Không ngại trao nhau những bức hình
Gia đình sum họp ngày lễ Tết
Những dịp đi chơi, đi dạo phố
Cùng những bé con thật là xinh.

Thương mến trao nhau mẩu truyện vui,
Trang thơ lãng mạn, bài hát hay
Kinh nghiệm cuộc sống, nghệ thuật sống
Hình ảnh vui nhộn, thật khó quên.

Ân cần thăm hỏi khi đau ốm,
Chia sẻ buồn vui chuyện đời thường
Vui vẻ chúc mừng sinh nhật đến
Bạn bè lên chức được làm cha.

Những chuyện ngày xưa chưa kịp nói,
Bây giờ là dịp tỏ cùng nhau
Trao nhau thương mến qua lời nói
Của những trang thư rất thật lòng.

Thư đến, thư qua, thư lại về
Bao chuyện buồn vui cùng hờn dỗi
Kỷ niệm buồn vui thời đi học
Bạn bè tíu tít kể nhau nghe.

Một mùa thu trước, mỗi bình minh
Ngồi đọc email của bạn bè
Từ bốn phương trời thư qua lại
Lòng tôi tràn ngập vạn niềm vui.
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Nếu biết rằng tôi đang rất buồn
Trời ơi bè bạn có nên chăng
Cùng nhau trao đổi thông tin nhé
Để hộp thơ đầy những email.

Ngày một, ngày qua, ngày lại ngày
Hộp thư vắng ngắt thiếu email
Để mỗi bình minh, tôi thơ thẩn
Lòng buồn vời vợi, chẳng thơ xem.

Chắc có lẽ vì hồi hộp quá
Bạn bè chìm đắm trong suy tư
Lo nghĩ mông lung ngày sum họp
Mà quên không thèm viết email.

Mọi việc đã xong, hồi hộp đợi
Đợi ngày sum họp sau bao năm
Không biết bạn bè có ai cùng
Cảm giác mong chờ như tôi không?

Cùng nhau hò hẹn ngày sum họp
Một ngày tháng bảy của năm tây
Hả hê dạo phố đi mua sắm,
Ngắm cảnh biển xanh, tám thỏa lòng.

Vui vẻ cùng nhau ngày họp mặt,
Tay bắt, mặt mừng, vui thật vui
Háo hức đợi chờ điện thoại réo
Của bạn bè ta ở phương xa.

