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A MENTIRA DOS BAKONGO E O MITO DE LUVILA.
1. Como descrever o seu luvila completo. Quer dizer do lado da mãe e do pai. 2. Se eu disser:
"Eu sou do Kuilu". Isto não me identifica a um estrangeiro, porque existe Kuilu na LundaNorte(Angola), na RDC e na república do Congo. 3. Quem descreve o seu Luvila(clã) por uma
só palavra não se identifica ao estrangeiro, alguém fora do seu círculo interno. Se alguém te
perguntar: nki I luvila lwaku? E você responder: E kanda diame: Kimvula, basicamente não se
identificou perante o estrangeiro. 4. Luvila(tanto do lado da mãe como do pai) descrito de cada
lado por duas palavras identifica o verdadeiro Mukongo a somente 50%. Nota: Sóvale 50% se
não fizer referência à uma das doze tribos(Mvila) originais. 5. Se eu disser: sou de KuiluFUTA(a propósito: não é Mfuta[a selva] como muitas pessoas erradamente escrevem. É mesmo
FUTA, sem o “M” é nome do afluente do rio Kuilu naquela área. Futa nzimbu zame wa defele,
ngeye tata Kidiamfuka…), já me identifiquei a 50%, porque não sou de Kuilu-Ngongo na RDC,
do Kuilu localizado na costa oeste do Congo-Brazaville, do Kuilu Kwango (Kimbele) ou do
Kuilu na Província da Lunda Norte – Angola. 6. Identificar-se a 80%, seria o ideal o e vale a nota
de BOM. Ao narrar o seu luvila neste caso para poder atingir a nota de BOM(80%): O fim da
linhagem do pai ou da mãe (ou o fim da linhagem do luvila dum dos avôs paternos) tem que
levar até à uma das doze tribos originais do reino do Kongo, a origem de todos Mvila Za
Makanda. 1Tuvovele vo vena ye ngenda kumi ye zole za tuka yo vo za vayika muna Kongo día Ntontila
yi zazi (as doze tribos do reino do Kongo, a origem de todos Mvila[plural da palavra Luvila]):
VUZI DIA NKUWU, MPANZU A NSAKU, NTUMB'A MVEMBA, NAKONGO NA LUMBU,
NSAKU NA VUNDA, NZAMBU A MPAKASA, MPONDI A WALA, NKONZO A
MVEMBA, NA VELA, NANGA'A KONGO, NKANG'A MVIKA, KINKAZA.
Por exemplo o meu kanda(a linhagem materna) é: KINLUNGU MFUMBU LU LUIVA, KIUMA
KITUTULANGA UTOTO MATEKELO, MFUMU VUOKA TANU KUNA NGOMA MPANZU
A NSAKU. 7. Para poder obter a nota máxima: MUITO BOM de luvila, quer dizer de 80 a 100%.
Para além do lado da mãe e do pai, o Mukongo tinha que saber como descrever o Luvila dos 2
avôs paternos sem falta. Claro um dos Mvila, tanto faz, dum dos pais ou dum dos avôs
paternos tem que levar até a uma das doze tribos originais do reino Kongo.
LUVILA HOMÓNIMOS E O SEU PERIGO.
Se ouvir de alguém que o kanda dele(dela) é Kinkondongo e o seu tambem é. Não se precipite
dizendo que são do mesmo kanda(clã). NÃO, NÃO, NÃO. Como dizíamos no ponto 3. A não
ser que você conhece o conjunto(o resto) de palavras que define o seu Luvila, não se pode
assumir nem tão pouco que são do mesmo clã.(…Nze, Mfwanga Za Ndundu Ye Mbaka).
Infelizmente quando um individuo é famoso e que seu luvila é homónimo ao nosso, gritamos
sempre que somos do mesmo clã. Que oportunismo e má interpretação da nossa propria
identidade.
Falando do clã Kinkondongo. Encontramos este clã no Kuilu-Futa, no Buenga-Norte, e na
Damba. O marido da minha bisavó do lado do meu kanda pretence a este clã. Mas o
Kinkondongo do meu bisavô define-se da seguinte maneira: KINKONDONGO MVIMBA NGA
KITAKA, KIUMA KI TAKAMENE MU NSI MVIMBA.
Fonte: Minha irmã de 97 anos: Kisanga Kilunbemba e a minha sobrinha de 98 anos Nsenga
Zu em 2015, quando deixou este mundo. (Panzo Abílio, 13 Setembro 2017)

1

NKONGO YE KISI KONGO(Por Ernesto NZAKUNDOMBA, 2006 – Editor: NZILA)

