
Kako bi izgledao bal iz romana Čiča Gorio u današnjem svetu Instagrama? 
 
Ežen je sam u sobi pansiona, skroluje i gleda događaje na internetu. 
 
Hm, šta je ovo? Neka pozivnica? Izgleda prilično fensi... Hej, poziv na Instagram bal!              
Konačno prilika da se nađem u visokom društvu Pariza! Auh, šta sad da radim, nemam ništa                
da obučem što bi bilo po dres-kodu... Nema mi druge, tražiću novac od sestara... Mogao bih                
konačno da se kupim neke lepe stvari i da zasenim sve na balu... Ali, onda... Ma baš me                  
briga! Kupiću sve novo i sjajno i biću najveći šmeker na Instagramu! #spremanzabal 
                                                                    * 
Uh, što je dobro ovde! Nikad nisam prisustvovao glamuroznijem događaju u životu!            
Upoznaću sve najpoznatije i najznačnije ljude u Parizu! Kakav sjaj! Stani, Ežen, stani...             
Možda nije baš sve tako kako izgleda! Šta li bi mi savetovao Votren? Kako šta, savetovao bi                 
me da se okrenem i napustim lajv, da „pljunem” na sve ove snobove i da se vratim kući, da                   
ne mučim majku i sestre... On uvek misli da sve najbolje zna, taj Votren... Ne, ne mogu da                  
napustim događaj, hoću još malo da uživam ovde... Ova raskoš me zasplepljuje... Hej, ko je               
ovo? Kakva lepotica! Ovakvu devojku nikad još nisam video! Kakva gracioznost! Kako            
izgleda! #AnastazijadeResto Najlepša u Parizu! Osećam se kao da gubim tlo pod nogama...             
Smiri se, Ežen, polako! Nemoj da primeti da si siromah i nesiguran u sebe! Ponašaj se kao                 
da si plemić, to će sigurno upaliti! Kao što te je učila Vikontesa... Hm, ko je ovaj gospodin                  
što lajkuje Anastaziju? Grof Maksim? Pogledaj mu profil, kakav kicoš! Kako je obučen! Vidi              
se da je pravi bogataš... Kako ga mrzim! Mrzim sve bogataše, sve koji su tako isprazni i                 
bogati i srećni i imaju takve devojke! Kako bih voleo da ga izazovem na onlajn dvoboj!                
#pobednikdvoboja Šta kažete, on nikad nije izgubio dvoboj? U redu, možda ga baš i neću               
izazvati... Možda je bolje da se vratim u krevet i prespavam, sutra me ionako čeka virtuelno                
pozorište sa Vikontesom… #bežiukrevet 
                                                                       * 
Teatar! Velelepno! Samo što me predstava uopšte ne zanima, jer sam upravo video             
#najlepšaženanasvetu. Delfina de Nisenžan, kakvo prelepo ime! Osećam da gorim od           
ljubavi, uradiću bilo šta, samo da osvojim srce te devojke! Oh, izgleda da me je primetila!                
#princeza. Ne, nije princeza, ona je samo baronica... Baronica bez prihoda, to jest. Totalno              
je očajna, moram joj nekako pomoći! Da idem u onlajn kockarnicu i osvojim 6000 franaka?               
Dobro, uradiću to, budite bez brige, baronice Delfina! Sve za Vašu ljubav!  
                                                                      * 
Ovde mi se uopšte ne sviđa, nisam siguran da sam uradio pravu stvar. Šta ću kad sam                 
prihvatio Delfinin poziv u pomoć! Nema mi druge, evo ulažem 100 franaka. Sve na broj 21                
#luckynumber21. Dobitak! U redu, ponovo sve na crveno! Bravo, Ežen, dobio si 7200             
franaka! A sada, trk kod Delfine na čet da joj kažeš da si uspeo! #svezaljubav 
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