
Seyahat
Genel

Genel - 
Esperanto Danca
Bonvolu helpi min. Kan du hjælpe mig, tak?

Peti helpon

Ĉu vi parolas la anglan? Snakker du engelsk?
Peti se persono parolas la anglan

Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an? snakker du _[language]_?
Peti se persono parolas specifan lingvon

Mi ne parolas la _[lingvo]_an. Jeg snakker ikke_[language]_.
Klarigi, ke vi ne parolas specifan lingvon

Mi ne komprenas. Jeg forstår det ikke
Klarigi ke vi ne komprenas

Genel - 
Esperanto Danca
Saluton! Hej!

Norma saluto

Saluton! Hej!
Neformala saluto

Bonan matenon! Godmorgen!
Saluto uzata matene

Bonan versperon! Godaften!
Saluto uzata vespere

Bonan nokton! Godnat!
Saluto uzata vespere/nokte aŭ antaŭ enlitiĝo

Kiel vi fartas? Hvordan har du det?
Ĝentila diskuto pri la bonstato de persono
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Bone, dankon. Godt, tak.

Ĝentila respondo al 'Kiel vi fartas?'

Kiel vi nomiĝas? Hvad er dit navn?
Peti la nomon de alia persono

Mia nomo estas ___. Mit navn er ___.
Diri iun vian nomon

De kie vi estas? Hvor kommer du fra?
Peti pri la deveno de persono

Mi estas el___. Jeg er fra___.
Respondi pri via deveno

Kiom vi aĝas? Hvor gammel er du?
Peti pri la aĝo de persono

Mi havas____jarojn. Jeg er___år gammel.
Respondi pri via aĝo

Jes Ja
Pozitiva respondo

Ne Nej
Negativa respondo

Bonvolu Vær så venlig at
Kompletigovorto por aldoni ĝentilan tuŝon

Jen! Værsgo!
Uzata por doni ion al iu

Dankon. Tak.
Danki iun

Multan dankon. Mange tak.
Danki iun tre varme
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Nedankinde. Det var så lidt.

Ĝentile respondi al 'dankon'

Mi bedaŭras. Det er jeg ked af.
Pardonpeti por io

Pardonu. Undskyld mig.
Por ricevi la atenton de iu

Estas bone. Det er okay.
Por respondi al pardonpeton, se vi akceptas ĝin

Ne dankinde. Det er ikke noget problem.
Respondi al pardonpeto, se vi akceptas ĝin

Atentu! Pas på!
Signali danĝeron

Mi malsatas. Jeg er sulten.
Uzata kiam malsata

Mi soifas. Jeg er tørstig.
Uzata kiam soifa

Mi lacas. Jeg er træt.
Uzata kiam laca

Mi malsanas. Jeg er syg.
Uzata kiam malsana

Mi ne scias. Det ved jeg ikke.
Vi ne scias la respondon al demando

Estis agrable renkonti vin. Det var godt at møde dig.
Ĝentila adiaŭ frazo post unua renkontiĝo

Adiaŭ! Farvel!
Diri adiaŭon

Genel - 
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Danca
Mi ŝatus plendi. Jeg vil gerne lave en klage.

Ĝentila maniero de komenci vian reklamacion

Kie estas la respondeculo ĉi tie? Hvem har ansvaret her?
Eltrovi kiu respondecas

Tiu estas plene neakceptebla! Dette er fuldstændigt uacceptebelt!
Forte esprimi vian malkontentecon

Mi volas rehavi mian monon! Jeg vil have mine penge tilbage!
Peti repagon

Ni atendis dum pli ol horo. Vi har ventet i over en time.
Plendi pri longaj tempoj de atenda

Genel - 
Esperanto Danca
Tiu manĝaĵo gustas kiel feko! Maden smager af lort!

Malĝentila maniero montri malkontenton kun via manĝaĵo

Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso! Drinken smager af pis!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun via trinkaĵo

Tiu estas fekloko! Dette sted er lorte sted!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun establaĵo

Tiu aŭto estas vrako! Denne bil er et vrag!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun aŭto

La servo estas aĉa! Servicen stinker!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun la servo

Tiu estas ĉarlatanaĵo! Dette er totalt snyd!
Krude plendi pri alta prezo
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Tiu estas feka! Det er noget vrøvl!

Malĝentila maniero montri nekredo pri io iu diris

Vi estas stulta idioto! Du er en dum idiot!
Insulti personon per kritikante lian/ŝian inteligenton

Vi komprenaĉas nenion ajn! Du ved ikke en skid!
Insulti personon per kritikante lian/ŝian konon

Diablo manĝu vin! Skrid!
Krude diri personon eliri tuj

Ni aranĝu tion ekstere! Lad os ordne det her udenfor!
Peti personon batali eksteren de establaĵo
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