Boštjan in Mojca sta bratec in sestrica. S starši stanujeta v hiši na podeželju, čisto
blizu Ljubljane. Tam poznata vsak skriti kotiček. Ko raziskujeta okolico svojega doma,
imata vedno veliko vprašanj, tako radovedna sta. Toda očka in mamica nimata veliko
časa, da bi odgovorila na njuno sleherno vprašanje.
Bratec in sestrica se dobro razumeta. Mojca je dve leti starejša od Boštjana, zato hoče
imeti vedno glavno besedo. To Boštjanu večkrat ni všeč in kaj rado pride do prepira.
Največkrat seveda zmaga Mojca, zato ji tudi Boštjan ne ostane dolžan. Takrat jo
najraje vleče za njene dolge lase, ki jih ima večkrat spletene v kite.
Boštjan je petošolec, Mojca hodi v sedmi razred osnovne šole. Vsako poletje si
privoščita počitnice pri dedku Petru in babici Anici v Ljubljani. Čeprav živita v stolpnici,
so njune počitnice v mestu vedno zelo zabavne in poučne. Dedek Peter je pravi
vseved, tako da ga Mojca in Boštjan kličeta kar dedek vsevedek.
Prvi dan počitnic je deževalo, tako da so se dedek in babica in Boštjan in Mojca kar
malo dolgočasili. No, ni bilo tako hudo, saj so se nekaj časa igrali Človek ne jezi se.
Potem se je najprej Boštjan začel gugati s stolom, nato ga je Mojca začela posnemati.
Le malo je manjkalo in Boštjan bi kmalu telebnil po tleh. Dedek je grdo pogledal
vnuka, a to ni zaleglo. Nato je s pogledom ošvrknil še Mojco, kar je oba še bolj
podžgalo, da sta se še naprej gugala. Resk, je naredilo, ko se je najprej zlomila noga
stola, in bum, ko je Boštjan padel po tleh.
»Afne guncata,« je zakričal dedek. »Nehajta že enkrat.« Zbal se je za Boštjana, ki je na
glavi dobil majhno buško, babica Anica pa je hitro pripravila obkladek za Boštjanovo
glavo.
»Afne guncata, afne guncata,« je na pol v joku in na pol v smehu dejal Boštjan. Nato
je še Mojca v smehu ponavljala za njim: »Afne guncata, afne guncata, ha, ha, ha…«
In ko sta se Boštjan in Mojca umirila, ko je bolečina na Boštjanovi glavi nekoliko
popustila, se je deček le ojunačil in vprašal: »Dedek Peter, kaj pa to pomeni afne
guncat?«
»Saj res, midva nisva afni, guncala pa sva se re, čeprav le na stolu,« je dodala Mojca.
Dedek je bil nekaj časa tiho, nato se je nekoliko nasmehnil in potem le spoznal, da bo
treba Boštjanu in Mojci odgovoriti. Torej razložiti, kaj pomeni afne guncat.
»Khm, khm, » se je najprej odkašljal in nato nadaljeval: »Torej, nekaj že vesta. Afna je
opica, guncanje pa pomeni zibanje, guganje in tako naprej. Afne guncati bi lahko
prevedli v zibati opice, toda še vedno ne vesta, kaj pomeni ta izraz. Afne guncati
uporabljamo prav v takem primeru, ko se je Boštjan zibal na stolu in nato prav grdo
telebnil s stola po tleh. Boštjan je torej afne guncal. Drugače povedano pa: izraz afne
guncati pomeni zafrkavati se, to je stresati šale, se neresno obnašati, spakovati in
pačiti se.«

