
Pawbeats, Anioły x Demony (ft. Kali & Monika Kazyaka)
Czasami biegnę choć nie wiem dokąd zmierzam 
Tumany kurzu za mną
Błędnych decyzji szlak
Zranione zwierzę, nieufne do człowieka
Samotnie patrzę w niebo gdy przyjaciela brak

Gdy los każdego dnia chce na plecach widzieć mnie
Zaciskam pięści trwam
Wyjdzie słońce – dobrze wiem

Czasem w biegu czuję ze to one śledzą nas
Odnajdą mnie W tłumie 
nie dogonię wielu spraw
i choć ambigramy na nas wypalały, porywały nas
my wciąż tacy sami, nadal dzisiaj trwamy
zostawiamy 

demony / 5x
kuszą na codzień, ślą pod nogi grube kłody
demony /5x
psują mój kompas ściągając do edenu drogi
demony /5x
słyszę ich szepty pełne pokus i trwogi
demony /5x
znikną u celu, boże daj mi siły bym go zdobył
gdy brakuje mi sił, płuca proszą o tlen
na plecach niczym krzyż mam plecak doświadczeń
padam na twarz, krew toczy wbity cierń
słyszysz mój krzyk na rozległej równinie
podaj mi dłoń bym wstał, wytrwał kolejny dzień

Czasem w biegu czuję, że to one chronią nas
Odnajdą mnie w tłumie 
Gdzieś złączone wstęgą z gwiazd
I już nie pozwolą, by niemoc swoją przekuć w jakiś strach
Teraz są podporą, by pozostać sobą
W biegu cały świat 

Anioły /5x
Niosą mnie na skrzydłach gdzie znika żal i ból
Anioły /5x
Wspierają w walce, przy sobie dobry bóg
Anioły /5x
Przed nimi klęka szatan, kłoni się nawet król
Anioły /5x
Torują drogę do wiecznego szczęścia pól 

(&quot;Anioły x Demony&quot; to utwór promujący projekt Pawbeats Orchestra. Kompozycja jest drugim singlem, który go promuje. Pierwszy nosi tytuł &quot;Teraz&quot; a gościnnie udzielił się w nim raper, Kękę. Premiera &quot;Anioły x Demony&quot; zapowiadana jest na początek lutego 2016 roku. Step Records, wytwórnia, na kanałach której odbędzie się premiera klipu i piosenki, zapowiada, że w gościnnie swoich głosów użycza w niej Marcin &quot;Kali&quot; Gutkowski oraz Monika Kazyaka.)
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