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KIKONGO MALTRATADO!...
Mu; Mu (si) = singular
Ba; Be (si) = plural
e.g:
MU-KONGO(Mukongo/Nkongo)
BA-KONGO(Bakongo/ Akongo); TOME NOTA: NÃO HÁ: “S” na palavra “Bakongo””porque a palavra em si, já
está no plural, devido à inserção do prefixo: “BA”.

Línguas bantu: Todos os substantivos compreendem uma haste e de um conjunto de prefixos singular e plural.
MU-NTU(Muntu)
BA-NTU(Bantu)
MU-Zombo (Musi-Zombo, Muzombo, N’zombo) = homem ou mulher originário/a do município de Maquela do Zombo,
(Angola) [originalmente: MAKELA MA ZOMBO ]
BA-Zombo(Bazombo, Azombo) = homens e mulheres originários do município de Maquela do Zombo, província do Uíge (Angola)
[originalmente: MAKELA MA ZOMBO - “…Nzé e Lukezo kà tóma sóba ye fwasá e nkumbu zeto!…”]

MU-Ana (Muana or Mwana) = filho/filha

PLURAL

B-Ana(Bana, Âna) = crianças(filhos e filhas)

Mwana Kongo Día Ntontela PLURAL Bana Ba Kongo Día Ntontela
Musi Nkusu-Mpete = homem/mulher(nativo/a) da comuna de Nkusu-Mpete no município da Damba, província
do Uíge (Angola).
Besi Nkusu-Mpete = homens/mulheres de Nkusu-Mpete.

POR FAVOR RESPEITE O USO DOS SONS NASAIS: M e N
KUMBU = FAMA

NKUMBU = SUBSTANTIVO(NOME)

Tome Nota: omitindo ou ignorando M e / ou N você vai estar corrompendo: substantivos, adjetivos, verbos, etc ... (Desta forma
poderás "redefinir" a língua Kikongo).
Por favor observai as regras gramáticais da língua Kikongo, como foram originalmente estabelecidas por Nkaka João NLEMVO, o
honorável linguista Nkongo em 1885.
O outro famoso linguista Nkongo muitas vezes ignorado, foi Tata Miguel Nèkáka1 (no século 19). Ele traduziu partes significativas
da Bíblia de Inglês para o Kikongo incluindo o livro de Ruth na Nkanda Nzambi (a Bíblia Sagrada).
Um Nkongo doutor em teologia, diplomado no Brasil e professor de língua Hebraíca disse que prefere ler o Nkanda Nzambi devido
a aproximação etimológica de muitas palavras e expressões Kikongo à língua Hebraíca. Isto confirma o trabalho magnífico dos
tradutores um deles claro, Tata Miguel Nèkáka.
" Se vi mais longe foi por estar de pé sobre ombros de gigantes." (Sir. Isaac Newton)

1.Tata Miguel Nèkáka foi contemporâneo de TULANTE BUTA (Buta era tenente no Exército Português no tempo da Monarquia em Portugal - ),o homem que
liderou a Revolta contra o poder colonial Portugues(1913 -1915).
Tata Miguel Nèkáka havia sido acusado falsamente de colaborar com o Tulante Buta. As injustiças de que foi vítima e as torturas que foram infligidas a Miguel
Nèkáka às quais sobreviveu, graças à sua robustez física.
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