Declaração de Rick Wakeman sobre a morte de Jon Lord
A primeira vez que tomei conhecimento de Jon Lord foi em meados dos anos sessenta, quando
o "Hush" foi lançado e eu comprei o "Shades of Deep Purple que era um álbum bem à frente de
seu tempo. Por razões óbvias, eu prestei atenção especial ao estilo e som do órgão, que era
muito diferente de como os outros músicos estavam usando o Hammond. Eu me tornei um
admirador real e fã de Jon aquele dia e assim permaneci com tudo que ele fez
Nós nos tornamos verdadeiros amigos poucos anos atrás, embora tivéssemos nos encontrado
em várias ocasiões antes disso. Fizemos palestras juntos em conservatórios de música, nos
reunimos para o almoço e, mais importante fizemos músicas juntos. Nós escrevemos uma
peça, há 12 meses atrás, para o Sunflower Jam no Royal Albert Hall. Nós escrevemos esta
peça juntos no John Henry's Studios em Londres e foi tão fácil, porque tínhamos estilos tão
diferentes e porque Jon estava se concentrando fortemente no Hammond e eu nos
sintetizadores, a mistura foi completamente mágica. A peça foi realizada apenas uma vez e me
disseram que foi filmada, embora eu nunca tenha visto o filme.
Nós nos sentamos no camarim que nós compartilhamos no Royal Albert Hall e fizemos planos
para fazer um álbum juntos. Nós dois estávamos absolutamente convencidos de que
poderíamos chegar a algo muito especial com nossos estilos misturados muito bem juntos.
Nosso amor pela música clássica e também por trabalhar esse estilo dentro do rock foi o que
também completou a ligação. Combinamos de nos encontrar mais tarde naquele mês.
Uma semana antes de quando deveríamos nos reunir, Jon me ligou com a notícia de que ele
estava doente. Ele estava muito positivo e disse que, na verdade, nunca tinha se sentido
melhor em sua vida e que por isso ele iria vencer levasse o tempo que levasse, e por isso,
suspendesse o nosso projeto, que entrou em espera.
Nós conversamos algumas vezes depois e a última mensagem que recebi foi que ele estava
respondendo bem ao seu tratamento. A notícia hoje me feriu como nenhuma outra perda de
um músico que conheci. Eu só posso agradecer-lhe o legado que ele nos deixou a todos com
sua grande música, grande visão e por sua bondade como ele era uma das pessoas mais
gentis e bondosas que eu já tive o prazer de ser capaz de chamar meu amigo. Meu coração
está com sua esposa Vicki e toda sua família.
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