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Session Start: Sun Feb 10 14:25:10 2002 
* Logging #enghawnet to '#enghawnet.log' 
<HGessinger> oi...só testando 
<melissa_mattos> joia.. 
 
<Maycon_Ferraca> HGessinger: passou o carnaval onde ?? 
<HGessinger> Tô em PoA...volto em minutos...té 
*** HGessinger has left #enghawnet 
 
*** HGessinger has joined #enghawnet 
*** ChanServ sets mode: +v HGessinger 
<melissa_mattos> alou, boa tarde.. 
<HGessinger> oi! 
<melissa_mattos> acho que pegamos o povo de ressaca, humberto.. 
<Maycon_Ferraca> bah humberto.... o povo tah de ressaca... nao veio quase ninguem... soh 
nois  
<HGessinger> país parado 
 
<OBL_[NeO]> alohaaaa 
<F1BOY> fala Humberto! 
<LitlePop> oi gessinger!!! 
<Fran-sp> oi humberto!! 
<SEHAN> e ai gessinger fala ai ! 
<HGessinger> oi...oi... 
 
<LitlePop> quais foram as maiores dificuldades no comeco da carreira? 
<HGessinger> vencer a timidez 
 
 
<OBL_[NeO]> HGessinger: vamus aos fatos...passou o carnaval no LAS VEGAS?? 
<SEHAN> humberto voce ainda tem contato com o Licks 
<HGessinger> Tô em PoA...faz tempo que não falo com Augusto...não sei o que ele anda 
fazendo 
<OBL_[NeO]> tah duro de falar com o gustinho... 
<HGessinger> Parece que ele virou jornalista esportivo num site 
<OBL_[NeO]> FOLHA 
 
<melissa_mattos> vai ter coragem de ver o waters em marco ai em Poa? 
<HGessinger> Se der, vou ver o RW 
 
<SEHAN> sou seu fa numero 1 cara o surfando ta tri... 
<HGessinger> valeu 
 
<luis_saguar_rj> oi humberto... aqui o luis saguar do rio! aproveito pra elogiar a capa 
de SK... tá linda mesmo... e as ilustrações  do encarte... tem tudo a ver com o disco... 
parabéns acertaste com o trimano, hein! 
<HGessinger> é, o cara é ferea 
<HGessinger> fera 
 
<Maycon_Ferraca> Humberto: o que vc acha do alemao Ronalda da Bandelheira ?? 
<Maycon_Ferraca> Ronaldo 
<HGessinger> É das antigas...roquenroll... 
 
<Murilo_-_Londrina> Em uma matéria do Jornal O Globo, o jornalista fez uma afirmação que 
concordo: "Ninguém é indiferente aos Enghaw". Porém, vc é o que é, isto é, não busca ter 
a opinião de todos sobre sua obra. O que vc atribue este interesse de todos sobre os 
Enghaw, sendo totalmente indiferente a isso??? 
<HGessinger> Acho que tá todo mundo acovardado...mesmo algumas bandas que tem embalagem 
de rebeldia,m se parar pra sacar, são uns patinhos 
 
<F1BOY> Humberto, por acaso você fez a música TERCEIRA DO PLURAL inspirada na Fórmula 1? 
Patrocínios de cigarros, bebidas, eles ganhma a corrida antes mesmo da largada... 
<HGessinger> O esporte, as artes ...tá tudo manchado...sobre isto é 3a. do plural 
 
<Manu>  . .-Pathy- _Pauls- -Ctba : Oi 
<Pathy_Pauls-Ctba> oie..td bem? 
<SEHAN> humberto como eh o teu dia a dia 
<OBL_[NeO]> HGessinger: tu axas q o paulinho tah parecendo um "novo LICKS"??? 



 
 
<OBL_[NeO]> HGessinger: tu axas q o paulinho tah parecendo um "novo LICKS"??? 
<HGessinger> O paulinho é bem diferente do Augusto...cadum, cadum 
 
<LitlePop> vc acha que o rock nacional vem ganhando mais espaco? 
<HGessinger> Mais espaço tem...aqui no RS tá muito mais fácil ter uma banda agora 
 
<michelle_simetria> E aí Humberto já deu tempo de escutar o CD da Banda Simetria??? Nós 
te entregamos em Ipatinga dia 02.02..... 
<HGessinger> Ainda não ouvi 
 
<luis_saguar_rj> pensas em usar algum elemento do encarte para o cenário ou videoclip??? 
ficaria muito bonito... o que achas? 
<F1BOY> falando nisso, cs vão fazer Clipes das músicas de trabalho do SK&DNA? 
<HGessinger> íamos fazer clip, mas pedi para adiar um pouco...no fundo acho clip uma 
bobagem 
 
<LitlePop> alguma vez vc pensou em desistir de tudo diante das dificuldades? 
<HGessinger> Sempre penso ... não pelas dificuldades, disso eu gosto... a 
superficialidade é que me irrita um pouco 
 
<OBL_[NeO]> o q axas do BBB???hauhauah 
<HGessinger> Não to acompanhando 
 
<michelle_simetria> SK & DNA não segue a regra dos agradecimentos....mais uma forma de 
fugir da rotina?? 
<HGessinger> Acho que o Revolta, Longe, Ouça também não agradeciam 
<melissa_mattos> so' TR e 10k agradecem 
<melissa_mattos> e HG3 
<HGessinger> é... 
 
<ManuLange> Humberto, depois daquela confusão no moinho, voc~e ainda pretende voltar a 
tocar em curitiba?? 
<HGessinger> adoro Curitiba...tomara que role...gostei do show 
 
<F1BOY> Humberto, quem é Rosana da música E-storia? 
<HGessinger> é a filha do Carlos 
 
<melissa_mattos> <O_Homem-Cueca> qual o clima para se tocar e-stória num show? só com o 
carlos? 
<HGessinger> Não necessariamente 
 
<Murilo_-_Londrina> Humberto se arrepende de algo em relação a Banda?? 
<HGessinger> Vez por outra desgosto do nome...atualmente tô gostando...a estética 
surfesportesradicais anda me aborrecendo 
 
<???????> humberto... oque, na verdade significam os desenhos do encarte do SK&DNA???? 
<HGessinger> vamos descobrir 
 
<BrasIRC3432088> humberto antes de tudo parabens pelo belíssimo cd ...humberto vai rolar 
NUNCA MAIS nos shows ??? 
<HGessinger> não temos tocado...optei por Nem + 1 Dia 
 
<Maycon_Ferraca> humberto: vc nao acha que "sei nao" é uma continuacao de "quem diria ?" 
como "esportes radicias" é uma continuacao de "infinita highway" ?? Outro dia tava 
ouvindo ela e chegei a essa interpretacao ! 
<HGessinger> Ainda nào saquei a ligação de SeiNão e QuemDiria...vou checar 
 
<LitlePop> como foi a experiencia de ser pai? 
<HGessinger> Muito natural...nunca pensei muito nisso 
 
<O_Homem-Cueca> vai rolar pop rock em bh esse ano? 
<HGessinger> Não sei...eu gosto 
 
<??????>  humberto... pergunta totalmente fora do assunto EngHaw... mas... você é 
daqueles que odeiam carnaval ou até que gosta??? 
 
<melissa_mattos> - ATENCAO - HUMBERTO CAIU, VAMOS AGUARDAR ATE QUE ELE RETORNE AO CANAL 
*** HGessinger has joined #enghawnet 
*** ChanServ sets mode: +v Hgessinger 
 
<HGessinger> estáaa valendo 
<melissa_mattos> repito a ultima pergunta? 



<HGessinger> A do carnavalrespondi, né? 
<melissa_mattos> nao.. 
<HGessinger> O carnaval me foge completamente à compreensão...gosto de PoA vazia e da 
sensação dxe que só eu não enlouqueci 
 
<michelle_simetria> Não dá pra acreditar que o Glaucio possa ter um astral bom....ele não 
dá a mínima pra gente no hotel....vc é do tipo que dá conselhos para que o sucesso não 
suba à cabeça? 
<HGessinger> vou dizer pra ele ensaiar uns truques de magia pra fazer no saguão 
 
<Tato_-_Gramado> Gostaria de saber se HG vem a Gramado nos proximos fins de semana...... 
<HGessinger> Se não rolar show, no último findi de fevereiro 
 
<OBL_[NeO]> o papa eh pop...e Edir Macedo?? 
<HGessinger> é Metal 
 
<Murilo_-_Londrina> Americanos x Soviéticos; Gregos X Troianos; Qual a maior rivalidade 
dos tempos de hoje???  
<HGessinger> Grana versus grana 
 
<elton_domingues>  gostaria de saber se eh possivel escrever uma letra com vc Gessinger 
??? Sou analista de sistema, mas nas horas vagas escrevo alguns poemas, já tenho 106 meu 
sonho eh escrever uma letra em parceria com vc .... 
<HGessinger> Elton : temo que não seja tão fácil 
 
<michelle_simetria> Vc se liga em esoterismo...velas, gnomos, 
bruxas.....incensos....????????? 
<HGessinger> Um pouco, Michelle...mas nào tenho o dom...não é muito natural pra mim 
 
<Denis-Enghaw-Ce> Humberto, o SKeDna acabou de sair...mas apesar disso tu ja pensa em um 
proximo cd? 
<HGessinger> Já penso numa continuação...eu gosto bastante do disco...nào tenho visto 
muita coisa com a dignidade que ele tem por aí 
 
<F1BOY> O que você acha de o RPM voltar e fazer o acústico MTV? 
<HGessinger> Não sei...acho que vai ser legal 
 
<BrasIRC3432096> Humberto,não é bem uma pergunta,seria uma sugestão adorei vc cantando 
REVELAÇÃO,acho que vc deveria fazer isso mais vezes... 
<HGessinger> é que não são muitas as canções que canto à vontade 
 
<_Thy_Barty_> Humberto, qual seu maior sonho que vc acha possivel realizar?? 
<HGessinger> T6o treinando pra ser campeão de Wimbledon-maiores de 65...ninguém leva fé 
 
<BrasIRC3437789> qual a frase mais legal e a mais estranha que um fan ja disse pra voce? 
<HGessinger> O que eu acho estranho é a vontade de tocar comigo...entendo mas não entendo 
ao mesmo tempo...o mais legal é a sensação de camaradagem...tipo uma piscadela de olho, 
por cima da obviedade 
 
<michelle_simetria> A capa do CD busca resgatar os antigos discos de vinil? 
<HGessinger> Acho ela bem CD...talvez as gravuras do encarte ficassem legais num LP... 
 
<ManuLange> Humberto... Você fez parabólica pra Clara, 3x4 pra Adriana, tem mais alguma 
música que foi feita pra alguém em especial ? 
<HGessinger> Tem algumas não completamente literais 
 
<OBL_[NeO]> MALTZ EH TEU UNICO AMIGO??? 
<HGessinger> Único? não 
 
<OBL_[NeO]> HGessinger: qual a vantagem de ser gessinger??? 
<HGessinger> A coragem de errar tudo de novo 
 
<elton_domingues>  HUMBERTO O QUE ACHA DO "CAETANO VELOSO" SUAS IDEIAS SÃO VÃO A FOVOR OU 
CONTRA ELE??? 
<HGessinger> Caetano é um grande compositor...se ele tem idéias, quais são e se sou 
contra a favor, não sei...não é o que importa, eu acho 
 
<BrasIRC3432143> Pergunta: Humberto, como foi pra vc gravar com o maltz novamente? 
lembrou dos velhos tempos ou nada 
<HGessinger> É foi um pouco nostálgico, mas nenhum de nós dois vive no passado, graças a 
Deus 
 
<Rodrigo> nos vamos fazer um churras aqui em curitiba dia 2... vcs topam vir tocar pra 
nos? 



<HGessinger> Estes convites são um barato...mas eu não sou boa companhia, pode acreditar 
 
<ManuLange> E qual a desvantagem de ser Gessinger ?? 
<HGessinger> Acho que fisicamente não pareço muito comigo mesmo 
 
<Murilo_-_Londrina> Vc acha Bin Laden um revolucionário?? 
<HGessinger> Acho ele um chato 
 
<HumanoDemaisDaConta> vc vai no show do roger waters em PoA? 
<HGessinger> Vou tentar ir em SP ou RIO 
 
<Hully_Arar> HG, oq vc achou da ideia dos fãs se reunirem em sampa?.... Manda um beijo e 
um Feliz Aniversario pra Clarinha. 
 
*** HGessinger has quit IRC (Ping timeout ) 
<melissa_mattos> - ATENCAO - HUMBERTO CAIU, VAMOS AGUARDAR ATE' QUE ELE RETORNE AO CANAL 
*** HGessinger has joined #enghawnet 
*** ChanServ sets mode: +v HGessinger 
 
<HGessinger> Fiquei sabendo que o encontro foi super..carlos mandou um e-mail 
emocionado...bacana 
 
<Rna_tour> falaram q o bernardo deu um show em fortaleza 
<HGessinger> BB é muitofofo 
 
<Maycon_Ferraca>  Humberto: Eu ouvi a versao original do Shawn Mullins de Lullaby, muito 
bonita neh.... mas alguma musica dele te inspira ou   que vc gosta muito ??  
<HGessinger> Tem outras legais... 
 
<gU`cOmPlEtAmEnTe`PaRaNoIcO> "mas se a coisa ficar preta, o negocio é aquele chá"... que 
chá é esse??? 
<HGessinger> Melhor perguntar pra ele...carlosmaltz@rudah.com.br  
 
<EfeCe_Ctba> Cara, sou o Getulio de Ctba, Esportes Radicais é a minha preferida... Me 
veio que ela poderia ter sido feita em homenagem ao Herbert Viana e até aos moleques dos 
Mamonas...... 
<HGessinger> é uma leitura, Getúlio...acho que há um deficit de adrenalina no pensamento 
ocidental...um buraco negro de adrenalina 
 
<Tato_-_Gramado> Humberto, vc curte bandas gauchas como Cidadao Quem? 
<Tato_-_Gramado> Vc tá em POA agora, Hg? 
<HGessinger> As bandas gauchas são legais...agora as rádios daqui dão força...legal 
 
<Flavio-> na novas turnês, você cantaram somente musicas so SK&DNA ou cataram outras como 
do 10.001 destinos 
<HGessinger> 8 DO sk&dna E OUTRAS DO 10.001...gLAÚCIO E bb PEDIRAM PRA TOCAR SOPA DE 
lETRINHAS E NÁU À DERIVA 
 
<BrasIRC3432090> humberto pra quem é a cançao lado a lado ?? 
<HGessinger> pRo meu sobrinho, farncisco 
 
<Dandi_Revoltado> O qe existe por trás da capa do cd minuano?... 
<HGessinger> Nenhum mistério 
 
<ManuLange> Como é pra você, tão idealista e revolucionária, cuidar de uma filha que está 
quase chegando na adolecência... você é coruja, ou mais liberal?? 
<HGessinger> Não acho que os pais tenham tanto poder...a gente só educa pelo 
exemplo...blahblahblah não cola...aliás é assim em tudo na vida...acho o memoneto atual 
excitante, as máscaras estão caindo... 
 
<LitlePop> o que você fazia antes da fama? 
<HGessinger> Fama? AF/DF...sei lá o que é isto...sempre fiz canção...andei estudando 
arquitetura, \ 
 
<michelle_simetria>  o que significa "....aqui em POA anda tudo ZH... 
<HGessinger> ZeroHora é a Bíblia do pensamento classe média portoalegrense 
 
<EfeCe_Ctba> E aí, depois do Rio, PoA, a próxima parada é Nepal mesmo? Figurativo? 
<HGessinger> Tô quase lá...tenho visto coisas muito claramente ultimamente...comecei a 
entender várias coisas 
 
<elton_domingues> HUMBERTO , VC TEM PLANOS DE IR AINDA NESTE ANO AO PROGRAMA DO 
JÔ..?????? 
<HGessinger> Voi tentar falar o menos possível na midia... 



 
<^FrEuD_fLiNtStOnE^> Humberto, Bem Brasil de 95 voce diz: Engenheiros pode ser a pior 
banda do Brasil, mas tem os fãs mais legais e fieis.. e nessa altura do campeonato 
fidelidade é o que importa! Pelo menos pra mim! Voce ainda pensa assim??? 
<HGessinger> Pra ser sincero, acho a banda muito boa e os fãs muito generosos ... a 
generosidade tem um papel cada vez mais importante na minha visão 
 
<OBL_[NeO]>  a ideia de colocar seus rabiscos no encarte foi mto  show...foi sua essa 
ideia?? 
<HGessinger> Não foi minha...por mim não colocaria...tenho um pouco de complexo com minha 
falta de talento gráfico...complicou minha vida na escola de arquitetura...minha letra 
foi a mais feia da turma durante todo o primário 
 
<OBL_[NeO]> "CREPES DE BANANA...ADVOGADOS DE HAVANA...NAUM PERGUNTE KEM FOI ANA...NEM O Q 
EH TROTTOIR"...eh um basta a esse lance   de te perguntarem o significa suas 
composições...?? 
<HGessinger> é um pouco...às vezes é preguiça...recebo e-mails perguntando coisas que 
estão no Aurélio...sem falar nas coisas que estão no site...nunca pensei em pedir 
explicações ao Roger Waters...mal comparando 
 
<Denis-Enghaw-Ce>    28,16"a borboleta bate as asas e o vento vira violência" o bater de 
asas da borboleta, pode virar um furacão do outro lado do mundo...é isso que significa 
essa frase? Se não, qual o significado? 
<HGessinger> Denis : é isto mesmo 
 
<AriaDNA_PoA> Olá Humberto!1 Ficou sabendo q tocaram Era um Garoto no Planeta e o q achou 
do Fórum Social em Poa? 
<HGessinger> Quem tocou ? Os Incréveis? O forum é legal... mas pouco objetivo...não sei 
até que ponto querem mudar as coisas... 
 
<BrasIRC3432081> em nunca mais 5 letras começando com a letra A ...quer dizer ADEUS? ou 
tem outro significado?? 
<HGessinger> Se escrevermos amor com h, pode ser também...hamor...ammor...amour... 
 
<Tato_-_Gramado> Já pensou em dirigir um caminhão e não uma moto pela infinita highway??? 
<HGessinger> caminhão? já , sim...melhor que taxi, né? 
 
<Murilo_-_Londrina> Existe uma música sua que te orgulha mais? 
<HGessinger> Ontem fiquei todo prosa com Arame Farpado...gostei do que ouvi 
 
<gU`cOmPlEtAmEnTe`PaRaNoIcO> humberto.. as musicas que você escreve simplismente 
"aparecem" ou você primeiro prensa num tema e depois vai fazendo a musica??? 
 
*** HGessinger has quit IRC (Ping timeout ) 
<melissa_mattos>  - ATENCAO - HUMBERTO CAIU, CAMOS AGUARDAR ATE QUE ELE RETORNE 
*** HGessinger has joined #enghawnet 
*** ChanServ sets mode: +v HGessinger 
<HGessinger> Nunca penso no tema...só tento não ser meu próprio censor 
 
<Murilo_-_Londrina> Humberto o que vc acha da competição no processo criativo? 
<HGessinger> Minha única competiçÃo é comigo mesmo 
 
<michelle_s> O fato de dizer que o site não é oficial não é uma forma de evitar o que não 
se pode esconder????  
<HGessinger> é pra valorizar que fez e quem acessa...nosso artesanato...engenheiros é 
artesanato...é lado B...é ganhar um a um...tenho maior pena do que aconteceu com o 
Supla...imagina se dar conta de que o que importa é o que aparece da telinha...o cara 
deve pensar : de que adiantou tudo...por que não tirei a roupa de cara? tô fora 
<melissa_mattos> com o perdão da intromissão, acho apenas que nao ha' amor oficial.. 
<HGessinger> QUE MAIS POSSO DIZER??? 
 
<gU[cOmPlEtAmEnTe`PaRaNoIcO]> de quem foi a ideia de deixar aquele "erro" e o grito (acho 
que de raiva por ter errado, certo?) na musica "Curtametragem"??? 
<HGessinger> iDÉIA minha..acho que o pessoal nào queria...talvez estivessem certos 
 
<BrasIRC3432096> Humberto vc está ficando um belo coroa(nada contra muito pelo 
contrario,se preocupa com isso??beijos... 
<HGessinger> Não!!! Envelhecer é o que mais quero...uau, ainda mais neste meio ...é um 
grande desafio...putz demais...é o que me anima...Willie Nelson, Ozzy... 
 
<AriaDNA_PoA> Melissa fala pra ele q foram os Titãs q tocaram ERA UM GAROTO no Planeta 
Atlântida e q nessa hora o público se animou e gritava "Ah, eu sou gaúcho". 
<HGessinger> qUE IRONIA...VOU MORRER VELHO E NÃO VOU VER VISTO TUDO 
 



<Hully_Arar> no proximo encontro, vc toparia passar algumas horas conosco? ...como fez o 
carlos. 
<HGessinger> hULLY : creia-me não sou boa companhia 
 
<FC`Perfeita_Simetria> Humberto: O que você que dizem no GLM quando você diz na musica: 
"Sinto Muito Blues"? 
<HGessinger> F.B.P.A. ; Fucking Blues PortoAlegrense...Fim De Tarde Blues... 
 
<FC`Perfeita_Simetria> Humberto: A respeito do show em Pindorama-SP, o que você achou 
apesar de ser uma cidade muito pequena e ainda não ser uma cidade onde são tocadas 
musicas pop/rock e sim sertanejas. E mesmo assim teve rodinha punks para atrapalhar os 
fãs! Qual é o seu conceito sobre tocar em cidadezinhas e rodinhas punks! 
<HGessinger> Más notícias andam mais rápido...não lembro especificamente deste 
episódio...mas geralmente em cidades pequenas tem uns roqueirinhos com o figurino 
pretinho básico...acho que é só falta de informação... 
 
<Vanessa_Rosal> minha pergunta -  Cheguei um pouco tarde, mas vamos lá... Boa tarde 
Humberto! Gostaria de saber quais são os planos "enghaws" para depois   do carnaval. 
Shows, talvez um "Bem Brasil"... E disco solo,   está por vir?  
<HGessinger> Bem Brasil, shows...solo, não... 
 
<louco_pra_ficar_legal> todas as garotas que aparecem no disco novo sao uma so? parabens 
pela nova pagina 
<HGessinger> Não ... tem pelo menos 3 garotas 
 
<Dandi_Revoltado> Vozes? que vozes? (rev. dandis) 
<HGessinger> Quem são elas? As vozes?  
<HGessinger> qUEM ELAS PENSAM QUE SÀO 
 
<Rna_tour> Violencia estara no repertorio de shows do skedna? 
<HGessinger> aCHO QUE NÃO ...até agora estávamos nos concentrando mais nas novas 
 
<SKPROPRIO> Humberto, um dos ex integrantes da banda, falou que a mudança de formação foi 
totalmente armada, que eles não queriam sair da banda. O que tem a dizer disso tudo ? 
<HGessinger> Cada um, cada qual 
 
<Tato_-_Gramado> Pra quem foi feita a musica Pra Ser Sincero? Alguma antiga namorada, HG? 
<HGessinger> é 
 
<Denis-Enghaw-Ce> Tu consegue sentir com inteligência e pensar com emoção? 
<HGessinger> É só o que faço...infelizmente 
 
<Dicionario> Humberto: Vc nao acha legal os outros musicos, em entrevistas e programas de 
midia, falaram tb, responderem etc, dando mais uma cara da Banda ? q c acha ? 
<HGessinger> 'sERia mais legal, sim 
 
<FC`Perfeita_Simetria> Humberto: porque você diz que você não é uma boa companhia? Você 
faria um acústico MTV, apesar de que as bandas que fazem acusticos MTV ficam muito 
conhecidinhas, vira musica para o povão! VocÊ tem algo contra o Capital Inicial e Titãs? 
<HGessinger> Se eu tivesse tempo pra ter algo contra alguém, escolheria outros 
alvos...não musicais 
 
<^FrEuD_fLiNtStOnE^>  7,01Humba, voce dizia que ja estava com 16 musicas prontas para o 
Surfando karmas e DNA, porque so entraram 11 musicas no disco?? 
<HGessinger> Geralmente não entram por insatisfaçào com o arranjo 
 
<EfeCe_Ctba> NEM + 1 DIA é a preferida do meu filho... Pensei depois que eu poderia 
cantar prá ele na boa... Moramos em cidades diferentes... Poderia ser a Parabólica 2, 
sim? 
<HGessinger> Esteja à vontade ... as músicas são de quem ouve 
 
<OBL_[NeO]> tu viu o ADAL tocando com o Lobão...e a Massa Critica..banda q ele iam 
formar...sabes de algo?? 
<HGessinger> Não sei se eles continuam ... O Lúcio tá em PoA...toquei com ele num bar ano 
passado 
 
<michelle_s> O fã gostar tanto de vc quanto da música é na sua opnião um erro?chegar a 
incomodar? 
<HGessinger> No fundo nào há como separar a voz da palavra... 
 
<Denis-Enghaw-Ce>    28,16Humberto tu recorre ao computador para escrever letras ou 
prefere caneta e papel mesmo? 
<HGessinger> Algumas vezes não consigo entender meus garranchos ... sempre prefiro o 
computador, apesar de ficar tudo muito impessoal graficamente 



 
<Fran-sp> Humberto, com o decorrer dos anos a criatividade aumenta e as influencias 
exerssem um papel menor na criaçao das musicas? 
*** HGessinger has joined #enghawnet 
*** ChanServ sets mode: +v HGessinger 
<HGessinger> O tempo fortalece...o que não mata engorda...a juvenilização é uma das 
armadilhas deste último capitalismo...sigo tecendo minhas teias...não pra prender 
ninguém...só pra não pisar no chão 
 
<Liws> HG, pra que vcs gravam algumas musicas no show ou na passagem de som? 
<HGessinger> Geralmente para sacar algum equipamento novo 
 
<BrasIRC3432081> a musica SEI NAO foi inspirada em algo real?? ou todo mundo ja viveu uma 
situaçao parecida? 
<HGessinger> esta nào é muito específica 
 
<michelle_s> Religião..é pura propaganda...??? 
<HGessinger> 'Não acho que se possa relativizar a necessidade de pensamentos 
trancendentais ...pra mim eles sào fundamentais...inerentes à HuMANIDADE 
 
<Fran-sp> alguem ja disse que quando se é compositor tudo que se ja ouviu influencia no 
que se escreve, tem sido assim com vc? 
<HGessinger> sEM DÚVIDA...acho que Camus disse que o importante para o escritor não é SER 
, é PODER SER...acho este o ponto 
 
<Dandi_Revoltado> Geração coca cola ou GERAÇÃO internet? 
<HGessinger> geraNão...NÃO HÁ GRUPOS...somos um  
 
<Manu> você acha que a volta do RPM deu-se devido a uma mãozinha sua, ou foi obra do 
destino? 
<HGessinger> A stória vai dizer...no fim tudo fica claro...sempre há gente atenta sacando 
tudo 
 
<^FrEuD_fLiNtStOnE^> Humba, você na guitarra, tem o poder de ousar mais.... a ousadia te 
anima?? 
<HGessinger> Na guitarra sou CHE...no baixo, FIDEL 
 
<Tato_-_Gramado> Hg vc curte Guns n Roses e Metallica? 
<HGessinger> nÃO ACHO que tenham me influenciando...já tava bem grandinho na época 
 
<Vanessa_Rosal> Humberto... Uma pergunta irônica agora... Tu toparias participar da 
segunda Casa dos Artistas? Eu indiquei você no site do SBT, que tal???? :-) 
<HGessinger> Legal...seria maravilhoso poder dizer NÃO. 
 
<Dicionario> Humberto, ainda fazendo Guitarras com o Cherutti ? e conhece o Trabalho do 
Achiles ? 
<HGessinger> aCHILES...não...é de onde? 
<Dicionario> Responde ae: Achiles, aqui de Brasília, trabalha com muita gente, Celso 
Pixinga ( baixista ), etc... 
 
<OBL_[NeO]> Sabes tu...q um guru para a maioria dos teus fãs...grande maioria...axa isso 
legal??? Te da Medo issu?? 
<HGessinger> Nós sabemos que nào sou bruxo...piscadela... 
 
<Denis-Enghaw-Ce>    28,16Humberto, não te cansa ainda cantar musicas como Infinita, Era 
Um Garoto... tu se sente saturado, ou cada vez que vai cantar é uma nova emoção? 
<HGessinger> Cara, mudando para a guitarra zerei o cronômetro... 
 
<EfeCe_Ctba> Seu reabastecimento tem sido em Ritos de Passagem, ou tem sonhado pouco? 
<HGessinger> Tenho sonhado pouco...tenho cuidado mais da minha cabeça quando estou 
acordado...é fundamental hoje em dia...se o cara nào souber ler jornal, morre na hora 
 
<FC`Perfeita_Simetria> Humberto,a musica Nem + Um Dia seria uma musica "também" dedicada 
à sua mulher? 
<HGessinger> é...acho que nào daria pra viver sem ela 
 
<Fran-sp> Humberto, o David Bowie tem várias fases em sua carrei , como vc ve isso, vc 
acha que é um pouco de falta de identidade musical, ou uma forma de experimentaçao? 
<HGessinger> Ele é um bom manipulador e tem muito ego e paciência...é outro tipo de 
trabalho...funciona na metrópole do império... 
 
<SKPROPRIO2> Planeja ter mais um filho ? 
<HGessinger> Nào 
 



<Liws> a AKG q procurou os engenheiros, ou foi o contrário?!? 
<HGessinger> Acho que o Marcelo é que fez a ponte... 
 
<OBL_[NeO]> Pensou em Rap qdo criou NUNCA MAIS??? 
<HGessinger> Não...não 
 
<Cassio-POA> humberto é contraditorio né a canção 3 no plural e a lance da gravadora pra 
promover o cd! 
<HGessinger> é contraditório, sim 
 
<michelle_s> fã no hotel incomoda? 
<HGessinger> Depende , não dá para generalizar 
 
<Maycon_Ferraca> Humberto: vc ira visitar a festa da uva aqui em caxias ?? 
<HGessinger> Acho que nào 
 
<Vanessa_Rosal> Humberto... O que você acha dos cds de produção indenpendente? Produtos 
bons que são vendidos a preços populares? Você não acha que esta poderia ser uma forma de 
dimuir a pirataria no país? Taí uma prova de que as gravadoras poderiam abaixar o preço 
dos CDS.  
<HGessinger> Pode ser...mas acho que o suporte já tá com os dias contados...vem coisa 
nova por aí...em vários campos 
 
<Tato_-_Gramado> Vc acredita em Deus, Humberto? 
<HGessinger> Sim 
 
<^FrEuD_fLiNtStOnE^>  7,01Humberto, você acha que hj em dia, os fãs sao mais fãs dos 
Engenheiros do Hawaii ou do Humberto Gessinger?! 
<HGessinger> Dos Engenheiros...ninguém me conhece 
 
<michelle_s> Quando vc diz que a música é sua e de mais alguém, por exemplo, do 
Paulinho..Significa que ele te ajudou na melodia ou ele apenas fez um solo e aí a música 
já é dos dois....???? 
<HGessinger> O paUlinho gravou bases com esboços de melodia...eu fiz a letra e defini a 
melodia 
 
<Dicionario> Humberto: e clipes? alguma pjanejamento ? 
<HGessinger> Vamos fazer um depois do carnaval 
 
<cxsrs> =';'=Uma duvida, por que determinadas cançoes só são tocadas pela metade, tipo 
muros e grades; parabolica? =';'= 
<HGessinger> A gente nunca acaba de compor uma música...quanto aos shows, acho legal 
reconstruir...copiar o disco é o mais usual, mas acho pouco 
 
<FC`Perfeita_Simetria> costumas navegar na internet visitando site relacionados aos 
engenheiros, como de fã clubes? Ex: enghaw.com.br - www.net-rubi.com.br/perfeita simetria 
- etc... 
<HGessinger> Quase não visito ... fico meio encabulado 
 
<tcg> quero explodir as grades...quais são as grades?e vc conseguiu voar?? 
<HGessinger> Sou meio crustáceo 
 
<michelle_s> já sabem de qual música será o clipe? 
<HGessinger> Acho que Terceira do Plural...pelo menos é o single 
 
<Cassio-POA> abriria pro waters aqui em poa?? 
<HGessinger> Não ... não ...não temos muito a ver além da minha admiração pela obra dele 
 
<OBL_[NeO]> GRENAL ou show do R.W.??? 
<HGessinger> RW  
 
<^FrEuD_fLiNtStOnE^>  7,01Humberto, você é daqueles que acaba um disco ja pensando no 
proximo, ou você se dedica ao novo trabalho ate ele amadurecer por completo!? 
<HGessinger> Penso em vários...músicas também raramente vêem sozinhas 
 
<fran-sp> As banfas dos anos 60 tiveram influencias mais limitadas do que as que surgiram 
depois, vc acha que por isso merecem mais mérito? P.S. "sei não" ficou perfeita....linda 
mesmo! 
<HGessinger> hÁ dois tipos de mérito : relativos e absolutos...Bach , por exemplo, não 
teve méritos relativos em vida e tem os absolutos agora...as limitações geralmente nos 
liberam, a stória nào é um avanço linear...muito já se andou paratrás 
 
<Hully_Arar> HG, virando as voltas que a vida da... que recado vc manda para os fãs. 



<HGessinger> Tomem cuidado...estamos em guerra...com chances de vencer,,,tchau bom 
carnaval!!!! 
*** HGessinger has quit IRC (Quit: Leaving ) 
 


