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1.Snieg pārs- li- ņas- kā zvaigz nī- tes- Pār bal tu- ze mī- ti- klā jas- Tās mums at nes-

Sirsnīgi q=100

mā ko- nīts- Tāds ma ziņš- ar pie pūs- tiem- vai giem.- 2.Ap ce- ļo- pa sau- li- mā ko- nīts- Sa vus-
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drau gus- ap rau- dzīt- nāk At nes- tiem bal tu- snie dzi- ņu- Mīks tu- un pū kai- ni-
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sil tu.- Lai ma za- jās- dvē se- lēs- gais mi- ņa- Ar snie ga- pārs li- ņām-
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ie nāk- Lai ze mī- te- at kal- kļūst bal ta- Un gais mi- ņu- iz sta- rot-
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sāk. Lai sāk. 3.Tad at spī- dēs- spo ža- sau lī- te- It vi sās- dvē se- ļu-
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ma li- ņās- Un ma zas- sau lī- tes- iz sta- ros- Ik kat- ra- dvē se- les- da ļi- ņa.- Lai
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ma za- jās- dvē se- lēs- gais mi- ņa- Ar snie ga- pārs li- ņām- ie nāk- Lai
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ze mī- te- at kal- kļūst bal ta- Un gais mi- ņu- iz sta- rot- sāk. Lai sāk.
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