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*** HGessinger has joined #engenheiros 
<melissa_mattos> alou 
<Eduardo_Manera> tudo em cima, Humberto? 
<HGessinger> De Ipatinga para o mundo : alô! 
<melissa_mattos> que susto... por, hum.. 10seg achei que nao eras tu.. 
<melissa_mattos> alo! 
<Eduardo_Manera> eu tambem!  
<melissa_mattos> podemos comecar? 
<HGessinger> Vez por outra também fico na dúvida, Melissa...quanras vezes eu estuive cara 
a cara... 
 
 
<MeIoLoCcO> PERGUNTA: O que que ele acha da cara do Maltz no clipe de parabólica, pow ele 
tah muito engrassado aquela hora que aparece os 3 cantando numa avenida e tal'z? 
<HGessinger> MeioLOco : não tô bem lembrado...mas clip é clip, como diria o filósofo 
cacique 
 
<Jean`> Humberto, gravar Percorrendo o Rio Grande tem mais a ver com Karma ou com DNA? 
<HGessinger> Pois é, tá meio fora do disco Percorrendo...não sei como vai ser...o disco 
tá phoda, phebril...me fez repensar toda a obra...não me surpreendo se eu ficar algum 
tempo sem escrever depois do SK&DNA 
 
<Pink_Floyd_Flintstone> Minha pergunta é:Vc acha que a banda poderia ter ido mais além se 
vc fosse um cara mais ganacioso e ligado ao  
<Pink_Floyd_Flintstone> sucesso?Tem alguma chance de vcs gravarem algo do Pink 
Floyd,fazer alguma versão e tal? 
<HGessinger> é temos sérios problemAS DE comunicação, o que é imperdoável para quem vive 
de comunicar...mas acho isso bonito...como uma menina usando aparelhos nos dentes 
 
<Marcelo_Engenheiro> Vc acha que a banda poderia ter ido mais além se vc fosse um cara 
mais ganacioso e ligado ao  
<Marcelo_Engenheiro> sucesso?Tem alguma chance de vcs gravarem algo do Pink Floyd,fazer 
alguma versão e tal? 
<HGessinger> Pink Floyd? não 
 
<Helio_Takahashi> como estão os preparativos para a gravação do sk&dna? 
<HGessinger> Entraremos em estúdio em junho...as músicas estão prontas, falta uma letra 
 
<Gabriel-Teofilo_Otoni-MG> Vc ñ fica zoado quando os fãs sobem no palco constantemente no 
show? Ontem em Ipatinga rolou Demais. 
<HGessinger> Não entendo...mas , cada um, cada um...alguns só querem aparecer, talvez 
sejam invisíveis...alguns querem um pai, que fique dando toques, não briguem ouçam assim, 
ouçam assado...esquisito 
 
<Freirinha> Humberto, qual foi a música q vc compos no meio de um show, e qual show foi 
esse? 
<HGessinger> Na tour do !TR! eu passava boa parte dos shows compondo 
 
<Fernando_SC> pergunta se há possibilidade de ele voltar a usar o "midi pedalboard" nos 
show, um clima meio "papa é pop"... 
<HGessinger> Acho que a pedaleira volta depois do disco 
 
<GeSsinGer_Cover> Humberto, para voce o verdadeiro musico eh aquele que nasce musico, que 
se esforça para se transformar num musico ou aquele q a midia "elege" como bom musico? 
<HGessinger> O verdadeiro músico é Bach 
 
<CoCooN> Qual a sensação de voltar a guitarra, depois de tanto tempo...? 
<HGessinger> Ela não me reconheceu...tive que provar que era eu mesmo 
 
<^PaRAnOiCA^> Humberto vc acredita em alma gemea? 3x4, de fé, me parece coisa de alma 
gemea 
<HGessinger> É, eu tive esta sorte...não quer dizer que a vida seja uma maravilha, mas 
rola parceria 
 
<Alvoroco_18>  HUmberto, eh verdade q vc brigou com Renato Russo uma epoca ai e aquela 
parte "o q vc quer menino branco subindo a serra", de uma musica ai q nao lembro o nome, 
foi direcionada pra voce? 
<HGessinger> Não é minha esta musica..não conheci o RR 



 
<enghaw_na_veia> oI Humberto, qual foi e com que idade você fez sua primeira música? 
<HGessinger> Tinha por volta de dez anos...não era tão ruim...ainda tenho a letra, mas 
não me lembro bem da melodia 
 
<^FrEuD_fLiNtStOnE^> Humberto, no inico de Surfando Karmas & DNA, senti um certo lançe 
eletronico... Vc anda flertando com a musica eletronica? 
<HGessinger> Não ando muito eletrônico... 
 
<_Gabriel_Licks_> E ae Humberto! Vc ainda encontra mto o Casarin, o Horn e o Deluqui? E 
pq o Maltz insiste em não voltar? 
<HGessinger> Não tenho encontrado o pessoal...converso com o Carlos...vou produzir um 
disco dele depois do SK&DNA 
 
<SomosQuemPodemoSer> Humberto, de onde veio a inspiracao de criar a Engenharia 
Hawaiiana??  
<HGessinger> UMa necessidade...transbordou 
 
<K`[mikase]> Humberto: Em primeiro Feliz Pascoa ! Voce jah pensou em gravar alguma musica 
de um fan ?? Ou talvez compor com ele ? Tipow como fez com Maltz, por E-mail ? 
<HGessinger> esse negócio de compor é um pouco mais sério do que se pensa..um mecanismo 
delicado 
 
<VANDERSON-BH> HUMBERTO, VAI PARTICIPAR DO MTV ROCK GOL ESSE ANO?? 
<HGessinger> sÓ SE TIVER cOPA dAVIS mtv 
 
<Treinador> Humberto, o que significam literalmente as engrenagens nos encartes de CDs ? 
<HGessinger> Continuidade e interdependência 
 
<Lenda_Eletrica_Marcos> Porque vc não gravou "Sweet Gardênia", só pôs a letra no 
"Revolta"? 
<Lenda_Eletrica_Marcos> Só p/ refresacar a letra de  "Sweet Gardênia": Ele trabalhava num 
posto de gasolina; ela era a filha mais bela, da família mais fina; um dia se 
encontraram, numa dessas esquinas; e nada aconteceu, nada aconteceu. Ele trabalhava o dia 
inteiro na oficina; ela ficava em casa, (casa com piscina); um dia eles se encontraram, 
(um dia de nebilna); e nada acontecu, nada aconteceu. 
<HGessinger> O carlos ia fazer a música... 
 
<Flavio_Manaus> vc está satisfeito com os novos músicos, com relação à musicalidade 
deles? 
<Flavio_Manaus> Futuramente, o maltz tem lugar na banda? 
<HGessinger> Muito satisfeito...acho que tem muito jogo 
<HGessinger> Sobre o Carlos, não sei 
 
<_freud55_> que podemos esperar do engenheiros daqui pra frente, uma banda mais pesada e 
profunda ou algo mais relax? 
<HGessinger> Hoje eu divido o catálogoa ssim : 1-LONGE, PAPA, SIMPLES, MINUANO, !TR!  2-
OUÇA, VÁRIAS, GLM   3-ALÍVIO, FILMES, 10K    4-REVOLTA, HG3 , SURFANDO KARMAS & DNA 
 
<dandiGV> o varias variaveis termina com a palavra fim. Em problemas sempre existiram vc 
diz: a ultima palavra é a mae de todo o silencio. qual seria esta ultima palavra? o fim 
nos final das contas? ou a poesia? 
<HGessinger> O ideal seria um fim silêncioso... 
 
<Surfando-Karmas-e-Dna> Oi Humberto, qual a música dos enghaw que você mais gosta? e a 
que menos gosta? 
<HGessinger> NOVOS HORIZONTES, CONCRETO E ASFALTO são legais...as que gosto menos, Não 
sei 
 
<FlavinhaBH> Qual a solução para tempos quânticos, onde vale O QUE SE TEM e nao O QUE SE 
É? 
<HGessinger> Não são tempos quânticos...nós temos que fazer com que sejam 
...desmaterializar os desejos!! 
 
<JeanMarcel>  VC autoriza que sejam feitas cópias para outros fãs da fita do 1 
show(faculdade) e das demos do Longe e do Revolta que os meninos de itatiba 
possuem????Por que???? 
<HGessinger> Se eu quisesse lançar, teria lançado...cada um faça o que acha que pode para 
melhorar o mundo 
 
<J_Eduardo> como vai ser a capa do SKA&DNA? 
<HGessinger> Uma foto de uma situação...um pequeno teatrinho 
 



<O_Guarana> Numa entrevista para a radio transamérica vc disse q o melhor ainda estava 
por vir, chegou a hora?? 
<HGessinger> É...acho que a hora é agora ...SK&DNA é o disco que eu me prometo desde o 
REVOLTA 
 
<resto> Humberto, vc poderia adiantar se existe alguma música envolvendo temas mais 
sociais como muros e grades e violência travestida no seu novo trabalho? 
<HGessinger> tEM 3 
 
<MALTZ> Alguma chance de um dia o Licks voltar?Voçe ainda conversa com ele? 
<HGessinger> N~`AO falei mais com o Licks...acho que ele não passou ainda pela década de 
90 
 
<chapolim_colorado> num desses chats vc falou que foz do iguaçu é a cara do waters, pq? 
<HGessinger> Ecologia...e IN THE FLESH, hein?que absurdo!!!!! 
 
<Denis_Eduardo-CE> Humberto, li numa entrevista que você só tinha paciência pra mis 4 
discos...isso significa que depois do SKeDna só mais 3 e fim de engenheiros do hawaii???? 
<HGessinger> é meu saco tá enchendo mais rápido ultimamente..tenho visto muita TV nos 
quartos de hotel...não quero fazer parte disto por muito tempo 
 
<Fulvia> alguma grande surpresa ou novidade pro disco novo¿¡ 
<HGessinger> Algumas participações...é um disco denso... 
 
<[Axl_-_RoSe]> Se voce pudesse voltar atras, o q vc mudaria em sua vida, nos lados 
profissional e pessoal? 
<HGessinger> Teria tido filhos mais cedo, não teria parado de jogar tênis, teria 
aprendido piano, teria ficado só no insenso de canela 
 
<CaMusNemAi> Humberto, porque mesmo sendo um album reverenciado pelos fãs, bem produzido 
e com otimas composições, o SIMPLES DE CORAÇÃO não te agrada muito, como declaraste 
recentemente? Seria justamente pelo excesso de cuidado na produção? Ficou um album muito 
"certinho" pro teu gosto, seria isso? 
<HGessinger> Só agora entendo o SIMPLES a atual formação é a que melhor toca as canções 
do a'lbum 
 
<bete> Por que uma nova versão pra Parabólica? Vc disse no ultimo chat que a música tava 
te dizendo algo... e disse??? Clara gostou da nova versão??? 
<HGessinger> Clara gosta...mas acho que é porque tá dedicada 
 
<Cove|rO>   Humberto diz uma coisa, oq você tava pessando quando escreveu 'A conquista do 
Espaço'? 
<HGessinger> É NOVOS HORIZONTES vista de fora da nave...NH é a visão de dentro 
 
<AriaDNA_Fortal> Humberto, adorei SK&DNA, vc pretende gravar igual tá sendo tocada nos 
shows?? Parabéns pelo show, pq tá mesmo ótimo!! 
<HGessinger> Vai mudar pouco..o disco vai ter quase nada de teclado...vai ser nas cordas 
 
<Krizalid_Gessinger> [ENGHAW] qual música de outro cantor você queria que fosse feita por 
você e qual cantor você queria que cantasse uma música sua? 
<HGessinger> Willie Nelson...queria ter feito uma do McCARTNEY...NÃO ME LEMBRO O 
NOME...vou procurar quando chegar em casa 
 
<melissa_mattos> ATENCAO, HUMBERTO CAIU, VAMOS AGUARDAR ATE QUE ELE RETORNE 
*** HGessinger has joined #engenheiros 
<HGessinger> ... 
<melissa_mattos> alou. 
<HGessinger> oi...tava difícil de voltar...sala cheia 
<Eduardo_Manera> podemos continuar? 
<HGessinger> vamos 
 
<andre_luna> O que andas ouvindo ultimamente e quais os guitarristas que te emocionam? 
<HGessinger> Guitarrista? Eric Johnson...ouvindo o de sempre...Grant Lee Buffalo...New 
Model Army 
 
<Fanatica_Indecisao> <HGessinger> Teria tido filhos mais cedo, não teria parado de jogar 
tenis... Se eu soubesse antes oq sei agora erraria tudo de novo??? 
<HGessinger> é que a escolha é ilusória 
 
<|Yeu|> humberto, eu como fa da legiao e dos EngHaw,tava pensando uns dias atraz pelo 
aniversario deo R.russo....a Maioria dos grandes poestas se foram ja....mesmo que 
cedo....o Vianna quase se foi uns tempo atraz....vc graças a deus esta bem....mas quem vc 
acha que se destaca nesta nova geraçao? 



<HGessinger> Acho que o verbo não é o forte da rapaziad...talvez estejam se expressando 
em outras áreas...tenho certeza que alguns, por preguiça, estão na publicidade 
 
<Ted_> "Humberto, vc falou do paul... vc eh fan dos beatles ou os prefere em carreira 
solo? e qual seu beatle favorito?" 
<HGessinger> Gostaria de conversar com o Paul, jogar sinuca com o John, tocar com o 
George e beber com o Ringo 
 
<denilson> humberto qual a necessidade que vc sentiu de tocar gtr, o que vc acha que isso 
mudou na banda 
<HGessinger> PROTEJO mais a banda 
 
<Pink_Floyd_Flintstone> Vc curte o Pink Floyd atual, pensei q a nova formacao vinha com o 
Gilmour nas guitarras? 
<HGessinger> Gilmour é super... 
 
<EngHaw_maniaco> O que você acha de cantores como Roberto Carlos que se vendem para 
emissoras de TV? 
<HGessinger> o Rei tem sua mística, né...não entendo bem...quanto á grana, seduz... 
 
<Kardoso> Sobre os Autoramas abrindo o show dos enghaw. Algumas pessoas sao a favor, 
outras sao contra. E você Humberto, o que acha disso? 
<HGessinger> Acho legal uma banda abrir o show...quanto a qual banda, não faz diferença 
para mim...é mais uma questão logística...equipamento, hotel, etc... 
 
<GiUlY_eNgHaW> HG, o q vc acha dos CD's piratas ? 
<HGessinger> Acho que a pirataria impede que se renove a fonte 
 
<Vinicius> Tem alguma regravação nesse disco!? 
<HGessinger> Se tiver vai ser Percorrendo o Rio Grande 
 
<DWNeckel> vc ja tem ideia de como vai ser esse "teatrinho" da capa de skdna? 
<HGessinger> Algumas opções...falta decidir...não quero nada muito literal...surf, 
karmas, dna  
 
<Lua_aDvErSa> Humberto, 1º queria dizer que te admiro pacas e sempre que eu preciso dizer 
uma coisa sempre encontro alguma coisa em suas letras que expressem isso, parabéns kra, 
vai rolar turne logo depois da gravaçao do disco?  
<HGessinger> Direto...só vamos parar para gravar 
 
<TiagoGomes_RP> Humberto... vc já comprou o novo cd dos Manic Street Preachers: Know Your 
Enemy? Se sim.. o q achou? 
<HGessinger> aINDA NÃO COMPREI...OUVi alguma coisa...gosto muito deles 
 
<DANI_BH> :voce acha que a banda autoramas pode se destacar no cenrio nacional? 
<HGessinger> Não sei...estão na batalha...vai saber 
 
<[_Lu_Fram_]> A "Impossibilidade" pra ti é um estimulante, ou uma barreira...? 
<HGessinger> A impossibilidade está na raiz de toda poesia 
 
<Luis Saguar> Quando você percebeu que a engenharia hawaiana ficou maior que a 
arquitetura? 
<HGessinger> Quando eu comecei a pagar a gasolina do carro lá de casa 
 
<dOugLAs-fC> Fala Humberto!!!Prazer estar contigo novamente...A pergunta que não pode 
faltar:  Esta feliz??..Tens passado por bons tempos??...Sonhado muito?? 
<HGessinger> Sonhei ontem ...andava com poucos sonhos, tenho dormido cansado 
fisicamente...tambem tenho dado trabalho ao inconsciente...nem alegre , nem triste, 
centrado 
 
<Leo_Corso> Pergunta para o Humberto: Em 16 anos de carreira, qual foi a maior liçao de 
vida q vc teve? 
<HGessinger> Aprender que conseguimos comunicar muito menos do que imaginamos...a cada 10 
palavras, sete se perdem 
 
<big_poll> humberto esse negocio de tocar guitarra é so para provar para o lick que n'~ao 
precisa mais dele 
<HGessinger> Não ...o Licks era muito bom, meu lance com a guitarra e outra... 
 
<_GeSSinGeR_> humberto gostaria que vc me disesse a sua melhor seleçao de parceros 
?????componentes dos enghaw's 
<HGessinger> Ia pegar mal...mas acho que as pegadas estão na areia 
 



<RafaelRodrigues> Boa noite Humberto :-))) Gostaria de saber que processadores de efeitos 
voce tem usado nos shows !!! E o Paulinho, voce sabe? muito obrigado :-)  
<HGessinger> GT3 e GT5 ...amp Fender DeVille 
 
<melissa_mattos> ATENCAO - HUMBERTO CAIU. VAMOS AGUARDAR ATE QUE E CONSIGA RETORNAR, POR 
FAVOR. 
 
<DANI_BH> : E a Clara? Continua desenvolvendo a veia artística? 
<HGessinger> Firme no piano...trocando judô por patinação 
 
<^Pilantrinha^> aonde q vc esta? 
<HGessinger> Ipatinga...indo para Bom Despacho , depois Sampa 
 
<Cristiano-BH> Boa noite Humberto! Humberto, o Sk&DNA tá sendo um dos discos mais 
dificeis de se pensar, de se fazer, ou é sempre assim mesmo? 
<HGessinger> Tá finalizando fácil...tem 3 músicas que eu escrevo desde antes do SIMPLES 
 
<simples_de_coracao> HUMBERT VC ACHA QUE HOJE ENG"GLM'QUE ESTAO SEPRADOS DIVIDIDOS UM DIA 
SERAM A MAIORIA E QUE OS ENG SEM LICKS E MALTZ NAO AGUENTOU A ONDA E NAUFRAGOU COMO 
MUITOS 
<HGessinger> Pode ser...o futuro dirá 
 
<DeniseMieko> Quanto tempo pra lancar o disco depois de entrar no estudio?  
<HGessinger> sai em agosto...fim de agosto 
 
<[[Ipatinga-MG]]> Ae Humberto... Deixei de ir namorar p/ te fazer essa pergunta... Vc 
estava bem no Show de Ontem aqui em Ipatinga? Senti vc com pouco entusiasmo... explicaria 
o pq? 
<HGessinger> Estava superbem...talvez a influência da música baiana tenha mudado a 
maneira como as pessoas assistem um show e o que esperam de um artista 
 
<BrunoGessingerMP> Humberto na sua opniao qual é o melhor livro de Camus ? 
<HGessinger> não sei....quem estuda diz que é o Estrangeiro...Mito De sÍSIFO TEM PARTES 
muito legais 
 
<Leo_Corso> Humberto: vc naum ia participar do Programa Y na atlantida???? Oq achas dos 
Acusticos e Valvulados ou Cidadão Quem abrirem os Shows dos ENghaw???? 
<HGessinger> Estas bandas são legais...seria uma boa...putz a midia..preguiça... 
 
<KGB_O_FIGURA> ae humberto.. Rafter feiz um lelão com seu cabelo.. e vc o que achou 
disso? acha q ele feiz por publicidade ou para ajudar as crianças mesmo????? 
<HGessinger> Acho que ele fez de coração...sou fã dele 
 
<Bira-Floripa> Vai ter o clipe de Novos Horizontes? e o que houve com o clipe de Sopa de 
Letrinhas, só vi uma vez na TV CULTURA e virou uma raridade... 
<HGessinger> Talvez o clip de Sopa saia no DVD que a BMG tá procurando...NH, são sei se 
terá clip 
 
<MeIoLoCcO> PERGUNTA: Humberto, fiquei de cara contigo, vc está cheio disso? Putz... essa 
foi uma paulada pra quem gosta da BANDA!? Devemos ir nos acostumando com outras bandas? 
<HGessinger> Cara 16 anos com as pessoas te julgando pela riqueza que tú podes gerar 
cansa...mas a música tem salvado...quem ouve a música também 
 
<[oh]Yang> eu queria saber como eh a relação entre os Engenheiros, o Nenhum de Nós e o 
Cidadão Quem 
<HGessinger> Encontro esporadicamente...não sou do meio musical 
 
<handrews> pergunta do breno -  humberto, o que ta achando dos novos "guris"? estilo de 
cada um? 
<HGessinger> Tive muita sorte! Atirei no que vi e acertei no que não vi...estamos loucos 
para gravar 
 
<bete> E a cor da capa já decidiu???? Torço pelo PB sugerido pela Melissa... 
<HGessinger> P&B...pode ser...uma foto... 
 
<Doutor--> Humberto, Pq ce é taum calado nos shows? 
<HGessinger> Talvez um animal...uma alegoria 
<HGessinger> CALADO NA VIDA 
 
<Marcos_int_SP> Pode perguntar para o Humberto se ele pretende utilizar teclado nos shows 
e neste caso se é ele quem vai tocar ... Marcos - Paulinia -SP 
<HGessinger> tENHO TOCADO TECLADOS 
 



<darkwin2> Humberto, quando você faz uma analise da sua carreira, qual de suas músicas é 
aquela que você sente orgulo de ter composto? 
<HGessinger> a vIOLÊNCIA tRAVESTIDA faz SEU TROTTOIR 
 
<IRMANDADE> oi humberto; qual é a relacao da musica "refrao de bolero" com o Cazuza? A 
letra foi realmente feita por ele? 
<HGessinger> Nenhuma relação 
 
<Ted_> Humberto, quais seriam os musicos pra uma dream band? 
<HGessinger> Hoje, os 4 Thin Lizzy 
 
<dandiGV> o que achou de a revolucao dos bichos de  george orwell??? 
<HGessinger> Bom livro...mas, como todas as alegorias, temos que ler com cuidado 
 
<Marcelo_Engenheiro> Pq esta pensando em nao entrar percorrendo o Rio Grande, excesso de 
material?? 
<HGessinger> O disco tem uma sensação legal de estar fora do tempo e do espaços...tenmho 
medo de perder isto 
 
<aldeir_jones> o que acontece com essa mudança de integrantes da banda é uma melhoria ou 
busca de novos sons 
<HGessinger> No fundo a gente fica se procurando nos outros 
 
<JeanMarcel> mais 4 discos dpois do skedna. e depois, ficaremos ´´rofaos??? 
<JeanMarcel> digo órfãos 
<HGessinger> somos irmão...não sei a palavra para quando se perde um irmão... 
 
<wrtl_fort> Humberto, sou cearense e me considero "fã de fé" há uns 12 anos. Queria que 
vc falasse um pouco sobre os últimos shows que tem feito aqui em Fortaleza, vocês tem 
vindo aqui algumas vezes por ano e espero que continue assim os shows foram demais... 
<HGessinger> Fortaleza foi uma revelação dos últimos anos...muita gente daí me 
escreve...a grande maioria de fé mesmo 
 
<JeanMarcel> mais 4 discos dpois do skedna. e depois, ficaremos ´´rofaos??? 
<JeanMarcel> digo órfãos 
 
<Luis Saguar> Pensas em usar cenário na próxima turnê?  
<HGessinger> Alguma coisa vai ter, mas diferente do atual...algo mais "oficina" 
 
<Hully_Arar> o que vc acha da palestina?? 
<HGessinger> É uma vergonha não termos equacionado um problema que é bem menos obscuro do 
que se quer fazer entender 
 
<Krizalid_Gessinger> [ENGHAW] Humberto, qual musica você acha que retrata toda a sua vida 
até hoje, e qual diz o seu futuro? 
<HGessinger> No disco novo tem uma que resume...se chama QUASE LÁ 
 
<melissa_mattos> ATENCAO! HUMBERTO CAIU! VAMOS ESPERAR ATE QUE ELE VOLTE! 
<Eduardo_Manera> HUMBERTO CAIU... VAMOS ESPERAR 
 
<Eduardo_Manera> alouuuu 
<HGessinger> de pé novamente 
<Eduardo_Manera> surfando chats, vamos la 
 
<Bira-Floripa> você se arrepende de não ter concluído o curso de Arquitetura? em que fase 
você parou? 
<HGessinger> Faltava unsw 3 semestres..não me arrependo não 
 
<dandiGV> da pra adiantar o nome das musicas dos novo disco?? 
<HGessinger> MATEMÁTICA MODERNA, NEM + 1 DIA, TERCEIRA DO PLURAL(QUARTO PODER) e outras 
 
<Flavio_Manaus> qdo pretendes voltar a tocar baixo?, se é que pretende... 
<HGessinger> No disco vou tocar alguma 
 
<<Leo_Corso> Alguem sabe oq vc sente? alguem sabe quem vc eh? 
<HGessinger> Sim...tem gente na mesma frequência, graças a dEus 
 
<^PaRAnOiCA^> Humberto, o Hagar seria um possivel Freud Flinstone? 
<HGessinger> Hagar é o máximo...acho que vou pintar a família toda nasm minahs 
guitarras...tô fazendo uma semiacústica que poderia ser a filha dele 
 
<SomosQuemPodemoSer> Vc usou a musica como fuga para os problemas ou usou ela como 
alicerce da sua vida? 



<HGessinger> Fuga...mas no sentido musical, barroco...uma teia de aranha com fios 
harmônicos, sabe qualé? 
 
<simples_de_coracao> PERGUNTA PRA ELE SE ELE LEU A MATERIA  NA BIZZ SOBRE LICKS 
<HGessinger> Me mandaram ...legal...ele merece respeito ...deixou uma obra sólida 
 
<bete> chegar ou partir, o que vc prefere??? 
<HGessinger> partir...chegar em PoA...e partir...partir 
 
<Ted_> Humberto, uma vez vc falou q a melhor dica pra novas bandas seria aparecer com 
algo novo, com msg propria. Vc esta procurando isso pros engenheiros? E, alguma banda 
conseguiu isso nos anos 90? 
<HGessinger> Deve haver várias bandas...mas eu não me informo...o meio artístico visto de 
dentro é tão chato!!!  nunca imaginei que fosse tão pouco louco 
 
<cabaleiro_in_hawaii> pergunte pra ele pq eles canceleram o show em salvador? 
<cabaleiro_in_hawaii> pergunte pra ele pq eles canceleram o show em salvador? 
<cabaleiro_in_hawaii> <cabaleiro_in_hawaii> por favor!!! 
<cabaleiro_in_hawaii> <cabaleiro_in_hawaii> por favor!!! 
<cabaleiro_in_hawaii> <cabaleiro_in_hawaii> por favor!!! 
<HGessinger> Não sei o que houve com Salvador... 
<FelipePolonis> vc acha  que o lobão tá impedindo que se renove a fonte??? 
 
<HGessinger> Ele não é pirata 
<melissa_mattos> <Fulvia> alguns fans gostariam que um dos quadros do cenario atual fosse 
trocado por um do Freud Flinstone, o q acha da idéia¿¡ 
 
<HGessinger> Boa idéia...podíamos inventar outros híbridos...num livro do Umberto Eco ele 
lista vários...tem uma piada que diz que gaucho é um centauro ao contrario, cabeça de 
cavalo 
 
<andre_luna> Vamos ter músicas em partes no SK&DNA 
<HGessinger> A segunda parte de SK&DNA cresceu e saiu ede casa...virou outra música 
 
<AriaDNA_Fortal> Humberto, Vai mesmo fazer o clip de Novos Horizontes?? Falando em clip 
acabou de passar Negro Amor agora!! =) 
<HGessinger> Não sei sec rola clip de NH...disco novo ta aí... 
 
<|Yeu|> Humberto.....oque vc perguntou ao pó....na musica "ando só? 
<HGessinger> Talvez perguntar ao pó seja chegar tarde...alguém leu o livro ?  é muito bom 
<melissa_mattos> eu li.. 
 
<[_Lu_Fram_]>  Humberto, Boa Noite... Teve tempo de escutar o cd do Flavio Venturini? Se 
sim, alguma musica lhe chamou mais a atençao? 
<HGessinger> Ouvi...o trabalho dele é legal, difícil tirar uma...elas vão se 
costurando...sabedoria barroca de mineiro 
 
<Pink_Floyd_Flintstone>  Vc acha q pelo fato de terem poupado o pop, o pop tem poupado 
vcs??? 
<HGessinger> Não acho que sejamos uma banda pop...falta talento...o pop é fórmula 
1...milésimos de segundo...somos mais JEEP fora da estrada...falando nisso, nunca tinha 
prestado atenção, mas o Schumacher tem um astral esquisito, né? 
<Eduardo_Manera> poe esquisito nisso... 
 
<FelipePolonis> quem está na mesma frequencia????? 
<HGessinger> Passo a pergunta... 
 
<I_am_Fall> "Perngunta pro Humberto. Se Você fosse parar em uma ilha deserta o que você 
mais gostaria que estivesse contigo na ilha" 
<Larissa_e_Mi> qual o nímero do seu all star?? 
<Larissa_e_Mi> vc já leu algum livro espírita? 
<HGessinger> Na ilha...caneta com 4 cores...e papel...All Star no Brasil, 42 
<HGessinger> Já tentei ler coisas espíritas 
 
<FlavinhaBH> Paulo Ricardo abrindo novelinha da Sandy, o pop nao poupa ninguem? 
<HGessinger> Imagine! 
 
<O_Homem-CUeca> existe a possibilidade de vc tocar acordeon em shows ou no SK&DNA? 
<HGessinger> Queria tanto saber tocar gaita...mas não rola 
 
<melissa_mattos> ATENCAO. HUMBERTO CAIU, VAMOS ESPERAR QUE ELE RETORNE 
*** melissa_mattos sets mode: +o HGessinger 
<melissa_mattos> tudo ok? 
<HGessinger> ok 



<melissa_mattos> continuamos? 
<HGessinger> vamos 
 
<Helio_Takahashi> o sk&dna podemos dizer que vai ser um disco tipo tchau radar? ou tipo 
HGTrio? 
<HGessinger> Tipo REVOLTA e HG3 
 
<darkwin2> Humberto, a respeito da nova formação. Você acha que quando se muda uma 
formação, os novos musicos se sentem precionados a tentarem tocar as músicas de forma 
melhor do que os anteriores? Caso a resposta seja afirmativa, que beneficíos isso trás 
para a banda? 
<HGessinger> aCHO QUE o bacana é sacar uma visão nova do material...um revezamento nas 24 
horas de iNTERLAGOS 
 
<Vampire_Louis> queria saber qual o conselho que ele daria a minha banda Metrópole que 
assim como os Engenheiros comecou tocando num festival de colégio (ao inves de faculdade) 
e ja estamos a 2 anos na praça, prontos para gravar nosso 1o trabalho ... 
<HGessinger> Fazer...respeitar o que for urgente...esquecer o que for acessório 
 
<RafaelRodrigues> Humberto, queria saber o que voce ta achando do Rubinho Barrichello 
(esqueci como escreve). Acha ele muito azarado ? 
<HGessinger> O único azar dele é a sombra dos campeões...o Brasil é meio torturador de 
FreUD fLITSTONE 
 
<FlavinhaBH> Sem vc é foda, seria pra Adri ou pro teu pai? 
<HGessinger> nÃO sei, Flavia...as ausências são sempre parecidas 
 
<Paulo-RJ> Humberto, no clipe Eu que não amo você quando você fala "aqui é o meu lugar" 
aparece uma imagem, do Pão de Açúcar. O Rio de Janeiro é o seu lugar ou já foi? 
<HGessinger> Meu lugar é PoA..................Valeu pessoal...vou nessa que a 
companheirada tá me esperando no ônibus... 
 
<Eduardo_Manera> valeu, humberto! Bom show! Parabens para o Master! 
<HGessinger> fELIZ pÁSCOA, SE É QUE SE PODE DIZER ISSO...SEMANA SANTA ÉTRISTE,NÉ? 
<melissa_mattos> valeu, te'mais. 
*** HGessinger has quit IRC (QUIT: User exited�) 
 


