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Buluşma - 
Esperanto İspanyolca
Ĉu mi povas aliĝi al vi? ¿Me puedo sentar?

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

Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi? ¿Te puedo invitar algo de tomar?
Peti, se vi povas oferti trinkaĵon al la persono

Ĉu vi venas ĉi tien ofte? ¿Vienes muy seguido?
Malgranda diskuto

Do, kion vi faras profesie? ¿A qué te dedicas?
Malgranda diskuto

Ĉu vi volas danci? ¿Quieres bailar?
Peti iun por danci kun vi

Ĉu vi ŝatus freŝan aeron? ¿Te gustaría salir por un momento?
Peti personon se li/ŝi volas iri eksteren kun vi

Ĉu vi volas iri al malsama partio? ¿Te gustaría ir a otra fiesta?
Peti personon veni kun vi al alia loko

Ni foriru! ¡Vámonos de aquí!
Peti personon eliri kun vi kaj iru aliloken

Mia loko aŭ la via? ¿Vamos a mi casa o a la tuya?
Peti personon kie vi pasigos la nokton kune

Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko? ¿Te gustaría ver una película en mi casa?
Inviti personon al vidi filmon en via hejmo

Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere? ¿Tienes algún plan para ésta noche?
Peti rendevuon malrekte

Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam? ¿Te gustaría desayunar o comer conmigo algún día?
Peti rendevuon
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Ĉu vi volas iri akiri kafon? ¿Te gustaría ir a tomar un café?

Peti pasigi tempon kune por ekkoni unu la alian pli bone

Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen? ¿Te llevo/acompaño a tu casa?
Diri, ke vi ne volas finiri la nokton

Ĉu vi volas renkonti denove? ¿Te gustaría salir de nuevo?
Peti alian rendevuon

Dankon por bela vespero! Havu grandan
nokton!

¡Me la pasé muy bien!¡Buenas noches!

Ĝentila maniero de fini la nokton

Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo? ¿Te gustaría pasar a tomar un café?
Inviti personon en vian hejmon
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Vi estas belega! ¡Eres hermosa/o!

Komplimenti iun pri la aspekto

Vi estas amuza! ¡Eres muy divertida/o!
Komplimenti iun pri la humoro

Vi havas belajn okulojn! ¡Tienes unos ojos hermosos!
Komplimenti iun pri la okuloj

Vi estas granda dancisto! ¡Bailas muy bien!
Komplimenti iun pri la dancaj kapabloj

Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo! ¡Te ves hermosa con ese vestido!
Komplimenti iun pri la vestoj

Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon! ¡He estado pensando en ti todo el día!
Diri, ke vi multe ŝatas la personon

Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi! ¡Ha sido todo un gusto hablar contigo!
Komplimenti fine de konversacio
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Mi ne estas interesita. No estoy interesada/o.

Ĝentila maniero de deklini

Lasu min sola. Déjame en paz.
Direkta maniero de deklini

Foriru! ¡Vete de aquí!
Malĝentila maniero de deklini

Ne tuŝu min! ¡No me toques!
Diri ne kiam la alia persono faras fizikajn akcelojn

Akiru viajn manojn de mi! ¡Quítame las manos de encima!
Diri ne kiam la alia persono tuŝas vin kun liaj/ŝiaj manoj
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