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BÀI DỰ THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 45 
CHỦ ĐỀ: VIẾT THƯ CHO CHÍNH MÌNH NĂM 45 TUỔI 

 
Việt Nam, ngày 06 tháng 12 năm 2015 

 
Nam thân mến! 

 
Tháng 12 trời mưa rả rích, sắp tới Noel rồi mà đâu đó trên thế giới này, vẫn 

còn đang chìm đắm trong những vấn đề nóng rát như: chiến tranh, khủng bố, bệnh 
dịch, ô nhiễm và đói nghèo, … thật là tội lỗi. 

 
Mình mới vừa rót một ly trà nóng, nhâm nhi vài ngụm và miên man trong 

những suy nghĩ không đầu, không cuối. Thôi thì viết đôi dòng gửi đến 35 năm sau để 
giải bày cùng bạn đây! 

 
Khi bạn nhận lại lá thư này, chắc hẳn thế giới đã đến năm 2060 rồi phải không? 

Khi đó có lẽ bạn đã là ông bố hai con rồi nhỉ? Thế giới, cảnh vật, xã hội và con người 
có gì thay đổi không? 
 

Để mình tưởng tượng xem nhé!  
 

- Với sự nóng lên toàn cầu nhanh chóng như hiện nay (tháng 12 rồi mà chẳng 
thấy lạnh như mọi năm) thì có lẽ đến khi đó băng vĩnh cửu ở hai đầu cực đã tan hết 
rồi nhỉ? 
 

- Với những ống khí thải khổng lồ của các nhà máy, đêm ngày nhả khỏi không 
ngừng thì đến khi đó bầu trời chắc là ngột ngạt và u tối lắm! 
 

- Thiên tai, hạn hán, cháy rừng xảy ra thường xuyên phải không? Nước ngọt 
trở thành thứ nước thánh quý giá mà có vàng cũng không mua được. 
 

- Hiện nay lòng tham của con người không có đáy … có lẽ đến khi đó nó sẽ 
như hố đen của vũ trụ ấy nhỉ? Cuốn nhân loại vào vòng chiến tranh, khủng bố, máu 
chảy thành sông, xương phơi đầy đồng. Các bệnh dịch, truyền nhiễm được thời phát 
triển và nhanh chóng lây lan ra toàn cầu … 
 

Hic hic … có lẽ mình quá viễn vông rồi. Con người là loài động vật thông 
minh nhất thế giới mà, sao có thể để chuyện kinh khủng đó xảy ra được chứ?  
 

Có lẽ, vì thấy được tương lai như vậy, nên loài người đã bắt đầu ý thức cao độ 
về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên tự nhiên, xây dựng xã hội nhân hoà, bảo 
đảm an ninh trật tự. Mọi người ai cũng ý thức được việc làm của mình, nên đã tạo 
cho trái đất trở thành hành tinh đáng sống nhất trong vũ trụ. 
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Con người đã tìm ra được nguồn năng lượng “điện từ đảo cực” thay thế cho 
xăng dầu, chiếu sáng bằng năng lượng sinh học rất an toàn mà không gây nóng cho 
trái đất. 
 

Hệ thống y tế, giáo dục được hoàn thiện. Con người được học tập và chữa bệnh 
trong môi trường trong sạch, lành mạnh. 
 

Hệ sinh thái trên cạn và dưới nước được bảo tồn và phát triển. Động thực vật 
phong phú đa dạng, cây cối xanh tươi, không khí trong lành, mát mẻ. Tuổi thọ của 
con người được nâng lên đáng kể .v.v… 
 

Đó mới là những điều thực tế ở năm 2060 phải không? Chúng ta hãy cùng 
chung tay kết nối thông điệp sống còn này với mọi người, để cùng làm nên điều tuyệt 
vời đó nhé! 
 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ấy vậy mà đã 35 mùa xuân đi qua, tuổi đời càng 
thêm chồng chất. Tóc xanh giờ đã pha sương lốm đốm bạc, trải qua muôn vàn hỉ - nộ 
ái - ố trong cuộc đời. Mình nhận ra rằng làm một người dân bình thường, sống một 
cuộc sống bình thường, hẳn là rất hạnh phúc và viên mãn. Mình cũng không ao ước 
gì hơn ngoài điều đó.  
 

Mong rằng đến khi ấy lịch sử sẽ sang một trang mới, trái đất sẽ yên bình, nhân 
loại sẽ được bình yên. Mọi người ai cũng có cơm no áo ấm, sống trọn vẹn một cuộc 
đời vui tươi và an lạc. 
 

Đôi điều trăn trở và gửi gắm trong thư này cho bạn. Hi vọng bạn sẽ nhận lại 
được ở tương lai.  
 

Bạn trong tôi! 
      Kỳ Nam 


