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Como Patty agradeceu 
Ah! Como estava confortável no celeiro naquela noite 
fria de novembro! O fazendeiro Gray fechou todas as 
portas como se fosse inverno, e então foi embora 
satisfeito ao pensar que os animais estavam aquecidos e 
confortáveis durante a noite. Assim que o som de seus 
passos se extinguiu, uma Vaca ergueu a cabeça e deu 
um berro fraco. 
"Novidades!" disse ela, "Novidades! Algo lindo aconteceu 
comigo hoje. Foi pouco antes de eu sair para o campo 
esta manhã. A pequena Patty veio correndo até mim e 
começou a acariciar minha testa. 'Você é uma boa vaca!' 
disse ela, 'Eu tomei um pouco de leite no café da manhã 
e sei quem me deu, então vim agradecer. Mamãe me 
disse esta manhã que era dia de Ação de Graças'. E 
então a querida criança colocou uma deliciosa maçã na 
minha boca e riu ao me ouvir mastigá-la! Estou tão feliz 
que meu leite é bom e rico. E ela me agradeceu pela 
manteiga e pelo creme e pelo queijo de seu papai 
também, que criança agradecida!"

"Você disse bem. Vizinha Vaca; ela é uma criança 
agradecida", disse o cavalo da fazenda. "Eu estava no 
estábulo pouco antes de eles me arrearem para levar a 
família para fora, e a pequena Patty veio me ver 
também; e ela me agradeceu por todas as caronas que 
ela tinha recebido nas minhas costas e no carrinho de 
feno, e por eu ter arrastado o arado e por trazer a 



farinha do moinho. Então, 
abençoado seja o seu coração! 
Ela estendeu a mão e me deu 
um grande bocado de feno com 
cheiro adocicado. Eu te digo, eu 
darei o meu melhor trote na 
próxima vez que eu a tiver na 
carruagem!"


Bob deu um relincho satisfeito ao dizer isso e, como se 
em resposta, um barulho veio do celeiro das ovelhas. O 
celeiro das ovelhas se juntou ao celeiro maior, e na 
entrada entre eles estava uma Ovelha de rosto meigo, 
que começou a falar à sua maneira. "Então, a pequena 
Patty também foi até vocês? Posso dizer que fiquei 
surpresa quando ela trouxe para mim e para o resto do 
rebanho um prato extra de sal esta manhã. 'Isto é para 
mostrar meu agradecimento, obrigada, boa Ovelha, ' 
disse ela. 'Conversamos sobre você no jardim de infância 
e sei que nossas bolas de lã são feitas de sua lã, e 
minhas luvas novas, e minha anágua de flanela, e meu 
casaco e vestido de inverno, e as roupas de Jackie, e os 
cobertores… e oh, tantas coisas! Como você ficaria 
engraçada com todas elas nas costas!' Então ela apalpou 
minha lã e me deu um tapinha com sua mãozinha gentil. 
Espero que minha lã seja bem farta este ano, e como eu 
gostaria que a lã pudesse ser usada pela pequena 
Patty!"

"Bem bem!" disse a Vaca, "a criança fez um verdadeiro 
dia de Ação de Graças, tenho certeza; pois além de 
agradecer a mim e a você. Bob, e a você, Sra. Fleecy, 



ouvi as Galinhas dizendo hoje que ela está distribuindo 
milho para elas em dose dupla e dizendo 'obrigada' pelos 
ovos que elas tinham dado a ela. Ela disse a elas que 
usava os ovos no café da manhã e que sua mãe fazia 
bolo com eles também. Eu me pergunto o que foi que 
colocou isso na cabeça dela para vir e agradecer a todos 
nós."

"Foi seu bom coração que colocou isso em sua cabeça", 
disse Bob, sabiamente, "e acho que sei o motivo pelo qual 
ela veio hoje, pois enquanto eu trotava pela estrada ouvi 
a família falando muito sobre hoje ser o Dia de Ação de 
Graças. E quando o avô de Patty perguntou se ela sabia 
por que o Dia de Ação de Graças era celebrado, ela 
disse: 'Ah, sim! É dia de dizer 'obrigada' por tudo, e é 
por isso que corri para o celeiro esta manhã.'"

"E para quem você agradeceu lá fora?", perguntou o 
avô.

"Ora, para todos eles", respondeu Patty, "para Bob e 
Moolly, a vaca, e as ovelhas e as galinhas."

"Muito bom", disse o vovô, "muito bom mesmo, pequeno 
coração agradecido. Fico feliz que você tenha pensado 
nas criaturas gentis e úteis de quem obtemos tantas 
coisas para nosso prazer e conforto."

Enquanto Bob repetia o que o avô de Patty havia dito, a 
sóbria Sra. Fleecy deu um pequeno salto de alegria, e a 
vaca Moolly soltou um suspiro de profunda satisfação. 
Palavras gentis e gratas são agradáveis a qualquer 
ouvido.

Já era hora de dormir e os animais começaram a se 
preparar para o descanso noturno. A Sra. Fleecy voltou 
para seus companheiros de lã no celeiro de ovelhas; A 



vaca Moolly afundou-se tranquilamente em sua baia; e 
Bob, depois de pisar e pisar algumas vezes, dobrou suas 
longas pernas sob ele e deitou-se em sua cama de palha 
fresca. Mas, antes de dormirem, eles falaram novamente 
sobre como a querida e pequena Patty os deixara felizes 
com seus agradecimentos e presentes.



