
chat com Humberto Gessinger – 11|06|2001 
©1996-2001 EngHawNet 
www.engenheirosdohawaii.com.br 
  
 
*** HGessinger has joined #engenheiros 
 
<Eduardo_Manera> boa noite, Humberto! 
<melissa_mattos> alou... 
<HGessinger> buenas... 
<melissa_mattos> podemos começar? 
<HGessinger> vamos lá 
<Eduardo_Manera> podem enviar perguntas, pessoal! 
 
<melissa_mattos> <Flavio_Manaus> boa noite humberto... sou o cara que tirou foto na sua 
chegada em manaus, lembra? O que vc achou do show daqui, na minha opinião foi um dos 
melhores que já vi... 
<HGessinger> A tour foi boa...quer dizer, os shows foram super, mas perdemos todos os 
vôos e conexões possíveis...desde PoA, aeoporto fechado e tudo mais...mas os shows 
valeram 
 
<Eduardo_Manera> Humberto, o que vc pode falar pra gente da escolha das musicas para o 
disco bonus do 10.000 destinos segunda opcao? A escolha obedeceu algum criterio? 
<Eduardo_Manera> segunda edicao, quis dizer.  :) 
*** HGessinger has quit IRC (Ping Timeout�) 
<Eduardo_Manera> *** HUMBERTO CAIU... POR FAVOR, AGUARDEMOS UM POUCO *** 
<melissa_mattos> ATENCAO HUMBERTO CAIU, VAMOS AGUARDAR ATE QUE ELE CONSIGA RETORNAR 
*** HGessinger has joined #engenheiros 
<Eduardo_Manera> alouuuu 
<melissa_mattos> podemos continuar? 
<HGessinger> Escola das músicas : Freud Flinstone TINHA que ser gravada pelos 
EngHaw...esta formação é a que melhor toca À PERIGO...Concreto e Asfalto acho 
linda...Novos Horizontes foi pra soar mais guitarra e para ter um clip com a galera 
nova...EuQueNãoAmoVocê tínhamos ficado devendo...Sem Você(é foda) foi pra suar um pouco 
no estúdio....Nunca SeSabe, não sei, foi o imponderável... 
 
<melissa_mattos> <iTonI_fiLhO> ae Humberto, quando está previsto para o 10001 destinos 
sair? 
<HGessinger> Deve sair em semanas, talvez dias...... 
 
<Eduardo_Manera> <{{Ambar}}> Humberto, o que você acha da atual situação da esquerda no 
Brasil? 
<HGessinger> Tá ficando bom o cenário pra 2002... 
 
<melissa_mattos> <Flavio_Manaus> Quantas vezes agente sobrevive a hora da verdade? 
<HGessinger> Adoro a hora da verdade...só vale a pena viver para vivê-la... 
 
<Eduardo_Manera> <Bruno||> O que vc achou do show em Brasilia?? e o Maltz o que ele 
achou? 
<HGessinger> Acho que o Carlos gostou...rolou uma vibe legal entre eles e os garotos 
depois do show 
<melissa_mattos> <carioca23-rj> Boa noite, Humberto. Pq o disco tem poucas cancoes? 
<HGessinger> São bônus...o disco tem muitas!! 
 
<Eduardo_Manera> <AdalBueno> Humberto, SK&DNA fica para o próximo ano, conforme dito... 
porém... existe possibilidade de rolar alguma das canções antigas do novo cd (10k+1) ou 
Qdo o Carnaval chegar nas rádios???  
<HGessinger> Sobre rádio e mídia, não sei, não me interessa, nunca me interessou tão 
pouco...se Deus quiser, cada vez vou dar menos entrevistas...quanto à vida real, vamos 
tocar músicas novas antes do disco sair 
 
<melissa_mattos> <AriaDNA-Fortal22> Humberto, será q em breve terá show em PoA? Vc já tem 
idéia, qto a isso? 
<HGessinger> 12 de julho, PoA...Opinião e algumas cidades do RS 
 
<Eduardo_Manera> <moranguinho> Humberto, manda só um beijinho pra mim, é meu aniversário 
hj..... 
<HGessinger> Feliz aniversário...Quantos anos? Posso perguntar, ná? é tão bom ver o tempo 
passar 
 
<melissa_mattos> <LuCk17> [!¡eNGhaW¡!] Numa entrevista com o novo vocalista do angra .. 
semana passada no mIRC... perguntaram se ele gosta de the cure e enghaw.. ele responde 
"jamais" !! .. o cara tinhas personalidade fraca.. e dexou de responder muitas 



perguntas... o q você acha dessa nova fase do angra.. com um vocal q nem sabe ainda o q 
pensa da vida.. ? 
*** HGessinger has quit IRC (Connection reset by peer�) 
<melissa_mattos> ATENCAO, HUMBERTO CAIU, VAMOS AGUARDAR SEU RETORNO 
<melissa_mattos> ATENCAO, HUMBERTO CAIU, VAMOS AGUARDAR SEU RETORNO 
*** HGessinger has joined #engenheiros 
<melissa_mattos> alou.. conseguiu ler a ultima pergunta? 
<HGessinger> Entendo que as pessoas gostem de fofoca...mas se eu for responder a todos 
que falam de mim, vou virar telefonista...espero que eles me superem, o melhor : SE 
superem 
 
<Eduardo_Manera> resposta da moranguinho: 
<Eduardo_Manera> <moranguinho> 22.... obrigada 
<HGessinger> Putz, que idade linda!!! acho que eu tava gravando o Revolta, nasci em 
63..alguém faça as contas, dezembro 
<Eduardo_Manera> nao... com 22 vc estava gravando o longe demais, acho.  :) (1985) 
<HGessinger> é , no Revolta eu já tinha mais de sessenta anos 
 
<Eduardo_Manera>  <VICTOR-ES> Humberto.....qual seria a ligação do pensamento de Marx com 
a música " o olho do Furacão "? e o que seria o olho do furacão na visão Marxista ? 
<HGessinger> Não me parece que Marx sofresse p6anico...cada um tem seu furacão 
 
<melissa_mattos> <Marcelo> Qual a grande diferença entre a atual formação e a passada? 
<HGessinger> Somos mais humildes, ou seja, mais seguros, agora 
 
<melissa_mattos> <AriaDNA-Fortal22> Humberto, "Na falta de algo melhor nunca me faltou  
coragem", adoro essa frase!! Remar contra a corrente e lutar com otimismo em busca dos 
sonhos é a solução? 
<HGessinger> Gramsci : unir o otimismo da vontade e o pessimismo da razão...vai estar na 
música EPORTES RADICAIS 
 
<Eduardo_Manera> <rodrigo> Humberto,por que a música anjo da guarda não foi lançada 
oficialmente?É sua? 
<HGessinger> Anjo da Guarda é minha...não chegou a hora dela 
 
<melissa_mattos> <Felipe> Humberto, o 10.001 destinos vai ter divulgação na TV ? 
Pretendem fazer um BEM BRASIL ? 
<HGessinger> Bem BraSIl? Tomara que sim...é o melhor programa 
 
<Eduardo_Manera> <joaquim_enghaw> ola, boa noite, e' um prazer estar aqui. poderias falar 
das mulheres de "ela sabe"? quem sao, que importancia tem na tua vida? 
<HGessinger> Cara, vivo cercado de mulheres, graças a Deus...desde as mais reais e 
pessoais até as mais abstratas..Linguado do G.Grass..grande livro...demais....lembrei 
dele agora...mulheres... 
 
<melissa_mattos> <HULLY> PARABENS, o show em brasilia foi nota 10000!!!!o que vc achou do 
publico a participação do Maltz e pq nao tocou Nunca se Sabe??????? 
<HGessinger> É, não tocamos...nos próximos vai estar ..o show foi lindo 
 
<Eduardo_Manera> <Dicionario> Humberto: A Maioria das pessoas estão achando essa formação 
muito boa, mas algumas pessoas ainda criticam o baixista, até pelo fato de sempre estarem 
comparando ele com vc, vc acha isso normal? ou acha que ele vai se soltar mais com o 
passar do tempo ? 
<HGessinger> Acho que o Bernardo não vai mudar nunca..baixista é assim, como ele é...eu 
era outra coisa... 
 
<melissa_mattos> <Giuly_Gessinger> Em quem você se inspirou para fazer a música Piano Bar 
? 
<HGessinger> Piano Bar é uma colagem de várias situações...não é direta como Refrão de 
Bolero ou Pra Ser sINCERO...mas não me perguntem sobre a semente destas músicas...a fruta 
mata asemente 
 
<Eduardo_Manera> <|-Lenin-|> Você já leu 10 dia que abalaram o mundo? Se leu o q achou? E 
o q vc acha de Lenin? Obrigado! 
<HGessinger> Lenin? não sei...gosto de liberdade, igualdade e fraternidade...adoro 
fraternidade 
 
<melissa_mattos> <bruna> e verdade q a banda vai acabar, li isso numa revista/ 
<HGessinger> vai acabar sim...a terra também...os espíritos, não sei..as revistas já 
acabaram 
 
<Eduardo_Manera> <PaTyZinHa_LoIrInhA> oi humberto, vem cá, o q vc acha do ACM? qual sua 
opniao nisso tudo q ta ocorrendo com ele? 



<HGessinger> ACM é uma piada...não existe mais isto desde os anos sessenta...é uma 
ilusão, miragem...vai ser padrinho da Carla Perez? né? Egon Schiele...  
 
<melissa_mattos> <Liziane> o guitarrista do 'aerosmith'disse uma vez que é impossível 
criar sem se auto destruir ,vc não acha isso meio pessimista,ou vc acredita que se compõe 
melhor quando está mal 
<HGessinger> Estar mal é mal...destruir é perigoso...Picasso destruiu alguma coisa? e 
Thomas Mann? e Hendrix...não sei 
 
<Eduardo_Manera> <CaraQualquer> Cara, o show de Brasília foi muito legal... A Clarinha e 
sua esposa tb vieram ? 
<HGessinger> Infelizmente, não...vou tatuar no meu braço a mulher e a filha do Hagar pra 
não sentir saudade 
 
<melissa_mattos> <CaTarrO`VeRdE`FrIto> HUmberto, eu sou fan seu cara, desde minha 
adolescencia, e o nome da minha filinha q nasceu esse mes eh Clara..:), vc se acha um bom 
pai, um bom marido ou um bom musico? 
<HGessinger> Destes três talvez marido seja meu melhor desempenho, mas se vocês 
perguntarempara a Drix ela vai rir, ou ficar indignada 
 
<Eduardo_Manera> <ENGENHEIRO_DO_HAWAII_]> humberto, o q vc acha da televisao brasileira 
atualmente? uma merda, uma bosta, uma porcaria ou um lixo? 
<HGessinger> CAAAARA domingo é PHODA! Me expliqyuem por quê!!Para quem!!! Putz, viva o 
rádio ...AM 
 
<melissa_mattos> <Marcelo> O cenário político brasileiro é inspirador para uma canção? 
<HGessinger> Não...política é como fazer um curativo...dói, mas é necessário...mas 
política é só uma expressão das nossAS impossibilidades...temos que resol;vê-las aqui 
embaixo 
 
<Eduardo_Manera> <psicokarma> qual a pedaleira que você usou na turnê do 10000 (bem 
brasil) destinos? 
*** HGessinger has quit IRC (Connection Closed) 
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