
Kedves Bill!
A minap azt olvastam valamelyik
újságban, hogy nyugdíjba mentél.
Jó neked! Én még nem értem el azt
a kort, hogy ezt megtehessem, de
õszintén irigylem azokat, akik félre
tudtak tenni egy kisebb összeget ah-
hoz, hogy akár idõ elõtt is megkezd-
hessék a jól megérdemelt pihenést.
Na, szóval az van, hogy – amint azt
te is tudod – mi még ugyan nem talál-
koztunk szemtõl szemben, miközben
pénzt csináltunk az évek során, de ha
már itt tartunk, én abban hiszek, hogy
az embereknek csak egyszer kell fizet-
niük egy termékért. Te meg – ha jól
hallottam – úgy gondolod, hogy újra
és újra fizetniük kell ugyanazért.
Na, jól van, spongyát rá. Most már
tényleg csak annyit akarok elérni,

hogy legalább nyugdíjba
a jó úton menjél.
Az elsõ dolog, amirõl
beszélni szeretnék neked,
az a takarékosság. Most,
hogy nyugdíjas vagy,
nem úgy van ám, hogy
a pénz csak úgy dõl be
a számládra, mint azelõtt.
Szóval el kell gondolkod-
nod azon, hogy hol tu-
dod megfogni a pénzt.
Elõször is javaslom, hogy
komolyan gondolkodj el
ezen a „Szabad Szoftver”
dolgon. Ez ugye arról
szól, hogy az ember fogja,
oszt’ leránt egy jó adag
szoftvert az internetrõl
(tudod, ez az a dolog,
amirõl korábban azt
mondtad, hogy ilyen so-
ha nem lesz), majd pedig
megvizsgálja, hogy hol
tud rajta javítani. Ha nem
talál ilyent, akkor sincs
semmi gond, nyugodtan

használhatja ingyen. Ha pedig kicsit
csiszolni kell rajta, akkor a korábbi fej-
lesztõk csak annyit kérnek tõle, hogy
amit hozzáírt, azt õ is adja vissza a kö-
zösségnek, ingyen és bérmentve. Ugye
szerinted sincs ezzel semmi gond Bill?
A másik dolog, amin el kellene töp-
rengened, az a befektetéseid több
különbözõ területen való elhelyezése.
Nekem is állandóan ezt mondogatják
a tõzsdei tanácsadóim. Azt mondják,
hogy amíg nagy a jövedelmem, addig
nem gond, ha eljátszadozom egy
kicsit a nagy kockázatú, de nagy
hozamú részvényekkel, ha viszont
nyugdíjba megyek, akkor a stabil,
folyamatos bevételre kell koncentrálni.
Tudom, hogy a pénzed nagy része
abban a vállalatban fekszik, amit alapí-
tottál. Ezzel nincs is semmi gond, csak

tudod láttam én már olyant, hogy
amint az ember kiteszi valahonnan
a lábát, a dolgok egyszerre elkezdenek
rosszul menni. Meg általában se jó az
összes tojást egy kosárba tenni, mert
mi van, ha elejted. Hallottam mostaná-
ban egy olyan cégrõl, amibe szerintem
fektethetnél egy kis pénzmagot. Úgy
hívják Google. Rengetegen beszélnek
róla és szerintem a te „õrült pénzed”
egy része is jó helyen lenne ott.
Azt is hallottam, hogy mindenféle
jótékonysági ügyekben akarsz részt
vállalni. Namost azt ugye tudod, hogy
ezek a jótékonysági pasasok rengete-
get dolgoznak külföldön, jelesül pedig
olyan országokban, ahol – a fene se
érti miért – nem beszélnek az emberek
angolul. Erre a problémára megint
csak azt a Szabad Szoftveres dolgot
tudom neked ajánlani, mert azzal
minden ország elkészítheti magának
a saját nyelvén beszélõ programokat.
Ha pedig azt is megtanítod nekik,
hogyan csinálhatják ezt a dolgot saját
maguk, akkor még több pénzt spórol-
hatnak meg. „Taníts meg egy embert
halászni”, ugye te is emlékszel erre
a közmondásra Bill?
Ez egyben egy újabb ok arra, hogy
a befektetéseidet kicsit jobban szét-
szórd több hely között. Túl sok pénzed
fekszik egyes vállalatokban, ami akadá-
lyoz a tisztánlátásban. Például az, hogy
olyan sok pénzed van lekötve a saját
cégedben arra a téves következtetésre
vezethet, hogy a korábban említett
országok oktatási, egészségügyi és
foglalkoztatási problémáira az egyedül
helyes megoldás az, ha a jó öreg válla-
latod termékeibõl adsz nekik újabb
és újabb példányokat. Pedig dehogy!
Meg kell tisztítanod az elmédet!
Meg kell próbálnod kitörni abból a do-
bozból, amibe be vagy zárva! Látnod
kell, hogy igazán jótékonynak lenni
csak a szabad szoftverekkel tudsz.
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Képzeld el, hogy van Kongóban egy
szegény diák, akinek odaadtad valame-
lyik termékedet. Emberünk feltelepíti,
aztán egyszer csak jön a termékaktivá-
lás. Mégis kit hívjon fel? Hogyan hasz-
nálja a szoftvert, amit adtál neki, ha
nincs a kezében a forráskódnak még
az a része sem, amivel kiiktathatná
ezt az ellenõrzést? Ja, és azt ugye te
se gondolod komolyan, hogy egyszer
majd fizetni fog a frissítésért?
Találkoztam Dél-Afrikában diákokkal,
akik a digitális fotózást tanulták. Amíg
az iskolában voltak, nem is volt semmi
gond, de amint hazamentek, és gya-
korolni szerettek volna a saját számí-
tógépükön, kénytelenek voltak lopott
szoftvert használni. Kalózok voltak.
Ezért aztán adtam mindegyiküknek
egy-egy példányt a Gimp-bõl, és láss
csodát, többé már nem voltak kalózok.
Ugye, milyen egyszerû a megoldás?
Na, aztán azt is hallottam, hogy a te jó
barátod, Mr. Buffett valami 35 milliárd
dollárt adott a te jótékonysági alapod-
nak. Hát mit mondjak, ez állati rendes
volt tõle. Gondolom semmiféle meg-
kötéssel nem élt az ajándék felhasz-
nálásával kapcsolatban, szóval nem
vagy köteles megvetetni az általad

támogatott szervezetekkel a CD-it,
vagy odavezényelni õket a koncertjei-
re. Legyél tehát te is nagyvonalú, és
úgy támogasd õket, hogy közben nem
feszítesz kezükre-lábukra húrokat.
(Érted a poént?! Koncert! Gitárhúrok!)
Szóval próbálj ellenállni a kísértések-
nek, és fektess Szabad Szoftverbe,
a Red Hat-be, vagy akár a Novellbe.
Így tudod a legmesszebbre eljuttatni
a támogatásokat.
Na, ha már a bõkezû adományoknál
tartunk, kíváncsi vagyok szerinted
mekkora lenne az az összeg, amit
a Szabad Szoftveresek összeharácsoltak
volna, ha újra és újra megfizettetik
a felhasználókkal a szoftvereket ahe-
lyett, hogy egyszerûen csak örömbõl
fejlesztették õket. Szerinted összehoz-
tak volna annyit, mint amennyivel
te most jótékonykodni fogsz? Vagy
megüberelték volna Mr. Buffett ado-
mányát is? Hát, szerintem van pár
guriga a dologban! Ehhez képest vala-
hogy túl sokat írnak a sajtóban a te
adományaidról, és nagyon keveset az
övékrõl. Na, de nem gond, amint tá-
mogatni kezded a Szabad Szoftvereket,
egy csapásra mindent jóváteszel.
Na, ennyit a hírekrõl, meg a jó taná-

csokról. Igazából ennyit akartam csak
elmondani neked. Ja, azért azt még
had említem meg, hogy a lapok sze-
rint legalább két évbe telik majd, amíg
teljesen képes leszel kivonni magad
a cég ügyeibõl. Apám! Tök szerencse,
hogy nem csapott el eddig egy kami-
on. A vállalatod egyszerûen össze-
nyaklott volna nélküled! Hát, ha
ez igaz, akkor szerintem legfõbb
ideje volt, hogy vedd a kalapod és
továbblépj. Ja, amúgy ez egy újabb
érv amellett, hogy jó lesz a pénzedet
máshol tartani.
Melindát üdvözlöm, és kérdezd meg
tõle, hogy tetszik neki az a pár ping-
vines fülbevaló, amit küldtem.

Szívélyes üdvözlettel
maddog

PS: Basszus, most mondja a titkár-
nõm, hogy az Warren Buffett volt,
nem a Jimmy. Na, most már mindegy.
Sose találkoztam személyesen ezzel
a Warrennel, még csak nem is kártyáz-
tunk egy asztalnál, de szerintem
Jimmy jobban mutatott volna
a búcsúpartidon. Ja, azt a viccet
a gitárhúrokkal meg elfelejtheted.
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