなたの家か私の家?
Peti personon kie vi pasigos la nokton kune

Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko? 私の家で映画を見ませんか?
Inviti personon al vidi filmon en via hejmo

Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere? 今夜の予定はありますか?
Peti rendevuon malrekte

Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam? いつか私とランチ/ディナーをしませんか?
Peti rendevuon
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Ĉu vi volas iri akiri kafon? コーヒーを飲みにいきませか?

Peti pasigi tempon kune por ekkoni unu la alian pli bone

Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen? 家まで送ってもいいですか?
Diri, ke vi ne volas finiri la nokton

Ĉu vi volas renkonti denove? また会いませんか?
Peti alian rendevuon

Dankon por bela vespero! Havu grandan
nokton!

素敵な時間をありがとう!おやすみ！

Ĝentila maniero de fini la nokton

Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo? 中に入ってコーヒーをでも飲みませんか?
Inviti personon en vian hejmon

いちゃつく - 褒め言葉
エスペラント語 日本語
Vi estas belega! あなたはとても美しい！

Komplimenti iun pri la aspekto

Vi estas amuza! あなたはおもしろい！
Komplimenti iun pri la humoro

Vi havas belajn okulojn! あなたの瞳はとてもきれいです！
Komplimenti iun pri la okuloj

Vi estas granda dancisto! あなたはとても優れたダンサーだ！
Komplimenti iun pri la dancaj kapabloj

Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo! そのドレス/トップ、すごく似合っているよ！
Komplimenti iun pri la vestoj

Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon! あなたのことをずっと考えていたよ！
Diri, ke vi multe ŝatas la personon

Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi! あなたとお話ができうれしかったです！
Komplimenti fine de konversacio
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いちゃつく - 断る場合
エスペラント語 日本語
Mi ne estas interesita. あまり興味がありません

Ĝentila maniero de deklini

Lasu min sola. 放っておいて
Direkta maniero de deklini

Foriru! 消えうせろ！
Malĝentila maniero de deklini

Ne tuŝu min! 触らないで！
Diri ne kiam la alia persono faras fizikajn akcelojn

Akiru viajn manojn de mi! 私から手を離して！
Diri ne kiam la alia persono tuŝas vin kun liaj/ŝiaj manoj
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