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Vem cantar, vem cantar,
Vamos homenagear
Antônio Andrade Silva,
Que trouxe pra esse lugar,
Uma linda biblioteca,
Para o povo estudar.
Ô minha mana Naiara,
Uma coisa Eu vou falar,
Andei na biblioteca,
Violão eu fui tocar,
E fui sim, bem recebida,
Fábio Junior tava lá.
Ô minha mana Ana Paula
Não precisa comentar,
È claro que to sabendo,
Que tu foi lá ensaiar,
E em qualquer dia desses,
Eu também vou tocar lá.
Tu deve ir conhecer
O que lá tem de melhor
Tem livros para pesquisar,
E lá não se sente só,
É gente pra todo lado,
E quem chega grita oh!
Pois já que tu ta falando,
Eu vou correndo pra lá,
Vou pegar o violão,
E vou aprender tocar,
Vou ler livros de poemas.
Pra eu poder recitar
Eu já bati o pandeiro,
Já pensei em aprender,
Dançar flamenco e valsa,
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Dança do ventre e você,
O que pensa do futuro,
Poderia me dizer.
Ana Paula minha mana,
Eu não tenho o que dizer,
Não sei se vou conseguir,
Mas eu rezo por você.
Que realize o seu sonho,
Saiba Deus ama você.
Obrigada minha Mana,
Por me ajudar a sonhar,
Espero que você saiba,
O seu sonho encontrar,
Vamos na biblioteca,
Tenho uma história pra contar.
Ta certo pode contar,
Estou pronta pra ouvir,
Eu quero que essa história
Me ajude a descobrir,
O que faz uma pessoa,
Um sonho lá construir
Um certo dia nasceu,
Um garoto muito esperto,
Tinha vontade de ser,
Projetista e Arquiteto,
Estudou e se formou,
Hoje o seu sonho deu certo
Nossa que história linda,
Poderia continuar,
Já começou com um brilho,
Com brilho vai terminar,
E uma pessoa sempre,
Vai poder ela contar
Como estava falando,
Ele foi um bom garoto,
Insistiu e jogou duro,
Hoje ele nos dá gosto,
Urbanista e desenhista,
Faz sucesso igual aos outros.
Ana Paula to passada!
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Quero ouvir mais um pouquinho,
Conte mais eu quero ouvir,
Nem que seja um pedacinho,
Essa história tão bonita,
Você conta com carinho.
Já que você quer ouvir,
Vou contar mais uma parte,
Ele mora muito longe,
Mas construiu um embate,
E o povo vai aprender,
A amar e encontrar arte.
É verdade Ana Paula,
Aqui eu posso encontrar,
Tudo que tanto procuro,
Lugar bom pra estudar,
Olha só a criançada,
Brinca, brinca sem parar.
Isso ainda é muito pouco,
Muita coisa ainda vai vir,
Instrumentos que ainda faltam,
Muito som para ouvir,
E até DVD de dança,
Vai ter pra nós assistir.
Com certeza Ana Paula,
Eu já posso imaginar,
O que ele vai fazer,
Pra esse lugar melhorar,
A favor da educação,
Ele sempre vai estar.
Uma Pessoa como esta,
Nós devemos elogiar,
E os seus lindos projetos,
Sempre valorizar.
Técnico chamado Antônio,
Nascido nesse lugar.
Vai ficar para a história,
Desse bonito lugar
Lago Bahia em festa,
Logo vai inaugurar,
A nossa Casa dos Sonhos”,
Pois nós vamos esperar.
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Então é isso Naiara,
Você mesmo pode ver,
Que o que eu estou falando,
É verdade pra valer,
Vamos na biblioteca,
Lago sempre vai vencer.
Vem cantar, vem cantar,
Vamos homenagear
Antônio Andrade Silva,
Que trouxe pra esse lugar,
Uma linda biblioteca,
Para o povo estudar.
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