LINHA DE COSME E DAMIÃO
Criança-Erê
Composicão: Rettamozzo / Helinho Sant’Ana

Criança-erê, criancerê
Pra receber uma graça
Eu vou fazer, numa praça
Uma homenagem a você, ê-erê
O que mais quer Erê?
Erê quer o quê?
Quero mais bala, vamos jogar bola,
Acende uma vela, me leva pra escola
E nunca na vida me deixe sozinho >2x
Queremos comida e muito carinho >
Brinquedo e bebida >
Prá alegrar o nosso ninho >2x
E nunca na vida nos deixe sozinho >2x
E nunca na vida nos deixe painho!
Ê-erê
Joãozinho da Praia
Mas ele é pequenininho
Mora no fundo do mar
Sua madrinha é Sereia
Seu padrinho é Beira Mar
No fundo do mar tem areia >2x
Seu Padrinho é Beira Mar
Sua madrinha é Sereia
Menina do Vento
Composição: Janaina Culpi

Menina que vem do vento
Santa Bárbara mandou seu sorriso
E no jardim com todas as crianças
Seu brincar é como um catavento
Gira, gira, gira
Vem alegrar nosso Congá
Gira, gira, gira
As crianças vamos todos saravá
1.
Fui no jardim colher as rosas >
E a vovozinha >
Deu-me as rosas mais formosas >2x
Cosme e Damião, oh Doum >
Crispim Crispiniano >
São os filhos de Ogum >2x

2.
Papai me mande um balão >
Com todas as crianças que tem lá no céu >2x
Tem doce meu pai >
Tem doce meu pai >
Tem doce no meu jardim >2x
3.
Ere-rê, ere-á
Erezim vem trabalhar
Vem brincando de Aruanda
Para nos abençoar
Diz aí Erezim
O que é que você quer?
Quero vela azul pros homens
E cor-de-rosa pra mulher
Ere-rê, ere-á
Erezim vem trabalhar
Vem brincando de Aruanda
Para nos abençoar
Diz aí Erezim
Você quer vela pra quê?
Pra curimbar aqui no terreiro
E a todos proteger
Ere-rê, ere-á
Erezim vem trabalhar
Vem brincando de Aruanda
Para nos abençoar
Diz aí Erezim
E vai curimbar pra quê?
Pra poder levar mironga
Que deixaram em você
4.
Gravação: Mariene de Castro

Eu era criança
E tinha a esperança de ser um dia feliz
Pedi na promessa, dei doces a beça
Para os santinhos guris
Mamãe quem fazia
Os doces pediu-me
Que eu lhe fizesse um favor
Pedisse pro meu papaizinho
Que desse a ela o seu grande amor

5.
Cosme e Damião, Doum
Crispim Crispiniano
Caboclinho da mata
Doces pra você
Eu dei
E as promessas que fiz
Já paguei
Festas e mais festas
Eu fiz
Nesta data feliz eu me lembro
Cosme e Damião, Doum, Doum
27 de setembro
6.
Cosme e Damião, vem comer seu caruru
Eu hei de todo ano
Fazer caruru pra tu.
7.
Eu quero doce
Eu quero bala
Eu quero mel pra passar na sua cara
8.
Joãozinho e Mariazinha
Dê a sua proteção
Saravá toda Ibejada
São Cosme e São Damião
9.
Titia me deu cocada >
Tio me deu guaraná >2x
Gostei foi do caruru >
Que a mamãe mandou preparar >2x
Mamãe me deu caruru >
Eu comi caruru de mamãe >3x
10.
Ibejada está de ronda
São Jorge de prontidão
Salve o povo de Aruanda
Salve Cosme e Damião
11.
Tem bala de coco e peteca

Deixa a Ibejada brincar >2x
Hoje é dia de festa >
Ibejada vem saravar >2x
12.
Na praia eu vi >
Eu vi três criancinhas >2x
Brincando na areia
Com suas conchinhas
Fazendo mirongas
Com a mamãe sereia
13.
São Cosme e São Damião
Sua santa casa cheira
Cheira cravo cheira rosa
Cheira flor de laranjeira
14.
São Cosme e São Damião
Sua santa já chegou
Veio do fundo do mar
Que Santa Bárbara mandou
Dois, dois, sereia do mar >
Dois, dois, Mamãe Iemanjá >2x
15.
Samba crioula que veio da Bahia
Pega a criança e joga na bacia
A bacia é de ouro ariada com sabão
Depois de tudo pronto
É só vestir o seu roupão
O roupão é de seda, camisinha de filó
Quem não pegar seu par ficará para vovó
16.
Pai Oxalá chegou o dia
Está na hora, mandai do céu
Nossas crianças pra brincar
Eu me preparo para esse dia de festa
Na minha casa tem bolo e guaraná
Trouxe boneca para ver Mariazinha
Com Izabelinha brincar nas ondas do mar
Vi uma bola e Joãozinho atrás dela
Eu vi Pedrinho pulando pela janela
E nesse dia de amor vamos brincar

Vão chegar as ibejadas
Pra alegrar nosso congá
E quem vai querer pirulito
É só levantar a mão
Como é bom ter a presença de Cosme e Damião
Lá vem Doum correndo como ele só
Vem puxando seu carrinho
Se escondendo da vovó
Margaridinha também quer brincar de roda
Chama a rosinha com seu vestidinho rosa
E o passarinho que voou todo esse ano
Trouxe para a nossa banda
São Crispim, Crispiniano
E a alegria tomou conta do congá
Muita paz e harmonia
As crianças vão nos dar
PONTO DE SUBIDA
Andorinha que voa, voa >
Andorinha >
Leva as crianças pro céu >2x
Voa, voa, voa andorinha >
Leva as crianças pro céu >2x

