12 Cảnh Đẹp của Non Nước Quảng Ngãi
1.

Thiên Ấn Niêm Hà

Giữa vùng trời nước mênh mông
Ấn trời đóng xuống dòng sông mơ màng
Núi Thiên Ấn, bến Trà giang
Bóng mây lờ lững về ngang lưng đồi
2.

Cổ Lũy Cô Thôn

Mai về Cổ Lũy Cô Thôn
Để nghe tiếng gọi oan hồn Chiêm dân
Nhớ người vì nước quên thân
Hai Châu Ô, Lý… Ngọc Hân thuở nào

3.

Long Đầu Hý Thủy

Giao long giỡn nước tìm đâu
Tích xưa Hý Thủy Long Đầu còn in
Đâu bờ xe nước hữu tình
Đèn câu leo lét bập bềnh trăng soi

4.

Thạch Bích Tà Dương

Ai về Thạch Bích tà dương
Cho tôi nhắn gửi người thương đôi lời
Dẫu đường xa tít mù khơi
Nhưng tôi xin nguyện một đời yêu em

5.

Vân Phong Túc Vũ

Vân phong túc vũ sầu đêm
Mưa dầm ướt cả nỗi niềm nhớ ai
Núi cao dờn dợn mây bay
Khí sắc tươi sáng như ngày vừa lên

6.

La Hà Thạch Trận

La Hà Thạch Trận là đây
Gió lùa mưa tạt mây bay trùng trùng
Sơn khê lạnh tái cõi lòng
Giờ tìm đâu thấy giữa vòng trầm luân

7.

Hà Nhai Vãn Độ

Đò xưa bến cũ đâu rồi
Để em nước mắt buồn rơi não lòng
Hà Nhai trăng khuyết trăng tròn
Hết rồi những chuyến đò ngang một thời

8.

Liên Trì Dục Nguyệt

Nghìn hoa tắm ánh trăng vàng
Mây in đáy nước mơ màng, tịnh yên
Đẹp xinh như một cảnh tiên
Ước gì đi dạo cùng em chốn này

9.

An Hải Sa Bàn

An Hải sa bàn nhìn từ mõm xóm Câu, xa xa là cảng Sa Kỳ.

Từ xóm chài An Vĩnh
Đến mũi Ba Làng An
Nhiều đồi núi đá ong
Là Sa Bàn An Hải
Nghe sóng gầm biển gọi
Cát vàng với đồi dương
Trăng dát bạc đêm sương
Và mây trời lãng đãng
10.

Thạch Cơ Điếu Tẩu

Ông câu ngồi đợi ngoài ghềnh
Mưa bay sóng vỗ chẳng sờn lòng ông
Sa Kỳ hải cảng xa trông
Người đi ra biển mây bồng bềnh theo

11.

Thiên Bút Phê Vân

Những chiều cuối Hạ đầu Thu
Sương lam lãng đãng phả mù sườn non
Để lại chóp đỉnh ẩn tàng
Như ai vung bút vẽ tầng mây tơ

12.

Vu Sơn Lộc Trường

Hươu quần trên núi Vu Sơn
Cỏ cây rợp bóng, sương vờn suối reo
Quẩn quanh dòng nước trong veo
Một đàn cá lội chân bèo đó đây

