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Hoe de ondeugende kobold 
Valentijnsdag heeft uitgevonden 
Er was eens, in een rustig stadje in het hart van een 
dicht bos, een ondeugende kobold genaamd Gobby. 
Gobby was een klein wezen met een grote 
persoonlijkheid en een nog grotere honger om 
problemen te veroorzaken. Gobby deed niets liever dan 
chaos veroorzaken en ravage aanrichten onder de 
stedelingen. Hij stal uit hun groentetuinen, plukte hun 
bloemen, plaagde hun honden en katten en liet hun 
huizen vies achter.


Op een dag besloot Gobby het bos uit te sluipen en het 
dorp in te gaan om te zien wat voor onheil hij kon 
veroorzaken. Terwijl hij door de straten liep, kwam hij 
een bakkerswinkel tegen en kon de geur van 
versgebakken brood niet weerstaan. Hij sloop naar 
binnen en verslond vervolgens een heel dienblad met 
broden, overal kruimels en meel achterlatend.

Vervolgens kwam Gobby een kleermakerswinkel tegen 
en besloot wat kleding te passen. Hij wurmde zich in 
een pak dat veel te klein voor hem was en scheurde het 
aan flarden. De kleermaker was woedend en joeg Gobby 
de winkel uit.




Terwijl Gobby door het dorp rende, veroorzaakte hij 
overal chaos. Hij gooide fruitkraampjes omver, sloeg 
ruiten in en stal zelfs een kip van een boer. De 
dorpelingen hadden genoeg van Gobby's capriolen. De 
stadsmensen vreesden en verachtten Gobby, maar ze 
leken niet van hem af te kunnen komen.

Op een dag, terwijl Gobby aan het wandelen was, 
ontmoette hij een lieftallige kobold dame genaamd 
Gabby. Hij was meteen verliefd op haar schoonheid en 
gratie.


Gobby benaderde Gabby en zei: "Hallo, schoonheid. Mijn 
naam is Gobby. Hoe heet jij?”


Gabby antwoordde: "Ik ben Gabby en ik moet zeggen 
dat ik je ondeugende gedrag niet goedkeur. Je zou je 
moeten schamen. Waarom moet je de hele tijd zo stout 
zijn?" vroeg Gabby. 'Zie je niet hoeveel overlast je deze 
arme mensen bezorgt?’


Gobby probeerde indruk op haar te maken met zijn 
ondeugende capriolen, maar Gabby was niet onder de 
indruk. Gobby liet beschaamd zijn hoofd hangen. 'Het 
spijt me. Ik weet gewoon niet hoe ik anders moet zijn.'

Gobby's hart zonk toen hij besefte dat zijn liefde voor 
het veroorzaken van problemen ervoor had gezorgd dat 
hij de kans had verloren om Gabby's hart te winnen. Hij 
wist dat hij zijn manier van doen moest veranderen als 
hij indruk op haar wilde maken.




Vastbesloten om Gabby te laten zien hoe speciaal ze 
voor hem was, 
besloot hij dat hij in 
plaats van 
problemen te 
veroorzaken in de 
stad, iets aardigs 
zou doen.


Dus stond Gobby 
extra vroeg op, op 
14 februari. Hij 
bakte urenlang en 
sloop toen de 
huizen van de 
stadsmensen binnen 
en liet als verrassing hartvormige chocolaatjes en 
snoepjes achter. Hij had ook lekkernijen voor de honden 
en katten gebakken en in hun mandjes achtergelaten. 
Toen ging Gobby op pad om de mooiste bloemen te 
verzamelen die hij kon vinden. Hij zocht door het bos en 
vond uiteindelijk een stukje wilde bloemen. Hij plukte ze 
zorgvuldig en schikte ze in een boeket en hij liet er een 
achter bij elke deur. Hij blies honderden roze en rode 
ballonnen op en hing ze overal in de stad op.


Toen de stedelingen die ochtend wakker werden, waren 
ze aangenaam verrast! Ze konden hun ogen niet 
geloven. Ze vertelden Gabby dat ze erg onder de indruk 
waren van Gobby's verandering van hart.




Gabby was geraakt door Gobby's pogingen om te 
veranderen en begon al snel het goede in hem in te 
zien. Dus Gabby besloot met hem op date te gaan. Hun 
date verliep goed en ze begon gevoelens voor hem te 
ontwikkelen. Ze begonnen steeds meer tijd samen door 
te brengen. Gobby was dolgelukkig en hij wist dat 
Gabby degene voor hem was. Hij vroeg haar ten 
huwelijk en ze zei ja.

Uiteindelijk trouwden ze en om hun liefde te vieren, elk 
jaar op 14 februari, versierden Gobby en Gabby de stad 
en deelden kleine cadeautjes en kaartjes aan iedereen 
uit. De stadsmensen waren niet langer bang voor Gobby 
en ze leefden allemaal nog lang en gelukkig.


Gobby was dolblij dat hij eindelijk iemand had gevonden 
die hem accepteert zoals hij is, en Gabby was blij dat 
ze een kobold had gevonden die bereid was ten goede 
te veranderen. De twee waren tevreden en gelukkig, 
hun liefde voor elkaar werd met de dag sterker. En het 
stadje had een nieuwe traditie op 14 februari, die ze 
Valentijnsdag noemden!



