
                       

Linkin Park – Amerykaoski zespół muzyczny grający szeroko pojętą muzykę rokową. 

Rok założenia : 1996. 

Miejsce założenia : Los Angeles, Stany Zjednoczone .  

Wytwórnia płytowa:  Warner Bros . Records.  

Członkowie  zespołu:   

Brad Delson – gitara prowadząca , instrumenty klawiszowe i perkusyjne , wokal wspierający 

Chester  Bennington - Wokal, gitara rytmiczna  ,  instrument perkusyjne . 

Dave “Phoenix” Farrell – Gitara basowa, wokal wspierający. 

Joe Hahn – DJ, instrumenty klawiszowe. 

Mike Shinoda – wokal, gitara rytmiczna, instrumenty klawiszowe . 

Rob Bourdon – Perkusja  

Najpopularniejsze piosenki : 

1.Numb 

2. Breaking the Habit 

3. Crawling 

4. What I've Done 

5. From the Inside 

6. In the End  

 “ A light that never comes “  

 Nah you don't know me 

Lightning above and a fire below me                        

You cannot catch me cannot hold me 

You cannot stop much less control me 



When it rains it pours 

When the floodgates open, brace your shores 

That pressure don't care when it breaks your doors 

Say it's all you can take, better take some more 

'Cause I know what it's like test fate 

Had my shoulders pressed with that weight 

Stood up strong in spite of that hate 

Night gets darkest right before dawn 

What don't kill you makes you more strong  

And I been waiting for it so long 

 

[Chorus] 

The nights go on 

Waiting for a light that never comes 

I chase the sun 

Waiting for a light that never comes 

Oh 

Oh 

Oh 

Waiting for a light that never comes….                  

Tłumaczenie: 

Nie, nie znacie mnie 

Nade mną błyskawice, a pode mną ogień 

Nie możecie mnie złapać, nie możecie mnie zatrzymać 

Nie możecie przestać o wiele mniej mną sterować 

Gdy pada, to zawsze ulewa 

Gdy śluzy otwierają się / przygotuj swe podpory 

Tego ciśnienia nie obchodzi, kiedy wyważy Twoje drzwi 

Mówisz, to wszystko co możesz znieść / lepiej znoś trochę więcej 

Ponieważ wiem, jak to jest sprawdzać los 

Ramiona miałem przytłoczone tym ciężarem 

Wstałem silniejszy, mimo tej nienawiści 

Noc staje się najciemniejsza, tuż przed świtem 

Co Cię nie zabije, uczyni silniejszym 

A ja czekałem na to tak długo  

 

Noce trwają 

Czekając na światło, które nigdy nie nadejdzie 

Gonię słońce 

Czekając na światło, które nigdy nie nadejdzie 

Oh 

Oh 

Oh 

Czekając na światło, które nigdy nie nadejdzie…..                               Myskaaa :3  


