


Lenčka kupper

Iz škratove krošnjIce
otroške pesmI skozI Leto

celovec 2018





Lenčka kupper,
rojena 4. aprila 1938 na Bistrici pri pliberku 
v znani Bognarjevi družini. Leta 1958 se je 
poročila s prof. milanom kupprom in z njim 
ustvarila družino. svojim trem sinovom je za-
čela recitirati in peti pesmi.
napisala je nad 250 pesmi in večino od teh 
sama uglasbila; napisala je tudi še zgodbe in 
pripovedke, lutkovne igre: Leteča žaba, ka-
pljica mavrinka, vila mavra, kralj matjaž in 
gledališko igro: pavle v zadregi. 
Živi v Gorjah nad vrbo. 

za svoje ustvarjalno delo je prejela več nagrad 
in priznanj, med njimi
 
1986 Gallusovo listino Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti 

2008 Srebrno plaketo Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti

2018 Tischlerjevo nagrado Krščanske kul-
turne zveze in Narodnega sveta koroških 
Slovencev 
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seznam samostojnih knjig in tonskih nosilcev 
po kronološkem zaporedju

Pojmo s ptički, pesmarica; 1981, kkz

Skrivnostna bela krpica, kaseta in knjiga s 
povestmi in pesmicami, skupaj z janezom Bi-
tencem; 1985, kkz

Poj z menoj, pesmarica (2 dela); 1986, kkz

Brez meja, pesmarica in kaseta; 1987, spz

Pojmo s ptički, pesmarica (ponatis in kaseta); 
1991, kkz

Ta šopek nikdar ne ovene, kaseta, orFF-in-
strumenti; 1992 

Nikoli slabe volje, pesmarica; 1992, prof. 
slavko mihelčič, samozaložba

Enkrat je bil en škrat, pesmarica in zgoščen-
ka; 1998, kkz

Vetrnica/Das Windrad, pesmarica; 2003, De-
lovna skupnost dvo- in večjezičnih vrtcev, naš 
otrok in kkz

Letni časi, zgoščenka (pesmi Lenčke kupper 
in mirjam strmenik); 2005, pD Lipa

Zvezdni utrinki, zgoščenka (karaoke); 2008, 
kkz, orF slovenski oddelek 

Prižgimo si lučke, pesmarica; 2010, mohor-
jeva

Pojmo s ptički, zgoščenka (ponatis kasete iz 
leta 1991); 2012, kkz

Pesmi o živalih, pesmarica; 2013, mohorjeva

Brez meja, zgoščenka (ponatis kasete iz leta 
1987); 2018, spz in kkz

Iz škratove krošnjice, pesmarica; 2018, kkz, 
nsks
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Iz LenčkIne krošnjIce

Leto 2018 je v avstriji posebno leto spominja-
nja, v katerem se vrstijo obletnice let (1918, 
1938, 1968), ki so odločilno vplivala na razvoj 
države in usodo njenih prebivalk in prebival-
cev. Leti 1918 in 1938 sta močno posegli v slo-
vensko življenje na koroškem. 
za pripadnico, pripadnika jezikovne manjši-
ne je seveda odločilen odnos do od prednikov 
predanega jezika – kako ga gojim sam, kako 
ga dajem naprej v svoji družini in svojem oko-
lju ali pač ne. vplivi na to odločitev so notra-
nji in zunanji; notranji kot lastna osebnost in 
volja, zunanji kot družbeni pritisk, splošno 
ozračje do drugega in drugačnega. to velja za 
vsak trenutek in vsak čas. v letu 1938 in času 
druge svetovne vojne pa je zunanji vpliv na-
cionalsocialistične družbe tako močan, da je 
slovenščini kot jeziku in njenim govorkam in 
govorcem na koroškem namenjeno izginotje, 
pregon in uničenje.
v ta čas se je 4. aprila 1938 rodila Lenčka 
kupper na Bistrici pri pliberku, v znani Bo-
gnarjevi družini. sama pravi, da je imela lepo 
otroštvo, lahko pa tudi ni bilo, »ker je mama 
morala sama skrbeti za nas, ker je bil oče na 
fronti«. obiskovala je otroški vrtec, ki so ga 
uredili, »da so se otroci hitro učili nemščino. 
In sem s tremi leti že šla v otroški vrtec, ker me 
je brat spremljal in so bili menda zelo navduše-
ni, ker sem tako hitro znala oba jezika. potem 
sem hodila v ljudsko šolo v šmihelu. učiteljica 
me je najprej vprašala nemško: »Wie heißen 
sie?« »Helena rudolf.« In potem je rekla: 
»kako ti je ime?« In sem rekla: »Bognarjeva 
Lenčka.« (oddaja zajtrk s profilom, 6. 4. 2008) 
obiskovala je štiriletno glavno šolo v pliberku 
– to je bilo v času povojne ureditve obveznega 
pouka slovenščine na južnem koroškem, ki so 
se je učili v prvih treh letih šolanja vsi učenke 
in učenci. Lenčka kupper se takole spominja: 
»ko sem začela hoditi v šolo, to je bilo takoj po 
vojni, smo imeli na urniku nekaj slovenščine, 
saj nismo dobro znali nemško. slovensko smo 

govorili s sošolci, na vasi, v cerkvi in okolici. 
to se je sedaj, v skoraj osemdesetih letih, se-
veda precej spremenilo. /.../ slovensko sem se 
naučila tudi v slovenski gospodinjski šoli pri 
šolskih sestrah v šentrupertu. tam je bilo vse 
slovensko.« (pogovor z mašo Žveglič za magi-
strsko delo l. 2014) po enoletni gospodinjski 
šoli v šentrupertu pri velikovcu se je tri leta 
učila krojaštva. 

Leto 1958 je za koroško in izobraževanje v 
slovenščini prelomno: 1957/58 je prvo šolsko 
leto novo ustanovljene slovenske realne gim-
nazije v celovu, 1958/59 pa leto nove uredi-
tve dvojezičnega šolstva z odjavo oz. prijavo 
k dvojezičnemu pouku z manjšinskim šol-
skim zakonom za koroško. spremenilo se je 
tudi osebno življenje Bognarjeve Lenčke, saj 
se je leta 1958 poročila z milanom kupprom, 
profesorjem na slovenski gimnaziji, in z njim 
ustvarila družinsko življenje, v katerem je bila 
slovenščina bogat zaklad, iz katerega je črpala 
in ki ga je podarila svojim otrokom. ko so se ji 
rodili trije sinovi, je prepevala njim in z njimi 
– še več, kar sama jim je začela zlagati pesmice 
in te tudi uglasbila.
od otroških let jo spremlja pesem in je pela 
v raznih otroških in mladinskih zborih ter od 
ustanovitve osrednjega zbora v celovcu leta 
1960 dolga leta pri mepz jakob petelin Gallus 
v celovcu. poklicno željo postati vzgojiteljica 
si je Lenčka uresničila posredno kot mati in kot 
pesniška spremljevalka drugih otrok. plodovit 
čas za pisanje pesmi in melodij so bila leta po 
ustanovitvi dvojezičnega vrtca naš otrok v 
celovcu. v pogovoru za nedeljo (21. 1. 2018) 
ob podelitvi tischlerjeve nagrade opisuje 
Lenčka kupper ta čas takole: »majki šikoro-
nja me je povabila k sodelovanju v dvojezični 
vrtec »naš otrok«. tam so si želeli več sloven-
skih pesmic. skoraj vsak teden sem prinesla 
novo pesmico in sem jo kar zapela z otroki, da 
bi ugotovila, če jim je všeč. mnogo pesmic je 
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nastalo tudi po želji voditeljic vrtca. potrebo-
vale so priložnostne pesmi za miklavževanje, 
za materinski dan, za rojstne dneve, živalske 
pesmice, pesmi za vse letne čase in še druge. 
ker so bila večkrat različna praznovanja, smo 
z otroki vrtca pogumno prepevali te moje pe-
smice. Drugi voditelji otroških zborov so po-
stali radovedni, ker te pesmi nikjer niso bile 
objavljene. krščanska kulturna zveza je izdala 
prvo zbirko mojih pesmi »pojmo s ptički« leta 
1981. koroški zborčki pa so posneli pesmi na 
kaseto.«
s svojim ustvarjanjem se uvršča v dolgo vrsto 
besednih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki so za-
čeli ustvarjati v slovenščini za to, da pokrivajo 
potrebo bližnjih po estetski izobrazbi v doma-
čem jeziku, ki naj ne bo zgolj jezik (kmečke-
ga) vsakdanjika, temveč tudi jezik zabave in 
razvedrila v pesmih, pripovedkah in zgodbah, 
prevzetih iz ljudskega izročila, a tudi razširje-
nih in na novo ustvarjenih za sodobni utrip 
življenja.
v literarni zgodovini se je za te avtorice in 
avtorje uveljavil izraz bukovnik – z njim so 
označeni ljudski pevci in dramatiki kot an-
drej schuster-Drabosnjak, Franc Leder-Lesi-
čjak. Bukovnice pa so začele svoje ustvarjanje 
z milko Hartman, ki je pisala za dekleta v iz-
obraževalnih tečajih z značilnimi pevskimi in 
besednimi nastopi, zaključnimi prireditvami. 
naj omenim še kati marketz, karlo Haderlap 
ali mario Bartoloth, z otroškimi pesmicami pa 
Dorli Hammerschall, milico Hrobath in Lenč-
ko kupper.
Lenčko povezuje z milko Hartman, da sta obe 
tudi ustvarili melodije, napeve k svojim bese-
dilom – in Lenčka je kot samouk tudi osvojila 
glasbeno znanje za notni zapis lastnih melodij.
skupno bukovnikom in bukovnicam je tudi 
to, da so iz ustvarjanja za osebni krog druži-
ne stopili v javnost in so njihova dela postala 
javna last – predvsem glede pesmi velja, da so 
ponarodele in tako del estetskega izročila. In 
tako tudi pomemben prispevek k ohranjanju 
jezika v vsej njegovi razsežnosti.
širša javnost je Lenčko spoznala 19. oktobra 
1980, ko je v celovškem Domu glasbe na mah 
osvojila srca poslušalcev njena zdaj že ponaro-

dela otroška pesmica »enkrat je bil en škrat«. 
»to je pomenilo rojstvo nove uspešnice, ki jo 
danes pojejo otroci širom po koroškem, pa 
tudi v slovenji in zdomstvu,« je zapisano v ute-
meljitvi za tischlerjevo nagrado, ki jo je prejela 
Lenčka kupper letos. In nadalje: »Lenčka kup- 
per je v teku svojega bogatega ustvarjalnega 
življenja ustvarila nešteto pesmi – deloma jih 
je uglasbila sama, deloma drugi skladatelji –, 
ki se pojejo že več desetletja v raznih zborih in 
skupinah, ne le na koroškem. njene pesmi so 
v stalnem repertoarju na koncertnih odrih, s 
svojimi besedili in prikupnimi melodijami, ki 
so posneti na več tonskih nosilcih, je osvojila 
in osvaja srca mladih in manj mladih. njen iz-
raziti čut za otroško pesem jo izpostavlja med 
glasbenimi ustvarjalci pri nas na koroškem in 
v celotnem slovenskem kulturnem prostoru. 
njeno ustvarjanje daleč presega »navadno« 
kulturno in umetniško ustvarjanje koroških 
slovencev in to je treba ustrezno obeležiti – 
kako drugače kot s podelitvijo najvišje nagra-
de, ki jo podeljujemo slovenci na koroškem?«
Lenčkina ustvarjalnost je – tudi to jo povezuje 
z drugimi znanimi bukovniki – tudi postala 
tema znanstvenega ukvarjanja z literaturo: leta 
2008 je natascha metschina napisala diplom-
sko nalogo z naslovom »otroška in mladinska 
literatura Lenčke kupper: analiza njenih del 
po tipologiji Igorja sakside«, v kateri posebej 
poudarja pomen Lenčkinih pesmi in pravljic 
za jezikovno izobraževanje. Glede njenih tem 
jo postavi v značilnost literarnega ustvarjanja 
za otroke: »Fenomen v koroški slovenski otro-
ški literaturi je posebna tematska usmeritev 
po kronološkem zaporedju koledarskega oz. 
šolskega leta, ki se je razvila zaradi tesne po-
vezave šolstva in otroške literature.« ta razvoj 
je povezan seveda s šolsko revijo mladi rod – 
tudi zanj je Lenčka ustvarila pesniške prispev-
ke, za katere ugotavlja natascha metschina: 
»s pomočjo poezije se otroci lažje učijo jezi-
ke in s stalnim ponavljanjem pesmi se besede 
zasidrajo v spomin.« Leta 2014 je njen opus 
obdelala v magistrski nalogi na akademiji za 
glasbo v Ljubljani maša Žveglič, »skladbe za 
otroke Lenčke kupper«. Žveglič meni, da »si 
Lenčka kupper zasluži, da se nekdo natančne-
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je poglobi v njen opus, saj je tudi to nagrada za 
ves trud in dolgoletno delo«. v analizi pa ugo-
tavlja: »pesmi so komponirane z občutkom 
za ritem jezika in z besedili, ki nam približajo 
svetove radoživih otrok in živahnih živali. Iz 
mnogih besedil vejejo spodbude k lepemu ob-
našanju, dobrosrčnosti, slogi, medsebojnemu 
razumevanju, dobri volji in svetli prihodnosti. 
/.../ Iz skladb vejeta spoštovanje in ljubezen do 
stvarstva, družine, živali in ljudi okoli nas.« 
Lenčko kupper in njene pesmi pa umesti v 
širšo glasbeno tradicijo: »na skladateljico je 
vplivalo okolje, v katerem je živela in ustvar-
jala, saj se kot amaterska avtorica otroških 
skladb približuje ljudskim pevcem dvojezič-
nega ozemlja na koroškem.«
In amatersko, ljubiteljsko ustvarjanje je dejan-
sko značilnost Lenčkinega pesnikovanja, saj 
mu je osnova ljubezen do otrok in do sloven-
ske materine besede. osnova te ljubezni pa je 
zaupanje v božje stvarstvo in hvaležnost zanj, 
kakor pesnica sama pravi:

vse, kar vidiš, vse živi,
se življenja veseli.
vsa zahvala naj velja
njemu, ki nam vse to da.
(slišiš, vidiš – str. 47)

zbirka Iz škratove krošnjice izide ob pesničini 
80. obletnici in obsega 80 pesmi, razvrščenih 
v značilnem koledarskem krogu letnih časov: 
vigredne, poletne, jesenske in zimske pesmi; 
razdelek priložnostnih pesmi pa omogoča 
vpogled v Lenčkino skrinjo zakladov, v kateri 
so pesmi o domovini in spominih na otroška 
leta, o želji po sožitju in ohranjanju stvarstva, 
zakladi, ki naj postanejo darilo mladim bral-
kam in bralcem, pevkam in pevcem.

Lenčkina značilna lastnost je hvaležnost za 
življenje, za darove, ki so ji omogočali ustva-

riti več kot 250 pesmi, zbranih in objavljenih 
v zbirkah, na kasetah in zgoščenkah. za vse 
to se zahvaljuje v pesmi zahvalna, objavljeni  
v literarni reviji rastje 11/2017:

preden se dan nam poslovi,
na nebu zvezda zažari.
zahvalna pesem za slovo
iz srca se dviga v nebo.

Hvala, za vse prejete dobrote.
Hvala, za vsak prijazen pogled.
Hvala, da pota prava sem hodil.
Hvala za vse, kar da mi ta svet.

mirno počivat bomo šli.
naloge smo opravili.
če kaj narobe je bilo,
vestno naj bo popravljeno.

z navedeno pesmijo povezujem zaključek go-
vora monike novak-sabotnik ob podelitvi ti-
schlerjeve nagrade Lenčki kupper 22. 1. 2018, 
ko pravi: »ker ste verjeli vase in v to, kar vam 
je dano, ker ste poslušali svoje srce in svojo 
osebno »pesem upanja«, ste v teku preteklih 
let ustvarili in nam podarili toliko lepega in 
dragocenega. klanjam se pred vašim življe-
njem in vašo ljubeznijo, ki ste jo podarili na-
šemu slovenskemu narodu. verjetno se niti ne 
zavedate, koliko nam pomenite in kako zelo 
ste napolnili in dopolnili našo zakladnico slo-
venske kulturne dediščine.«

škrata ne bi bilo, če ne bi bilo pesmi o njem – 
iz Lenčkine krošnjice so pesmi, ki so zbrane v 
tej zbirki kot v pravi zakladnici za radovedne 
otroke, mlade in odrasle.

Miha Vrbinc
podpredsednik Krščanske kulturne zveze





vIGreDne
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ninana naja, ninana na, je zima minila, pomlad je prišla. 

 1. Bodo račke spet prišle, jezero jih čaka že. 
  proč je dolgi zimski čas, toplo sonce greje nas. 

ninana naja, ninana na, je zima minila, pomlad je prišla. 

& # 83 jœ jœ jœ
Ni na na

G

œ
jœ

na ja,

jœ jœ jœ
ni na na

D7

œ Jœ
na, je

G

Jœ Jœ Jœ
zi ma mi

C

- - - - - - -

& # ..Jœ
jœ jœ

ni la, po

G jœ jœ jœ
mlad je pri

D7

œ ‰
šla.

G Fine

œ jœ
Bo1. do

D7(     )

œ jœ
ra čke

G

œ jœ
spet pri

C

- - - - - -

& #
œ ‰

šle,

G œ Jœ
je ze

œ jœ
ro jih

œ jœ
ča ka

D7

œ ‰
že.

G

œ jœ
Proč je

D7(     )

- - -

& # œ jœ
dol gi

G

œ
jœ

zim ski

C

œ ‰
čas,

G œ jœ
to plo

œ jœ
son ce

C

œ jœ
gre je

D7

D.C. al Fine

.œ
nas.

G

- - - - -

Je zima minila
Besedilo in napev: Lenčka Kupper

    Ninana naja, ninana na, je zima minila, pomlad je prišla. 

    1.    Bodo račke spet prišle, jezero jih čaka že. 
        Proč je dolgi zimski čas, toplo sonce greje nas. 

    Ninana naja, ninana na, je zima minila, pomlad je prišla. 

    2.    Ob potoku mačice, zvončki in trobentice. 
        Ptica gnezdo si gradi, se življenja veseli. 

    Ninana naja, ninana na, je zima minila, pomlad je prišla. 

je zIma mInILa

 2. ob potoku mačice, zvončki in trobentice. 
  ptica gnezdo si gradi, se življenja veseli. 

  ninana naja, ninana na, je zima minila, 
  pomlad je prišla.
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1. cicibi, cicibi,
    ptička tam v grmovju.
    cicibi, cicibi,
    jutranji pozdrav žgoli.

2. ciciba, ciciba,
    lesketa se rosa.
    ciciba, ciciba,
    megla se je dvignila.

& b 42 Jœ Jœ œ
Ci1. ci bi,

F

Jœ Jœ œ
ci ci bi,

jœ jœ jœ jœ
pti čka tam v÷gr

C jœ jœ œ
mov ju.

F

- - - - - - -

& b Jœ Jœ œ
Ci ci bi,

F

Jœ Jœ œ
ci ci bi,

jœ jœ jœ jœ
ju tra nji po

C F jœ jœ œ
zdrav žgo li.

C7 F

- - - - - - - -

Jutranji pozdrav
Besedilo in napev: Lenčka Kupper

1. Cicibi, cicibi,
    ptička tam v grmovju.
    Cicibi, cicibi,
    jutranji pozdrav žgoli.

2. Ciciba, ciciba,
    lesketa se rosa.
    Ciciba, ciciba,
    megla se je dvignila.

3. Cicibe, cicibe,
    sonce, glej, prisije.
    Cicibe, cicibe,
    dol in gaj prebuja se.

4. Cicibu, cicibu,
    vsem naznanjam lepi dan.
    Cicibu, cicibu,
    dobro jutro in miru.

5. Cicibo, cicibo,
    vsi jo zdaj poslušajo.
    Cicibo, cicibo,
    mi prepevajmo še z njo.

3. cicibe, cicibe,
    sonce, glej, prisije.
    cicibe, cicibe,
    dol in gaj prebuja se.

4. cicibu, cicibu,
    vsem naznanjam lepi dan.
    cicibu, cicibu,
    dobro jutro in miru.

5. cicibo, cicibo,
    vsi jo zdaj poslušajo.
    cicibo, cicibo,
    mi prepevajmo še z njo.

jutranjI pozDrav
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& b c œ œ 
La stov ka,

F

œ œ 
la stov ka,

C

.œ jœ œ œ
ti o zna njaš

F

œ œ 
mi po mlad.

C7

- - - - - - -

& b .. ..œ œ œ œ
Pre ko vr ta,

B œ œ 
pre ko trat

F .œ Jœ œ œ
za do ni: Po

C7 F 1.

œ œ 
mlad, po mlad!

C7

- - - - - - -

& b ..
2.

œ œ 
mlad, po mlad!

C7 F Fine

œ œ œ œ
Če šnja be la,

C7

œ œ 
v÷cve tu vsa,

F .œ Jœ œ œ
ra hlo zi blje

B F

- - - - - -

& b ..œ œ 
ve je,

C7

œ œ œ œ
vrt nam je o

F

œ œ 
le pša la,

C F

.œ jœ œ œ
vsa se v÷son cu

œ œ 
sme je.

C7 F

D.C. al Fine
- -- - - -

Lastovka
Besedilo in napev: Lenčka Kupper

Lastovka, lastovka, ti oznanjaš mi pomlad. 
preko vrta, preko trat zadoni: »pomlad, pomlad!«
češnja bela, v cvetu vsa, rahlo ziblje veje, 
vrt nam je olepšala, vsa se v soncu smeje.

Lastovka
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1. metulj se predrami, še ves je zaspan. 
 Ga sonce obsije, hej, krasen bo dan. 
 Že rožice vabijo: »kdaj priletiš? 
 Le pridi, le pridi, med sladek dobiš.«

2. Limonček citronček naš dvigne se v zrak,
 zaziblje se v vetru, tam vabi ga mak.
 marjetica mala se ljubko smeji,
 ponuja mu meda, pri njej obsedi.

3. na travnik prifrčal metuljev je brat.
 takoj ga povabi: »se greva igrat?«
 visoko zletita, zaplešeta raj,
 povsod je veselje, saj prišel je maj.
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Limonček – citronček
Besedilo in napev: Lenčka Kupper

1.    Metulj se predrami, še ves je zaspan. 
    Ga sonce obsije, hej, krasen bo dan. 
    Že rožice vabijo: "Kdaj priletiš? 
    Le pridi, le pridi, med sladek dobiš." 

   2.    Limonček - citronček naš dvigne se v zrak,
    zaziblje se v vetru, tam vabi ga mak.
    Marjetica mala se ljubko smeji,
    ponuja mu meda, pri njej obsedi.

3.    Na travnik prifrčal metuljev je brat.
    Takoj ga povabi: "Se greva igrat?"
    Visoko zletita, zaplešeta raj,
    povsod je veselje, saj prišel je maj. 

LImonček cItronček


