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Восьмирічна Марта приїхала на канікули до
своєї бабусі. Ще повністю не прокинувшись, почула
як бабуся сказала їй, що привезли цуценя і зараз
воно в гаражі у ящику. Вмить прокинувшись, вона
побігла до гаража, але у ящику не було собачки і
вона вже майже почала плакати, як побачила його
вушка у кутку. Це було цуценя вівчарки. Марта
одразу дала йому ім’я Діана на честь богині.
Цуценя спочатку підбігло до рук Марти, але
коли зрозуміло, що в неї нічого їстівного немає, —
втекло. Бабуся принесла тарілку молока, але Діана
боялася його пити і випила тільки тоді, коли
залишилась сама. Наступного дня Діана ще
побоювалась Марту і кружляла навколо бабусі. Та
ось Діані захотілося гратися і почалася дружба між
Мартою і цуценям вівчарки. Тепер Діана постійно
слідувала за Мартою.
Діану любили всі сусіди за її красу і за гарні
допитливі очі. Бабусі від вже покійного дідуся
дісталась пасіка і так як бабуся не хотіла її
розширювати, в неї були порожні вулики. З одного
з таких вуликів зробили для Діани буду, але вона не
любила у ній спати. Лежала Діана на цементному

порозі перед дверима веранди, а спала під вікном
Марти, сторожачи дитячий сон. Та коли кішки з
трьома кошенятами вирішили там оселитися, Діана
швидко викинула їх с своєї домівки. Також Діана не
терпіла ошийників і поводків, вона любила волю.
Діана і Марта були навіть в чомусь схожі, так
вони не любили, коли на них уважно дивилися чи
хвалили при людях за щось. Вони постійно гралися
разом, разом бігали до джерела, що било під
Ясинецьким лісом. Разом збирали яблука у
бабусиному старому садку, який вже давно треба
було викорчувати і перетворити на город, але то
була згадка для бабусі про діда.
Яблука, що назбирала Марта у мішок, разом з
сусідськими, її бабуся і сусідка Палажка на возику
везуть до сушзаводу. Марта і Діана допомагають їм,
а бабуся постійно остерігає їх від дороги, по якій
постійно їдуть автомобілі, щоб нічого поганого не
стало. Жінки продають яблука, а на гроші вже
можна купити цукерки, пиріжки і «жучки» в коси
для Марти. Марта ділиться з Діаною цукерочками,
які та з’їдає, а обгортки випльовує. Разом вони їдять
пиріжки, обмурзуючись повидлом і сміючись.
Марта навчає Діану давати лапу.
Діана вже по-різному ставиться до сусідів і
дає зрозуміти хто приходить. Так, на Котька, вона
гавкала. Котько був товстелезним сторожем, який
не міг кудись іти, щоб по дорозі щось не зцупити.

