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રક્ત ટપકતી સો સો ઝોળી સમર ાંગણથી આવે, 
કેસરવરણી સમરસેવવક  કોમલ સેજ બિછ વે : 

    ઘ યલ મરત ાં મરત ાં રે 
    મ તની આઝ દી ગ વે. 

કો’ની વવનત , કો’ની મ ત , ભબગની ટોળે વળતી, 
શોબણતભીન  પવત-સતુ-વીરની રણશય્ય  પર લળતી, 

    મખુથી ખમ  ખમ  કરતી 
    મ થે કર મીઠો ધરતી. 

થોકે થોકે લોક ઊમટત  રણજોદ્ધ  જોવ ને, 
શ હિ શીન  શિદ િોલત  પ્રત્યેકની પીછ ને : 

    વનજ ગૌરવ કેરે ગ ને 
    જખ્મી જન જાગે અબભમ ને. 

સહુ સૈવનકન ાં વહ લ ાં જનનો મબળયો જય ાં સખુમેળો, 
છેવ ડો ને એકલવ યો અિોલ એક સતેૂલો : 

    અણપછૂયો અણપ્રીછેલો 
    કોઈનો અજાણ લ ડીલો. 

એનુાં વશર ખોળ મ ાં લેવ  કોઈ જનેત  ન ’વી, 
એને સીંચણ તેલ-કચોળ ાં નવ કોઈ િહનેી લ વી : 

    કોઈન  લ ડકવ ય ની 
    ન કોઈએ ખિરે પછુ વી. 

ભ લે એને િચીઓ ભરતી લટો સુાંવ ળી સતૂી, 
સનમખુ ઝીલ્ય  ઘ વો મહીંથી ટપટપ છ તી ચતૂી : 

    કોઈન  લ ડકવ ય ની 
    આંખડી અમતૃ નીતરતી. 

કોઈન  એ લ ડકવ ય ન  લોચન લ લ બિડ ય ાં, 
આખરની સ્મવૃતન ાં િે આંસ ુકપોલ પર ઠેર ય ાં : 

    આતમ-દીપક ઓલ ય , 
    ઓષ્ઠન ાં ગલુ િ કરમ ય ાં. 

કોઈન  એ લ ડકડ  પ સે હળવે પગે સાંચરજો, 
હળવે એન  હૈય  ઉપર કર-જોડ મણ કરજો : 

    પ સે ધપૂસળી ધરજો, 
    ક નમ ાં પ્રભપુદ ઉચ્ચરજો! 

વવખરેલી એ લ ડકડ ની સમ રજો લટ ધીરે, 
એને ઓષ્ઠ-કપોલે-ભ લે ધરજો ચુાંિન ધીરે : 

    સહ ુમ ત  ને ભબગની રે! 
    ગોદ લેજો ધીરે ધીરે! 

વ ાંકડડય ાં એ જુલ્ફ ની મગરૂિ હશે કો મ ત , 
એ ગ લોની સધુ  પીન ર  હોઠ હશે િે ર ત  : 

    રે! તમ ચુાંિન ચોડ ત ાં 
    પ મશે લ ડકડો શ ત . 

એ લ ડકડ ની પ્રવતમ ન ાં છ ન ાં પજૂન કરતી, 
એની રક્ષ  ક જ અહવનિશ પ્રભનેુ પ યે પડતી, 

    ઉરની એક ાંતે રડતી 
    વવજોગણ હશે ડદનો ગણતી. 

કાંક વટીએ આંસ ુઘોળી છેલ્્ુાં વતલક કરાંત , 
એને કાંઠ વીંટ ય  હોશે કર િે કાંકણવાંત  : 

    વસમ ાં વળમણ ાં દેત , 
    િ થ ભીડી િે પળ લેત . 

એની કૂચકદમ જોતી અબભમ નભરી મલક તી, 
જોતી એની રુવધર-છલકતી ગજ ગજ પહોળી છ તી, 

    અધિીડ્ ાં િ રબણય ાંથી 
    રડી કો હશે આંખ ર તી. 

એવી કોઈ વપ્રય નો પ્રીતમ આજ બચત  પર પોઢે, 
એકલડો ને અણબઝૂેલો અગન-વપછોડી ઓઢે : 

    કોઈન  લ ડકવ ય ને 
    ચમેૂ પ વકજ્વ લ  મોઢે. 

એની ભસ્મ ાંડકત ભવૂમ પર ચણજો આરસ-ખ ાંભી, 
એ પથ્થર પર કોતરશો નવ કોઈ કવવત  લ ાંિી : 

    લખજો: ’ખ ક પડી આંહીં 
    કોઈન  લ ડકવ ય ની.’ 

Somebody’s Darling 
Marie Ravenel de La Coste 

 
Into the ward of the clean white-washed halls, 

Where the dead slept and the dying lay; 
Wounded by bayonets, sabres and balls, 
Somebody's darling was borne one day. 

Somebody's darling so young and so brave, 
Wearing still on his sweet yet pale face 
Soon to be hid in the dust of the grave, 

The lingering light of his boyhood's grace.  
 

Somebody's darling, somebody's pride, 
Who'll tell his Mother where her boy died? 

 
Matted and damp are his tresses of gold, 
Kissing the snow of that fair young brow; 
Pale are the lips of most delicate mould, 

Somebody's darling is dying now. 
Back from his beautiful purple-veined brow, 

Brush off the wandering waves of gold; 
Cross his white hands on his broad bosom now, 

Somebody's darling is still and cold.  
 

Somebody's darling, somebody's pride, 
Who'll tell his Mother where her boy died? 

 
Give him a kiss, but for somebody's sake, 
Murmur a prayer for him, soft and low, 

One little curl from his golden mates take, 
Somebody's they were once, you know, 

Somebody's warm hand has oft rested there, 
Was it a Mother's so soft and white? 

Or have the lips of a sister, so fair, 
Ever been bathed in their waves of light?  

 
Somebody's darling, somebody's pride, 

Who'll tell his Mother where her boy died? 
 
 

Somebody's watching and waiting for him, 
Yearning to hold him again to her breast; 

Yet there he lies with his blue eyes so dim, 
And purple, child-like lips half apart. 

Tenderly bury the fair, unknown dead, 
Pausing to drop on this grave a tear; 

Carve on the wooden slab over his head, 
"Somebody's darling is slumbering here." 

 


