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Monolog:
Chyba wszyscy wiecie co było dalej.
Jak przyjechałam do Anglii pełna nadziei, wezwana przed oblicze króla po tym jak wybrał MÓJ portret spośród setek portretów innych kobiet i jak ujrzawszy me skromne lico odwrócił się zawiedziony ze wzgardą.
Bo też jest to  bardzo częsty schemat, młoda księżniczka uznana za odrażającą przez zapuszczonego mężczyzne 24 lata od niej starszego. Rozpacz, królewskie odtrącenie. Jak mogłabym pogodzić się z losem tak okrutnym? Z tym przymusem by przeprowadzić się do wytwornego pałacu w Richmond, z większą ilością pieniędzy niż kiedykolwiek mogłabym sobie kiedykolwiek wyobrazić i bez ani jednego mężczyzny u boku który mógłby mi powiedzieć na co je wydawać. No, naprawde, poprostu....Dramat

Siedzę na tronie tu, a mój dwór
siedzi w zamku który dał mi król.
Wnieście mi kawior i zastawcie stół

W złoty puchar wlejcie mi miód.
Delektuję się jego smakiem
plamiąc suknię wartą kilka stów. 
Nic że to nie przystoi.
Idę na łowy!

Mam chęć na melanż więc wbijajcie
u mnie macie open-bar, no i żarcie
nie muszę z hajsem się liczyć.
Gdzie są psy? 
Spuśćcie suki ze smyczy

Hau!

Dzień po dniu.
W każdej z sal urządzam tu balet,
nie śpię wcale.
Każdej nocy, lecę na przypale!

Chcesz wycofać się z umowy,
bo ponoć dodałam filtry na profilowym. 
Cóż, wszak inne zdanie mam
wydrukuję kilka sztuk, do złotych włożę ram
niech je widzi świat bo

Jestem królową zamku,
więc padnij ty łajdaku
I klęcz!
I klęcz!
No klękaj ty łajdaku! 
No klęcz!
No klęcz!
To ja jestem królową zamku! 

Gdy jest mi nudno,
wsiadam za kółko.
Podjeżdżam karetą na disco,
singielka z odzysku.
Czuję się jak Zeusowa jadąc nocą.
Wchodząc wiem, w klubie będzie bang.

Chwilkę flirtuję z lokajem,
kiedy futro mu daję.
I widzę jak bansuje cały tłum
do harfy nut.
Das ist gut! 

I wszyscy mną oczarowani.
Zapieram dech im - jak luteranizm!
Tańczę ostro tak, że wzbudzam sensację.
Drogie panie czas już na reformację! 

Chcesz wycofać się z umowy,
bo ponoć dodałam filtry na profilowym! 
Cóż, wszak inne zdanie mam.



Wydrukuję kilka sztuk, do złotych włożę ram!
Niech je widzi świat bo 
Ja tu rządzę się sama.
Hołoto na kolana!
I klęcz!
Hołoto na kolana!
No klęcz!
No klęcz!
Bo ja tu rządzę się sama!

Wczoraj już nieśli suknię mi z welonem,
a dzisiaj rozwód - i pałac mam w nagrodę!
Ma złote!
Symbole wiary mej zacnym są dodatkiem Ma wierzchowce
Z OC i AC się nie martwię wypadkiem.
Powiem to wprost: Jestem krwistym stekiem, nie angielskim kwiatkiem.
Na co mi zdziadziały król? Na co mi bogaty lord? 
Ja tutaj rządzę w pałacu mym w Richmond! 
Chcesz wycofać się z umowy (z umowy) 
Bo ponoć (ponoć) 
dodałam filtry na profilowym (oooo) 
Cóż, wszak inne zdanie mam (ja inne zdanie mam)
Wydrukuję kilka sztuk (kilka sztuk, kilka sztuk) do złotych włożę ram 
Niech je widzi, zazdrości świat.

Bo królowa jest tylko jedna,
więc milcz hołoto biedna!
I klęcz! (Yeah! C'mon! Ha!) 
N-n-n-n-n-n-no no klęcz! (no klękaj więc, Shake It Up! Shake It Up!) 
No klęcz! (Anna Kliwijska) 
No klęcz! 
Królowa jest tylko jedna!
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