Vamos juntos revisar, corrigir e aprimorar?
“Juruá descobre tudo”
Então Anhangá se transformou dessa vez em sucuri e foi se arrastando
pela terra, subindo pelas pernas de Juruá até seu pescoço e o picou, fazendo
assim ele desmaiar, pois a cobra era venenosa.
- Logo mais quando Juruá acordou, tentou matar a sucuri que era
Anhangá, mais quando percebeu que a cobra na verdade era Anhangá tentou
matá-la, mas quando foi dar o último golpe a cobra desapareceu pois o que ele
não sabia era que essa cobra era uma imajem, mas continuou lá batendo em
nada. Ele disse sosinho apareça Anhangá verdadeiramente! - Juruá gritou.
Mas logo apareceu uma voz vindo do nada dizendo: Juruá, Juruá lembra
do cervo que você havia matado? - Sim - respondeu Juruá.
Quando você o matou tinha aparecido sua mãe, Kamakuã, tudo aquilo
tinha sido uma imagem e sua mãe não está morta , mas não será muito fácio
encontrá-la. Você terá que passar por várias, muitas dificudades até encontrá-la.
Logo depois de passar as dificudades ele encontrou sua mãe Kamakuã e os dois
viveram felizes e juntos para todo, todo e todo o sempre.
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