
Expressões básicas

em papiamento

Bem-vindo a Aruba! Selecionamos algumas frases básicas que o ajudarão a se comunicar durante a sua estadia na ilha. 
Fique tranquilo que na Ilha Feliz também se fala holandês, espanhol e inglês, mas se quiser aprender e praticar uma 

nova língua, confira aqui a lista de palavras e expressões que o ajudarão muito na comunicação com os nativos.

Mais da nossa língua!

¡Bon d ia !  

Bonbini .......................... Bem-vindo 

Bon tardi ...................... Boa tarde

Bon nochi ...................... Boa noite  

Bon dia .............................  Bom dia    

Pasa bon diA ........... Que tenha um
                                                   bom dia 

Por fabor .................... Por favor  

Ami ................................................. Eu 

ABO ........................................... Você 

Con ta bay? ................. Como vai?    

Mi ta bon ............ .... Eu estou bem   

Hopi bon ....................... Muito bem 

    

Mi nomber ta ....... Meu nome éT

Con yama bo? ....... Como você         
                                  se chama?

Unda bo ta bay? .. Aonde você vai?

Tur cos ta bon . Está tudo bem  

Di nada ........................... De nada 

Mi tin sed ........ Estou com sede

Mi tin hamber .. Estou com fome  

Cuant'or tin? .. Que horas são?  

Un sunchi  ................... Um beijo

Un abraso ............... Um abraço

Mi amor ............... ...... Meu amor

Mi por a haya un cerbes? ................. Você pode me dar uma cerveja? 

Mi por a haya un glas di awa?  .... Você pode me dar um copo com água? 
          
Con e tempo ta bay bira?   .................................. Qual é a previsão do tempo?

Ta bay haci solo  ......................................................................  Vai fazer sol

Awa ta yobe  ......................................................................... Está chovendo

Con mi ta yega...?   ............................Como eu posso chegar...? (lugar)  

Unda e bus ta bay?  ........................................... Para onde vai o ônibus? 

Unda e ta? ................................................................. Onde está, onde fica?    

Con mi ta yega.................................................. Como eu chego...(lugar)?

Mi dushi  ......................................................................... Meu doce, meu amor 

Mi amor .............................................................................................. Meu amor

Mi ta stima bo! ................................................................. Te quero, te amo!


