E olha só, nada mudou mesmo...
Um vizinho meu pediu-me ontem que o ajudasse com o seu pc pois estava com o
hd muito cheio e eu havia dado a ele um outro de 80Gb.
Eu o avisei que há mais de três anos nada, mas nada mesmo sabia de windows e
durante este período todo o meu esforço físico, verbal e mental foi para apagar
definitivamente qualquer coisa que de longe se parecesse com programas da Microsoft.
Mas o jovem estava decidido a usar o seu novo Windão, eu aceitei com uma
condição ele instalaria o SO, eu apenas o auxiliaria na instalação do segundo HD e na
transposição dos arquivos que ele mesmo julgasse necessários.
Uma vez aceito o acordo mãos à obra, mesmo porque ele me afirmava que a nova
versão alem de mais rápida para instalar já vinha com tudo.
Se fosse possível ver aquele momento, um balãozinho com linha seguimentada com
o pensamento saia da minha cabeça com este dizeres: “essa eu quero ver”.
Começamos pelo hd, eu disse a ele que o windows não acharia o HD mas ele não
acreditou, como eu nada mais sei de windows mandei que tocasse em frente, todos os
ajustes feitos, liga-se a maquina, vai para o setup e lá estava, na BIOS, o novo HD, da um
f10 e entra-se no Windows e este acha tudo menos o novo HD.
Ele olhou para mim e eu expliquei para ele coisas da idade da pedra mole “aquela
que vem antes da pedra lascada”.
O Novo HD era usado com arquivos próprios do Linux e este exuberante SO não o
reconhece; MAC reconhece, UNIX, Biunix, Triunix e até um sistema de Marte seria capaz
de reconhecer o HD, menos o Windows; quer uma coisa mais rudimentar que uma BIOS,
pois é, ela consegue reconhecer o HD que o valoroso Windows nem mesmo viu.
Com o fim de evitar da minha parte prosopopeias desvairadas, este rato partiu para
a solução que funciona, pedi para que fosse arrancado o novo HD da máquina instalei-o na
minha porta USB chamei por um particionador de disco e em alguns minutos um HD ext4
tinha virado NTFS e já estava de volta na sua nova máquina onde BIOS e Windows pela
primeira vez conseguiram concordaram.
A transferência de arquivos de interesse do HD de sistema para o novo HD
transcorreu sem problemas.
Foi aí que o jovem resolveu instalar o sistema operacional de novo porque o que
estava em uso estava muito lento, eu apenas o lembei que desconhecia todos os
procedimentos de instalação do Windows, que a esta altura não me parecia tão avançado
assim.
Ele insistiu, e eu paguei para ver (Pôquer) a mão dele, mas, como não sou estúpido
(nenhum rato é) mandei-o desligar o novo HD, o que foi feito e a nova instalação começou.
Depois de seguir algumas instruções veio o que este rato intimamente sabia que
viria: “este sistema é mais novo não dá para ser apagado', ou alguma coisa assim.

Depois da terceira tentativa, usando 32 e 64 bits e obtendo sempre a mesma
solução ele desistiu e me perguntou...
- E Agora; vou ter que falar com a assistência técnica?
Antevendo que a desgraça seria maior ainda se ele fizesse isso falei a poderosa
frase: Deixa comigo que eu já faço este (cobras, lagartos, crocodilos, dinossauros e outros
etcs mais) funcionar.
Fui até a minha empoeirada coleção de CDs pequei um do WIN98SE, soprei o pó
(com cuspe) isso não tem importância pois se não estou enganado o único Windows que
funcionou foi este e CDs no 98 com ou sem cuspe funcionava do mesmo jeito.
Ele retirou o DVD do Windão e colocou o bom, velho e malvado 98.
Em apenas quatro, vou repetir 4 minutos 160 Gb de porcarias tinha ido para o
espaço, agora eu queria ver o FDP do Windão achar algo mais novo que ele em um hd que
só possui a base, a essência da sua própria existência e em uma única partição primária.
Ele retirou o meu CD, e na hora de colocar o Windão me perguntou se usava o DVD
de 32 ou 64 bits, pensei e disse põe o de 64 (pensando que não vai fazer nenhuma
diferença mesmo) e ele fez reiniciando o pc.
Beleza pura, até pedir drives.
Eu pensei, estou usando um sistema instalador completo e o FDP está me pedindo
drives; tá brincando, isso não é um SO deve ser uma piada.
Mais uma vês este rato partiu para a ignorância:
- Para tudo, bota o CD do 98 de novo e de boot.
Examinei o resultado e nada havia de errado, mas por via das dúvidas, acreditando
piamente na mais completa burrice que é o Windows, mandei novamente o fdisk selecionar
a única partição existente como ativa e depois disse a ele que continuasse dali como da
vez anterior.
O jovem colocou o DVD instalador de 64 bits e acionou, não houve nenhum erro até
o fim da instalação e o mais engraçado: não é que a porcaria do 64 bits funciona sem
problemas?!
Resumo da ópera, o Windows nada mudou, muito pelo contrário ficou mais velho e
obsoleto, pois não consegue agora nem mesmo arrancar em um hd preparado para ele
como faziam seus ancestrais, até mesmo o XP, se não houver um sistema anterior lá, no
hd instalado anteriormente, para o ajudar.
Eu o considero tão mal feito que não é capaz de trazer consigo mesmo a sua
própria semente para germinar e crescer como fazia no passado, o Windows de hoje é
apenas um parasita de outros windows, um miserável zumbi de si mesmo.
Mkmouse

