
Dobo ZDR, Zaufaj Dobrym Radom
Zaufaj dobrym radom – szlachetne hasło
26-600 Radom, to moje miasto
Nawijam jasno, nie świruję tutaj filozofa
Nawijam cały czas bo po prostu ja to kocham
I mnie to nie interere czy ci się to podoba
Nikt ci nie każde słuchać ZDR ani DobA
Proste słowa, wszystko proste jest do zrozumienia
Nieważne kto i jak ocenia – nic nie zmienia
Nie brakuje w życiu doświadczenia
Dążę do celów; każdy chce spełnić swoje marzenia
Podziemny ruch oporu, raczej nie wychodzę z cienia
Na spokojnie chce się cieszyć życiem, bez ciśnienia
Jestem z pokolenia ludzi trochę starszych
Mam ambicje, byle co dla mnie nie wystarczy
Sięgam po więcej, i to nie jest przesadą, nie!
Trzeba znać swoją wartość – zaufaj, dobrym radom

Powiem co mam do powiedzenia
Pod tym się podpisze
Nie raz słowa uznania, nie raz krytyki usłyszę
Obrazy które widzę słowami tutaj napisze
Nie chcesz tego widzieć, to na chu* żeś tu przyszedł
Przerywam ciszę, kiedy trzeba – umiem siedzieć cicho
Po życiu pisze piłka w grze – wbiegam na boicho
I żaden Zdzicho nie ogra mnie tu jak dzieciaka
Prawda jest taka, ze nie jesteś taki sprytny
Da z siebie wszystko żeby nie przegrać gonitwy
Każdego dnia walczę, i chcę wygrywać te bitwy
Nieść tarczę zamiast na niej do domu wracać
Lubię to że moje hobby to moja praca
Nie ma moralnego kaca, wyrzutów sumienia
Nie raz drogę skracam, bo nie raz nie ma znaczenia
Którą drogą pójdziesz byle dojść do celo
Chcesz trafić w środek tarczy to dobrze wyceluj
 

Dobo ZDR, wł. Jakub &quot;Dobo” Dobek - radomski raper działający w grupie ZDR, wcześniej współtworzył legendarny skład F.O.N.T. - prezentuje numer &quot;Zaufaj Dobrym Radom&quot;, którym zapowiada album &quot;Na Śródmiejskim Froncie&quot;. Krążek pojawi się na półkach sklepowych 5 maja 2016 roku nakładem wytwórni Mamy Charakter Rec, przy wsparciu Step Dystrybucji.

Jakub pierwsze własne utwory nagrywał już w latach 90. czerpiąc inspiracje z ulubionych east-cost’owych raperów. Inspiracjom tym wierny jest do dnia dzisiejszego. 

Singel &quot;Zaufaj Dobrym Radom&quot; pojawi się wraz z klipem 14 kwietnia.
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