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Millie rent en springt zo gek tussen bloemen op het mos.
Met haar vriendjes wil ze spelen in de tuin en in het bos.
‘Gooi de bal!’ roept Harrie luid ‘Gooi maar met een hoge boog.’
Ko Konijn wil eerst gaan vangen, Millie springt echt superhoog.
REFREIN

Millie is die veters moe.
Wat is dat toch voor gedoe.
Veters rijgen, veters knopen
komen los als je gaat lopen.
Aan haar schoenen zaten veters
maar ze heeft nu toch iets beters.
Aan haar schoenen, da’s plezant,
zitten meters klittenband.
Millie rent en springt zo wild van de bank tot in het gras.
Ai die schoenen, oei die veters. Milliemeid, jij wildebras.
Millie, let toch even op! Al je veters zitten los.
Je gaat vallen bij het spelen. Wat ben jij een sloddervos.

REFREIN

Millie is die veters moe ...
Ho, pas op! Het is te laat! Met een knal valt Millie neer.
Tranen springen in haar ogen, want die voetjes doen zo’n zeer.
Vliegensvlug moet onze meid naar het ziekenhuis met spoed.
Dokter doet een groot verband om de voetjes, want dat moet.
Alle vriendjes komen kijken met een superleuk cadeau.
Honderd mooie zweefballonnen met een kaart en taart, bravo!
Steven schildpad komt wat later, hij is niet zo snel.
Maar zijn pakje is echt super: Schoenen met klittenband, jawel!
REFREIN

Millie is die veters moe.
Wat is dat toch voor gedoe.
Veters rijgen, veters knopen
komen los als je gaat lopen.
Aan haar schoenen zaten veters
maar ze heeft nu toch iets beters.
Aan haar schoenen, da’s plezant,
zitten meters klittenband.

