
Yes-R, Mijn Pad
Eyo check.. 
Mensen denken dat ze weten hoe ik in elkaar zit.. 
Dacht het niet.. 
Dit is mijn pad mijn levensweg.. mijn gevoelens.. 
Check.. 
Als een jongetje van 12 
ontdekte ik het rappen 
m'n neef schreef een tekst 
en ik ging buiten opscheppen 
later leerde ik het zelf 
en hup kwamen m'n teksten 
toen een tijdje mee met battles en 
sukkels op plaatsen zetten 
wou orgineel komen 
dus bedacht een eigen flow 
thuis mocht ik niet meer rappen 
want het ging niet meer op school 
ik was een gekke kind 
haalde maximaal een 6 
en dan heb ik het over gym 
soms ben ik echt wel bang 
dat ik in dit alles verdrink 
dat ik verander in een schip 
die in het verre diepe zinkt 
nou ik ben een buitenlander 
in m'n land een Nederlander 
en m'n hart ligt gesplitst 
in twee derdewereld landen 
ik hou van het rappen 
maar het loopt me te bedriegen 
elke dag op zoek naar werk 
want yo ik moet toch verdienen 
het leven dwingt me soms om 
tegen m'n moeder te liegen 
de meeste rappers lijken stoer 
maar zijn gewoon verdrietig 
nou kijk ik doe niet zielig 
vraag ook niet om medelijden 
of om met me mee te lijden 
ik zal op m'n benen blijven 
zolang ik de kracht bezit 
zal ik werken voor mijn poen 
en er ook alles voor doen 
snap je dat 
alles wat ik nu vertel is meegemaakt 
op mijn pad 
Dit is mijn ziel, mijn leven, en mijn hart 
En op m'n eigen manier bewandel ik nu mijn pad 
Jullie sukkels hebben haast, maar ik heb nog tijd zat, 
Mijn pad, mijn weg, mijn traject 
Ik laat die motherfuckers zien wat voor schijt ik heb 
Ik breng m'n stijl perfect, heb nooit een rijmgebrek 
Yes-R voor altijd, en dus niet tijdelijk 
Nou gooi je handen in de lucht, en maak het duidelijk 
Van de fouten die ik maakte heb ik tot nu toe geen spijt 
Ik was verraden door wat homies, maar ik hou m'n mond en zwijg 
Doe alsof m'n neus bloed, terwijl ik toch de top bereik 
Bitches dachten dat ik falen zou, nou kijk eens wat er blijkt 
Twee clips komen er aan, en ze willen me tekenen 
Terwijl je dacht zonder jou zou Yes-R niks betekenen 
Ik heb geen ghetto leven, maar t scheelt ook weer niet veel 
Dus ik hoef niet eens te nakken en ben al een crimineel 
Ik hoop te blijven rappen zolang ik met woorden speel 
Waarin ik mijn emotie uit en met jou mijn geheimen deel 



Het leven is een risico bijna een weddenschap 
Hoeveel gasten willen wel, maar ontwijken het rechte pad 
Ik kan alleen maar rappen, want als ik geen rapper was, 
Zou heus niet werken voor een baas, doe voor niemand mijn petje af 
Dat is hoe ik ben en dat is hoe ik zal blijven 
Ik hoef alleen een pen en kan alles voor je beschrijven 
Mijn pad, mijn leven, het kent alleen maar feiten 
Soesi B en Kesh , de crew met wie ik zal stijgen 
Maar dit is voor iedereen want ik spit het nu uit mijn hart 
En alles wat ik nu vertel is meegemaakt op mijn pad 
Dit is mijn ziel, mijn leven, en mijn hart 
En op me eigen manier bewandel ik nu mijn pad 
Jullie sukkels hebben haast, maar ik heb nog tijd zat, 
Mijn pad, mijn weg, mijn traject 
Ik laat die motherfuckers zien wat voor schijt ik heb 
Ik breng mijn stijl perfect, heb nooit een rijmgebrek 
Yes-R voor altijd, en dus niet tijdelijk 
Nou gooi je handen in de lucht, en maak het duidelijk 
In mijn puberteit koos ik vaak een foute richting, 
Rappen was een droom en het leidde me vaak de mist in 
Maar het was meer dan alleen een stomme droom 
Ik ontdekte mijn talenten op straat vonden ze me dope. 
Als ik eenmaal ging spitten yo dat voelden ze zo 
Zag de emotie in hun ogen, en de kick op de flow 
Er zat een dope gast tussen maar hij koos het slechte pad 
Ik herrinner me de dag dat ie me ass gebattled had. 
Ey yo hij belde me nog laatst, maar yo het is al te laat 
Ik kan die moker niet meer helpen want die gozer is verslaafd 
Het doet me pijn binnenin als ik hem tegenkom op straat 
Misschien dat ie nog verandert en op zoek gaat naar een baan 
Mocht ik iemand nog wat schuldig zijn, vergeef het me gap 
Ik start een hele nieuwe leven met een hele nieuwe start 
Eyo de Yes-R als persoon dat is zeker apart 
En alles wat ik nu vertel is meegemaakt op mijn pad 
Dit is mijn ziel, mijn leven, en mijn hart 
En op me eigen manier bewandel ik nu mijn pad 
Jullie sukkels hebben haast, maar ik heb nog tijd zat, 
Mijn pad, mijn weg, mijn traject 
Ik laat die motherfuckers zien wat voor schijt ik heb 
Ik breng mijn stijl perfect, heb nooit een rijmgebrek 
Yes-R voor altijd, dus niet tijdelijk 
Nou gooi je handen in de lucht, en maak het duidelijk 
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