
Devil May Cry – Shall Never Surrender 

 

The time has come and so have I 

I'll laugh last cause you came to die 

The damage donethe pain subsides 

And I can see the fear clear when I look in your eye. 

 

I never kneel and I'll never rest 

You can tear the heart from my chest 

I'll make you see what I do best, 

I'll succeed as you breathe your very last breath. 

 

Now I know how the angel fell (just kneel) 

I know the tale and I know it too well (just bow) 

I'll make you wish you had a soul to sell (soul to sell) 

When I strike you down and send you straight to hell. 

 

My army comes from deep within 

Beneath my soul--beneath my skin 

As you're ending, I'm about to begin 

My strengthHis baneand I will never give in. 

 

I'll tell you now I'm the one to survive 

You never break my faith or my stride 

I'll have you choke on your own demise 

I make the angel scream, and the devil cry. 

 

My honored brethren 

My honored brethren 

 

 



We come together 

We come together 

 

To unite as one 

To unite as one 

 

Against those that are damned 

Against those that are damned 

 

We show no mercy 

We show no mercy 

 

For we have none 

For we have none 

 

Our enemy shall fall 

Our enemy shall fall 

 

As we apprise 

As we apprise 

 

To claim our fate 

To claim our fate 

 

Now and forever 

Now and forever 

 

We'll be together 

We'll be together 

 

In love and in hate 

In love and in hate 



They will see. We'll fight until eternity 

Come with me We'll stand and fight together 

Through our strength we'll make a better day 

Tomorrow we shall never surrender. 

 

They will see. We'll fight until eternity 

Come with me We'll stand and fight together 

Through our strength we'll make a better day 

Tomorrow we shall never surrender 

. 

They will see. We'll fight until eternity 

Come with me We'll stand and fight together 

Through our strength we'll make a better day 

Tomorrow we shall never surrender. 

 

They will see. We'll fight until eternity 

Come with me We'll stand and fight together 

Through our strength we'll make a better day 

Tomorrow we shall never surrender. 

 

We shall never surrender 

We shall never surrender [Whisper] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ترجمه فارسی

 

 .ام آماده من پس رسیده زمانش

 .هستی مرگ به رو تو چون خندم می سرانجام

 .کرده فروکش را درد خرابی،

 .نگرم می چشمانت در وقتی ببینم، واضح را ترس توانم می و

 

 .گرفت نخواهم آسوده هرگز و زنم نمی زانو هرگز من

 .بشکافی ام سینه از را قلب توانی می

 .دهم می انجام شکل بهترین به را چیزي چه ببینی کنم می مجبورت من

 .شد خواهم موفق کشی، می را نفست آخرین که چنان هم

 

 )بزن زانو فقط. (کند می سقوط فرشته چگونه دانم می حاال

 )کن تعظیم فقط. (دانم می هم خوب خیلی و دانم می را داستان من

 )فروختن براي روحی( .داشتی فروختن براي روحی کاش کنی آرزو کنم می وادارت من

 .فرستمت می جهنم به مستقیم و زنم می ضربه تو به که زمانی

 

  .آید می درون اعماق از من ارتش

  .پوستم زیر از روحم، زیر از

  .آغازم صدد در من پایانی، به رو تو که چنان هم

 .شد نخواهم تسلیم هرگز من و او زهر من، نیروي



 .ماند می باقی که هستم کسی تنها  حاال گفت خواهم تو به

  .بشکنی مرا بلند هاي گام و ایمان توانی نمی تو

  .کرد خواهم خفه فنایت با را تو

  .سازم می وادار گریه به را شیطان و فریاد به را فرشته

 

 من برادران

 من برادران

 

 آییم می یکدیگر با ما

 آییم می یکدیگر با ما

 

 یکی همچو اتحاد، براي

 یکی همچو اتحاد، براي

 

 ها لعنتی برابر در

 ها لعنتی برابر در

 

 دهیم نمی نشان رحمی ما

 دهیم نمی نشان رحمی ما

 

 



 نداریم کدام هیچ زیرا

 نداریم کدام هیچ زیرا

 

 کرد خواهد سقوط ما دشمن

 کرد خواهد سقوط ما دشمن

 

 کنیم می اقرار که طور همان

 کنیم می اقرار که طور همان

 

 سرنوشتمان ادعاي براي

 سرنوشتمان ادعاي براي

 

 همیشه براي و حاال

 همیشه براي و حاال

 

 بود خواهیم هم با ما

 بود خواهیم هم با ما

 

 نفرت و عشق در

 نفرت و عشق در

 



 .جاودانگی تا کنیم می مبارزه ما. دید خواهند ها آن

 .کنیم می مبارزه و ایستادگی هم همراه ما بیا من با

 .سازیم می بهتري روز نیرویمان وسیله به

 .شویم تسلیم هرگز نباید ما فردا

*** 
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