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have a go at someone
[nieformalny brytyjski angielski] krytykować kogoś bardzo

EP “burn up my scars” to czysta esencja muzyki lat 90-
ych - nie ma tu zbędnych barwników, sztucznych 
dodatków tylko surowe mięso hodowane na wolnym 
wybiegu.

Płyta to pożegnanie z muzyką, polonez caro zastawiony 
w lombardzie, niezależność aż do przekroczonego progu 
wytrzymałości.

100 sztuk CD zostało wykonane w pełni ręcznie - przód 
okładki to linoryt. Mówi o wypalaniu własnych blizn w 
rytm „hey girl”, jest przestrogą przed próbą odnalezienia 
prawdziwego siebie, przygląda się nieudolnemu 
miłowaniu własnej osoby na podobieństwo innych i 
wreszcie jest wyraźnym potwierdzeniem przynależności 
do coraz mniej licznego gatunku ludzi posiadających 
własny kręgosłup.

„burn up my scars” publikacja: 23 maj 2019 r.

muzyka, słowa, gitary, wokal, cover: 
Piotr „goat” „kozioł” Kozłowski 

bas, piano: 
Wojciech Karasiński

perkusja: 
Bartosz Wojciechowski

rejestracja, mix i mastering: Nebula Studio

www.tohaveagoat.net

„Kiedy moja córka miała 2 lata 
zabrała mi z rąk magazyn 

muzyczny, przekartkowała go i 
powiedziała: „Nie ma Taty” 

Musiałem coś z tym zrobić…”

burn up my scars EP

01. burn up my scars 
02. hey girl 
03. always 

04. not of your kind 
05. hope you won’t find 

06. love yourself
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Historia:

„Kiedy moja córka miała 2 lata zabrała mi z rąk magazyn 
muzyczny, przekartkowała go i powiedziała: „Nie ma Taty”
Musiałem coś z tym zrobić…”

go.at to odpowiedź na wyżej opisane zdarzenie. Projekt 
rockowy Piotra “kozła” „goat” Kozłowskiego (muzyka, 
teksty, gitara, wokal, produkcja) zadebiutował na początku 
2019 roku albumem długogrającym o nazwie „to have a”.
EP „burn up my scars” to kolejne wydawnictwo, które jest 
pożegnaniem z muzyką. 

Teledyski:

• burn up my scars https://youtu.be/EET4ScuoHcE 

• daleko, wygodnie https://youtu.be/823fprHpC_c

• chcę wyjść https://youtu.be/xw_jUE-X5vw

• approach https://youtu.be/ZCa2s6BZub4

• shaping stone https://youtu.be/eVzADRdYRtw

• miasto-z https://youtu.be/q4TqdfXfreM

Zabawa z wieloma znaczeniami pojawia się w samej nazwie 
projektu - go.at - puszcza oko w stronę przezwiska Piotra 
Kozłowskiego - kozła - a w zestawieniu z nazwą 
debiutanckiego albumu (to have a go at) ujawnia kolejne 

Muzycy go.at na „burn up my scars” 

Piotr "goat" "kozioł" Kozłowski - gitara, voc, muzyka, słowa, wcześniejsze 
projekty: ender, toothpick, so?, mad mama, joker, derpolis, al kozioło 
inne: megalopolis redaktor naczelny, fan kozłów (kozly.net, kozly.cupsell.pl), 
twórca intrygującego (goat.cupsell.pl)

Bartosz Wojciechowski - perkusja, wcześniejsze zespoły i wykonawcy: 
Tipsy Train, Wojciech i Piotr Cugowscy, Challenge Machine, 
Krzysztof Zalewski, Jan Kondrak, Paulina Sykut, Leonid 
Volodko, Krzysztof Wroński, Witek Bielski, Tybet i Rotten Funk, 
Bespieczny Łikend, Soulcore

Wojciech Karasiński - bass, piano, wcześniejsze zespoły: 
The Suits, Cathleen
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„bite me” single, 2017

„to have a” LP 2019
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