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Tworzenie poezji
[...] wiersz do mnie przyjdzie, to napiszę. Jestem na spotkaniu, już mogę wszystko.
Ja nieraz w kościele do mnie wiersz przychodzi, no ale nie będę pisać, bo ludzie się
będą gapić. I to by było nie fajnie, prawda. Co tam, w kościele, coś tam pisze – po co
pisze? […] Tak samo jak ja robię wycinanki, to też nieraz śnią mi się, jak mi się śni
wiersz.  Wiersz śni  mi  się w nocy,  to  ja  wstaję,  bo już do rana to go nie będzie.
Wstaję, napiszę, nie czytam go. Później rano se przeczytam i mówię: „O, fajny”. To
było tak w Rzeszowie, że nocowałam w redakcji. No i przychodzą do biura i pytają
się: „No i jak się pani spało?” Bo miałam tam spotkania w szkołach i domach kultury.
„Jak się pani spało?” Ja mówię, że, wcale mi nie dał spać. – „Jak to? Kto nie dał pani
spać? Na drugim piętrze pani nie dał spać”. – No, nie dał mi spać. – „Ktoż tam? Walił
w drzwi? Kazała pani się zasunąć, że pani nie będzie schodzić. Miała pani wszystko,
herbatę, wszystko. Jak mógł ktoś pani nie dać spać?” Mówię - był taki drań, co nie dał
spać. – „No niech nam pani powie, niech nas pani nie męczy”. Więc, proszę sobie
wyobrazić, że ja wyjmuję tą kartkę taką, bo ja przy świetle latarni, bo akurat była
latarnia, padało światło na latarnie, z latarni do okna i przy oknie napisałam. I taki, tak
nie równo, jak to wiadomo, w nocy się pisze, i czytam. […] Ten wiersz był tak, i mam
w książce swojej, był w radiu w telewizji, wszędzie, każdemu się podobał. 
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